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АНОТАЦІЯ 

 

Панчак-Бялоблоцка Н.В. Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських 

парламентських демократіях. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за  

спеціальністю 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" (05 "Соціальні та поведінкові 

науки"). – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

 

У дисертації здійснено комплексне порівняльно-політологічне дослідження 

проблематики урядів меншості в європейських парламентських демократіях, зокрема: 

охарактеризовано магістральні теоретико-методологічні особливості й передумови 

порівняльного аналізу урядів меншості в європейських парламентських демократіях; 

окреслено типи, теоретичні й емпіричні принципи, причини, умови, моделі і способи 

формування та відповідальності урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях; встановлено конституційно-правові, інституційно-політичні, партійно-

електоральні, ідеологічні, владно-опозиційні, виконавчо-законодавчі й внутрішньоурядові 

атрибути формування, функціонування і відповідальності урядів меншості в європейських 

парламентських демократіях; оцінено патерни стабільності, ефективності й наслідків 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях. 

Теоретико-методологічною передумовою і логікою для з’ясування суті й специфіки 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях стало вирішення 

принаймні трьох ключових наукових питань: чим є парламентська демократія і як 

вона окреслюється різними системами міжінституційних відносин; що розуміють 

під урядом й урядовим кабінетом та які типи урядів виокремлюють у парламентських 

демократіях; у чому сутність й специфіка урядів меншості на тлі інших типів урядів 

у парламентських демократіях.  

Під час розв’язання окреслених наукових питань і в ході порівняльного аналізу 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях аргументовано, що 

досліджувана проблема у сучасній політичній науці дуже широка й багатогранна, 

але здебільшого окреслена доробками західної, а не української політичної науки. 
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У досліджені виявлено, що в європейських парламентських демократіях, незалежно 

від форм й систем державного правління, простежується ініціальний вплив на структуру 

органів виконавчої влади (передусім урядів) партійної композиції парламентів. З огляду 

на те, що саме в парламентах відбуваються перемовини та дебати про перспективи 

й особливості формування урядів та їхнього складу, а також зважаючи на пріоритетність 

формування урядів політичними партіями, відстежено, що в будь-якій парламентській 

демократії композиція парламенту по-різному успадковується в складі уряду. 

Емпірично аргументовано, що уряди/урядові кабінети меншості, незалежно від 

систем державного правління та міжінституційних відносин загалом, уже є узвичаєним 

явищем і різновидом урядів у більшості європейських парламентських демократій, 

передусім у країнах Західної Європи, а також у країнах Центрально-Східної Європи. 

Окрім того, вони значно теоретично й емпірично обґрунтовані, а також верифіковані 

у різних інституційних параметрах. Одночасно детерміновано: формування й існування 

урядових кабінетів меншості в низці країн Європи – наслідок розуміння політики 

як сфери діяльності, спрямованої на досягнення і захист групових інтересів партій 

та реалізацію їхніх виборчих програм. Формування й існування цього типу урядів 

передбачає наявність відповідного рівня політичної культури основних політичних 

акторів. Простежено також, що у країнах Центрально-Східної Європи уряди меншості 

переважно створюють у випадку критичних сценаріїв, коли інші варіанти урядових 

кабінетів вважаються вичерпаними. Натомість у країнах Західної Європи уряди 

меншості формують з урахуванням попереднього варіанта (зокрема, як і в країнах 

Центрально-Східної Європи) та на підставі менш радикальних, але натомість  

раціоналізованіших форм міжпартійних відносин. 

Обґрунтовано, що уряди меншості в європейських парламентських демократіях не 

є уніфікованим феноменом й різняться типологізаційно. Проте різноманітні типи і 

класифікації урядів меншості невичерпні, оскільки уряди меншості як виконавчі 

структури залежать від контексту аналізу й аналітичних умов та індикаторів. Отже, 

типологізації урядів меншості можуть розширюватись і доповнюватись. Це спричинено 

переважно тим, що існують багатогранні теоретико-концептуальні, методологічні й 

емпірико-статистичні моделі формування і відповідальності урядів меншості, а також 
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конституційні й інституційно-політичні особливості ініціювання і функціонування 

урядів меншості у різних типах та прикладах парламентських демократій у Європі.  

Констатовано, що уряди меншості формують з різних причин і на підставі різних 

формотворчих чинників і процедур. Їхнім синтезуючим мотивом є те, що уряди меншості – 

це майже завжди результат раціонального вибору партій, здійснений на інституційній 

основі для реалізації своїх коротко- й довготривалих (чи проміжних і електоральних) 

цілей. Відповідно виявлено, що уряди меншості – не завжди "аномальні", "патологічні" 

й "проблематичні" кейси. Принаймні у парламентській демократії, де з інституційного 

ракурсу політичні системи не виступають проти формування урядів меншості, а з 

політичного ракурсу опозиція може толерувати діяльність урядів меншості. 

Тим не менше, вмотивовано, що загальнотеоретичні особливості і моделі формування 

та відповідальності урядів меншості мало прогностичні з приводу того, коли ж усе-

таки вони формуються. Наявні наукові теорії також не повністю здатні прогнозувати, 

які саме уряди меншості можуть бути сформовані. Тобто особливості формування 

і відповідальності урядів меншості в європейських  парламентських демократіях 

треба розглядати, враховуючи раціональні, партологічні й конституційно-інституційні 

патерни, зокрема специфіку вотумів довіри і недовіри, параметри міжпартійної взаємодії, 

які реалізовуються в європейських парламентських демократіях. 

Аналітично виявлено й умотивовано, що конституційно-правові та інституційно-

політичні чинники формування урядів меншості в різних європейських парламентських 

демократій не є самостійними чинниками, бо вони корелюють з раціонально-зумовленими 

і партологічними чинниками/причинами виникнення урядів меншості. Крім того, 

різняться національно та регіонально-зумовлені набори чинників/передумов й 

інструментів формування та відповідальності урядів меншості в окремих регіонах 

і вибірках країн, зокрема у системах позитивного та негативного парламентаризму, 

країнах Західної та Центрально-Східної Європи і в окремих кейсах. 

Підтверджено також, що на формування та функціонування урядів меншості 

в європейських парламентських демократіях впливають партійно-електоральні ознаки 

й детермінанти, особливості урядових кабінетів як таких. З одного боку, уряди 

меншості можуть операціоналізуватись у випадку, коли партії на підставі очікування 
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виборів та їхніх результатів свідомо не бажають брати участі в їхньому формуванні. З 

іншого – уряди меншості є або теоретично можуть бути об’єктивними наслідками 

системних особливостей розвитку партійних і виборчих систем європейських демократій. 

Окрім того, очевидно, що ідеологію потрібно розглядати як раціональний предиктор 

урядово-формотворчого процесу й ефективного функціонування урядів меншості. 

Відповідно систематизовано (щоправда регіонально-розрізнено) позицію, що урядові 

кабінети меншості в європейських парламентських демократіях майже завжди (без 

урахування інших чинників) формуються та функціонують на підставі раціонально-

зумовлених та релевантних партійно-ідеологічних детермінант, унаслідок чого 

вони окреслюються специфічним ідеологічним позиціонуванням. Інакше кажучи, 

урядові кабінети меншості частіше формуються й ефективніше функціонують у 

випадку, коли вони трактуються політичними акторами, передусім політичними 

партіями, як раціональні відповіді на набори партійно-електоральних та інституційних 

передумов. Із них: діяльність сильно-організованих і орієнтованих на майбутнє партій; 

існування децентралізованих та відносно неієрархічних парламентів з ефективною 

опозицією; наявність якомога конкурентніших парламентських виборів. 

Отже, доведено, що стабільність й ефективність урядів меншості – не категорії, 

які можуть бути або позитивними, або негативними на тлі інших типів урядів. Вони 

залежать здебільшого від регіонального й національного контекстів та патернів 

формування, функціонування і відповідальності урядів меншості. 

Загалом дисертаційне дослідження – спроба першого в українській політичній 

науці комплексного та усестороннього дослідження феномену урядів меншості в 

європейських парламентських демократіях. Відповідно воно привносить науковому 

товариству знання про теоретико-методологічні особливості позиціонування та 

емпіричні вияви формування, функціонування, відповідальності, ефективності та 

стабільності урядів меншості на тлі міжінституційних відносин, які властиві для 

європейських парламентських демократій. 

Ключові слова: уряд, урядовий кабінет, кабінет міністрів, уряд меншості, типи 

урядів меншості, парламент, легіслатура, парламентська демократія, формування, 

функціонування і відповідальність урядів, стабільність й ефективність урядів, Європа. 
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ABSTRACT 

 

Panczak-Białobłocka N.V. Comparative Analysis of Minority Governments in the 

European Parliamentary Democracies. – Manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Political Sciences on the specialization 

23.00.02 "Political Institutions and Processes" (05 "Social and behavioral sciences"). – Ivan 

Franko National University of Lviv, Lviv, 2017. 

 

The thesis provides a comprehensive comparative Political Science research of the 

problem of minority governments in the European parliamentary democracies, in particular: 

it characterizes the main theoretical and methodological peculiarities and preconditions 

of comparative analysis of minority governments in the European parliamentary democracies; 

it outlines the types, theoretical and empirical principles, causes, conditions, models and 

methods of formation and responsibility of minority governments in the European 

parliamentary democracies; it founds constitutional, legal, institutional, political, party, 

electoral, ideological, power-oppositional, executive-legislative and intra-governmental 

attributes of formation, functioning and responsibility of minority governments in the 

European parliamentary democracies; it evaluates the patterns of stability, effectiveness 

and consequences of minority governments in the European parliamentary democracies. 

The theoretical and methodological prerequisite and logic for clarification the essence 

and specificity of minority governments in the European parliamentary democracies was 

the solving of at least three key scientific issues: what is parliamentary democracy and 

how it is outlined with different systems of interinstitutional relations; what is understood 

by the government and the governmental cabinet and what types of governments are 

singled out in parliamentary democracies; what is the nature and specificity of minority 

governments against the other types of governments in parliamentary democracies. 

While solving the identified scientific issues and during the comparative analysis 

of minority governments in the European parliamentary democracies, it was argued that 

the problem under study is very broad and multifaceted in contemporary Political Science, 

but it is mostly outlined by the studies of Western, not Ukrainian Political Science. 



7 

The researcher found that in the European parliamentary democracies, regardless of 

the systems and forms of government, it is possible to trace the initial influence of party 

composition of parliaments on the structure of executive bodies (primarily governments). 

Given that negotiations and debates on the prospects and peculiarities of governments’ 

formation and their composition take place precisely in parliaments, and also given the 

priority of formation of governments by political parties, it is observed that in any parliamentary 

democracy the composition of parliament is differently inherited in the composition of 

government. It is empirically argued that minority governments, regardless of the systems 

of government and inter-institutional relations in general, are already a common phenomenon 

and type of governments in most of the European parliamentary democracies, especially 

in the countries of Western Europe, as well as in the countries of Central and Eastern 

Europe. In addition, they are substantially theoretically and empirically based as well as 

verified in various institutional settings. At the same time, it is determined that formation 

and functioning of minority government in a number of the European countries is a 

consequence of understanding politics as a sphere of activity aimed at achieving and 

protecting the group interests of parties and realization of their electoral programs. The 

formation and existence of this type of governments implies the presence of an appropriate 

level of political culture of the main political actors. It is also observed that in the countries 

of Central and Eastern Europe, minority governments are mainly created in case of critical 

scenarios when other options for governments are considered to be exhausted. Instead, 

in the countries of Western Europe, minority governments are formed in the light of the 

previous scenario (in particular, as in Central and Eastern European countries) and on 

the basis of less radical, but more rationalized forms of inter-party relations. 

It is validated that minority governments in the European parliamentary democracies 

are not a unified phenomenon, but vary in their typologies. However, the various types 

and classifications of minority governments are inexhaustible, since minority governments 

(as executive structures) depend on the context of analysis, analytical conditions and 

indicators. Thus, the typologies of minority governments can be expanded and supplemented. 

This is mainly due to the fact that there are multifaceted theoretical, conceptual, 

methodological, empirical and statistical models of formation and responsibility of 
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minority governments, as well as constitutional, institutional and political peculiarities of 

initiation and functioning of minority governments in various types and examples of 

parliamentary democracies in Europe. 

It is stated that minority governments are formed for various reasons and on the basis 

of various factors and procedures. Their synthesis motive is the fact that minority 

governments are almost always the result of rational choice of parties, implemented on 

an institutional basis for realization of their short- term and long-term (intermediate and 

electoral) goals. Accordingly, it was found that minority governments are not always 

"abnormal", "pathological" and "problematic" cases. At least in parliamentary democracy, 

where, from the institutional point of view, political systems do not oppose formation of 

minority governments, and from the political point of view, opposition can tolerate the 

activities of minority governments. 

Nevertheless, it is motivated that theoretical features and models of formation and 

responsibility of minority governments are unpredictable about when and how they are 

still being formed. The existing scientific theories are also not fully capable of predicting 

which minority governments can be formed. That is, the peculiarities of formation and 

accountability of minority governments in the European parliamentary democracies should 

be considered taking into account rational, party, constitutional and institutional patterns, 

in particular the specifics of votes of confidence and no-confidence, the parameters of inter-

party cooperation that are being implemented in the European parliamentary democracies. 

It is analytically found and based that the constitutional, legal, institutional and political 

factors of minority governments’ formation in various European parliamentary democracies 

are not independent, because they correlate with rationally-conditioned and party-oriented 

reasons of minority governments formation. In addition, nationally and regionally based 

sets of preconditions and tools for minority governments’ formation and accountability 

in some regions and sets of countries also differ, in particular in systems of positive and 

negative parliamentarism, in Western and Central-Eastern European countries and so on. 

It is also confirmed that party and electoral characteristics, determinants and peculiarities 

of government also affect formation and functioning of minority governments in the 

European parliamentary democracies. On the one hand, minority governments can be 
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operationalized in the event that parties (on the basis of expectations of elections and 

their results) are deliberately unwilling to participate in governments’ formation. On the 

other hand, minority governments theoretically can be objective consequences of 

systemic peculiarities of the development of party and electoral systems of the European 

democracies. In addition, it is obvious that ideology should be considered as a rational 

predictor of minority governments’ formation and effective functioning. Accordingly, the 

researcher systematized the position that minority governments in the European parliamentary 

democracies almost always (without taking into account other factors) form and operate 

on the basis of rationally-determined and party-ideological determinants, as a result of 

which they are characterized by a specific ideological positioning. In other words, minority 

governments are more often formed and function more effectively if they are treated by 

political actors, primarily political parties, as rational responses to sets of party, electoral 

and institutional prerequisites. Among them there are the activities of highly-organized 

and future-oriented parties, the existence of decentralized and relatively non-hierarchical 

parliaments with effective opposition; the availability of competitive parliamentary elections. 

Thus, it has been proved that the stability and effectiveness of minority governments 

are not categories that can be either positive or negative on the background of other types 

of governments. They depend to a large extent on the regional and national contexts and 

patterns of the formation, functioning and responsibility of minority governments. 

In general, the thesis is the first in Ukrainian Political Science attempt of comprehensive 

research of the phenomenon of minority governments in the European parliamentary 

democracies. Accordingly, it brings knowledge to the scientific community about the 

theoretical and methodological features of positioning and the empirical evidence of 

formation, functioning, responsibility, efficiency and stability of minority governments on the 

background of inter-institutional relations in the European parliamentary democracies. 

Keywords: government, governmental cabinet, cabinet, minority government, types 

of minority governments, parliament, legislature, parliamentary democracy, government 

formation, functioning and responsibility, government stability and efficiency, Europe. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Політичний та інституційний досвід 

середини ХХ – початку ХХІ ст. засвідчує, що феномен демократії апробований на усіх 

континентах світу. Причому будучи різними за формою, сучасні приклади демократії 

майже завжди представницькі, але саме представництво у демократіях може бути 

реалізоване по-різному. Відповідно сьогодні зазвичай вирізняють два різновиди 

представницької демократії – парламентську та президентську. Перша превалює й 

найпоширеніша майже у всіх демократіях Західної і Центрально-Східної Європи 

(і до них прямує Україна), а друга – в демократіях Північної і Південної Америки. 

Особливість європейської парламентської демократії в тому, що легітимним 

механізмом народного представництва у її межах вважають парламентський спосіб 

формування та відповідальності уряду. Саме тому в її контексті вкрай актуальне 

(і наставницьке у вітчизняних реаліях) концентрування уваги на природі урядів, які 

завжди чи майже завжди залежать від партійної композиції парламентів і відповідно 

найчастіше є партійними. Водночас саме партійна композиція парламентів здебільшого 

є умовою та причиною для виділення з-поміж урядів у європейських парламентських 

демократіях і кабінетів більшості, і кабінетів меншості. Причому у зрізі перших 

сучасну політичну науку усереднено вважають поінформованою і розвиненою, натомість 

другі, тобто уряди меншості, передусім у зв’язку з тим, що вони формуються значно 

рідше (зокрема не у всіх європейських парламентських демократіях), звикло теоретично 

і концептуально недорепрезентовані, а тому й актуалізовані потребою наукової уваги. 

Це обґрунтовано необхідністю з’ясування теоретико-методологічних передумов 

і атрибутів й емпіричної логіки, суті та специфіки урядів меншості в європейських 

парламентських демократіях, які обертається довкола принаймні трьох ключових 

запитань: чим є парламентська демократія і як вона окреслюється різними системами 

міжінституційних відносин у країнах Європи; що розуміють під урядом й урядовим 

кабінетом та які різновиди урядів виокремлюють в європейських парламентських 

демократіях; у чому сутність й специфіка урядів меншості на тлі інших типів урядів 

у європейських парламентських демократіях.  
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Відповідно дисертаційне дослідження покликане роз’яснити та деталізувати, 

що уряди меншості і їхні різновиди в європейських парламентських демократіях (і 

не лише) можуть запроваджувати різні політичні, політико-правові, соціально-

економічні й інші дії, окреслюватись відмінними формотворчими, функціональними 

та регламентними параметрами, бути розбіжно стабільними й ефективними і под. 

А через це вмотивувати, що порівняльний теоретичний та емпіричний аналіз суті й 

типів, особливостей формування, функціонування, відповідальності та наслідків 

урядів меншості у всіх європейських парламентських демократіях, зокрема на прикладі 

релевантних країн Західної та Центрально-Східної Європи, становить вкрай важливу 

політологічну проблему. Вона актуалізована доцільністю пошуку відповідей на уже 

висунуті й інші запитання, а також інструментально-практичною спрямованістю 

дисертаційного дослідження, що може допомогти зрозуміти й залучити до реалій 

політичного процесу в Україні інші варіативні форми міжінституційних відносин і 

впливу на них конституційно-правових, інституційно-політичних, владно-опозиційних, 

партійно-електоральних, ідеологічних та виконавчо-законодавчих чинників. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі політології філософського факультету Львівського  

національного університету імені Івана Франка в рамках наукової теми кафедри 

"Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду", номер державної 

реєстрації 0116U001656 від 01.2016 р. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 

з’ясуванні й порівнянні сутності, типів, особливостей формування, функціонування, 

відповідальності і наслідків урядів меншості в європейських парламентських демократіях. 

Досягнення мети передбачає розв’язання наступних наукових завдань: 

 пояснити особливості історіографії та стану дослідження проблематики урядів 

меншості у політичній науці, окреслити теоретичні перспективи та методологічну 

специфіку дослідження урядів меншості у світовій та вітчизняній політичній науці, а 

також диверсифікувати проблематику урядів меншості у сучасних демократіях; 

 окреслити теоретико-методологічні особливості й передумови порівняльного 

аналізу урядів меншості в європейських парламентських демократіях, зокрема сутність 
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європейської парламентської демократії в контексті визначення ролі партій, урядів і 

конституційних систем правління, а також підстави виокремлення, сутність, ознаки 

й особливості урядових кабінетів меншості на тлі різних типів урядів; 

 виокремити та детермінувати типи, теоретичні й емпіричні принципи, причини, 

передумови, теорії, моделі та способи формування і відповідальності урядів меншості 

в європейських парламентських демократіях; 

 встановити конституційно-правові й інституційно-політичні атрибути формування, 

функціонування і відповідальності урядів меншості, в тім числі на підставі особливостей 

вотумів інвеститури, довіри і недовіри, в різних типах європейських парламентських 

демократій, зокрема у системах позитивного та негативного парламентаризму; 

 означити партійно-електоральні й ідеологічні атрибути і детермінанти, а також 

вплив парламентської опозиції та парламентських комітетів на уряди меншості в 

європейських парламентських демократіях; 

 схарактеризувати виконавчо-законодавчі, парламентсько-законотворчі та 

внутрішньоурядові відносини й параметри повноважень і ролей прем’єр-міністрів, 

міністрів та державних службовців у контексті функціонування й відповідальності 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях, в тому числі і в  

регіональному зрізі;  

 розкрити специфіку стабільності, ефективності, політичних та соціально-

економічних наслідків і сприйняття урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях. 

Об’єктом дослідження виступають міжінституційні відносини, які крізь призму 

конституційно-правових, інституційно-політичних, партійно-електоральних, владно-

опозиційних, ідеологічних й виконавчо-законодавчих чинників детермінують уряди у 

європейських парламентських демократіях. Предмет дослідження – сутність, типи, 

особливості формування, функціонування, відповідальності і наслідків урядів меншості 

в європейських парламентських демократіях. 

Методи дослідження. При написанні дисертації використано загальнонаукові 

(індукція, дедукція, аналіз, синтез, порівняння, аналогії, абстрагування, узагальнення, 

конкретизування, формалізація) й спеціальні (історико-політологічний, порівняльно-
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історичний, порівняльний, структурно-функціональний, соціологічний тощо) 

методи, а також системний та інституціональний підходи дослідження. У процесі 

вивчення особливостей формування, функціонування, відповідальності й наслідків урядів 

меншості застосовано соціологічні методи збору, обробки і систематизації матеріалу 

(зокрема, контент-аналіз, дискурс-аналіз, статистичні групування та ранжування), а 

також історико-політологічний метод. Серед методів, що відносять до порівняльно-

історичних, використано ретроспективний і проблемно-хронологічний, завдяки яким 

досліджено сутність європейської парламентської демократії у зрізі визначення ролі і 

типів партій, урядів і конституційних систем правління. Через методи порівняльного 

аналізу (зокрема, аналіз окремих випадків, бінарний аналіз, регіональний аналіз, 

кростемпоральні й кроснаціональні порівняння тощо) з’ясовано та зіставлено ознаки 

й особливості конституційно-правових, інституційно-політичних, владно-опозиційних, 

партійно-електоральних, ідеологічних і виконавчо-законодавчих чинників формування, 

функціонування та відповідальності урядів меншості у європейських парламентських 

демократіях. Застосування структурно-функціонального методу дозволило з’ясувати 

структуру "життєвого циклу", причини й передумови формування і відповідальності 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях. Додатково задля 

з’ясування характеру й патернів зв’язків між вирішуваними у дослідженні завданнями 

застосовано методи екстраполяції, типології, верифікації, абстрагування. Системний 

підхід дав змогу дослідити і порівняти уряди меншості в європейських парламентських 

демократіях на стику таких теоретико-методологічних парадигм, як раціональна (з 

позиції теорії раціонального вибору), партологічна (з позиції теорії партій і партійних 

систем) і конституційно-інституційна (з позиції неоінституціонального підходу), а 

також загалом детермінувати уряди як елементи системи взаємопов’язаних політичних 

інститутів. Інституціональний підхід використано з врахуванням того, що уряди в 

європейських парламентських демократіях є кінцевим "вузлом" міжінституційного 

делегування повноважень і суверенітету від громадян, а також "вершиною" політичного 

представництва. Водночас теоретико-методологічною основою дослідження обрано 

неоінституціоналізм, зокрема такі його різні методологічні інтерпретації, як історичний, 

соціологічний та з позицій теорії раціонального вибору. Крім того, у дослідженні 
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використано партологічні та псефологічні теорії, а також концепти демократії, які 

традиційно застосовують для аналізу міжінституційних відносин. Дисертацію 

додатково збагачено специфічним інструментарієм сучасної політичної науки, зокрема 

з превалюванням кількісних методів аналізу у вигляді різноманітних індексних  

залежностей, у тому числі індексів ефективної кількості виборчих і парламентських 

партій М. Лааксо і Р. Таагепери, поляризації партійних систем Р. Далтона, електоральної 

мінливості/волатильності М. Педерсена, урядової стабільності, диспропорційності 

виборчих систем М. Галлахера, "сили" парламентів У. Сіеберера, "сили" парламентських 

комітетів Ш. Мартіна і С. Депу тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена вибором об’єкта й предмета 

дослідження. У дисертації було отримано наукові результати, які характеризуються 

новизною та є вирішенням поставлених у роботі дослідницьких завдань, зокрема: 

Вперше: 

 в українській політичній науці на підставі теоретичного й емпіричного досвіду 

європейських парламентських демократій (зокрема країн Західної та Центрально-

Східної Європи) виявлено, що уряди меншості не виняткові та критичні сценарії 

урядово-формотворчого і загалом політичного процесу, адже часто позиціонуються 

як раціональні й обґрунтовані рішення політичних акторів. Водночас установлено, 

що проблематика урядів меншості недостатньо представлена в Україні, де формально 

не властиве формування урядів меншості, а натомість відбувається штучне зведення до 

знаменника понять "урядова коаліція", "парламентська коаліція", "парламентська 

більшість" і "коаліційна більшість", хоча насправді уряди меншості можуть виявлятись 

ефективним шляхом вирішення міжінституційних, міжпартійних та загалом політичних 

суперечок і конфліктів у різних формах й системах державного правління. Це особливо 

актуально в парламентських демократіях, де уряди (в тому числі й меншості) переважно 

залежні від партійної композиції легіслатур, а тому звикло партійно-парламентські, 

орієнтовані на вироблення політики, централізовані та згуртовані, уповноважені 

ієрархізувати та контролювати порядок денний, а партії впливають на всі складові 

процесу делегування повноважень і відповідальності, адже соціалізовані, стратегічно-

орієнтовані, цілеспрямовані, інформатизовані, прагматичні чи ідеологічні; 
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 відстежено, що кількість і відсоток однопартійних й коаліційних урядів меншості 

в європейських парламентських демократіях сумірні, але з-поміж коаліційних урядів 

меншості сумарно превалюють двопартійні, адже кількість коаліційних урядів меншості 

скорочується у випадку зростання кількості партій таких урядів. Водночас, зауважено, 

що у Центрально-Східній Європі з 1989 р. превалюють коаліційні уряди меншості, а в 

Західній Європі до 1988 р. – однопартійні, а з 1989 р. – коаліційні уряди меншості; 

помічено, що з-поміж урядів меншості в європейських парламентських демократіях 

переважають такі, в яких урядові партії мають представництво на рівні 45% і більше від 

номінального складу легіслатур, але в середньому партії урядів меншості наділені 

представництвом на рівні близько 40% мандатів парламентів; 

 прослідковано, що уряди меншості формуються незрідка й кількісно однаково 

часто в системах позитивного і негативного парламентаризму, але сумарно-відсотково 

й середньостатистично вдвічі частіше трапляються у системах негативного, а не 

позитивного парламентаризму, хоча загалом не становлять консолідованого феномену 

в європейських парламентських демократіях, адже сумуються випадками, у яких уряди 

меншості трапляються дуже зрідка або дуже часто; суплементовано, що системи 

позитивного та негативного парламентаризму різняться за тенденціями та частотою 

формування різних типів урядів меншості, адже у перших (за винятком країн Західної 

Європи до кінця 80–х рр. ХХ ст.) превалюють коаліційні уряди меншості, а в других – 

однопартійні уряди меншості; виявлено, що уряди меншості частіше формуються як 

поствиборчі у системах негативного парламентаризму й західноєвропейських системах 

позитивного парламентаризму, а як міжвиборчі – у центрально-східноєвропейських 

системах позитивного парламентаризму, а тому традиційно позиціонуються як радше 

усвідомлені, а не випадкові рішення; 

 з’ясовано, що уряди меншості, їхні типи і частота формування – безпосередні 

наслідки кореляції кількісно-розмірних й ідеологічно-поляризаційних вимірів партійних 

і виборчих систем та раціонально-зумовлених цілей/преференцій політичних акторів; 

доведено, що уряди меншості повсякчас перебувають під контролем легіслатур, 

хоч різнорелевантно впливають на політико-управлінський процес і державну політику, 

оскільки здатні ініціювати й змінювати порядок денний; аргументовано, що уряди 
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меншості переважно акцентуються не на складі й представництві у легіслатурі, а на 

законодавчих коаліціях формально урядових і неурядових/опозиційних партій; 

 відстежено, що: серед парламентських монархій уряди меншості (переважно 

однопартійні) найчастіше формуються у системах негативного парламентаризму; 

серед парламентських республік (винятково систем позитивного парламентаризму) у 

Західній Європі частіше (загалом зрідка) формуються однопартійні, а в Центрально-

Східній Європі (загалом часто) – коаліційні уряди меншості; із напівпрезидентських 

республік Західної Європи превалюють однопартійні (передусім у системах негативного 

парламентаризму), а Центрально-Східної Європи (винятково в системах позитивного 

парламентаризму) – коаліційні уряди меншості; виявлено, що законодавчо успішніші й 

ефективніші уряди меншості в парламентських, а не напівпрезидентських системах 

правління, а загалом уряди меншості "вразливіші"/контрольованіші, ніж уряди більшості; 

 зафіксовано, що уряди меншості стабільніші в парламентських демократіях 

Західної, а не Центрально-Східної Європи, у системах негативного, а не позитивного 

парламентаризму, а також у демократичних режимах, які конструюються на принципах 

консенсусу і корпоративізму й партійним системам яких не властиві домінуючі партії; 

виявлено, що уряди меншості не обов’язково формуються у ситуаціях політичної та 

соціально-економічної кризи, адже можуть бути й ознакою стабільного політичного 

середовища, а типи урядів – не обов’язковий предиктор їхньої соціально-економічної 

ефективності; аргументовано, що уряди меншості спроможні функціонувати успішно 

й ефективно, адже не обмеженіші та не менш інституційно чутливі, підзвітні, прозорі 

і відповідальні, ніж уряди більшості; обґрунтовано, що уряди меншості популярніші у 

консолідованих демократіях, аніж у демократіях, які консолідуються, та позитивніше 

сприйнятливі у країнах, які апробують пропорційніші виборчі системи. 

Удосконалено: 

 позицію, згідно з якою є щонайменше дві теоретичні парадигми окреслення 

сутності та ролі урядів меншості: перша аналізує уряди меншості на основі категорії 

коаліційних урядів, які складаються із двох і більше партій; друга детермінує уряди 

меншості як такі та по суті; як наслідок встановлено, що дослідження урядів меншості 

дуже таксономовані: негативніше орієнтовані у контексті формування, відповідальності 
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та стабільності урядів меншості; позитивніше орієнтовані у контексті формування та 

ефективності функціонування урядів меншості; потребу виокремлення трьох головних 

кластерів або груп загальнотеоретичних перспектив й особливостей дослідження 

урядів меншості – з позиції теорії раціонального вибору, з позиції неоінституціонального 

підходу та з партологічної позиції; з’ясовано, що ці кластери синтезує ідея про те, 

що уряди у демократіях детерміновані постійними переговорами, торгами, компромісами 

і співпрацею, а також врахуванням особливого значення політичної опозиції; 

 положення, згідно з яким уряд меншості – це уряд, партія або партії якого не 

становлять абсолютної більшості мандатів у легіслатурі, а тому підставою його  

формування і подальшого функціонування є підтримка більшості (абсолютної чи 

відносної) від номінального складу парламенту. Водночас порушено усталену та 

традиційну для парламентських демократій норму, що урядова та парламентська 

більшість ідентичні, відтак доведено, що уряди меншості – приклади порушення 

принципів більшості, властивих для парламентських демократій, тому ґрунтуються 

на специфічній легітимності влади й розумінні політики як досягнення та захисту 

групових інтересів партій і реалізації їхніх виборчих програм; 

 принципи, згідно з якими: у Західній Європі уряди меншості менш композиційно 

складні, аніж у Центрально-Східній Європі; уряди меншості є неоптимальними та 

нестабільними рішеннями, до яких звертаються лише у випадку, коли всі інші рішення 

й варіанти урядів виявляються неефективними; уряди меншості можуть позиціонуватись 

як рівноважні феномени, а тому їх не потрібно розцінювати як рідкісні й аномальні 

винятки; патерни формування й відповідальності урядів меншості в європейських 

парламентських демократіях потрібно розглядати наочно та з огляду на раціональні, 

партологічні й конституційно-інституційні перспективи; уряди меншості найкраще 

описуються у теоріях і моделях, які апріорні, політико-орієнтовані й кооперативні, хоча 

загалом існуючі теорії та моделі формування урядів меншості малопрогностичні; 

 кореляції, згідно з якими уряди меншості середньостатистично (але з кластерними 

й регіональними відмінностями) частіше формуються тоді, коли: вони обслуговуються 

негативними, а не позитивними правилами урядово-формотворчого процесу; визначаються 

наслідками поєднання випереджаючих й результуючих (а не окремо випереджаючих 
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чи результуючих або взагалі їхньої відсутності) вотумів довіри/інвеститури, особливо 

зі спрощеними засадами їхнього прийняття від систем негативної більшості до систем 

абсолютної більшості, у випадку наявності однієї (і не більше) альтернативи форматора 

чи уряду, яку пропонує легіслатура (а не глава держави чи паралельно глава держави 

й легіслатура); реактивними (а не активними чи неактивними) за повноваженнями 

є легіслатури – особливо бікамеральні, якщо від двох палат парламентів залежить 

вотум довіри/інвеститури уряду; аргументовано, що уряди меншості: однаково часто 

формуються у системах, де передбачено й не передбачено вотумів інвеститури урядам; 

у системах негативного парламентаризму превалюють у випадку регламентованості 

вотумів інвеститури урядам; у системах позитивного парламентаризму найчастіше 

формуються прийняттям вотумів довіри/інвеститури відносною (а не абсолютною 

чи спочатку абсолютною, а у випадку невдачі – відносною) більшістю; 

 аргументації, що в європейських парламентських демократіях усереднено (але з 

регіональними дистинкціями і не завжди системно) уряди меншості: трапляються 

незалежно від електоральної мінливості й типу (чергових і дострокових) парламентських 

виборів, частки мандатів екстремістських партій, кількості, розміру, пропорційності 

розподілу членів і "сили" постійних комітетів легіслатур; однаково часто формуються, 

коли найбільша партія легіслатури є чи не є центристською (ліво-/правоцентристською) 

або серединною (з превалюванням центристських партій у системах позитивного 

парламентаризму і нецентристських партій – у системах негативного парламентаризму); 

 співвідношення, згідно з якими уряди меншості середньо-статистично частіше 

трапляються, якщо: властиві для парламентських монархій чи загалом парламентських 

систем правління; стикаються з більшими складнощами урядування й спроможні 

контролювати та змінювати політичний й інституційний порядок денний; сильні 

легіслатури дають змогу опозиції впливати на політико-законотворчий процес; 

підтверджено, що особливе місце уряди меншості мають, якщо вони перманентні 

і формально зумовлені/підтримані, тобто у системах "контрактного парламентаризму" 

як середньому варіанті між законодавчою й урядовою коаліцією; водночас простежено, 

що сильніші уряди меншості віддають перевагу не стабільним "контрактам", а так 

званим "рухливим коаліціям" з опозиційними партіями; 
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 положення, що однопартійні уряди меншості традиційно відносно стабільніші, 

ніж коаліційні уряди меншості, постійні уряди меншості стабільніші, ніж тимчасові 

уряди меншості, а загалом уряди меншості стабільніші у тому випадку, коли вони 

частіше формуються; прогноз, що результатом проблеми відносної нестабільності 

урядів меншості є політична нестабільність узагалі та неефективність урядування; доказ, 

що уряди меншості усереднено менш ефективні у вирішенні соціально-економічних і 

системних проблем державного розвитку, є предикторами соціально-економічної та 

політичної кризи; водночас виявлено, що неефективність урядів меншості варіативна 

і залежить від типу та композиції самих урядів меншості та парламентської опозиції; 

констатацію, що уряди меншості ефективніші, коли трапляються частіше, конструюються 

сильнішими і згуртованішими партіями й супроводжуються інклюзивнішими політіями. 

Дістали подальшого розвитку: 

 положення, згідно з якими ознакою більшості досліджень урядів меншості є їхнє 

фокусування на системах демократичних країн світу – здебільшого парламентських, 

але інколи й президентських демократіях; зауваження, що сучасні дослідження урядів 

меншості детерміновані поєднанням різних теоретико-методологічних парадигм, 

які орієнтуються на окреслення різних чинників формування, функціонування та 

відповідальності урядів меншості, зокрема стратегічних, інституційних та структурних; 

 підтвердження, що для європейських парламентських демократій іманентно 

властиві різні типи партійних урядів як "базових" і "вузлових" точок у здійсненні 

виконавчої влади, але серед них статистично і як більш раціоналізовані й партійно-

ідеологічно детерміновані превалюють уряди більшості, а натомість уряди меншості 

позиціонуються як закономірний варіант подолання ідеологічних антагонізмів партій. 

Причому констатовано, що уряди меншості стали узвичаєним явищем і різновидом 

урядів у більшості європейських парламентських демократій, оскільки усереднено 

становлять третину всіх урядових кабінетів – з дещо більшою кількістю, але меншою 

часткою (переважно однопартійних урядів меншості) в країнах Західної Європи й 

навпаки (звично коаліційних урядів меншості) в країнах Центрально-Східної Європи; 

 зауваження, згідно з якими уряди меншості частіше формуються тоді, коли: не 

можуть бути сформовані уряди більшості; вони ініційовані більшими за розмірами 
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парламентськими партіями; операціоналізуються в межах нестабільних і конфліктних 

політичних системах, партійні системи яких надмірно фракціоналізовані і поляризовані, 

правила формування урядів – негативні, а урядово-формотворчі повноваження та 

позиції глав держав – активніші; диференціал політичного впливу інститутів та 

інституцій менший, а повноваження політичної опозиції – більші; водночас зафіксовано, 

що окреслені патерни формування урядів меншості у парламентських демократіях не 

загальнотеоретичні у широкому сенсі, а радше детермінують найчастіші варіації причин 

формування урядів меншості, але змінюються у випадку різних типів урядів меншості; 

 взаємовідношення, згідно з якими уряди меншості частіше трапляються у системах, 

де: будь-яка палата легіслатури чи бікамеральна легіслатура (а не її нижня палата чи 

унікамеральна легіслатура) уповноважена ініціювати звичайний (а не конструктивний 

або спершу конструктивний, а потім звичайний) вотум недовіри уряду, за який має 

проголосувати відносна (а не абсолютна) більшість від її складу, що повинно мати 

наслідком відставку уряду чи розпуск легіслатури (а не лише відставку уряду); властиві 

вотуми довіри чинним урядам, ініціаторами яких можуть бути лише уряди (а не прем’єр-

міністри чи прем’єр-міністри й уряди) та які приймає позитивна (а не негативна), 

зокрема відносна (а не абсолютна чи негативна), більшість у легіслатурі; 

 докази того, що уряди меншості в європейських парламентських демократіях 

усереднено частіше (але з типологізаційними й регіональними дистинкціями, а тому 

не завжди системно) формуються, коли: якомога "вирішальнішими", змагальнішими 

(мінливішими та проксимальнішими) й пропорційнішими є парламентські вибори 

і виборчі системи; частка мандатів найбільшої партії якомога вища і наближається 

(хоч менша) до 50% від складу легіслатур; частка мандатів двох найбільших партій – 

на рівні 50–70% або 70–90% від складу легіслатур; партійні системи тяжіють до 

поміркованого чи поляризованого (але загалом обмеженого, менше – надмірного) 

плюралізму, конкурентніші, розмірно фракціоналізованіші/фрагментованіші й  

ідеологічно поляризованіші/розділеніші та диференційованіші, компонуються якомога 

більшою абсолютною і якомога усередненішою ефективною кількістю парламентських 

партій; урядові партії тісно пов’язані зі своїми соціальними інтересами, а опозиційні 

партії мотивовані отриманням більших результатів у майбутньому; партії намагаються 
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втілити тільки політичні цілі або паралельно і політичні, і владні цілі; партійним 

системам не властиві клієнтелістські партії; слабо диференційованими, структурованими 

й ієрархізованими, але достатньо спеціалізованими й сильними є легіслатури; 

 позиції, згідно з якими усереднено: частіше формування урядів меншості сприяє 

консенсуснішим і компроміснішим міжінституційним відносинам; уряди меншості у 

законотворчому процесі піддаються стабільно сильному тиску легіслатур і функціонують 

у вичікувальному режимі; однопартійні уряди меншості законотворчо ефективніші, ніж 

коаліційні уряди меншості й більшості, хоч загалом уряди меншості можуть бути 

менш законотворчо продуктивними, аніж уряди більшості; владні/посадові переваги 

в урядах меншості розподіляють між урядовими партіями, а політичні – між урядовими 

і неурядовими партіями; в умовах уряду меншості лімітована роль кабінету міністрів 

й прем’єр-міністра, а натомість посилена – урядового кабінету; відносини між членами 

урядів меншості складніші й менш компромісні, стабільні і партійно дисципліновані, 

а контроль за ними централізованіший, аніж у випадку урядів більшості; 

 інтуїтивний, дескриптивний й емпіричний доказ, що уряди меншості (особливо 

коаліційні) в європейських парламентських демократіях усереднено менш стабільні, 

ніж уряди більшості (особливо однопартійні). Зокрема через типову неспроможність 

бути перманентно наділеними "сприянням" легіслатур, конфліктнішу логіку торгів і 

перемовин між урядовими й неурядовими партіями та формування й функціонування 

у завідомо кризових умовах; водночас помічено, що уряди меншості позиціонуються як 

відносно стабільні у випадку, коли вони ґрунтуються на формальних домовленостях 

між урядовими, ситуативними й опозиційними партіями легіслатур. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів дисертаційного 

дослідження полягає у можливості їхнього використання в теоретико-методологічному 

й емпіричному аспекті в інших політологічних дослідженнях та при конституюванні 

порівняльно-інституційного аналізу урядів як напряму порівняльної політичної науки, 

у вивченні політичних проблем формування, функціонування, відповідальності й 

наслідків урядів, в тому числі й гіпотетично меншості, в інших країнах світу та Україні, 

а також в аналізі перспектив розвитку партійних, партійно-виборчих й інших інститутів 

і процесів та загалом політичних систем. 
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Отримані в дисертаційному дослідженні результати можна вживати у подальших 

наукових пошуках з проблематики урядів, урядових кабінетів й інших політичних 

інститутів, процесів і систем в європейських парламентських демократіях й Україні 

тощо. Матеріали і висновки дисертації можуть сприяти у розробці, вдосконаленні 

та викладанні різних курсів у вищій школі, зокрема "Порівняльної політології", 

"Політичних інститутів і процесів", "Політичних режимів", "Партології", "Псефології" 

тощо. Низка положень роботи може бути використана вченими, викладачами, 

політичними експертами, представниками влади та місцевого самоврядування на 

практиці для розуміння патернів функціонування урядів і міжінституційних відносин. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою, в 

якій реалізовано мету – з’ясувати й порівняти сутність, типи, особливості формування, 

функціонування, відповідальності та наслідків урядів меншості в європейських 

парламентських демократіях. Для цього автором роботи проаналізовано офіційні 

нормативні, статистичні та соціологічні джерела, а також широкий спектр й масив 

зарубіжної та української наукової літератури. Внесок дисертанта представлено у 

тексті дисертації, двох індивідуальних і одній колективній монографії, одному навчальному 

посібнику, 24 статтях, опублікованих у вітчизняних та закордонних фахових наукових 

виданнях, а також у 10 матеріалах і тезах доповідей на регіональних, всеукраїнських 

та міжнародних наукових конференціях. 

Апробація матеріалів дисертації. Окремі положення й висновки дисертації 

були представлені на 10 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових 

конференціях та семінарах, зокрема на: міжнародній науково-практичній конференції 

"Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи" 

(Чернівці, 2015 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Міжнародні 

інтеграційні процеси: історичний досвід, сучасні виклики та перспективи" (Львів, 

2015 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ у третьому 

тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри" (Одеса, 

2015 р.); польсько-українській науковій конференції "Специфіка політичного процесу в 

країнах Центрально-Східної Європи: концептуальні й інституціональні чинники" (Кутно, 

Республіка Польща, 2015 р.); всеукраїнській науковій конференції "Політологічні 
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читання імені професора Богдана Яроша" (Луцьк, 2015 р.); звітній науковій конференції 

філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

за 2015 р. (Львів, 2016 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Регіональна 

політика та адміністративна реформа в Україні" (Ужгород, 2016 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції "Країни Східного партнерства – V4: проблеми і 

перспективи співпраці" (Одеса, 2016 р.); двох наукових конференціях з міжнародною 

участю "Політичні партії і вибори: українські та світові практики" (Львів, 2016 р.; 

Львів, 2017 р.). Результати дослідження також апробовані у колективній монографії 

"Політичний і соціальний розвиток країн Центральної та Східної Європи" (Кутно, 

Республіка Польща, 2015 р.), індивідуальних монографіях "Політична структуризація 

парламентів країн Центральної Європи" (Львів, 2014 р.) і "Уряди меншості в європейських 

парламентських демократіях" (Львів, 2017 р.), навчальному посібнику "Політичні 

інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз" (2014 р.), а також на 

засіданнях і теоретичних семінарах кафедри політології філософського факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 38 наукових праць: з них 16 – 

наукові статті у фахових виданнях з політичних наук в Україні, 8 – наукові статті 

в закордонних періодичних профільних виданнях з політичних наук, 3 – індивідуальні 

та колективні монографії, 1 – навчальний посібник, 10 – тези доповідей на наукових 

і науково-практичних конференціях та семінарах. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені авторським розумінням об’єкта й 

предмета дослідження, його метою та завданнями. Робота складається зі вступу, 

7 розділів (сумарно – 20 підрозділів), висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Робота включає 40 таблиць та 5 рисунків (з них додатки – 5 великих 

таблиць). Обсяг основного тексту роботи – 520 сторінок (із них 52 сторінки – таблиці і 

рисунки на цілу сторінку). Список використаних джерел складається з 1046 позицій, 

із них 985 – англомовні, франкомовні, іспаномовні, польськомовні тощо. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ УРЯДІВ 

МЕНШОСТІ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ 

 

1.1. Теоретичні перспективи й методологічні особливості дослідження урядів 

меншості у світовій та вітчизняній політичній науці 

 

Проблематика урядів меншості у сучасній політології є досить широкою та 

багатогранною. Вона переважно окреслена доробками науковців, які представляють 

західну політологію, хоча деякою мірою представлена і в наукових пошуках вчених 

з пострадянського простору, зокрема в Україні. Специфікою стало те, що кількість 

науково-теоретичних розвідок, які присвячені урядам меншості, прямопропорційна 

кількості емпіричних випадків урядів меншості в тих або інших державах світу. Про 

це яскраво засвідчує історія виникнення й актуалізації досліджень урядів меншості у 

західній та вітчизняній політичній науці. Особливо тих досліджень, які, будучи дуже 

популярними та широко цитованими в науковій літературі, вже навіть встигли стати 

класичними для сучасної політології. 

Мабуть перше відоме дослідження урядів меншості належить перу Ф. Янсона, 

який є автором наукової статті "Уряди меншості у Швеції" [494], опублікованої в 

1928 р. у журналі "Огляд американської політичної науки". У цій роботі окреслено 

партійно-електоральні параметри формування деяких урядів меншості в Швеції 

на початку ХХ ст., а також вплив на формування урядів меншості формальних 

атрибутів системи парламентаризму після його реформування в Швеції у 1866 р.  

Однак після цього впродовж деякого часу урядам меншості в політичній науці 

приділяли вкрай мало уваги, але на це є кілька причин. По-перше, перед початком, 

під час та після Другої світової війни ракурс тогочасної політичної науки значно 

змістився із дослідження політичних інститутів на дослідження політичної  

поведінки в межах класичного інституціоналізму та біхевіоралізму. По-друге, уряди 

меншості до середини 30–х рр. ХХ ст. не були настільки репрезентованими у 

політичній практиці, як після Другої світової війни. Відповідно й значно меншою 
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була потреба у науковому дослідженні урядів меншості, тому уряди меншості або 

не аналізували, або аналізували побіжно. Ситуація частково змінилась після Другої 

світової війни, але найпомітніше це стало в середині 60–х – на початку 70–х рр. 

ХХ ст., коли почав відроджуватись інтерес до дослідження політичних інститутів. 

Саме з цього періоду почались інтенсифікація та поступове зростання кількості 

досліджень, які присвячені урядовим кабінетам меншості. Вони не є ідентичними і 

не стосуються однакових параметрів і атрибутів урядів меншості. Крім того, значно 

різниться і географія досліджень урядів меншості. Проте навіть попри це, серед усіх 

досліджень урядів меншості окремі стали визначальними та засадничими, набули 

статусу класичних. Натомість окремі дослідження урядів меншості є новими, хоча й 

дуже актуальними для сучасної політичної науки. Їхній детальний розгляд в історичній 

ретроспективі важливий і нагальний, бо сприяє окресленню специфіки дослідження 

і розуміння сутності урядів меншості як таких. Крім того, врахування найпомітніших 

досліджень урядів меншості неминуче, бо саме на них ґрунтуються сучасні наукові 

уявлення про теоретичні й емпіричні особливості функціонування урядів меншості 

у різних країнах світу. Саме на них будуються сучасні таксономії ключових проблем 

сутності й особливостей урядів меншості у новітній політичній науці. 

Приступаючи до розгляду ключових наукових доробків по проблематиці урядів 

меншості у західній і вітчизняній політичній науці, ми не можемо оминути класичної 

статті В. Хермана та Дж. Поупа "Уряди меншості в західних демократіях" [464], яка 

опублікована ще в 1973 р. у "Британському журналі політичної науки". У науковій 

розвідці вчені наклали існуючі в той час теорії коаліцій на феномен і особливості 

урядів меншості у західних демократіях та дійшли висновку про атрибути процесів 

формування і припинення повноважень урядів меншості. Зокрема науковці виявили, 

що уряди меншості найчастіше формуються у випадку, коли вони розраховують на 

регулярну підтримку з боку ситуативної більшості у парламенті з приводу того чи 

іншого питання законодавчого процесу або ж коли вони розмірно настільки великі, 

що впевнені, що не буде сформовано жодної переможної коаліції. Відповідно вчені 

аргументували, що замість осягнення "переможного" статусу уряди меншості часто 

є "контролюючими". Натомість не дуже великі уряди меншості ніяк неспроможні 
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блокувати формування переможних коаліцій, тому вони не є "контролюючими". Що 

більше уряд меншості "контролюючий", то вільніший він у здійсненні своєї програми 

та свого політичного курсу. 

У 1979 р. з’явилась ще одна класична праця, присвячена урядам меншості. Це 

стаття Л. Геллер-Шворц "Переглянутий уряд меншості" [403], яка опублікована в 

"Журналі канадських досліджень". У праці йдеться про особливості кореляції урядів 

меншості та їхньої парламентської відповідальності (чутливості), а також поведінки 

партій парламентів, які забезпечують підтримку урядам меншості. Л. Геллер-Шворц 

проаналізувала законодавчу роль парламентів і визначила, наскільки вона змінюється 

в умовах функціонування урядів меншості, а також перевірила гіпотезу про те, чи 

збільшується парламентська відповідальність урядів меншості. Розвідка поставила 

під сумнів усталене практичне й емпіричне припущення про те, що уряд меншості 

обов’язково чутливий і відповідальніший перед парламентом, аніж уряд більшості. 

Натомість було чітко аргументовано, що законодавча ефективність і парламентська 

відповідальність урядів меншості значно залежать від використання того чи  

іншого типу парламентської стратегії та тактики парламентських партій. Однак  

найзначущим науковим доробком Л. Геллер-Шворц у зазначеному контексті стала 

її позиція про доцільність виділення п’яти варіантів чи сценаріїв (моделей) співпраці 

між політичними партіями в умовах урядів меншості. З-поміж них такі, як коаліція, 

формальний пакт чи договір, неформальна домовленість, сформована під конкретне 

завдання більшість (чи ad hoc більшість), а також "стриманість" опозиції, внаслідок 

чого урядова партія або партії діють так, ніби вони мають підтримку парламентської 

більшості [403, с. 68]. 

Упродовж 80–х рр. ХХ ст. світ побачили декілька досліджень урядів  

меншості К. Строма – чи не найвідомішого дослідника і теоретика урядів меншості 

в історії західної та загалом світової політичної науки. Зокрема в 1984 р. вийшла з 

друку наукова стаття дослідника "Уряд меншості у парламентських демократіях: 

раціональність рішень непереможних кабінетів" [970], опублікована в науковому 

журналі "Порівняльні політичні дослідження". У ній К. Стром зумів запропонувати 

мабуть одну з перших статистик урядів меншості у західних демократіях після кінця 
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Другої світової війни, аргументував, що уряди меншості становлять понад третину 

усіх урядів у Західній Європі, спростував позицію, що уряди меншості є винятково 

асоційованими у своєму формуванні та функціонуванні з політичними кризами та 

нестабільністю, ідеологічною поляризацією і парламентською фракціоналізацією 

та невдачами партій у процесі торгів за формування урядів більшості. Натомість 

вчений довів, що уряди меншості є випадками прийняття раціональних рішень за 

наявності специфічних передумов. Про це красномовно засвідчує принаймні факт, 

що уряди меншості формуються навіть тоді, коли всі опозиційні партії спроможні 

впливати на законодавчу діяльність парламентів, а також коли участь в уряді часто 

вважають інструментом відповідальності партій перед майбутніми виборами. Таке 

трактування урядів меншості з позиції теорії раціонального вибору одержало дуже 

суттєву емпіричну підтримку на прикладі різних парламентських демократій серед 

різних країн світу, а тому вплинуло на конститутивну модифікацію теорій урядів 

меншості і підходів до трактування особливостей їхнього формування.  

Однак мабуть найактуальнішою розвідкою, яка у 1990 р. була присвячена  

урядам меншості, стала наукова монографія К. Строма "Уряди меншості та принцип 

більшості" [969]. У ній вчений визначив сутність і ключові особливості урядів меншості 

у парламентських демократіях, спростував стереотиповану раніше позицію про те, 

що уряди меншості обов’язково мають бути нестабільними та неефективними. Це 

було зроблено на підставі аналізу понад 350 урядів меншості у Західній Європі після 

Другої світової війни. Все це змусило К. Строма виснувати, що уряди меншості є 

притаманною рисою сучасних парламентських демократій. Окрім того, інколи вони 

виявляються навіть стабільнішими та ефективнішими, аніж уряди більшості. На 

основі емпіричних прикладів науковець аргументував, що уряди меншості переважно 

формуються у випадку, коли відбуваються дуже конкурентні вибори, а опозиційні 

партії здатні впливати на прийняття законодавчих рішень, будучи навіть далекими 

від статусу урядових. У дослідженні К. Строма окреслено та вирішено проблему 

сутності і призначення урядів меншості, раціональності формування урядів меншості 

та розподілу міністерських посад в урядах меншості, переоцінки доцільності та сенсу 

формування й наслідків урядів меншості. Однак сьогодні розвідка "Уряди меншості 
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та принцип більшості" значно потребує оновлення та включення більшого масиву 

емпіричних даних1.  

На початку 90–х рр. ХХ ст. світ побачили розвідки ще одного відомого  

дослідника урядів меншості – Т. Бергмана. Так, 1993 р. з’явилась його наукова стаття 

"Правила формування та уряди меншості" [144], опублікована в "Європейському журналі 

політичних досліджень". У праці ключову увагу було зосереджено на формуванні 

коаліційних урядів меншості у парламентських демократіях. Дослідник аргументує, 

що не лише коаліції більшості є переможними, оскільки досить часто переможними і 

контролюючими виявляються коаліції меншості, навіть якщо вони не контролюють 

більше половини всіх депутатів парламенту/провідної палати парламенту. Причина 

полягає у тому, що є принаймні дві групи правил формування урядів – позитивні та 

негативні, – які відповідно проявляються у так званих системах "позитивного" та 

"негативного" парламентаризму. Серед них, згідно з зауваженням Т. Бергмана, урядам 

меншості найчастіше притаманні саме негативні правила формування урядів, тобто 

уряди меншості частіше формуються в системах негативного парламентаризму.  

Дуже актуальне дослідження урядів меншості на рівні з іншими типами урядів 

у парламентських демократіях опубліковане в 1996 р. за авторством К. Кромбеза у 

"Європейському журналі політичних досліджень". Його назва – "Уряди меншості, 

мінімально-переможні коаліції і надлишкові більшості в парламентських системах" [279]. 

Дослідження спрямоване на порівняльний аналіз формування різних типів урядів 

у парламентських демократіях. Формування урядів меншості розглядається крізь 

призму так званої "формальної моделі", за якою визначальний вплив має найбільша 

парламентська партія та частка її парламентських мандатів і розташування партії в 

ліво-правому ідеологічному спектрі. К. Кромбез виснував, що чим більше основна 

та найбільша партія стає центристською, тим більші шанси має на перетворення в 

мінімально-переможну надлишкова коаліція і тим більші шанси має на перетворення 

в уряд меншості мінімально-переможна коаліція. 

                                                           
1 Праця К. Строма "Уряди меншості та принцип більшості", яка опублікована в 1990 р., значно ґрунтується на  

його дисертаційному дослідженні з однойменною назвою, яке було завершене та представлене ще в 1984 р., але так і 

не було опубліковане. Під час і після написання дисертації науковець опублікував інші дослідження, які різною мірою 

дотичні до проблеми урядів меншості [960; 967; 968; 970]. 
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У 2004 р. Т. Каландракіс оприлюднив розвідку "Рядовий стан уряду меншості. 

Роль політики і кабінету" [508], в якій представив теорію виникнення урядів меншості 

в багатопартійних парламентських демократіях, яка заснована на "моделі торгу" за 

традицією Д. Барона й А. Фереджона [123]. У дослідженні доведено, що уряди меншості 

з строгою позитивною ймовірністю формуються, коли користь від одержання уряду 

і міністерських портфелів політичними партіями є незначною відносно партійно-

політичних розбіжностей. У протилежному випадку формуються винятково уряди 

більшості. Схожі висновки вчений одержав й у дослідженні "Теорія урядів меншості 

і більшості" [504], оприлюдненому в 2007 р., де було аргументовано, що уряди меншості 

формуються у випадку представництва в парламенті ідеологічно поляризованих партій. 

Особливий інтерес у контексті дослідження урядів меншості також становить 

розвідка П. Расселла "Два привітання урядам меншості" [864], яка опублікована 2008 р. 

У ній вчений аргументує, що феномен урядів меншості дуже значно сприяє 

становленню й консолідації дорадчої демократії, котра підкреслює комунікативні 

процеси, а не залежить від простого врахування сили і представництва тих чи інших 

політичних партій. Також у 2008 р. опубліковано дисертаційне дослідження Д. Руза 

"Конструювання урядів меншості" [860], в якому подано статистику функціонування 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях, а також із позицій 

теорії раціонального вибору проаналізовано сутність урядів меншості, а з позиції 

теорії коаліцій окреслено перспективи трактування урядів меншості. Надбанням же 

запропонованого дослідження стало те, що в ньому здійснено спробу синтезувати 

та перевірити всі існуючі теоретичні моделі формування урядів меншості на підставі 

врахування розмірів та ідеологій парламентських партій.  

У 2012 і 2013 рр. з’явились два дослідження урядів меншості в президентських 

демократіях за авторством Ж. Канело, А. Фігерейдо та М. Віери. Це відповідно 

розвідки "Уряди меншості в латиноамериканському президенталізмі: політичні й 

інституційні детермінанти" [222], а також "Уряди меншості у латиноамериканському 

президенталізмі: стабільність й ефективність кабінетів" [221], які були представлені на 

міжнародних наукових конференціях. У них було підняте питання про те, що уряди 

меншості вже давно перестали трактувати як інституційні аномалії парламентських 
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демократій. Натомість вони й досі проблематичними вважаються у президентських 

демократіях, особливо тоді, коли їх комбінують із односторонніми/унілатеральними 

повноваженнями президентів. Унаслідок цього в запропонованому дослідженні було 

проаналізовано особливості формування урядів меншості у латиноамериканських 

демократіях в 1979–2011 рр., а на цій підставі визначено інституційні й політичні 

детермінанти урядів меншості, параметри їхньої стабільності й ефективності. Виявлено, 

що в президентських демократіях частота формування урядів меншості збільшується 

при зростанні сили ключових вето-гравців, а зменшується при зростанні призначальних 

повноважень президентів і при зростанні фрагментації та фракціоналізації парламентів.  

Помітною новітньою науковою розвідкою по проблематиці урядів меншості 

стало дослідження за авторством Х. А. Чейбуба, Ш. Мартіна та Б. Е. Раша "Вотум 

довіри і формування парламентських урядів меншості" [238], оприлюднене в 2013 р. 

на міжнародній конференції у Бордо. У ньому увагу всесторонньо зосереджено на 

впливі парламентських процедур на те, як відбувається формування урядів меншості. 

Наприклад, було підтверджено, що всі парламентські демократії за механізмами 

формування урядів потрібно розподіляти на системи позитивного та негативного 

парламентаризму, для яких відповідно властивий позитивний або негативний вотум 

довіри при формуванні урядів. Науковці виразно аргументували, що уряди меншості 

формуються у системах позитивного й негативного парламентаризму. Проте за різними 

інституційними патернами й процедурами, які детально та порівняльно розглянуто у 

вказаному дослідженні. В 2016 р. Б. Е. Раш, Ш. Мартін і Х. А. Чейбуб представили 

розширені результати свого дослідження у колективній монографії "Парламенти та 

формування урядів: розпакування правил інвеститури" [821], де кілька глав присвячено 

особливостям формування урядів меншості у країнах, де вони часто трапляються.  

Зрештою в 2014 р. вперше комплексно оцінено особливості урядів меншості в 

країнах Центрально-Східної Європи. Це зроблено в монографії "Формування урядів 

у Центральній і Східній Європі: випадок урядів меншості" [524] за авторством Д. Кайду–

Кайзер. Йдеться про працю, в якій аргументовано, що формування урядів меншості 

не завжди логічне, хоч емпірично актуальне, бо уряди меншості складають більше 

третини усіх урядових кабінетів у Європі. Вчена запропонувала аналіз передумов, які 
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призводять до формування урядів меншості, а також детально продемонструвала 

особливості самого процесу формування урядів меншості на підставі врахування 

взаємодії параметрів партійних систем. Приміром, наголос було зроблено на таких 

вирішальних факторах партійних систем, як їхня сильна біфуркація (або роздвоєння), 

спричинена домінуванням двох антагоністичних політичних партій або сильними 

соціополітичними поділами, котрі структурують партійні системи та міжпартійну 

конкуренцію, а також вилучення значного відсотка партій від процесів формування 

урядів і невелика кількість партій, які цілком поділяють основні позиції та проблеми. 

Натомість в українській політичній науці проблематика урядів меншості є 

дослідженою вкрай побіжно та фрагментовано. Річ у тому, що українській політиці 

та конституційній теорії не властиве формування урядів меншості або відбувається 

штучне зведення таких понять, як "парламентська більшість", "коаліційна більшість", 

"парламентська коаліція" і "урядова коаліція", до спільного знаменника. Це означає, 

що у вітчизняній політичній науці урядову парламентську більшість та законодавчу 

парламентську більшість дуже часто розглядають і трактують спарено або ж навіть 

синонімічно, що, на нашу думку, є помилково. Крім того, це зовсім не властиво 

для західної політичної науки, у якій, наприклад, категорії парламентської коаліції 

та урядової коаліції, а також парламентсько-виконавчої більшості чи меншості та 

парламентсько-законодавчої більшості є розрізненими. Серед українських вчених 

схожої позиції дотримується, наприклад, А. Романюк, який у дослідженнях "Уряди 

меншості у країнах Західної Європи" [53] (2002 р.), "Порівняльний аналіз політичних 

систем країн Західної Європи: інституційний вимір" [50] (2003 р.) та "Порівняльний 

аналіз політичних інститутів країн Західної Європи" [49] (2007 р.), аналізуючи феномен 

урядів меншості в різних країнах Західної Європи, виділив чинники, які сприяють 

формуванню урядів меншості й зумовлюють їхню відносну (порівняно з урядами 

більшості) стабільність, а також простежив своєрідність однопартійних і коаліційних 

урядів меншості. Схожої позиції дотримуються З. Бялоблоцький (зокрема в розвідці 

"Стабільність та ефективність урядів у політичних системах країн Східної Європи" [3], 

2013 р.) і В. Литвин (зокрема у дослідженнях "Типи урядових кабінетів" [16] (2008 р.), 

"Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України" [12] 
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(2010 р.), а також "Урядова стабільність крізь призму партійних детермінант країн 

Центральної Європи" [17] (2009 р.) тощо), які в контексті аналізу стабільності урядів, 

відповідно у країнах Східної і Центрально-Східної Європи, теоретико-методологічно 

та концептуально обґрунтували сутність та різновиди урядів, у тім числі й урядів 

меншості, у країнах Європи. Також в українській науці представлено ідеї західних 

політологічних версій і теорій формувань й завершень урядових кабінетів у доробках 

В. Ярема. Його праці "Дослідження формування і завершення роботи коаліційних 

урядів у зарубіжній політичній науці" [59] (від 2011 р.), "Теорії завершення роботи 

коаліційного уряду в англомовному науковому дискурсі" [61] (2012 р.) та "Теоретико-

ігрові моделі в дослідженнях коаліційного уряду" [60] (2013 р.) окреслюють специфіку 

формування і дострокового припинення повноважень урядів меншості у контексті 

визначення сутності таких понять, як парламентська коаліція та урядова коаліція. 

Поряд з вказаними дослідженнями саме урядів меншості, у західній (особливо) і 

вітчизняній політичній науці є чимало дуже відомих і впливових наукових розвідок, 

які присвячені проблематиці урядів (особливо партійних) як таких, їхній класифікації, 

особливостям формування і функціонування. У них, паралельно чи побіжно, чимало 

уваги приділено урядам меншості як відокремленому формату здійснення виконавчої 

влади. Загалом розгляд ключових наукових доробків, присвячених урядам меншості, 

засвідчує, що особливістю західної і вітчизняної політологічної традиції дослідження 

урядів меншості є те, що вона не є монолітною та унілатеральною, адже в західній та 

вітчизняній політичній науці є принаймні дві теоретичні парадигми, на підставі яких 

описують сутність і роль урядів меншості. Перша парадигма передбачає дослідження 

урядів меншості на основі апелювання до категорії коаліційних урядів чи кабінетів, 

тобто урядів чи кабінетів, які складаються з двох та більше політичних партій1. Річ у 

тім, що європейські та інші країни мають значний досвід формування коаліційних 

урядів у ситуаціях парламентської меншості. Із цього приводу П. Расселл у своїй 

праці, присвяченій урядам меншості, – "Два привітання урядам меншості" [864 , с. 79] – 

зауважує, що в європейських парламентських демократіях саме коаліційні уряди є 

                                                           
1 У науковій літературі, яка присвячена коаліціям, терміни "уряд" та "кабінет" застосовують як взаємозамінні, адже 

вони позначають "ту частину гілки виконавчої влади, яка є відповідальною перед парламентом у парламентських 

системах". А це означає, що коаліційні уряди або кабінети можуть бути урядами більшості та меншості [969, с. 6]. 
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найузвичаєнішим типом та форматом урядів. Як наслідок, у політичній науці  

існує доволі широкий масив літератури, що присвячена особливостям формування, 

функціонування та відповідальності коаліційних урядів.  

Друга парадигма передбачає дослідження урядів меншості як таких і по суті 

(per se). Річ у тому, що вчені, які займаються дослідженням урядів меншості, дійшли 

здебільшого схожих висновків про те, що уряди меншості трапляються часто, але 

деякі політичні системи схильніші до формування урядів меншості, ніж інші [969, 

с. 239–243], а також про те, що попри значну частоту формування урядів меншості їх 

часто трактують і окреслюють у негативному світлі та контексті. Проблема у тому, 

що в історичному зрізі нормою вважались уряди більшості. Натомість, як зауважує 

у своїй розвідці "Уряд меншості та принцип більшості" К. Стром, науковці досить 

часто висвітлювали феномен урядів меншості як "відхилення", які детермінували 

"як наслідок політичної нестабільності, конфлікту і нездужання" [969, с. 237]. Однак 

згодом стало очевидно, що негативне трактування урядів меншості було лімітованим за 

своїми обсягами, адже воно не забезпечувало жодного реального пояснення того, 

чому деякі уряди меншості були успішнішими, ніж деякі уряди більшості, зокрема у 

контексті просування та реалізації своїх політичних планів та намірів. У результаті, 

дослідження урядів меншості як таких і по суті стало дуже таксономованим:  

негативніше орієнтованим у контексті винятково формування і відповідальності урядів 

меншості, але позитивніше орієнтованим у контексті формування й ефективності 

функціонування урядів меншості [567]. Це аргументувало, що проблема урядів меншості 

не є унілатеральною, односкладовою і однопорядковою, а натомість має вирішуватись 

комплексно та багатосторонньо.  

Про це вказує К. Стром, який зазначає, що в західній політологічній науковій 

літературі, присвяченій урядам меншості, оцінка ефективності їхнього функціонування 

зазвичай відбувається на основі врахування особливостей формування і "виживання" 

(стабільності) урядів меншості, але не на основі розгляду їхніх політичних, соціальних 

й економічних результатів [969]. Це, з позиції Б. Грофмана і П. ван Роозендаала [433], 

наприклад, притаманно для класичної розвідки по урядах меншості за авторством 

В. Хермана і Дж. Поупа – "Уряди меншості у західних демократіях" [464]. Натомість, 
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як аргументує К. Стром, якщо дослідницька література про причини та особливості 

формування урядів меншості відсутня чи незначна, то й не доцільно говорити про 

дослідження, присвячені ефективності функціонування урядів меншості [969, с. 237]. 

Всупереч, як вказує Р. Д’Алімонте [292], наукові дослідження, присвячені ефективності 

урядів, звикло обертаються навколо двох критеріїв – стабільності урядів і законодавчої 

ефективності (або ефективності законодавчого процесу). Важливо відзначити, що 

ці два критерії ефективності урядів не завжди вивчаються окремо і незалежно один 

від одного, а натомість часто застосовуються як індикатори один одного. 

Такий критерій ефективності урядів, зокрема урядів меншості, як стабільність, 

зазвичай досліджують на підставі двох показників – довговічності й особливостей 

припинення повноважень урядів [433]. П. Варвік [1030; 1031] зауважує, що якщо 

припустити, що часова тривалість функціонування уряду впливає на його здатність 

ефективно управляти, то зрозуміло, що трактування тієї чи іншої політичної системи 

багато в чому залежить від такої кореляції. Причому, як регламентують існуючі 

доробки, академічна література по проблематиці стабільності урядів фокусується 

в основному на трьох підходах: а) підхід критичних подій, який інтерпретує акти 

завершення повноважень урядів як відповіді на екзогенні події чи "потрясіння" [193; 

199]; б) підхід структурних факторів, який інтерпретує урядову стабільність на підставі 

врахування особливостей кабінетів, партійних і виборчих систем, а також ознак та 

характеристик політичних режимів [1030; 1031]; в) підхід стратегічної взаємодії, що 

реалізує поведінкові пояснення усіх процесів, які ведуть до припинення повноважень 

урядів під час здійснення політичними партіями торгів за посади і повноваження [533]. 

Стосовно дослідження такого критерію ефективності урядів, як ефективність 

законодавчого процесу, треба зауважити, що він не досліджений цілісно та системно. 

Як аргументує К. Стром, сьогодні й досі не існує системного кроснаціонального 

дослідження законодавчої ефективності урядів меншості [969, с. 237]. Натомість деякі 

розвідки концентруються на специфічних елементах або складових ефективності 

законодавчого процесу в умовах діяльності урядів меншості: негативні результати 

самого принципу меншості та системи меншості; відсутність згоди про підтримку 

зі сторони більшості; відсутність "ефективної опори прийняття рішень" в органах 
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законодавчої влади. Інші існуючі дослідження ж концентруються на вирахуванні 

кількості та відсотка ефективних (прийнятих парламентами) законодавчих ініціатив, 

які пропонують уряди меншості [231], але зрідка детерміновані і сфокусовані саме на 

урядах меншості. Загалом це означає, що політологічні дослідження законодавства 

(англ. legislative studies), які у випадку структурування урядів і урядових кабінетів 

присвячені ефективності законодавчого процесу, ініційованого органами виконавчої 

влади, є неповними, диференційованими та недостатньою мірою окреслюють саме 

специфіку урядів меншості. Хоча означення особливостей та ефективності процесу 

законотворчості в умовах урядів меншості, коли своєрідною виявляється кореляція 

урядових та опозиційних партій парламенту, на думку М. Аткінсона й П. Томаса [97], 

є навіть актуальнішою та нагальнішою, аніж у випадку законодавчої діяльності за 

участі урядів більшості. Це змушує їх виснувати, що із деякими винятками вплив 

урядів меншості на урядово-парламентські зв’язки та поведінку бюрократії сьогодні 

й досі не є ретельно і комплексно (кроснаціонально) дослідженим і обґрунтованим [97, 

с. 447]. Виняток становлять дослідження законодавчої ефективності урядів меншості 

в деяких демократичних країнах світу або взагалі на рівні деяких адміністративно-

територіальних одиниць окремих країн світу1, а також деякі розвідки, присвячені 

оцінюванню окремішніх аспектів ефективності урядів меншості. Натомість вкрай 

мало дослідженими є проблеми парламентської динаміки в умовах урядів меншості, 

особливо у випадку федеративних форм державного устрою [19] або бікамералізму 

(чи двопалатності)2. Однак навіть попри це, у науковій літературі простежуються 

окремі розвідки, дотичні до проблеми законотворчої чи парламентської ефективності 

урядів меншості, а також до їхнього оцінювання як "незалежного" типу урядів. 

Загалом аналіз загальнотеоретичних перспектив та особливостей дослідження 

урядів меншості переконливо засвідчує, що всі відомі розвідки, присвячені урядам 

                                                           
1 Такі дослідження, приміром, здійснювались у вестмінстерських демократіях, наприклад, у Сполученому Королівстві (а 

також в його адміністративно-територіальних одиницях), Канаді (а також її адміністративно-територіальних одиницях), 

Австралії тощо. Приміром, йдеться про дослідження В. Ліона "Уряди меншості в Онтаріо, 1975–1981 рр.: оцінка" (1984 р.) 

або П. Блека "Які фактори повинні виконуватись, щоби працював уряд меншості? Порівняльний аналіз урядів меншості у 

1998–1999 та 2003–2006 рр. в Новій Шотландії" ( 2007 р.) тощо [153; 617]. 
2 Виняток становлять окремі так звані "сірі" дослідження парламентської ефективності урядів меншості. Наприклад, 

журнал "Канадський парламентський огляд" присвятив чимало наукових статей різним аспектам урядів меншості. 

Це, наприклад, проблеми ефективності, оперативності, відповідальності та парламентських процедур в умовах урядів 

меншості, а також питання впливу урядів меншості на державних службовців тощо. 
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меншості, доцільно розподіляти на три кластери чи групи: з позиції теорії і традиції 

раціонального вибору, з позиції неоінституціонального підходу й з партологічної 

позиції, тобто через врахування ролі партій, партійної політики і партійних систем. 

Методики та методології аналізу урядів меншості на основі теорії та традиції 

раціонального вибору ґрунтуються на явищі "раціональних" підрахунків з сторони 

політичних акторів, насамперед політичних партій. Такий підхід логічно і системно 

вибудований на уявленні, що "раціональність" передбачає найкращий і найоптимальніший 

вибір серед безлічі упорядкованих преференцій політичних акторів або груп політичних 

акторів, зокрема політичних партій. Приміром, спосіб та час, коли робиться вибір 

на користь одних політичних преференцій над іншими, залежить від комбінування 

індивідуальних чи партійних оцінок і альтернатив витрат на прийняття рішення.  

У дослідженні урядів меншості підхід на основі теорії і традиції раціонального 

вибору апробував у своїй праці від 1990 р. "Уряд меншості та принцип більшості" 

К. Стром [969]. Це самостійне дослідження повністю присвячене питанню формування 

й ефективності урядів меншості у парламентських системах правління, ґрунтується 

на попередніх працях К. Строма, зокрема розвідках "Партійні цілі й ефективність 

урядів у парламентських демократіях" [977] і "Відкладена винагорода й уряди меншості 

у Скандинавії" [960]. Ключова теза зазначених досліджень у тому, що рішення 

учасників парламентських переговорів про неформування уряду більшості завжди 

засноване на раціональному підрахунку політичних партій. Однак з цього приводу 

Дж. Робертсон [844] вказує, що навіть попри те, що аналіз урядів меншості К. Строма 

здебільшого ґрунтується на визначенні "витрат" та "вигод", він також фокусується 

на факторах інституційного та партологічного (партійно-орієнтованого характеру), 

зокрема на здатності опозиції впливати на державну політику, на вираженні різних 

вимірів електоральної конкуренції, на чутливості виборчої системи до переваг та 

преференцій виборців, на фракціоналізації та поляризації міжпартійної співпраці.  

У межах теорії і традиції раціонального вибору дослідження урядів меншості 

(як контраверсії урядів більшості) стало предметом теорії коаліцій. Зокрема, коаліцій 

у розумінні В. Богданора [172, с. 264] – як типу урядів зі своїми "конвенціями і 

правилами, які унаслідуванні від фундаментального принципу розподілу влади". 
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Враховуючи це, цілком очевидно, що метою теорії коаліції є забезпечення строгого 

пояснення й передбачення формування саме коаліційних урядів [592]. Але, як вказують 

М. Лейвер і Я. Бадж [568], обов’язково на основі різних методів порівняльного аналізу – 

кейс-стаді, бінарного, регіонального, кроснаціонального або кростемпорального 

порівняння, застосовуючи або ж не застосовуючи теорії ігор тощо. Примітно інше: 

всі дослідження урядів меншості, котрі сконструйовані в межах теорії та традиції 

раціонального вибору, найперше ґрунтуються на мотивації політичних діячів, у тім 

числі партійних лідерів. Відповідно, на думку В. Мюллера і К. Строма [705, с. 1–2], 

питання про те, як партійні лідери приймають рішення від імені своїх організацій, 

на які компроміси вони йдуть та як їх вирішують і якими є обмеження діяльності 

партійних лідерів у межах політичних партій та поза ними. Теорія раціонального 

вибору, зокрема теорія коаліцій, передбачає, що відповіді на зазначені запитання 

залежать від трьох основних і взаємопов’язаних мотивацій – бажання контролювати 

передумови формування та функціонування уряду меншості, бажання виконувати 

політичні цілі та бажання максимізувати голоси виборців. Саме тому рішення, що 

приймають партійні лідери для досягнення своїх цілей і пріоритетів у межах урядів 

меншості, перебувають під впливом багатьох складних і взаємозалежних факторів, 

у тім числі організаційних й інституційних чинників та ситуативних детермінант, 

зокрема типу партійної системи, в якій вони функціонують. Разом із цим, теорії й 

традиції раціонального вибору, зокрема й теорії ігор, у контексті урядових кабінетів 

меншості значно критикують за те, що вони надто багато уваги приділяють різним 

цілеспрямованим факторам, які впливають на політичних діячів і прийняття ними 

політичних рішень. Натомість теорії раціонального вибору в зрізі урядів меншості 

вкрай мало уваги приділяють контексту й особливостям прийняття індивідуальних 

політичних рішень в межах урядів меншості. 

Для вирішення такого непорозуміння і недоліку теорії раціонального вибору 

у структуруванні особливостей урядів меншості чимало дослідників урядів меншості 

вдались до інституціонального підходу, орієнтованого на вивчення правил, норм і 

структур урядових та парламентських (чи виконавчих і законодавчих) інститутів. 

Інституційний підхід, але особливо його неоінституціональний варіант, виявився 
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корисним для розуміння і пояснення поведінки політичних акторів в умовах урядів 

меншості. Це особливо актуально в контексті верифікованої А. Пшеворські позиції 

про те, що теорія неоінституціоналізму складається з двох "пропозицій" [809, с. 527]. 

По-перше, що "інститути важливі", вони впливають на норми, переконання і дії й так 

формують результати. По-друге, що інститути є ендогенними, оскільки їхні форма і 

функціонування залежить від умов, в яких вони виникають і тривають. Хоча є ряд 

різновидів неоінституціоналізму, вони пов’язані з одним і тим же фундаментальним 

підходом у трактуванні політики урядів, зокрема спільним інтересом до дослідження 

структур державного сектора і того, як уряди впливають на політичні результати [781; 

946]. Натомість неоінституціоналізм відкидає трактування, згідно з котрим інститути є 

відображенням суспільних сил й інструментами, якими можуть легко маніпулювати 

політичні актори. З цього приводу А. Лекорс [569, с. 8] зауважує, що неоінституціоналізм 

просуває ідею, за якою інститути представляють автономні сили в політиці, вага яких 

позначається на політичних діях та результатах. Це означає, що у такому підході до 

дослідження урядів меншості інститути доцільно розуміти як відправну, проміжну 

чи незалежну точку/змінну аналізу. 

Доцільність різних неоінституціональних досліджень урядів меншості була 

зумовлена тим, що на підставі цього підходу уточнено інституційні та стратегічні 

фактори, які всіляко оформлюють виконавчо-законодавчі відносини, міжпартійну 

конкуренцію та внутрішньопартійну динаміку в межах урядів меншості. По-перше, 

неоінституціоналізм як теоретична модель і підхід дає змогу проводити міжнародні 

порівняння. У такому випадку спрацьовує зауваження А. Лекорса про те, що ідея 

пояснювати поширені події, процеси чи соціально-економічні ситуації з просторової 

та кроснаціональної точки зору призводить до різних результатів у різних країнах і 

регіонах [569, с. 14]. По-друге, неоінституціоналізм, зокрема структурний інституціоналізм, 

фокусується на впливі політичних інститутів на урядовій ефективності. Про це часто 

зауважують Р. Вівер і Б. Рокман [1036], а теж Г. Пітерс. Зокрема останній зазначає, 

що структурний інституціоналізм детермінує політичні інститути, в широкому сенсі, 

як сукупність своєрідних "точок вето", тобто точок у "ланцюгу" рішень, в яких той 

чи інший політичний актор може запобігти тій чи іншій політичній дії [781, с. 212].  
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Цей підхід до окреслення сутності та специфіки урядів меншості відомий як 

теорія "вето-гравців" і звично асоціюється з іменем та дослідженнями Дж. Цебеліса [1007; 

1008]. Так, у розвідці "Вето-гравці: як працюють політичні інститути" [1010] Дж. Цебеліс 

детермінує особливості реалізації вето-процесу. Дослідник стверджує, що для того, 

щоб змінити політику (тобто змінити "законодавчий статус-кво"), певна кількість 

індивідуальних і колективних акторів політики мають погодитися з пропонованими 

змінами. Саме такі актори політики називаються "вето-гравцями". Вони бувають 

двох типів: передбачені конституцією й "породжені" політичною системою або ж 

інституційні вето-гравці й партійні вето-гравці. Теорія "вето-гравців" детермінує, 

що політична стабільність зростає у випадку зростання кількості вето-гравців та 

зростання ідеологічної дистанції між ними. Інакше кажучи, шо більша кількість 

гравців з правом вето та більша ідеологічна дистанція між ними, то важче змінити 

статус-кво у зв’язку зі зростанням відсутності згуртованості та згоди. Ті гравці із 

правом вето, які здійснюють контроль за політикою і змінюють статус-кво, часто 

іменуються "установниками порядку денного". З цього приводу Дж. Цебеліс вказує, 

що якщо ми знаємо переваги вето-гравців, положення статусу-кво та особливості 

установників порядку денного (тобто послідовність ходів різних акторів), ми можемо 

передбачити результати процесу творення політики [1010, с. 3], зокрема урядової. 

Ще одну спробу інтеграції теорії раціонального вибору та неоінституціоналізму 

в контексті урядів меншості здійснив Ф. Шарпф, що застосував актор-орієнтовану 

інституціональну теоретичну конструкцію, засновану на припущенні, що соціальні 

явища можна пояснити як результат взаємодії між "навмисними акторами", тобто 

індивідами, колективними чи корпоративними суб’єктами, але за умови, що ці 

взаємодії структуровані, а результати оформлені характеристиками інституційних 

умов, у межах яких вони відбуваються [881]. Подібні теоретичні позиції висловлено у 

науковій літературі, яка детермінувала виникнення таких напрямів досліджень, як 

"інституційний аналіз і розвиток", "актор-системна динаміка", а також "ситуативно-

структурний підхід" [881, с. 36].  

Однак попри особливу вагомість інститутів партій у межах неоінституціоналізму, 

деякі вчені наполягають на виокремленні як дистинктивного саме партологічного 
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підходу щодо аналізу урядів меншості, тобто підходу, заснованого на аналізі ролі 

партій, партійної політики й партійних систем. Природа всіх міжпартійних угод і 

різних типів міжпартійної конкуренції відіграють конститутивну роль у визначенні 

стабільності, ефективності й успіхів урядових кабінетів, у тому числі й меншості. 

Внаслідок цього, чимало досліджень присвячено питанням урядового виживання 

(стабільності) з наголосом на ролі партійної політики та партійних систем. Зокрема 

Л. Додд [332] пояснює відмінності в довговічності урядів на підставі "широкої" теорії 

формування та функціонування кабінетів, яка поєднує в собі дві позиції: перша із 

них підкреслює вплив парламентської партійної системи на тривалість урядів, а 

друга – важливість "ігрових" ситуацій при формуванні та функціонуванні урядів. 

Він підкреслює, що існує три партійно-системні змінні, які відіграють визначальну 

роль у впливі на формування і/чи функціонування коаліційних урядів: ідеологічна 

поляризація, парламентська фракціоналізація та стабільність урядів. М. Тейлор й 

В. Херман на підставі твердження про те, що чим розділеніша опозиція, тим  

стабільніший уряд, підтвердили позитивну кореляцію між трьома визначеними 

партійно-системними змінними [991, с. 35–37]. 

Іншими партологічними атрибутами урядів, у тому числі меншості, цікавились 

С. Боулер, Д. Фаррелл і Р. Кац [187], які дослідили проблеми згуртованості і дисципліни 

в багатопартійних парламентах. Науковці досліджували, що відбувається всередині 

парламентських партій із погляду формування внутрішньопартійного консенсусу 

та підтримки партійного керівництва. І дійшли висновку, що партійна конкуренція 

зазвичай може бути зрозуміла як один із факторів, що формують згуртованість та 

дисципліну партії, оскільки конкурентний тиск із приводу страху втратити більшість 

чи голоси виборців і з приводу надії на перемогу на виборах може сприяти значній 

"концентрації уваги" [187, с. 13] партії. У схожий спосіб П. Варвік [1030; 1031; 1033] 

перевірив те, як ідеологічні фактори детермінують стабільність урядів, у тім числі 

меншості, у парламентських демократіях. Вчений виокремив два конкуруючі підходи, 

які пояснюють тривалість урядів: на основі ідеологічної багатоманітності урядів, що 

підкреслює дестабілізуючі наслідки внутрішньокоаліційних політичних конфліктів, 

і на основі складності проведення міжпартійних торгів й досягнення міжпартійних 
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домовленостей, що підкреслює нестабільність урядів як результат наявності дуже 

багатьох варіантів коаліцій. Відповідно П. Варвік висновує, що найважливішим 

фактором стабільності урядів, у тому числі меншості, є ідеологічна згуртованість 

усередині кабінету, а не кількість партій, які входять до коаліції. 

Синтетичним знаменником трьох кластерів чи груп теорій, які різною мірою 

дотичні до визначення особливостей урядів, у тому числі й урядів меншості, є ідея 

про те, що уряди у сучасних демократичних політичних системах функціонують в 

конкурентних умовах, які характеризуються постійними переговорами, торгами, 

компромісами та співпрацею. Відповідно, і це є відображено у більшості наявних 

досліджень урядів, особливого значення набуває політична, зокрема парламентська, 

опозиція, котра перманентно впливає, особливо у випадку урядів меншості, про що 

детально стане зрозуміло із наступних розділів запропонованого дослідження, на 

ефективність і стабільність урядів й специфіку здійснення урядової політики. Цю 

проблему особливо яскраво у 2004 р. висвітлив у своєму дослідженні "П’ять шляхів 

інституціоналізації політичної опозиції: уроки з розвинених демократій" Л. Хелмс [461], 

який загалом розглядає політичні інститути та демократичний процес із погляду 

опозиції. Ґрунтуючись на класичному дослідженні патернів політичної опозиції у 

західних демократіях, представленому в 60–х роках ХХ ст. Р. Далем [289], науковець 

представив і обговорив основні моделі інституціоналізації політичної опозиції на 

конституційному рівні. Зокрема вчений виявив, що окремі інституційні механізми 

можуть мати колосальний вплив на стратегії та успіхи опозиційних партій. А тому 

вони особливо відчутні у випадку урядів меншості, яким протистоять дуже сильні 

(особливо в розмірному зрізі) парламентські опозиції.  

Підсумовуючи на тему теоретичних перспектив і особливостей дослідження 

урядів меншості у світовій і вітчизняній політичній науці, доцільно зазначити, що 

хоча сумарний обсяг наукових доробків, присвячених аналізованій проблематиці, 

дещо обмежений, та все ж переважно структурований і дає змогу зробити декілька 

загальних зауважень і висновків. По-перше, дослідження політики урядів меншості 

здебільшого ґрунтуються на врахуванні та раціональному підрахунку ролі партій 

та інших політичних акторів, які вибудовані на трьох взаємопов’язаних і основних 
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мотиваціях – прагнення одержати голоси виборців, прагнення бути представленими 

у парламенті, прагнення сформувати уряд. Це також доповнюється особливостями 

внутрішньопартійної конкуренції із приводу міжпартійної співпраці. По-друге, вся 

неоінституціональна наукова література із приводу урядів меншості наполягає на 

ролі інституційних норм у формуванні переваг та стратегій політичних акторів, у 

тім числі й тих, що пов’язані з міжпартійною співпрацею. По-третє, значна кількість 

наукової літератури підкреслює роль партій, партійної політики та партійних систем 

як визначального чинника в поясненні стабільності й ефективності урядів меншості.  

Оскільки зазначені дослідницькі перспективи не взаємовиключні, окремі вчені 

використовують їх самостійно або їхні різні комбінації у своїх дослідженнях, які 

присвячені урядам меншості. Наприклад, деякі науковці зосереджуються на таких 

"раціональних перспективах", як врахування особливостей та передумов розпуску 

парламентів та визначення часу проведення виборів як тісно пов’язаних з оцінкою 

кожною політичною партією свого електорального та урядового потенціалу. Інші 

дослідники здебільшого концентруються на іншому раціональному вимірі урядів 

меншості, зокрема на законодавчій ефективності та парламентській відповідальності 

урядів меншості, які значно залежать від особливостей використання різних  

парламентських стратегій і тактик. Ще інші вчені у своїх дослідженнях акумулюють 

особливості та патерни парламентської співпраці, які залежать від того, як політичні, 

зокрема парламентські, актори інтерпретують і дотримуються інституційних норм 

парламентської поведінки. Тобто вони здебільшого орієнтуються на інституційну 

перспективу. Натомість деякі науковці детермінують уряди меншості партологічно, 

адже зважають насамперед на внутрішньопартійну згуртованість та дисципліну як 

ключ стабільності і ефективності урядів меншості. Буває і так, що дослідники всіляко 

зважають на особливості міжпартійних угод як важливого чинника визначення та 

детермінування тривалості урядів. Причому вони виходять з диспозиції, що уряди, 

які здатні покладатись на підтримку одного ключового гравця у парламенті, з яким 

можна укласти більш-менш формальну угоду з приводу підтримки програми уряду 

меншості, є стабільнішими. У такому ракурсі відбувається єднання раціональної та 

партологічної парадигм дослідження урядів меншості. Чимало наукових розвідок 
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поряд із використанням політико-орієнтованого підходу до інтерпретації поведінки 

урядів меншості паралельно чи одночасно взагалі застосовують неоінституціональну 

парадигму та теорію раціонального вибору тощо.  

Загалом це дає змогу виснувати, що сучасні дослідження урядів меншості у своїй 

основі детерміновані поєднанням різних теоретико-методологічних парадигм, які 

орієнтуються на окреслення різних факторів формування та функціонування урядів 

меншості. Серед них: 1) стратегічні фактори, які передбачають окреслення виборчих 

перспектив різних політичних акторів; 2) інституційні фактори, які визначаються 

передусім особливостями парламентських норм і процедур, а також параметрами 

їхньої реалізації; 3) структурні фактори, які описуються внутрішньопартійними та 

міжпартійними взаємодіями різних парламентських, а інколи і непарламентських 

партій. Поряд з цим, у сучасній політології є чимало теоретичних прогалин, котрі 

недостатньою мірою дотичні до пояснення особливостей впливу парламентської 

діяльності, стратегії та тактики на функціонування урядів меншості, зокрема на їхню 

стабільність, ефективність тощо. 

Специфікою західних і вітчизняних наукових політологічних досліджень урядів 

меншості є те, що в них здійснено спробу запропонувати теоретико-методологічний 

і емпіричний аналіз урядів меншості у країнах переважно Західної Європи, а також 

у деяких демократіях за межами Європи (наприклад, у Канаді, Австралії та Новій 

Зеландії тощо). Однак внаслідок виокремлення обмеженого набору країн (хоч він і 

продиктований емпіричною частотою формування/функціонування урядів меншості 

саме в аналізованих країнах) зробити чіткий і однозначний висновок про принципи, 

причини й атрибути формування, різновиди й особливості функціонування, а також 

наслідки урядів меншості як таких у сучасних демократіях складно, якщо взагалі 

неможливо. Специфікою же дослідження урядів меншості у вітчизняній політичній 

науці, а також у науці на пострадянському просторі є те, що проблематика урядів 

меншості як таких розглядається кроспарадигмально, тобто одночасно поєднуючи 

всі чи кілька напрямів і проблем аналізу урядів меншості, що часто створює значні 

теоретико-методологічні й емпіричні непорозуміння та неузгодженості, зокрема на 

рівні порівнянь із результатами деяких західних досліджень урядів меншості. 
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1.2. Проблематика урядів меншості у сучасних демократіях: особливості 

та стан наукових досліджень 

 

Особливість різних апробованих наукових підходів та парадигм дослідження 

урядів меншості у тому, що вони обов’язково ґрунтуються на наявних доробках, які 

присвячені урядам як таким. Однак з наголосом на пошуку девіантних та схожих 

патернів урядів меншості, порівняно з іншими типами урядів, насамперед з урядами 

більшості. Також властивістю класичних та новітніх досліджень урядів меншості 

у західній та вітчизняній політичній науці є те, що вони не є консолідованими та 

уніфікованими, а натомість дуже розрізненими і фрагментованими. Це проявляється 

у тому, що розвідки, які присвячені проблематиці урядів меншості, зачіпають різні 

країни та різні вибірки країн, а також концентруються на розгляді різних патернів 

урядів меншості. Зокрема суплементарною ознакою більшості класичних та новітніх 

досліджень урядів меншості є те, що вони здебільшого фокусуються на політичних 

системах демократичних країн світу: наприклад, на різних типах урядів меншості 

у різних типах демократій – здебільшого у парламентських демократіях, а інколи й 

у президентських демократіях. Натомість значно менше уваги приділено чи зовсім 

не приділено уваги урядам меншості в недемократичних або гібридних політичних 

режимах. Це означає, що головними патернами та проблемами, які виокремлюють у 

дослідженні урядів меншості, є питання теоретико-методологічних засад наукового 

аналізу урядів меншості саме у сучасних демократіях. Зокрема у контексті розуміння 

сутності парламентської та президентської демократії в зрізі конституційних систем 

правління і визначення у них ролі та місця урядів, концептуалізації та типологізації 

урядів, окреслення сутності, ознак та особливостей феномену урядів меншості, а 

також визначення моделей формування та відповідальності урядів меншості.  

Проблематика детермінації сутності демократії в контексті системи державного 

правління, зокрема місця та ролі урядових кабінетів, знайшла відображення у працях 

таких вчених, як М. Острогорський ("Демократія і організація політичних партій" [747], 

1907 р.), Дж. Брайс ("Сучасні демократії" [201–203], 1921 р.), Х. Файнер ("Теорія та 

практика сучасного уряду" [385], 1931 р.), Й. Шумпетер ("Капіталізм, соціалізм та 
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демократія" [902; 903], 1942 р.), Р. Даль ("Вступ до теорії демократії" [287; 288] 

1956 р. і "Поліархія" [290] 1971 р.), К. Левенштейн ("Політична влада та державний 

процес" [602], 1957 р.), Д. Верні ("Аналіз політичних систем" [1016; 1017], від 1959 р.), 

В. Стеффані ("Парламентська і президентська демократія" [945], 1979 р.), В. Нісканен 

("Бюрократія та представницьке правління" [730], 1974 р.), Б. Пауелл ("Сучасні 

демократії" [791], від 1982 р), А. Лейпхарт ("Демократії: патерни мажоритарного 

та консенсусного правління в двадцяти одній країні" [584] від 1984 р. та "Патерни 

демократії" [591] від 1999 р.), Дж. Сарторі ("Теорія демократії переглянута: сучасні 

дебати" [879] від 1987 р. та "Порівняльна конституційні інженерія" [876] від 1997 р.), 

П. Данліві ("Демократія, бюрократія та суспільний вибір" [349], 1991 р.), Т. Мо та 

М. Колдвелл ("Інституційні основи демократичного правління: порівняння президентських 

і парламентських систем" [686], 1994 р.), Д. Вітманн ("Міф про відмову демократії" 

[1040], 1995 р.), А. Степан і С. Скач ("Конституційні рамки і демократична консолідація: 

парламентаризм проти президенталізму" [948], 1993 р.), Д. Мюллер ("Конституційна 

демократія" [697], 1996 р.), Б. Манін ("Принципи представницького правління" 

[635], 1997 р.), А. Кайзер ("Типи демократії" [503], 1997 р.), Р. Елгі ("Класифікація 

типів демократичного режиму: концептуальна неоднозначність та спірні здогади" 

[361] 1998 р. та "Напівпрезиденталізм у Європі" [360] від 1999 р.), А. Пшеворські, 

М. Альварез, Х. А. Чейбуб і Ф. Лімногі ("Демократія та розвиток" [808], 2000 р.) тощо. 

У них поступово було аргументовано, що залежно від форми та системи державного 

правління (зокрема президентської, напівпрезидентської і парламентської), а також 

особливостей делегування повноважень та відповідальності виконавчої влади перед 

всенародно обраними установами (наприклад, тільки перед главою держави, перед 

главою держави та парламентом або тільки перед парламентом) усі демократичні 

політичні режими доцільно поділяти на президентські та парламентські. Відповідно 

у них відмінні параметри міжінституційних відносин та розрізнені патерни й ознаки 

легітимності державної влади, а тому неідентичне сприйняття процесуальної суті та 

принципів демократії. А це по-різному впливає на трактування сутності і призначення 

урядів, зокрема меншості, у політичних системах, а також по-різному відображено у 

дослідженнях урядів меншості в президентській і парламентській демократіях. 
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Феномен та суть президентської демократії стали основою наукових розвідок 

таких вчених: Ф. Ріггс ("Виживання президенталізму в Америці: параконституційні 

практики" [835], 1988 р.), Д. Кьюієт і М. МакКуббінс ("Логіка делегування" [526], 

1991 р.), М. Шугарт та Дж. Кері ("Президенти та асамблеї" [927], 1992 р.), К. Вівер 

і Б. Рокман ("Чи інститути важливі? Державні можливості в Сполучених Штатах 

Америки та закордоном" [1036], 1993 р.), Дж. Кері ("Ліміти терміну і законодавче 

представництво" [223], 1996 р.), К. вон Меттенхайм ("Президентські інститути та 

демократична політика" [1022], 1997 р.), С. Майнварінг і М. Шугарт ("Президенталізм 

та демократія в Латинській Америці" [624], 1997 р.) тощо. У них, а також в інших 

дослідженнях чимало уваги приділено проблемі урядів і урядування, зокрема за участі 

кабінетів меншості. Побіжно це зроблено у розвідках Х. А. Чейбуба, А. Пшеворські і 

С. Саєга ("Урядові коаліції та законодавчі успіхи в умовах президенталізму та 

парламентаризму" [231] від 2004 р., "Президенти меншості, тупикові ситуації та 

виживання президентських демократій" [235] від 2000 р., а також "Уряди меншості, 

тупикові ситуації та виживання президентських демократій"  [234] від 2002 р.), 

Г. Негретто ("Президенти меншості й типи урядів у Латинській Америці" [719] від 

2003 р. і "Президенти меншості та ефективність демократії в Латинській Америці" 

[718] від 2006 р.) та С. Майнварінга ("Президенталізм, багатопартійні системи і 

демократія: складне рівняння" [625], 1990 р.) тощо, у яких висвітлено сутність урядів 

меншості в контексті їхньої законодавчої ефективності (щодо урядів більшості) в 

умовах президенталізму, визначено параметри стабільності урядів меншості, окреслено 

ознаки позиціонування та ролей президентів у латиноамериканських президентських 

демократіях в умовах функціонування урядів меншості.  

Детальніше про уряди меншості в президентських демократіях йдеться у працях 

Ж. Канело, А. Фігерейдо та М. Віери "Уряди меншості у латиноамериканському 

президенталізмі: політичні та інституційні детермінанти" [222] (від 2012 р.) і "Уряди 

меншості у латиноамериканському президенталізмі: стабільність та ефективність 

кабінетів" [221] від (2013 р.). У них аргументовано, що уряди меншості й досі вважають 

проблематичними у президентських демократіях, особливо тоді, коли їх комбінують 

з односторонніми/унілатеральними повноваженнями президентів. Тим не менше, 
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було проаналізовано специфіку формування урядів меншості у латиноамериканських 

президентських демократіях наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., а на цій основі 

визначено інституційні і політичні детермінанти урядів меншості, параметри їхньої 

стабільності й ефективності. Як наслідок, було регламентовано, що в президентських 

демократіях частота формування урядів меншості збільшується у випадку зростання 

сили ключових вето-гравців, але зменшується у випадку зростання призначальних 

повноважень президентів і зростання фракціоналізації й фрагментації парламентів. 

Ще одним примітним дослідженням урядів меншості у президентських демократіях, 

але за межами Латинської Америки, стала розвідка Я. Кіма "Внутрішньопартійна 

політика і коаліційний уряд меншості в Південній Кореї" [532] (2008 р.). Однак загалом 

висновуючи про стан досліджень урядів меншості у президентських демократіях, 

треба зазначити, що дана проблематика не є широко представленою. Зумовлено це 

передусім нешироким і мало репрезентованим емпіричним досвідом формування 

урядів меншості у президентських демократіях, а також специфічним розумінням 

урядів як таких у державах з президентською системою державного правління. 

Значно більше в цьому контексті досліджена проблематика урядів меншості у 

парламентських демократіях, які за системами свого правління розподіляються на 

парламентські республіки і монархії, а також напівпрезидентські республіки (хоч 

не всі напівпрезидентські республіки є парламентськими демократіями). На це є як 

емпіричні причини, які зумовлені значною частотою формування урядів меншості 

у парламентських демократіях, так і теоретичні причини, які зумовлені тим, що на 

дослідженні парламентських демократій зосереджено значно більше зусиль – хоча 

б тому, що найвпливовіші політологічні школи та організації асоційовані з країнами, 

які є парламентськими демократіями (зокрема у Європі). З найвідоміших наукових 

розвідок, які присвячені проблемі осмислення й інтерпретації змісту парламентської 

демократії, виділяють за авторством таких науковців: Дж. С. Мілль ("Утилітаризм. 

Свобода. Представницьке правління" [681], від 1861 р.), Л. Лоуелл ("Уряди та партії у 

континентальній Європі" [606], від 1896 р.), К. Шмітт ("Духовна криза парламентської 

демократії" [891], 1923 р.), Г. Кельзен ("Проблема парламентаризму" [517], 1926 р.), Ф. Огг 

("Англійський уряд і політика" [738], 1936 р.), К. вон Бейме ("Парламентські системи 
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правління в Європі" [1019], 1970 р.), Е. Кінг ("Режими виконавчо-законодавчих відносин: 

Великобританія, Франція та Західна Німеччина" [535], 1976 р.), К. Клюксен ("Історія і 

проблеми парламентаризму" [541], 1983 р.), Е. Шут–Вечкі ("Базові типи парламентської 

демократії" [904], 1984 р.), М. Лейвер та Н. Шофілд ("Багатопартійний уряд: політика 

коаліцій у Європі" [567], 1990 р.), Д. Джадж ("Парламентська держава" [501], 1993 р.), 

Х.–Д. Клінгеманн, Р. Хофферберт і Я. Бадж ("Партії, політика і демократія" [540], 1994 р.), 

А. Лейпхарт ("Чесноти парламентаризму: Але який вид парламентаризму" [595], 1995 р.), 

Дж. Хубер ("Раціоналізуючи парламент" [481], 1996 р.), Д. Барон ("Порівняльна 

динаміка парламентських систем правління" [124], 1998 р.), П. Есаяссон і С. Холмберг 

("Представництво зверху: члени парламенту та представницька демократія" [373], від 

1996 р.), К. Стром, В. Мюллер і Т. Бергман ("Делегування повноважень і підзвітності 

у парламентських демократіях" [962], від 2000 року), Дж. Волдендорп, Х. Кеман та 

Я. Бадж ("Партійний уряд у 48 демократіях" [1042], 2000 р.) і багато інших науковців. 

Оскільки, як вказано вище, більшість наукових праць, присвячених урядам меншості, 

стосується країн, які є парламентськими демократіями, то важливими виявляються 

питання, які окреслюють специфіку урядів меншості в таких країнах і системах. Це, 

по-перше, питання визначення і детермінування ключових патернів урядів меншості 

у парламентських демократіях як таких. По-друге, це питання видів парламентської 

демократії, сутності, специфіки й операціоналізації урядів меншості в кожному з них.  

Коли ми детермінуємо генеральні патерни урядів меншості у парламентських 

демократіях як таких, то маємо передусім апелювати до таких з них, як типи і моделі 

урядів меншості, "життєвий цикл" і статистика функціонування урядів меншості, 

теорії та особливості формування і відповідальності урядів меншості, конструкції та 

сутність вотумів довіри і недовіри до урядів меншості, вплив систем позитивного й 

негативного парламентаризму на формування та функціонування урядів меншості, 

причини і передумови формування й особливості функціонування урядів меншості, 

регіональні/національні особливості формування й функціонування урядів меншості.  

Ці проблеми означення сутності й специфіки урядів меншості у парламентських 

демократіях відображено передусім у класичних і новітніх розвідках, які присвячено 

урядам меншості, про які йшлось у попередній главі дослідження. Це зокрема праці, 
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авторами яких є В. Херман і Дж. Поуп ("Уряди меншості в західних демократіях" [464], 

1973 р.), К. Стром ("Уряд меншості у парламентських демократіях: раціональність 

рішень непереможних кабінетів" [970], 1984 р., "Уряди меншості і принцип більшості" 

[969] 1990 р.), Т. Бергман ("Правила формування і уряди меншості" [144], 1993 р.), 

К. Кромбез (наприклад, розвідка "Уряди меншості, мінімально-переможні коаліції і 

надлишкові більшості в парламентських системах" [279], 1996 р.), Т. Каландракіс 

("Рядовий стан уряду меншості. Роль політики і кабінету" [508] від 2004 р. і "Теорія 

урядів меншості та більшості" [504] від 2007 р.), Д. Руз ("Конструювання урядів 

меншості" [860], 2008 р.), Х. А. Чейбуб, Ш. Мартін та Б. Е. Раш ("Вотум довіри та 

формування парламентських урядів меншості" [238] від 2013 р. і "Парламенти та 

формування урядів: розпакування правил інвеститури" [821] від 2016 р.). У цих працях 

на підставі теорії раціонального вибору, теорії коаліцій, методології неоінституціоналізму 

та партологічного підходу: означено суть й специфіку урядів меншості, патерни 

формування і відповідальності урядів меншості; запропоновано статистику формування 

урядів меншості; окреслено партійно-виборчі, розмірно-ідеологічні, владно-опозиційні 

і виконавчо-законодавчі детермінанти урядів меншості та особливості розподілу 

міністерських посад в урядах меншості; аргументовано, що уряди меншості за своїм 

статусом і роллю у законодавчій діяльності можуть (хоч не завжди) функціонувати 

як "переможні" і "контролюючі"; деталізовано параметри стабільності та законодавчої 

ефективності урядів меншості у парламентських демократіях. Це дало змогу вченим 

виснувати, що уряди меншості є притаманною рисою парламентських демократій, але 

вони можуть формуватися як за "позитивними", так і за "негативними" правилами, 

тобто у системах позитивного та негативного парламентаризму.  

Генералізовані питання про сутність урядів меншості також було вирішено у 

дослідженнях Я. Стюарта ("Про звички і коаліції" [949], 1980 р.), М. Маора ("Динаміка 

принципу меншості: теоретична конструкція, яка заснована на торгах" [637], 1990 р.), 

М. Лейвера і К. Шепсла ("Теорія уряду меншості в парламентській демократії" [559], 

1993 р.), Н. Міллера ("Принцип більшості та інтереси меншості" [682], від 1998 р.), 

С. Рейнольдса ("Уряд меншості з іншого боку паркану" [831], від 1998 р.), Т. Бергмана 

("Коли уряди меншості є правилом, а коаліції більшості винятком" [146], 2000 р.) і 
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Е. Дамгаарда ("Уряди меншості" [301], 2000 р.) тощо. Приміром, у розвідці Я. Стюарта 

("Про звички та коаліції" [949], 1980 р.) здійснено спробу аналізу урядів меншості на 

підставі коаліційного розуміння природи урядів як таких. Вчений використав теорію 

коаліції як ключовий інструмент, який спроможний пояснити стратегії та дії урядів 

меншості, а також різних політичних сил з приводу формування та функціонування 

урядів меншості. Однак Я. Стюарт висновує, що існуючі, зазвичай одновимірні, моделі, 

які застосовує більшість дослідників у теорії коаліцій, є недостатніми для окреслення 

сутності й особливостей урядів меншості, тому що вони не охоплюють поведінки 

усіх відповідних політичних акторів з вказаного приводу. Наприклад, часто до уваги 

не беруться сценарії, за якими у тій чи іншій країні взагалі незвичним є формування 

коаліційних урядів у випадку ситуацій меншості. Крім того, часто догматом постає 

правило, згідно з яким моральним і/чи конституційним правом урядувати наділена 

винятково найбільша (за кількістю одержаних мандатів і відсотком голосів виборців) 

політична партія. Зрештою не завжди справджується позиція, що правляча/урядова 

партія користується беззаперечною парламентською довірою. Суперечливою стала і 

позиція про те, що невеликі опозиційні партії повинні за будь-яких умов гарантувати 

підтримку, на підставі якої ґрунтується стабільність урядів. Окрім того, хибним є 

міркування, що дві великі та взаємно опозиційні партії не формуватимуть уряду між 

собою. Врешті, помилково вважати, що якась партійна ідеологія буде перманентно 

домінуючою в контексті формування того або іншого типу уряду [949, с. 452–456].  

Все це аргументує, що дуже вагоме значення у дослідженні урядів меншості в 

парламентських демократіях мають також розвідки, присвячені партійно-виборчим, 

інституційним і структурним атрибутам та детермінантам урядів меншості, владно-

опозиційним і виконавчо-законодавчим відносинам у діяльності та відповідальності 

урядів меншості, стабільності, ефективності, наслідкам і інституційним перспективам 

урядів меншості тощо. У розгляді партійно-виборчих, інституційних та структурних 

атрибутів і детермінант урядів меншості йдеться про партійно-електоральні та інші 

інституційні детермінанти, а також ідеологічне позиціонування урядів меншості, 

повноваження та ролі прем’єр-міністрів, міністрів і службовців в урядах меншості, 

роль партійних і непартійних міністрів, їхнє призначення і відповідальність.  
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Крім загально-теоретичних доробків, які присвячені урядам меншості, вказані 

питання й проблеми розглядаються у низці спеціалізованих досліджень партійно-

електоральних, інституційних, розмірно-ідеологічних та інших детермінант урядів 

меншості. Приміром, у 2002 р. Т. Каландракіс оприлюднив результати дослідження 

"Уряд меншості: ідеологія та кабінет" [511], в якому формування урядів меншості було 

розглянуто крізь призму партійних ідеологій і прагнення досягнення партіями своїх 

політичних цілей, наприклад, внаслідок одержання ними міністерських портфелів. 

Аналіз проведено на емпіричному досвіді урядів меншості в понад 20 країнах світу. 

У 2004 р. Д. Гуд оприлюднив результати дослідження "Уряди меншості та державні 

службовці" [417], в якому було продемонстровано особливості державного управління 

й адміністрування в умовах урядів меншості. Так, у розвідці проаналізовано вплив 

інституту уряду меншості не ефективність роботи державних службовців, а також 

виклики і перспективи, які формуються у цьому контексті урядами меншості. Схоже 

за результатами дослідження в оновленій формі Д. Гуд представив 2010 р. Йдеться 

про розвідку "Уряд меншості: політика, планування та державна служба" [418], в якій 

доведено, що уряди меншості не сприяють вирішенню довгострокових політичних та 

інших проблем, хоча й можуть у часовій перспективі існувати на рівні із урядами 

більшості. Одночасно Д. Гуд аргументує про унікальність деяких урядів меншості, 

наприклад, у Канаді, де саме уряди меншості чітко відображають партикуляризовану 

політичну та парламентську культуру, для якої не властиве укладення коаліційних чи 

формальних угод із-поміж урядовими партіями. Дві розвідки Д. Гуда теоретико-

методологічно засновані на статті Дж. Ходжсона "Вплив уряду меншості на старших 

державних службовців" [471], опублікованій 1976 р. У ній теж йдеться про особливості 

й повноваження державних службовців у контексті функціонування урядів меншості.  

Проблематиці електорального детермінування урядів меншості присвячені деякі 

дослідження Дж. Артеса, А. Бастоса та Б. Пауелла. Наприклад, у 2008 р. Дж. Артес 

й А. Бастос опублікували розвідку "Виборчі обіцянки і уряди меншості: емпіричне 

дослідження" [96], де було окреслено зв’язок поміж політикою виборчих обіцянок і 

подальшими діями урядів меншості. Вчені аргументували, що співпраця політичних 

партій у парламенті з ціллю пролонгації діяльності уряду меншості може бути чітко 
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зрозуміла як позиція раціонального вибору тієї чи іншої партії або усіх партій, бо 

вона дає змогу одержати значні результати в термінах виконання виборчих програм 

цих партій. У 2014 р. дослідження урядів меншості крізь призму партійних ідеологій 

і виборчих детермінант опублікував Б. Пауелл. Йдеться про працю "Уряди меншості, 

виборчі правила й ідеологічна відповідність" [794], репрезентовану на конференції у 

Вашингтоні, де продемонстровано, що ідеологічне позиціонування урядів меншості 

має різні наслідки у випадку застосування різних типів виборчих систем. Також було 

аргументовано, що в ідеологічному вимірі уряди меншості значно віддаленіші від 

центристських/медіанних позицій, ніж уряди більшості. Це означає, що вони частіше 

формуються найбільшими, але не центристськими партіями, як у кейсі урядів більшості. 

Партологічно-інституційне окреслення урядів меншості представлено у праці 

Ф. Дж. Крістіансена і Х. Х. Педерсена "Урядування коаліції меншості в Данії" [246; 

247], опублікованій 2014 р. в журналі "Партійна політика". У розвідці здійснено спробу 

довести, що коаліційне урядування є викликом для політичних партій, адже воно 

передбачає співпрацю і компроміс між тими партіями, які мають різні політичні цілі 

і є конкурентами на парламентських виборах. Така координація особливо вирішальна 

у випадку внутрішньокоаліційної співпраці правлячих/урядових партій. Річ у тім, що 

ключовим елементом координації в коаліціях є коаліційні угоди, які тією чи іншою 

мірою обмежують поведінку різних партнерів по коаліції. Відповідно в коаліційних 

урядах сам феномен "коаліційного урядування" залежить від перспектив одержання 

кожною партією урядової сили. Чим "менш розмірні" коаліційні уряди, тим легше 

вони вирішують питання координації своїх урядових цілей та завдань, що доводить, 

що уряди меншості можуть бути доволі ефективними (це дуже помітно у випадку 

країн Скандинавії, зокрема в Данії). Дуже подібні висновки Ф. Дж. Крістіансен та 

Х. Х. Педерсен представили у розвідці "Коаліція меншості в Данії" [248], оприлюдненій 

2011 р. на конференції в Рейк’явіку.  

У дослідженнях владно-опозиційних і виконавчо-законодавчих відносин у зрізі 

діяльності і відповідальності урядів меншості йдеться насамперед про парламентську 

опозицію та її вплив на особливості функціонування урядів меншості, парламентські 

комітети та керівництво парламентами і їхня роль у структуруванні діяльності урядів 
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меншості, виконавчо-законодавчі відносини, законодавчий процес і парламентську 

відповідальність урядів меншості. Ці питання розглянуто у дослідженнях Д. Фолкоуна 

[736], А. Грегга [426], В. Хардера [449], К. Гріна–Педерсена і Л. Г. Томасен [422], 

П. Добелла [330], Р. Конлі [268; 269], у яких аргументовано, що: уряди меншості можуть 

бути як конструктивними, так і руйнівними для законодавчого процесу в парламенті, 

а тому й загалом для політичної системи; уряди меншості не обов’язково повинні 

бути інституційно слабкими, невідповідальними і неефективними; на ефективність 

функціонування урядів меншості впливають особливості згуртованості, дисципліни 

та активності, співпраці та конфлікту між політичними партіями, а також параметри 

підтримки урядів меншості (зокрема деталізовано, що ефективність урядів меншості 

є наслідком блокової політики одночасно на підставі як конфлікту, так і кооперації); 

ефективність управління урядів меншості залежить від повноважень парламентів, 

тривалості парламентських сесій, особливостей порядку денного парламентів, ознак і 

вимірів діяльності парламентських комітетів, приватного статусу окремих депутатів 

парламенту тощо. Внаслідок цього у науковій літературі детерміновано відмінність 

урядів меншості від урядів більшості, яка полягає у тому, що такі уряди мають різний 

вплив на: динаміку функціонування правлячої/урядової партії або партій; взаємодію 

між правлячою партією (або партіями) та партією (або партіями), які її підтримують; 

динаміку поведінки та взаємодії правлячої/урядової партії (або партій) з головною 

(найбільшою) опозиційною партією; взаємодію міністерств і депутатів, зокрема тих, 

що входять в уряд і підтримують уряд, лиш підтримують уряд і протистоять уряду. 

Цікавий висновок про параметри кореляції урядів меншості і їхньої парламентської 

відповідальності та поведінки партій у парламентах (про що зазначено в попередній 

главі дослідження) у розвідці "Переглянутий уряд меншості" [403] в 1979 р. здійснила 

Л. Геллер-Шворц. Зокрема дослідниця з’ясувала особливості динаміки і зміни ролі 

парламенту в законодавстві за умови функціонування урядів меншості, визначила, 

що законодавча ефективність та парламентська відповідальність урядів меншості 

залежать від типу парламентської стратегії та тактики парламентських партій, а на 

цій підставі виділила декілька типів варіантів або сценаріїв (моделей) співпраці між 

політичними партіями в умовах урядів меншості [403, с. 68]. Такі висновки підтвердив і 
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розширив у ракурсі публічної та громадської підзвітності і відповідальності урядів 

меншості Г. МакКендлесс, що 2004 р. опублікував розвідку "Громадська підзвітність 

в уряді меншості" [659, с. 31–35]. У ній вказано, що уряди меншості краще, ніж уряди 

більшості забезпечують депутатів парламенту резервами контролювати виконавчу владу. 

Річ у тому, що уряд меншості не має можливості покладатись на "свою" більшість 

у парламенті, а тому не може уникати адекватної відповідальності за свої дії. Схожі 

за важливістю та спрямованістю наукові результати 2013 р. було оприлюднено в 

розвідці С. Саєга "Уряди меншості, партійні ресурси і демократичне урядування" [869], 

яка була представлена на щорічній конференції Європейської асоціації політичної 

науки в Барселоні. У дослідженні розглянуто проблему здатності урядів меншості 

впливати на прийняття змін у політичному процесі через акти урядів, які мають силу 

закону. Методологічною основою дослідження стала перевірка гіпотези про те, що 

законодавчий вплив урядів меншості значно залежить від передбачуваної поведінки і 

результатів парламентських голосувань та "купівлі" голосів депутатів парламенту. 

Гіпотезу перевірено щодо урядів меншості в понад сорока країнах у 1946–2008 рр.  

Саме тому проблематика владно-опозиційного детермінування урядів меншості 

набула особливого значення. Сьогодні вона здебільшого представлена в доробках 

за авторством Ф. Дж. Крістіансена. Дослідник у 2005 р. на конференції в Гренаді 

представив доповідь на тему "Міжпартійна співпраця у Скандинавії: парламентаризм 

меншості й сильні парламенти" [244], у якій детально проаналізував особливості впливу 

урядів меншості на класифікацію сили сучасних парламентів. Вчений аргументував, 

що феномен уряду меншості треба вивчати як попередню умову інституціоналізації 

сильного парламенту. Разом із цим, сила парламенту, навіть в умовах перманентного 

формування урядів меншості, залежить від фактичного й формального протікання 

виконавчо-законодавчих відносин між урядами і парламентами, владою і опозицією. 

Тому вже 2008 р. у дослідженні "Парламентська опозиція в умовах парламентаризму 

меншості: Скандинавія" [249], опублікованому в "Журналі законодавчих досліджень", 

Ф. Дж. Крістіансен та Е. Дамгаард проаналізували особливості урядів меншості в 

контексті функціонування парламентської опозиції та довели, що парламентська 

опозиція – ключовий інструмент парламентської відповідальності урядів меншості. 
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На відміну від опозиції при урядах більшості, опозиція в контексті урядів меншості 

наділена більшими повноваженнями, детермінована деякими особливими патернами. 

Про це засвідчують емпіричні дані і параметри композиції опозиції в термінах її сили, 

ідеологічного позиціонування та фрагментації, а також інституційні передумови її 

функціонування, роль опозиції в законодавчому процесі, важливість парламентської 

опозиції порівняно з непарламентською опозицією. На цій підставі дослідники чітко 

виснували, що за останні десятиліття урядові й опозиційні парламентські партії стали 

інтегрованішими у здійсненні політики, особливо коли йдеться про випадки та  

сценарії формування урядів меншості. 

Запропоновану ідею Ф. Дж. Крістіансен перевірив та обґрунтував у 2011 р. в 

дослідженні "Консенсус чи конфлікт? Законодавча поведінка опозиційних партій 

під час уряду меншості в Данії" [242], представленому на міжнародній конференції в 

Палермо. У ньому окреслено особливості консенсусного й конфліктного потенціалу 

між урядовими і опозиційними парламентськими партіями в контексті формування й 

функціонування урядів меншості. Аргументовано, що попри дуже часте формування 

урядів меншості відносини між урядовими і опозиційними партіями здебільшого 

характеризуються співпрацею. Це спричинено тим, що однією зі стратегій урядів 

меншості для узгодження різних суперечливих законодавчих питань є проведення 

переговорів й укладання формальних і неформальних угод з опозиційними партіями. 

А це означає, що урядові та опозиційні партії в умовах урядів меншості постійно і 

співпрацюють, і конфліктують. Детальніше цю позицію було висловлено в розвідці 

Ф. Дж. Крістіансена "Опозиція зі специфічних питань в умовах урядів меншості: 

партійна конкуренція та законодавчі угоди в Данії" [245], яка в 2012 р. представлена 

на "Світовому конгресі політичної науки" в Мадриді. У дослідженні аргументовано, 

що опозиційні парламентські партії в умовах урядів меншості мають специфічну 

роль, бо вони є обов’язковими для формування законодавчої більшості. Відповідно 

це передбачає, що законодавчі коаліції формуються усіма урядовими та деякими 

опозиційними партіями. Однак це ставить політичні партії в незручне становище, 

адже з однієї сторони вони повинні кооперуватись задля прийняття законодавчих 

рішень, а з іншої – конкурувати, не забуваючи про майбутні вибори. Вирішення такої 
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двосторонньої проблеми відбувається на підставі таких механізмів та інструментів 

впливу, як письмові угоди, призначення молодших міністрів (заступників міністрів), 

розподіл комітетів на користь партій опозиції. Відповідно парламентська опозиція в 

урядах меншості має специфічний статус і часто зосереджена на артикуляції певних 

функціональних інтересів урядів меншості.  

Ще одне дослідження, яке було присвячене питанням статусу опозиції в умовах 

урядів меншості, хоча під іншим кутом зору, належить А. Фалько-Гімено й І. Хурадо, 

які 2011 р. в "Європейському журналі політичної економії" представили свою статтю 

"Уряди меншості й дефіцити бюджету: роль опозиції" [375]. У ній вказано перспективи 

переговорів урядових і опозиційних партій за умов функціонування урядів меншості 

з приводу прийняття та реформування щорічних бюджетів. Показано, що опозиція 

має короткостроковий інтерес у бюджетному дефіциті, бо це може сигналізувати 

про слабкість уряду меншості, а натомість про впливовість парламентської опозиції. 

Проте одночасно опозиція характеризується довгостроковою "відразою" до дефіцитів 

бюджету, бо це може призвести до зростання національного боргу. Тому фактично 

опозиційні партії впливають на результати дефіциту державного бюджету залежно 

від ймовірності їхньої участі в урядуванні у наступний термін, а також від слабкості 

чинного уряду. Однак вчені зазначають, що стратегія поведінки опозиції у такому 

випадку залежить також і від того, чи опозиція є однопартійною, чи коаліційною. 

Ще один широкий блок наукових розвідок урядів меншості в парламентських 

демократіях являють дослідження інституційних перспектив, наслідків, стабільності 

й ефективності урядів меншості, у яких здебільшого йдеться про проблему урядової 

стабільності/ефективності, економічних, соціальних і політичних наслідків й ефектів, 

а також соціального сприйняття урядів меншості у парламентських демократіях. 

Економічні наслідки урядів меншості знайшли відображення у доробках таких 

науковців, як Д. Алексіаду, П.–А. Едін, Г. Олссон, К. Грін–Педерсен, Л. Хелланд, 

Б. Мукерджі, Д. Леблан, Дж. Печ, В. Б. Товліят тощо. Зокрема П–А. Едін і Г. Олссон 

у дослідженні "Політичні детермінанти дефіциту бюджету: коаліційні ефекти проти 

ефектів урядів меншості" [352], опублікованому в 1990 і 1991 роках, аргументували, що 

інституційні передумови функціонування урядів меншості та загалом політичних 
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систем впливають на економічні параметри розвитку країн, у тім числі на показники 

дефіциту державного бюджету. Науковці намагались довести, що в контексті урядів 

меншості значно важче домовлятись у парламентах, ніж в урядах. Однак паралельно 

зазначено, що це необов’язково ускладнює бюджетний процес. 

К. Грін–Педерсен у розвідці "Уряди меншості та партійна політика: політичне 

й інституційне підґрунтя данського дива" [423], опублікованій у 2001 р. в "Журналі 

державної політики", підтвердили, що уряди меншості можуть сприяти швидкому 

економічному зростанню. Про це було аргументовано на прикладі Данії у період 

"економічного дива" 90–х рр. ХХ ст. Дослідник зауважує, що існує два ключові 

політичні фактори економічного зростання Данії. Перший, функціонування данської 

моделі парламентаризму після 1973 р., коли посилено переговорні позиції звиклого 

для цієї країни формату урядів меншості. Річ у тому, що сьогодні уряди меншості 

в Данії можуть функціонувати навіть на підставі досить частих змін урядових та 

парламентських (або законодавчих) коаліцій. Другий, зміна ідеологічних позицій та 

принципів ключових урядових партій, зокрема соціал-демократів. 

Л. Хелланд у дослідженнях "Бюджетування за принципом меншості в умовах 

фактичного конструктивного вотуму недовіри: ліки від норвезької хвороби" [457] та 

"Належна фіскальна відповідь в умовах принципу меншості: практика розвинених 

демократій" [455], опублікованих відповідно в 2004 та 2005 рр., також демонструє, що 

інституційні умови функціонування урядів меншості впливають на їхню стабільність, 

а також на економічні параметри розвитку тієї чи іншої держави. Коли уряд меншості 

інституційно складніше відправити у відставку на підставі вотуму недовіри, то значно 

легше змінювати бюджетне й інше економічне законодавство у парламенті. Особливо 

у випадку інституціоналізації конструктивного вотуму недовіри. 

Дж. Печ у працях "Формування уряду, бюджетні переговори та перевиборча 

невизначеність: випадки коаліційних урядів більшості та меншості" [765] та "Коаліційні 

уряди назустріч урядам меншості: переговорна влада, згуртованість та бюджетні 

результати" [766], оприлюднених відповідно в 2001 та 2004 рр., досліджує зв’язок між 

типом урядових кабінетів і рівнем витрати, які вони спричинюють. Наголос було 

зроблено на двох аспектах врахування рівня витрат: по-перше, щодо формування 
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урядів, а по-друге, щодо бюджетних переговорів в урядовому кабінеті і парламенті. 

Було обґрунтовано, що в умовах відсутності політичних ризиків уряди меншості не 

потребують більше витрат, аніж уряди більшості. Натомість в умовах політичної 

невизначеності і ризиків уряди меншості спричиняють більше витрат, аніж уряди 

більшості. Разом з цим, аргументовано, що у випадку формування урядів меншості 

витрати на них скорочуються за участі у процесі їх формування сильних форматорів. 

Б. Мукерджі та Д. Леблан у праці "Уряди меншості й режими обмінних курсів: 

вивчаючи досвід 21 країни ОЕСР у 1975–1999 рр." [698] (2006 р.) продемонстрували, 

що лідери урядів меншості мають меншу політичну вагомість у виконавчій владі, 

ніж лідери урядів меншості, оскільки вони мають завжди мотивувати парламентську 

більшість з питань обмінних курсів. Одночасно означено, що в умовах урядів меншості 

частіше відбувається зміна режимів обмінних курсів від фіксованого до плаваючого. 

Суміжно, Д. Алексіаду в праці "Фінансування держави загального добробуту: 

внески роботодавців та безробіття в урядах більшості та меншості" [72], котра була 

оприлюднена в 2007 р., аргументувала, що країни з пропорційнішими виборчими 

системами (чи виборчими системами, які проводять пропорційніші результати) й 

інституціоналізованими урядами меншості ймовірніше залучаються політичною 

підтримкою для зростання оподаткування капіталу і прибутків, ніж країни із менш 

пропорційними виборчими системами й інституціоналізованими урядами більшості. 

Окрім того, перші країни як правило мають всеосяжні/інклюзивні політичні системи, 

тобто політичні системи, які тяжіють до політичних переговорів, зокрема з приводу 

розподілення податкового тягаря між роботодавцями, працею та капіталом. 

У 2014 р. В. Б. Товліят в дослідженні "Уряд меншості та результати фіскальної 

політики: нове засвідчення" [1004], застосовуючи емпіричні дані 18 країн ОЕСР у 1979–

2011 рр., спробувала переглянути та розширити попередні висновки про особливості 

впливу урядів меншості на результати фіскальної політики. Вчена аргументувала, 

що на підставі фрагментації, яка іноді властива для фаз існування урядів меншості, 

такі уряди негативно корелюють з доходами і витратами бюджетів й фіскальної політики. 

Соціальні наслідки урядів меншості знайшли відображення у доробках таких 

вчених, як Я. Дюфрен, Н. Невітт, А. Блейс, Дж. Вавлс тощо. Наприклад, у 2008 та 
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2010 роках Дж. Вавлс опублікував дослідження "Створюючи різницю? Громадське 

сприйняття коаліційних та однопартійних урядів і урядів меншості" [1024; 1025], 

де здійснено спробу аргументувати, що на підставі того, що законодавча діяльність 

урядів меншості залежить не лише від урядових, але й опозиційних партій, такі 

уряди менш відповідальні та підзвітні перед своїми виборцями, ніж однопартійні 

та коаліційні уряди більшості. Однак це не пояснило, чому в деяких державах уряди 

меншості формуються часто, якщо не становлять більшості випадків усіх урядів. З 

цього приводу Я. Дюфрен, Н. Невітт і А. Блейс у праці "Підтримка урядів меншості: 

три тести" [346], опублікованій в 2011 р., продемонстрували особливості сприйняття 

феномену урядів меншості громадськістю. Дослідники, посилаючись на норму, що в 

мажоритарних системах зазвичай формується парламентська більшість (у тім числі 

й однопартійна), але зважаючи на те, що уряди меншості стали нормою для дуже 

багатьох парламентських демократій, поставили запитання про те, чому ж виборці 

підтримують уряди меншості. Результатом розвідки та відповіддю на поставлене 

запитання стала позиція авторів про те, що виборці підтримують уряди меншості з 

огляду насамперед на партійно-стратегічні переваги. Трохи менший вплив мають 

прагматичні міркування та принципові мотивації виборців. Ідентичні результати 

було оприлюднено в дослідженні Я. Дюфрена та Н. Невітта "Чому громадськість 

підтримує уряди меншості? Три тести" [347], опублікованому в 2014 р. 

Політичну ефективність, а також особливості стабільності урядів меншості у 

парламентських демократіях було досліджено у доробках П. Томаса, П. Расселла, 

Дж. Ланга тощо. Так, упродовж 2006–2007 рр. з’явилось декілька досліджень урядів 

меншості за авторством П. Томаса, зокрема розвідки "Робоча меншість?" [998], "Погляд 

у майбутнє?" [997] і "Вимірюючи ефективність парламенту меншості" [1000], в яких 

аргументовано, що уряди меншості не відрізняються від урядів більшості в контексті 

ефективності законодавчого процесу парламентів, але піддаються дещо більшій 

відповідальності та підзвітності з боку парламентів, хоча і ціною саме своєї (тобто 

урядів) стабільності. Особливістю досліджень стало те, що в них було аргументовано 

позицію, що виборчі системи, які сприяють формуванню урядів меншості, звично 

підвищують якість демократичного режиму. Детально ж специфіку впливу виборчих 
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систем на стабільність та ефективність урядів меншості було проаналізовано в праці 

С. Веше "Виборчі системи і їхній вплив на виживання коаліцій та урядів меншості 

в парламентських демократіях" [1038], яка оприлюднена в 2013 р.  

Особливий інтерес в контексті дослідження урядів меншості також становить 

згадана вище розвідка П. Расселла "Два привітання урядам меншості" [864], яка була 

опублікована в 2008 р. У ній вчений аргументує, що феномен урядів меншості дуже 

значно сприяє становленню й консолідації дорадчої демократії, яка підкреслює  

комунікативні процеси, а не залежить від простого врахування сили і представництва 

тих або інших політичних партій. 

У 2012 р. Дж. Ланг оприлюднив дослідження "Стабілізація уряду меншості: 

огляд" [555], в якому було запропоновано і проаналізовано інструменти та механізми, 

які забезпечують стабільне функціонування урядів меншості, а також збереження 

стійкості парламентських систем в умовах функціонування урядів меншості. Було 

аргументовано, що значний вплив у цьому контексті має далекоглядна позиція глави 

уряду меншості та неможливість електорату виступати в якості суб’єкта перевірки 

того, наскільки уряд меншості дотримується неоднозначних парламентських угод. 

Це унеможливлює або ж мінімізує можливість урядовців переосмислювати умови 

міжпартійних договорів щодо функціонування, підтримки і стабільності урядів меншості. 

Як було зазначено вище, а також демонструє емпірична політична практика, 

особливе значення займає проблематика урядів меншості у різних типах і моделях 

парламентської демократії, а теж окреслення сутності, специфіки та операціоналізації 

урядів меншості в кожному із типів та моделей парламентської демократії. Коли ми 

говоримо про теоретичні й емпіричні різновиди парламентських демократій, то вже 

звикло застосовуємо схему А. Лейпхарта, запропоновану й верифіковану в розвідці 

"Патерни демократії: форми та ефективність державного правління в 36 країнах" [591], 

згідно з якою всі парламентські демократії доречно розподіляти на вестмінстерські та 

консенсусні. Це має особливе значення в контексті дослідження урядів меншості, 

бо є чимало доробків, які присвячені урядам меншості в вестмінстерських демократіях, 

а також доробків, які присвячені урядам меншості в консенсусних демократіях (у 

тім числі в країнах, які є прикладами вестмінстерської чи консенсусної демократії). 
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Проблематика суті та специфіки урядів меншості у вестмінстерській моделі 

парламентської демократії розкрита у дослідженнях урядів меншості в таких країнах, 

як Сполучене Королівство, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Індія (а також різні 

їхні адміністративно-територіальні одиниці). Наприклад, феномен та особливості 

урядів меншості в Сполученому Королівстві та його адміністративно-територіальних 

одиницях було розглянуто у наукових розвідках за авторством таких науковців, як 

М. Белл, А. Мюррей, Р. Блекберн, Р. Фокс, О. Гей, Л. Маер, П. Керні, Дж. Мітчелл, 

Р. Хейзел, А. Поун, Т. К. Лундберг тощо. 2007 р. представлено працю М. Белла та 

А. Мюррея "У балансі: коаліції і уряди меншості в Британії й закордоном" [131], де було 

порівняно феномен урядів меншості в контексті функціонування вестмінстерських 

та консенсусних моделей парламентської демократії, наголошено на перспективах 

формування урядів меншості в Сполученому Королівстві та Німеччині і на досвіді 

функціонування урядів меншості в Шотландії і Уельсі. Окрему увагу було приділено 

феномену парламенту меншості або так званому "підвішеному парламенту" (англ. 

hung parliament). Подібне дослідження 2010 р. опубліковано і присвячено феномену 

і перспективам урядів меншості в моделі вестмінстерської демократії у Сполученому 

Королівстві. Йдеться про розвідку Р. Блекберна, Р. Фокса, О. Гея та Л. Маер "Хто 

урядує? Формування коаліції чи уряду меншості за умов підвішеного парламенту" [154]. 

Також 2010 р. з’явилась розвідка "Коаліція і уряд меншості в Шотландії" [218] П. Керні, 

присвячена аналізу феномену уряду меншості та його відмінності від коаліційного 

уряду більшості в Шотландії після 2007 р. Вчений аргументує, що уряд меншості 

притаманний задля політичної системи, в якій властиві сильний парламент, сильні 

парламентські комітети та сильна опозиція. У праці "Коаліція та уряд меншості у 

Шотландії: уроки для Сполученого Королівства" [219] (2011 р.) П. Керні доповнює свій 

попередній аналіз, але у світлі перспектив апробації інституту уряду меншості в 

Сполученому Королівстві. Перед цим, у 2008 р., було опубліковано ще одну працю, 

присвячену проблемі урядів меншості в Шотландії, "Уряди меншості, конституційні 

зміни й інституційна культура в Шотландії" [684], автором якої став Дж. Мітчелл1.  

                                                           
1 Серед інших наукових досліджень, які присвячені проблематиці урядів меншості у вестмінстерських демократіях, 

доцільно виокремлювати за авторством А. Поуна [763]. 
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Декілька наукових досліджень присвячено урядам меншості в Індії. Наприклад, 

у 2009 р. світ побачила розвідка Ч. Ніколяні "Уряди меншості в Індії: головоломка 

невловимої більшості" [728]. У ньому науковець дослідив специфіку урядів меншості 

в Індії, починаючи з 1989 р., коли домінуючою перестала бути партія "Індійський 

національний конгрес", а замість однопартійних урядів більшості почали формувати 

нестабільні коаліційні уряди меншості. На основі методів теорії раціонального та 

соціального вибору Ч. Ніколяні проаналізував суть та специфіку урядів меншості в 

Індії як у прикладі вестмінстерської парламентської демократії, дійшов висновку, що 

раніше домінуюча партія "Індійський національний конгрес" стала основною, тому 

значно впливає на вибір того, які парламентські партії можуть формувати  

життєздатні і стабільні уряди меншості. Вчений висновує, що приклад Індії значно 

корелює із випадками інших федеративних вестмінстерських демократій, де  

перманентно формуються уряди меншості. Згодом, у 2012 р., схожий висновок було 

підтверджено в дослідженні Е. Шрідхарана "Чому багатопартійні уряди меншості 

життєздатні в Індії: теорія і порівняння" [943], де вмотивовано, що причини формування і 

особливості функціонування урядів меншості найчастіше є інституційними, тобто 

залежать від формальних і неформальних параметрів базових політичних інститутів.  

Деякою мірою також досліджено проблематику урядів меншості в Австралії та 

Новій Зеландії (а також їхніх адміністративно-територіальних одиницях). Йдеться про 

наукові розвідки за авторством таких дослідників, як Дж. Мун ("Уряди меншості 

в австралійських штатах: від вільного мажоритаріанізму до міноритаризму" [692], від 

1995 р.), А. Вард ("Уряд меншості та перевизначення парламентів у Австралії та 

Новій Зеландії" [1027], 1997 р.), С. Беннет ("Зниження рівня підтримки австралійських 

основних партій і перспективи уряду меншості" [133], 1999), К. Кровлі ("Напружені 

парламентські відносини: уряди меншості у Тасманії, які підтримані зеленими" [280], 

2003 р.), Дж. Вавлс, П. Еймер, С. Бандуччі, Дж. Карп, Р. Міллер ("Вето виборців: 

вибори 2002 року в Новій Зеландії і консолідація уряду меншості" [1026], від 2004 р.), 

Р. Герр ("Скорочення парламенту й уряд меншості в Тасманії" [467], 2005 р.), Б. Костар 

("Незалежні парламентарії і підзвітний уряд" [274], від 2008 р.), Н. Хорн ("Підвішені 

парламенти й уряди меншості" [474], 2010 р.), Г. Гріффіз ("Уряди меншості в Австралії 
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у 1989–2009 рр." [427], 2010 р.), Т. Арклі ("Уроки лідерства: уряди меншості, непартійні 

депутати та відносини" [87], 2014 р.) тощо. Приміром, у своєму дослідженні в 1997 р. 

А. Вард попри існуючі знання про типи урядів меншості здійснив спробу виділення 

моделей урядів меншості для двопалатних парламентів. З них увагу зосереджено на 

таких моделях, в яких: 1) головна (чи найбільша) партія нижньої палати парламенту 

формує коаліційний уряд із іншою партією нижньої палати парламенту для того, 

щоби домогтися більшості в нижній палаті парламенту; 2) головна (чи найбільша) 

партія нижньої палати парламенту, але яка становить меншість мандатів у нижній 

палаті парламенту, одержує підтримку під час голосування законопроектів і вотумів 

довіри від малих партій чи незалежних або непартійних депутатів нижньої палати 

парламенту; 3) головна (чи найбільша) партія нижньої палати парламенту, але яка 

становить меншість мандатів у нижній палаті парламенту, працює без забезпечення 

її "виживання" зі сторони малих партій і/чи незалежних або непартійних депутатів 

нижньої палати парламенту; 4) головна (чи найбільша) партія має більшість у нижній 

палаті парламенту та меншість у верхній палаті парламенту. 

2003 р. К. Кровлі у своїй розвідці проаналізувала феномен урядів меншості в 

інституційній і партологічній перспективі на прикладі Тасманії. Дослідниця довела, 

що навіть попри незначну стабільність уряди меншості можуть призводити досить 

позитивні наслідки у державній політиці. Окрім того, окреслено ідеологічні позиції 

та атрибути урядів меншості, зазначено, що вони не є пасивними інституційними 

структурами, бо наділені спроможністю ефективно урядувати. Натомість Г. Гріффіз 

у своєму дослідженні від 2010 р. уточнив суть урядів меншості у вестмінстерських 

парламентських демократіях, доповнив значення термінів "підвішений парламент" 

(англ. hung parliament) та "партія меншості" (англ. minor party), виокремив та  

деталізував моделі та різновиди урядів меншості, визначив інституційні та політичні 

тренди урядів меншості. Також аналізу було піддано вплив непартійних депутатів 

парламенту на функціонування урядів меншості у вестмінстерських демократіях. 

Дещо раніше, у 2009 р., представлено комплексне дослідження урядів меншості 

в моделях вестмінстерської демократії "Сприяючи роботі уряду меншості: "підвішені 

парламенти" й виклики Вестмінстеру та Уайтхоллу" [452; 762] Р. Хейзела та А. Поуна, де 
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проблему урядів меншості окреслено загальнотеоретично, методологічно, емпірично 

та з позиції теорії раціонального вибору. В 2012 р. у дослідженні "Політика й досі є 

конкурентним бізнесом: уряд меншості і пропорційне представництво змішаного 

членства в Шотландії і Новій Зеландії" [611] Т. К. Лундберг визначив вплив виборчих 

систем на формування і функціонування урядів меншості у різних вестмінстерських 

парламентських демократіях та підтвердив, що кореляція типу уряду та партійної 

системи не є безпосередньою, оскільки паралельно залежить й від типу партійної 

системи, й від кількості рівнів урядування.  

Значно більше досліджень було присвячено проблематиці урядів меншості у 

вестмінстерській моделі демократії в Канаді та її провінціях. Йдеться про розвідки 

таких науковців, як Е. Форсі, Д. Фолкоун, А. Грегг, В. Хардер, П. Добелл, Г. Коді, 

Л. Массікотте, Г. Леві, Р. Конлі, Ж.–Ф. Годбаут, Б. Хойленд, Ж. Борго тощо. Приміром, 

в 1964 р. у "Канадському журналі економіки та політичної науки" було опубліковано 

дослідження Е. Форсі "Проблема уряду "меншості" в Канаді" [389]. Науковець, будучи 

зацікавленим передусім у вивченні урядів меншості в Канаді, порівняльно апелює до 

феномену урядів меншості в інших країнах Співдружності націй. Він, застосовуючи 

різні документальні джерела, зокрема промови, парламентські документи, результати 

парламентських дебатів, показує, що уряди меншості в багатьох парламентських (а 

точніше вестмінстерських) демократіях не є винятковими та "ненормальним", не 

обов’язково є неефективними й нетривалими. Замість розгляду урядів меншості як 

інституційно проблематичних і ризикованих, Е. Форсі трактує їх як багатообіцяючі 

та сприятливі для поступального розвитку формати урядових кабінетів [389, с. 10]. 

Контраверсійну позицію з приводу сприйняття й оцінювання урядів меншості 

в 1974 р. у дослідженні "Уряди меншості в Канаді: ігри парламентаріїв" [376] апробував 

Д. Фолкоун, що на підставі аналізу парламентського й урядового процесу і політики, 

а також законодавчої діяльності урядів меншості, зазначив, що вони менш ефективні, 

ніж уряди більшості. По-перше, вчений зауважує, що уряд меншості може бути як 

конструктивним, так і руйнівним для законодавчого процесу в парламенті, а тому 

й загалом для політичної системи. По-друге, він детермінує, що уряд меншості не 

обов’язково повинен бути інституційно слабким, оскільки проблема порівняльної 
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слабкості урядів меншості зав’язана на питанні про ефективність прийняття ними 

рішень й здатності та бажанні "виживати" (пролонгувати свою тривалість). Ось чому 

Д. Фолкоун висновує, що уряди меншості не обов’язково є менш відповідальними 

та ефективними, хоча й суттєво відрізняються від урядів більшості у контексті їхньої 

діяльності. Це показує, що теоретично уряди меншості менш ефективні, аніж уряди 

більшості процесуально. Однак це ще не означає, що уряди меншості проводять гірші 

результати своєї діяльності на практиці, ніж уряди більшості. 

У 1974 р. світ побачило також дослідження А. Грегга "Поведінка канадської 

парламентської партії: аналіз уряду меншості, 1963–1968" [426]. З назви очевидно, що 

воно було присвячено здебільшого не аналізу парламентсько-законодавчого процесу 

за участі урядів меншості, а вивченню парламентської поведінки в умовах урядів 

меншості. Науковець розглянув особливості партійної згуртованості, активності, 

співпраці й підтримки в умовах функціонування урядів меншості і дійшов висновку, 

що стабільність законодавчого процесу та функціонування урядів меншості дуже 

значно ґрунтується на таких двох факторах, як колективна (на рівні партій і  

міжпартійних блоків) або ж індивідуальна (на рівні окремих депутатів парламенту) 

підтримка уряду меншості зі сторони парламентської опозиції, а також недостатня 

кількість стабільних прихильників урядів меншості з приводу прийняття ключових 

політичних рішень. 

Ще одна праця, присвячена дослідженню шляхів того, як особливості урядів 

меншості в Канаді впливають на відносини, норми і поведінку політичних партій 

у межах парламентів, була опублікована в 1977 р. Йдеться про розвідку В. Хардера 

"Палата меншин: партії та поведінка партій у канадській Палаті громад" [449], в якій 

вчений дійшов висновку, що попри суттєву зміну способів співпраці та поведінки 

партій в умовах урядів меншості (коли у парламенті немає стабільної законодавчої 

більшості) переважна кількість інституційних норм, якими оперують парламентські 

демократії (особливо вестмінстерські демократії), залишаються сильними і незмінними.  

Ще одне достатньо відоме дослідження урядів меншості, яке іменується "Що 

канадці могли очікувати від уряду меншості" [330], у 2000 р. провів П. Добелл. Будучи 

прихильником неоінституціонального методу у дослідженні сучасних політичних 
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інститутів, вчений розглянув як і якою мірою різні зміни, які впродовж декількох 

десятиліть були внесені до правил процедур канадської Палати громад, можуть чи 

вже змоги призвести до нових викликів управління, які уряди меншості значно 

використовували в минулому. З-поміж них П. Добелл виокремлює такі зміни, які 

пов’язані з діяльністю парламентських комітетів та з особливостями приватного 

статусу окремих членів парламенту. Він зауважує, що впродовж останніх десятиліть 

значно, а інколи і драматично, зросла важливість рядових членів парламенту 

(англ. backbencher – депутат парламенту чи законодавець, що не має посади в уряді 

та одночасно не є важливою фігурою в опозиції) у законодавчому процесі. П. Добелл 

також зауважує, що ступінь стабільності та стійкості парламенту, за підтримки якого 

працює уряд меншості, є "функцією" відносної кількості мандатів, котрі займають 

урядова чи урядові партії, а також опозиційна чи опозиційні партії, тобто прямим 

співвідношенням між різними партіями парламенту [330, с. 9].  

Чергове цікаве дослідження було опубліковано під назвою "Уряд меншості в 

Канаді: досвід Стівена Харпера" в 2008 р. Г. Коді [258]. У ньому науковець здійснив 

аналіз впливу урядів меншості на політичну систему, обміркував сильні та слабкі 

сторони різних варіантів кооперування із урядами меншості на практиці. Причому 

Г. Коді паралельно зосередився на стандартизації систем партій, котрі регулюють 

практику та політичні структури урядів меншості в західних демократіях. Зокрема 

було зроблено висновок про те, що будь-який уряд меншості одержує переваги під 

час функціонування, якщо він постає наслідком застосування мажоритарної виборчої 

системи (щонайбільше системи відносної більшості), а не системи пропорційного 

представництва [258, с. 28]. Також у 2008 р. з’явилось дослідження "Уряд меншості в 

Канаді та Квебеці: контрастний досвід" Л. Массікотте і Г. Леві, в якому запропоновано 

аналіз ефективності урядів меншості на національному і регіональному рівні [651]. 

У 2009 р. Р. Конлі представив своє дослідження "Успіхи уряду та законодавча 

продуктивність у канадській Палаті громад: чи мають значення уряди більшості 

або меншості?" [268]. У ньому було проаналізовано особливості функціонування урядів 

меншості в контексті повноважень канадського парламенту, зокрема вплив урядів 

меншості на законодавчі успіхи парламентів. Приміром, було досліджено зв’язок 
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між параметрами розміру урядових кабінетів, співвідношенням мандатів урядових 

та опозиційних партій, тривалістю парламентських сесій, особливостями порядку 

денного парламентів, економічними індикаторами ефективності прийняття рішень 

парламентів. У досліджені виокремлено передумови, за яких уряди меншості стають 

найбільш і найменш ефективними в контексті законодавчої діяльності парламентів. 

Схожими за результатами виявилось ще одне дослідження Р. Конлі – "Законодавча 

активність канадської Палати громад: чи значать уряди більшості або меншості?" [269], 

яке було опубліковане в 2011 р. 

У 2009–2011 рр. з’явилось декілька досліджень урядів меншості за авторством 

Ж–Ф. Годбаута та Б. Хойленда, присвячених проблемам коаліційного голосування, 

голосуючих і законодавчих коаліцій у контексті урядів меншості. Зокрема в 2009 р. 

оприлюднено праці "Законодавчі коаліції і уряди меншості в Канаді" [409] й "Голосуючі 

коаліції і уряди меншості в Канаді" [411]. У них проаналізовано специфіку законодавчих 

або голосуючих коаліцій у контексті урядів меншості в Канаді й аргументовано, що 

підтримка урядових кабінетів меншості значно ґрунтується на виборчих стимулах та 

політичних питаннях. Найцікавіше те, що голосуючі коаліції найчастіше виникають 

за результатами відмінностей із приводу ідеологічних питань. Проте буває й так, що 

на формування законодавчих або голосуючих коаліцій, зокрема в контексті урядів 

меншості, впливають особливості багаторівневого урядування у федеративних чи 

складних унітарних державах. Це допомагає визначити, чому ж деякі партії більше, 

ніж інші забезпечують підтримку урядам меншості. Схожі висновки було зроблено 

у праці Ж–Ф. Годбаута та Б. Хойленда "Коаліційне голосування та уряди меншості в 

Канаді" [408], опублікованій у 2011 р. 

Також в 2011 р. було опубліковану статтю Ж. Борго "Уряд меншості та старші 

посадовці уряду: випадок канадського федерального уряду" [186], в якій проаналізовано 

особливості взаємин між міністрами та заступниками міністрів у контексті урядів 

меншості, зокрема на прикладі Канади. Виокремлено чотири сфери взаємин старших 

посадовців урядів: із приводу призначення персоналу на ключові урядові посади, із 

приводу ролі в центральних органах виконавчої влади, в зрізі вироблення порядку 

денного, а також із приводу щоденних відносин. Аргументовано, що в умовах урядів 
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меншості взаємини між старшими посадовцями урядів від різних політичних партій 

є складнішими та короткостроковішими, ніж у випадку урядів більшості1.  

Загалом стає очевидно, що проблематика урядів меншості у вестмінстерських 

парламентських демократіях є досить дослідженою. Тим не менше, також досить 

дослідженою є зазначена проблематика в консенсусних парламентських демократіях, 

які насамперед представлені країнами континентальної Європи, особливо країнами 

Скандинавії, де найчастіше формуються і найбільше досліджуються уряди меншості. 

Серед найвідоміших досліджень урядів меншості у країнах Північної Європи, а 

точніше в Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії, виокремлюють за авторством 

таких науковців, як К. Стром, Т. Бергман, К. Грін–Педерсен, Ф. Дж. Крістіансен, 

А. Томас, М. Квортруп, Е. Дамгаард, Р. Б. Педерсен, П. Свенссон, Х. Ромметведт, 

Б. Е. Раш, Д. Денті, Й. Елкліт тощо.  

Ще у 1986 р. К. Стром представив наукову розвідку "Відкладена винагорода та 

уряди меншості в Скандинавії" [960], опубліковану в журналі "Законодавчі дослідження 

щоквартально". У ній проаналізовано ключові причини частого формування урядів 

меншості у Данії, Норвегії та Швеції, серед яких виокремлено такі, як раціональна 

відповідь на своєрідний набір інституційних передумов та особливості партійної 

політики в країнах Скандинавії. Окремо окреслено вплив на формування саме урядів 

меншості наявність сильно організованих й орієнтованих на майбутнє політичних 

партій, наявність децентралізованих, а також відносно неієрархічних парламентів з 

ефективною і впливовою опозицію, інституціоналізованість надзвичайно змагальних 

виборів. Ці передумови та особливості спонукають партії парламенту відмовлятись 

від безпосередньої винагороди у формі міністерських портфелів або відкладати її 

                                                           
1 Паралельно із цим, упродовж початку ХХІ ст. представлено й інші дослідження урядів меншості у Канаді та її 

адміністративно-територіальних одиницях. З них за авторством таких науковців, як Дж. Памметт та К. Дорнан ("Від 

однієї меншості до іншої", 2006 р.), А. Купер та Д. Ровландс ("Позиціонування політичних пріоритетів у контексті 

меншості: перспективи уряду Харпера", 2006 р.), П. Блек ("Які фактори повинні виконуватись, щоби працював уряд 

меншості? Порівняльний аналіз урядів меншості у 1998–1999 та 2003–2006 рр. в Новій Шотландії", 2007 р.), Ф. Петрі 

("Уряд меншості на випробувальному терміні", 2008 р.), Д. Докерті ("Уряд меншості в Канаді", 2008 р.), Т. Кент ("Коли 

працював уряд меншості", 2009 р.), Е. МакКелві ("Уряд меншості у Канаді: перешкоджати чи бути безсилим проти 

законодавчого порядку денного прем’єр-міністра?", 2009 р.), М. Чалмерс ("Дисфункціональний уряд меншості в 

Канаді", 2009 р.), П. Расселл ("Вчимося жити з парламентами меншості" від 2009 р. і "Уряд меншості та конституційна 

угода" від 2010 р.), Р. Торбей ("Уряди меншості / підвішені парламенти", 2010 р.), П.–Л. Міньйо ("Уряди меншості в 

Канаді та Квебеці", 2010 р.), М. Жервейс ("Виклики урядів меншості у Канаді", 2012р.), Л. Бірч та Ж. Крете ("Чи 

урядові партії дотримуються своїх виборчих платформ? Висновки на основі урядів меншості та більшості у Квебеці та 

Канаді, 1997–2014 рр.", 2014 р.). тощо [149; 153; 228; 270; 331; 406; 522; 667; 680; 750; 785; 861; 862; 1003]. 
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на майбутнє, тим самим зумовлюючи часте формування урядів меншості. У схожому 

дусі дещо раніше, а точніше 1982 р., було написано дослідження А. Томаса "Данія: 

Коаліції і уряди меншості" [999], але воно стосувалось лише одного зі скандинавських 

кейсів частого формування урядів меншості.  

У 1995 р. Т. Бергман опублікував комплексне дослідження, присвячене урядам 

меншості в Швеції, під назвою "Конституційні правила та партійні цілі у формуванні 

коаліцій: аналіз переможних урядів меншості у Швеції" [140], в якому з позиції теорії 

раціонального вибору проаналізовано ключові теоретичні "загадки" формування 

урядів меншості – відносну важливість конституційних норм та існування безлічі 

партійних цілей. Внаслідок неоінституціонального аналізу цих теоретичних загадок 

крізь призму теорії раціонального вибору та теорії коаліцій деталізовано сутність 

урядів меншості у Швеції, а також аргументовано, що зв’язок між конституційними 

нормами та партійними цілями в контексті урядів меншості є визначальним. У праці 

наголос зроблено на двох форматах і підходах аналізу урядів меншості: коаліційному 

й інституційному. На їхній підставі було окреслено особливості і правила формування 

урядів меншості, емпіричні приклади урядів меншості, принципи поєднання правил 

конституційного характеру та особливостей коаліційної теорії у формуванні урядів 

меншості, історію та цілі політичних партій і їхнього керівництва у формування урядів 

меншості тощо. Крім того, наголос було зроблено на специфіці й атрибутах виборів 

і процедур парламентського голосування та особливостей міжпартійних торгів та 

домовленостей у контексті формування й функціонування урядів меншості. Також 

у 2006 р. було опубліковано дослідження Т. Бейла та Т. Бергмана "Бранців більше 

нема, а слуги є: контрактний парламентаризм та нове урядування меншості в Швеції 

та Новій Зеландії" [113], де було аргументовано, що в Швеції та Новій Зеландії уряди 

меншості стали інституціоналізованим форматом урядування. Вони формуються на 

основі впливу історичних основних партій, а також формальної підтримки нових 

дрібних партій, становлячи основу так званого "контрактного парламентаризму". 

Тренд контрактного парламентаризму зумовлений динамікою партійних систем, 

культурними нормами й інституційними обмеженнями, а тому є причиною частого 

формування саме урядів меншості. 
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У 2005 р. світ побачила наукова розвідка К. Гріна-Педерсена й Л. Г. Томасен 

"Блокова політика проти широкої кооперації? Функціонування парламентаризму 

меншості у Данії" [422], в якій деталізовано особливості політичної системи Данії в зрізі 

формування урядів меншості. Річ у тім, що данська система є дивною "сумішшю" 

співпраці і конфлікту. Дослідники аргументують, що уряди меншості є наслідком 

блокової політики, яка своїм результатом має осягнення широкої кооперації. Тому 

коли уряд меншості може розраховувати на більшість на основі конкуренції, тоді 

він позбавляє частину опозиції бажання сформувати інший уряд, призводячи тим 

самим до співпраці уряду й опозиції. Однак коли блокова політика нестабільна, тоді в 

опозиції є бажання створити інший уряд, що веде до нестабільності урядів меншості. 

Також у 2005 р. з’явилась наукова розвідка Ф. Дж. Крістіансена "Міжпартійна 

співпраця у Скандинавії. Парламентаризм меншості і сильні парламенти" [244], в якій 

детально проаналізовано особливості впливу урядів меншості на класифікацію сили 

сучасних парламентів, зокрема на прикладі країн Скандинавії. На цій підставі було 

виокремлено специфічні ознаки скандинавського парламентаризму, який ґрунтується 

на синтезі партійної згуртованості та спеціалізованих високо інституціоналізованих 

парламентів із сильними повноваженнями та урядів меншості, які функціонують на 

підставі постійних політичних переговорів і домовленостей з опозиційними партіями. 

У 2008 р. Ф. Дж. Крістіансен і Е. Дамгаард у дослідженні "Парламентська опозиція 

в умовах парламентаризму меншості: Скандинавія" [249] розглянули уряди меншості 

в контексті функціонування парламентської опозиції у Скандинавії. Вже у 2011 р. 

Ф. Дж. Крістіансен представив результати дослідження "Консенсус чи конфлікт? 

Законодавча поведінка опозиційних партій під час уряду меншості в Данії" [242]. У 

ньому було окреслено особливості консенсусного і конфліктного потенціалу поміж 

урядовими й опозиційними партіями в Данії в зрізі формування і функціонування 

урядів меншості, а також аргументовано, що попри дуже часте формування урядів 

меншості відносини між урядовими-опозиційними партіями часто характеризуються 

співпрацею. 2012 р. Ф. Дж. Крістіансен та Р. Педерсен у праці "Вплив Європейського 

Союзу на формування коаліцій у системі меншості: випадок Данії" [252] аргументували, 

що членство у Європейському Союзі впливає на скорочення кейсів урядів меншості 
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в Данії, бо партії парламенту часто повинні узгоджувати свої позиції з приводу участі 

Данії у політиці ЄС. Це означає, що зменшення впливу національної складової щодо 

європейської складової у законодавчому процесі має вплив на патерни коаліційної 

політики в данському парламенті. Відповідно коаліційні патерни європеїзованого 

законодавства є ширшими та стабільнішими, аніж коаліційні патерни національного 

законодавства. А це регламентує, що Європейський Союз має систематичний вплив 

на формування законодавчих коаліцій, а відповідно і урядів у Данії. Схожі висновки 

Ф. Дж. Крістіансен та Р. Педерсен представили в 2011 р. у розвідці "Європеїзація 

та управління коаліцією у парламентських системах меншості" [243]. Однак у 2012 р. 

результати дослідження в праці "Лівоцентристський коаліційний уряд меншості в 

Данії: назад до нормальності" [988] окреслив П. Свенссон, який аргументував, що після 

деякого періоду формування урядів більшості на початку ХХІ ст., політики та  

партії в Данії знову вдалась до формування урядів меншості. І це навіть попри те, що 

за останні десятиліття змінились ознаки соціополітичних поділів у Данії. Це змушує 

П. Свенссона визнати факт, що нормальністю данської політики є формування саме 

урядів меншості. 

Дещо раніше було представлено праці й інших дослідників, які займаються чи 

займались проблематикою урядів меншості в країнах Північної Європи. Це зокрема 

розвідки Х. Ромметведта ("Норвегія: від консенсусного парламентаризму більшості 

до диссенсусного парламентаризму меншості" [847], 1992 р.), Й. Елкліта ("Партійна 

поведінка і формування коаліційних урядів меншості: данський досвід 1970–1980–х 

років" [368], від 1999 р.), М. Квортрупа ("Стримування і противаги в однопалатному 

парламенті: випадок референдуму данської меншості" [812], від 2000 р.), Е. Дамгаарда 

("Данія: делегування повноважень та підзвітності в ситуаціях меншості" [297], 2003 р.) 

тощо. 2007 р. Д. Денті представив наукове дослідження "Шведські уряди меншості: 

від виникнення до кінця?" [321], в якому окреслив історію урядів меншості у Швеції від 

1905 до 2007 рр. Наголос було зроблено на інституційних передумовах і параметрах 

функціонування урядів меншості у Швеції, зокрема на особливостях шведського 

негативного парламентаризму, специфіки виборчих циклів, сили парламентських 

комітетів, а також ролі адміністративних інститутів. Крім того, до уваги взято різні 
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параметри партійної системи Швеції, які сприяють формуванню урядів меншості. 

Окрему уваго зосереджено на конституційних передумовах урядів меншості, а також 

їхній еволюції впродовж понад ста років. Перевірено, чи уряди меншості надалі будуть 

ключовою моделлю урядування в Швеції. У 2011 р. опубліковано працю Б. Е. Раша 

"Чому уряди меншості. Виконавчо-законодавчі відносини країн Північної Європи" [826], 

в якій було детально проаналізовано особливості виконавчо-законодавчих відносин у 

парламентських демократіях країн Північної Європи, зокрема в Ісландії, Норвегії, 

Данії, Фінляндії й Швеції, окреслено типи урядів у регіоні, вплив формальних правил 

на особливості їхнього формування, а також пристально окреслено ключові причини 

формування урядів меншості в країнах Скандинавії. Також Б. Е. Раш визначив, що 

країни регіону є прикладами систем негативного парламентаризму і це має вплив на 

формування саме урядів меншості, інституціоналізацію сильних парламентів, яким 

властиві домінуючі партії. 

Поза межами країн Скандинавії/Північної Європи уряди меншості формуються 

і досліджуються й в інших консенсусних демократіях у Європі, але не так часто, 

актуально та всесторонньо. Приміром, проблематиці урядів меншості у Франції було 

присвячено дослідження за авторством Р. Елгі, М. Маора, Дж. Хубера. Наприклад, 

Р. Елгі й М. Маор у 1992 р. опублікували в журналі "Західноєвропейська політика" 

наукову статтю "Підрахунок виживання урядів меншості: експертиза французького 

випадку, 1988–1991 рр." [356], де продемонстрували специфіку впливу поствиборчих 

передумов на функціонування й виживання урядів меншості, зокрема визначили, що 

уряди меншості лишатимуться при владі, доки вони користуватимуться підтримкою 

та прихильністю партій у парламенті. Якщо ж таких умов немає, то уряди меншості 

залишатимуться при владі за умови, що в країні створено відповідні конституційні 

рамки, як, наприклад, відбулось у Франції наприкінці 80–х – початку 90–х рр. ХХ ст. 

Розгляд французького випадку доповнив Дж. Хубер, що 1999 р. представив своє 

дослідження "Парламентські правила та партійна поведінка під час урядів меншості 

у Франції" [479], в якій означив атрибути формування урядових кабінетів у Франції, 

визначив французьку специфіку урядів меншості, уточнив поведінку парламентських 

партій у контексті формування урядів меншості. Так, французьку специфіку урядів 
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меншості було окреслено на підставі врахування суті й особливостей вотуму довіри, 

параметрів бюджетного процесу в парламенті, результатів і наслідків інституційних 

домовленостей та партійного вибору. 

Деякі наукові розвідки були присвячені аналізу особливостей урядів меншості в 

Іспанії. Це зокрема дослідження за авторством таких науковців, як Ж. Ренью ("Чи 

варто об’єднуватись? Формування урядів меншості в Іспанії, 1977–1996" [829], 2001 р., 

"Формування урядів меншості в Іспанії, 1977–1996 рр." [828], 2002 р., а також "Іспанія 

відрізняється: пояснення урядів меншості на підставі розбіжних партійних цілей" [830], 

2011 р.), Х. Калвет Креспо ("Уряди меншості, парламентські угоди та законодавство 

в Іспанії" [278], 2003 р.), а також Б. Філд. Так, наприклад, Б. Філд у 2009 та 2013 рр. 

представила відповідно дві свої праці – "Уряд меншості та законодавча політика у 

багаторівневій державі: Іспанія часів Сапатеро" [382] та "Урядування Іспанією у важкі 

часи й у меншості: обмеження непостійних альянсів" [381], – в яких спробувала оцінити 

та пояснити параметри ефективності урядів меншості у багаторівневій державі на 

прикладі Іспанії в 1979–2008 рр. Б. Філд дійшла висновків, що ефективність урядів 

меншості насамперед залежить від парламентських процедурних механізмів, зокрема 

від їхньої гнучкості. У такий спосіб виснувано, що непостійність альянсів в умовах 

урядів меншості може детермінувати їхню ефективність. Окрім того, уряди меншості у 

багаторівневих системах можуть сподіватись на підтримку альянсів у межах різних 

рівнів урядування, особливо коли регіональні партії, представлені в національному 

парламенті, на рівні субнаціонального урядування забезпечують тісні та ефективні 

зв’язки з іншими рівнями урядування. У 2014 р. з’явилось ще дві праці дослідниці – 

"Парламентський уряд меншості та іспанська система багаторівневої політики" [383], а 

також "Парламентські інститути й управлінська потужність парламентських урядів 

меншості: випадок Іспанії" [384], – де в термінах здатності урядів приймати суттєві та 

авторитетні рішення, що стосуються державної політики країни, було проаналізовано 

потенціал урядів меншості в Іспанії.  

Окремі дослідження урядів меншості стосується також й Нідерландів. Йдеться 

про розвідки С. Отжеста та Т. Лоуверса, "Спеціальний уряд більшості? Урядування 

кабінету меншості в Нідерландах" [694] та "Спеціальний уряд більшості? Урядування 
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підтриманої меншості та парламентська поведінка в Нідерландах" [748], опубліковані 

відповідно в 2013 і 2014 роках. У них дослідники визначили, яким чином наявність 

урядового кабінету меншості, підтриманого опозиційними партіями парламенту, 

впливає на законодавчу поведінку парламентів, й аргументували, що законодавча 

поведінка й ефективність урядів меншості є нетривіальним явищем та не може бути 

однозначна. Річ у тім, що в різних урядах меншості різною є структура підтримки з 

боку парламентських партій, а тому різна й ідеологічна спрямованість урядів. 

Зрештою, починаючи із ХХІ ст., почали з’являтись перші наукові праці, які 

присвячені урядам меншості у парламентських демократіях в країнах Центрально-

Східної Європи. Йдеться про розвідки за авторством А. Лукозаітіса, Ч. Ніколяні, 

Д. Кайду-Кайзер тощо. Наприклад, у 2007 р. вийшла друком стаття А. Лукозаітіса [610] 

"Коаліційний уряд меншості в Литві: формування, обставини і проблеми активності", 

в якій здійснено одну з перших спроб порівняльного дослідження урядів меншості на 

пострадянському просторі та просторі країн Центрально-Східної Європи. У праці з 

позицій неоінституціоналізму та теорії раціонального вибору деталізовано політичні 

й інституційні передумови, фактори та особливості формування урядів меншості, 

їхні різновиди, параметри стабільності та проблеми функціонування. А. Лукозаітіс 

доказав, що формування урядів меншості передусім є результатом раціонального 

вибору політичних партій на користь виконання коротко- і довгострокових цілей. 

А тому про феномен урядів меншості доцільно говорити як в категоріях стабільності, 

так і в категоріях ефективності. Такий висновок було підтверджено та поглиблено у 

розвідці Ч. Ніколяні "Навчаючись перемагати: партії, парламенти й уряди меншості 

в посткомуністичних демократіях" [727], яка була оприлюднена 2008 р. Автор праці 

сконцентрувався на аналізі урядів меншості в партійно-інституційному середовищі 

країн Центрально-Східної Європи й вмотивував, що уряди меншості – не винятковий 

феноменом у країнах регіону, оскільки вони притаманні практично для всіх держав 

Центрально-Східної Європи, але по-різному та у різні часові періоди.  

Дещо пізніше з’явились ключові дослідження урядів меншості, а також різних 

особливостей їхнього формування у країнах Центрально-Східної Європи за авторством 

Д. Кайду-Кайзер. Зокрема у 2011 р. на міжнародній конференції в Рейк’явіку було 
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оприлюднено дослідження "Формування урядів меншості у Центральній і Східній 

Європі" [525], де запропоновано статистику урядів меншості в регіоні, окреслено логіку 

та комбінування передумов, які звично призводять до формування урядів меншості. 

Значно ширші висновки подано у дослідженні, яке опубліковано 2014 р. Ідеться про 

монографію "Формування урядів у Центральній і Східній Європі: випадок урядів 

меншості" [524], в якій доведено, що формування урядів меншості не завжди логічне, 

хоч емпірично актуальне, оскільки уряди меншості складають більше третини усіх 

урядових кабінетів Європи. Вчена запропонувала аналіз передумов, які призводять 

до формування урядів меншості, та детально висвітлила особливості самого процесу 

формування урядів меншості на підставі врахування взаємодії параметрів партійних 

систем. Зокрема наголос було зроблено на таких вирішальних факторах партійних 

систем, як їхня біфуркація/роздвоєння, спричинена домінуванням двох антагоністичних 

партій і сильними соціополітичними поділами, які структурують партійні системи 

і міжпартійну конкуренцію, а також усуненням значного відсотка партій від процесів 

формування урядів та невеликою кількістю партій, які поділяють основні політичні 

позиції та проблеми. 

 

Висновки до Розділу 1  

 

На підставі аналізу історіографії та стану дослідження проблематики урядів 

меншості у політичній науці було з’ясовано, що вона досить широка та багатогранна, 

хоча переважно окреслена доробками вчених, які представляють західну політологію. 

У цьому зрізі доведено, що дослідження урядів меншості традиційно опираються на 

теоретичні доробки, присвячені урядам як таким, однак з наголосом на девіантних 

та схожих патернах перших порівняно з урядами більшості. Виявлено, що кількість 

науково-теоретичних розвідок, які присвячені урядам меншості, прямопропорційна 

кількості емпіричних випадків урядів меншості в різних країнах світу. Водночас 

зафіксовано, що особливий інтерес до дослідження урядів меншості зініціювався і 

спостерігався передусім у західній політичній науці, починаючи з середини 60–х – 

початку 70–х рр. ХХ ст., коли замість дослідження політичної поведінки почала 
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відроджуватись зацікавленість до вивчення політичних інститутів і процесів. Саме 

з цього періоду почались інтенсифікація, поступове зростання кількості і якості та 

диверсифікація предметних сфер і географії досліджень урядів меншості. Як наслідок – 

перші, а згодом і систематичні спроби окреслення специфіки дослідження і розуміння 

сутності урядів меншості та таксономії їхніх ключових проблем і особливостей. 

Воднораз установлено, що проблематика урядів меншості недостатньо представлена в 

наукових пошуках дослідників із пострадянського простору, зокрема з України, де не 

властиве формування урядів меншості. 

Систематизовано, що особливістю західної і вітчизняної політологічної традиції 

дослідження урядів меншості є те, що вона не монолітна та не унілатеральна, не  

консолідована та не уніфікована, а натомість дуже розрізнена і фрагментована, адже 

є щонайменше дві теоретичні парадигми окреслення сутності й ролі урядів меншості: 

перша аналізує уряди меншості на основі категорії коаліційних урядів, які складаються 

з двох і більше партій; друга детермінує уряди меншості як такі та по суті. Синтезує 

їх той факт, що уряди меншості трапляються часто, але декотрі політичні системи 

схильніші до формування стабільних й ефективних урядів меншості, а в деяких їх 

трактують і окреслюють в особливо негативному контексті з огляду насамперед на 

те, що в історичному зрізі нормою на противагу були уряди більшості. Відтак  

встановлено, що дослідження урядів меншості дуже таксономовані: негативніше 

орієнтовані у контексті формування, відповідальності і стабільності урядів меншості; 

позитивніше орієнтовані у контексті формування й ефективності функціонування 

урядів меншості. Суплементарно зафіксовано, що: ознакою більшості досліджень урядів 

меншості є їхнє фокусування на політичних системах демократичних країн світу – 

здебільшого парламентських, але інколи й президентських демократіях; мало уваги 

приділено урядам меншості у недемократичних та гібридних політичних режимах. 

Це дало змогу виснувати, що сучасні дослідження урядів меншості детерміновані 

поєднанням різних теоретико-методологічних парадигм, які орієнтуються на окреслення 

різних чинників формування, функціонування та відповідальності урядів меншості, 

зокрема стратегічних, інституційних і структурних. Встановлено, що в державах, 

де перманентно формуються коаліційні уряди, у вивченні урядів меншості зазвичай 
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домінує коаліційно-орієнтований підхід. Натомість у державах, де звикло формуються 

переважно однопартійні уряди, перманентно превалює оцінювання урядів меншості 

з позицій законодавчих досліджень. 

Підтверджено доцільність виокремлення трьох головних кластерів або груп 

загальнотеоретичних перспектив й особливостей дослідження урядів меншості: з 

позиції теорії раціонального вибору, з позиції неоінституціонального підходу та з 

партологічної позиції. Перший кластер ґрунтується на "раціональних" підрахунках 

політичних акторів, передусім політичних партій, та логічно й системно вибудований 

на уявленні, що "раціональність" передбачає найкращий і найоптимальніший вибір 

серед безлічі упорядкованих преференцій політичних акторів. Натомість другий 

кластер детермінований правилами, нормами і структурою урядових/виконавчих та 

парламентських/законодавчих інститутів – як відправної, проміжної чи незалежної 

змінної аналізу, – тому корисний для розуміння та пояснення поведінки політичних 

акторів в умовах урядів меншості. Зрештою, третій кластер заснований на врахуванні 

ролі партій, партійної політики, партійних систем і загалом міжпартійної конкуренції 

у контексті визначення стабільності, ефективності та успіхів урядових кабінетів 

меншості. З’ясовано, що ці кластери синтезує ідея про те, що уряди у демократичних 

системах функціонують в конкурентних умовах, які характеризуються постійними 

переговорами, торгами, компромісами і співпрацею, а також відведенням особливого 

значення політичній, зокрема парламентській, опозиції. 

Як наслідок, з’ясовано, що генеральними патернами дослідження урядів меншості 

передусім є типи і моделі урядів меншості, "життєвий цикл" і статистика функціонування 

урядів меншості, теорії й особливості формування і відповідальності урядів меншості, 

конструкції та сутність вотумів довіри й недовіри до урядів меншості, вплив систем 

позитивного й негативного парламентаризму на формування та функціонування 

урядів меншості, причини і передумови формування й особливості функціонування 

урядів меншості, регіональні/національні особливості формування й функціонування 

урядів меншості і под. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ 

ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ УРЯДІВ МЕНШОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЯХ 

 

2.1. Парламентська демократія у зрізі визначення ролі партій, урядів і 

європейських конституційних систем правління 

 

Політичний та інституційний досвід кінця ХХ – початку ХХІ ст. засвідчує, що 

феномен демократії апробований на усіх континентах світу [591; 808]. Будучи різними 

за формою, сучасні приклади демократії майже завжди є представницькими, але саме 

представництво у демократіях може бути реалізоване по-різному. Сьогодні зазвичай 

вирізняють два види представницької демократії – парламентську і президентську. 

Майже у всіх європейських демократіях (залишаючи поза увагою мікродержави, такі 

як Ватикан) існує її парламентський різновид (виняток становлять Швейцарія та 

Кіпр), а у більшості країн Північної та Південної Америки – президентський 

варіант [982, с. 27]. У парламентських демократіях громадяни вважають парламентський 

спосіб формування й відповідальності уряду легітимним інструментом і механізмом 

народного представництва, натомість у президентських демократіях таким механізмом 

є президентський спосіб формування і відповідальності уряду.  

Однак сама природа урядів у президентських і парламентських демократіях 

різна. Так, у президентських демократіях уряди (або адміністрації президентів) часто 

являють собою структури при главі держави, котрі не залежать чи дуже мало залежать у 

своєму складі від партійної композиції парламентів. Цілком протилежна картина 

властива урядам у парламентських демократіях, які завжди узалежнені від партійної 

композиції парламентів, тому найчастіше є партійними. Однак саме партійна композиція 

парламентів значною мірою становить передумову та візуальну причину для 

формування урядів меншості здебільшого у парламентських і дуже зрідка – у 

президентських демократіях. Це часто відображено у дослідженнях урядів меншості 

саме в парламентських демократіях, що зумовлено переважно політичними й 
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інституційними атрибутами парламентських демократій як таких, їхніми типами, 

формальними й фактичними інтерпретаціями різних моделей парламентської 

демократії у різних формах і системах державного правління. Тому теоретичною 

передумовою для з’ясування суті й специфіки урядів меншості у різних кейсах 

парламентських демократій є розв’язання принаймні трьох основних питань: що собою 

(на відміну від президентської демократії) становить парламентська демократія і як 

вона інституційно окреслюється різними системами правління; що розуміють під 

урядом та урядовим кабінетом і які типи урядів виокремлюють у парламентських 

демократіях; у чому виявляються суть і особливості урядів меншості на тлі інших 

типів урядів у парламентських демократіях. 

Розглядаючи перше теоретичне питання, ми дотримуємося зауваження про 

те, що першими парламентськими демократіями є Сполучене Королівство й Швеція 

[111; 277; 416; 501; 541; 606; 621; 735; 841]. Ф. Нортон ідентифікує 1688 р. як початок 

парламентського домінування, коли у конфлікті між британськими парламентом і 

королем Джеймсом II переміг перший, а другий був змушений утікати з країни. Після 

цього, у 1689 р., парламент вибрав нового короля – Вільгельма Оранського, але обмежив 

його повноваження [735, с. 12]. Однак, на думку В. Лоуелла [606, с. 3], коріння 

парламентаризму і парламентської демократії можемо відстежувати з 1693 р., коли 

король погодився на політичну волю Палати громад і призначив урядовий кабінет у 

складі партії вігів, яка мала більшість у нижній палаті британського парламенту. Відтоді 

спостерігається плавний розвиток парламентської демократії в Сполученому Королівстві, 

що набула сучасного вигляду в ХІХ ст., бо з 1832 р., після прийняття Акта про реформу 

(англ. Reform Act), за "Короною" зберігся незначний вплив на формування уряду, а 

контрольні повноваження було віддано Палаті громад [111; 277]. З 1867–1884 рр., після 

розширення виборчого права, формування уряду почали асоціювати з парламентськими 

виборами й обранням до парламенту політичних партій, унаслідок чого й було 

інституціоналізовано ідею про урядово-керований парламент у Сполученому Королівстві 

[735, с. 16, 19–20]. Стосовно Швеції, то в ній паростки парламентської демократії 

апробовано в 1719–1772 рр., у так званий "період свободи" [841], коли король Швеції 

втратив "усесильний" статус на користь парламенту – Риксдагу, який тоді складався з 
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чотирьох палат. Ознакою було те, що ядром виконавчої влади став не особисто Король, 

а Рада Короля. Як наслідок, монарх міг особисто призначати міністрів Ради Короля 

(кабінету), але з трьох кандидатур, які пропонував Риксдаг [677]. Наприкінці 30–х рр. 

XVIII ст. у Швеції, на думку Л. Ліннарссона [597], з’явилось щось на кшталт сучасного 

вотуму недовіри уряду (точніше – окремим міністрам уряду). Лише у 1772 р., після 

смерті короля, його наступник з застосуванням зброї "зламав" паростки парламентаризму, 

повернувши Швецію до абсолютної монархії [441]. 

У кінці XVIII – на початку XIX ст. паростки парламентської демократії розпочали 

поширюватись (хоча і не системно) у межах Британської імперії й інших держав 

континентальної Європи. Так, у 1792 р. у Франції введено інститут відповідальності 

урядових міністрів перед парламентом. Подібну процедуру більшість країн Європи 

апробували лише в середині ХІХ – на початку ХХ ст., коли суттєво зросла кількість 

парламентських демократій. Скажімо, інститут парламентської відповідальності 

міністрів започатковано 1830 р. у Бельгії та Люксембурзі, 1848 р. – у Нідерландах, 

1867 р. – в Італії, 1869 р. – в Іспанії, 1884 р. – у Норвегії, 1901 р. – у Данії, а після 

Першої світової війни – в Австрії, Фінляндії, Німеччині, Ісландії, Ірландії [404, с. 100–

101; 635]. У деяких парламентських демократіях спочатку запроваджено інститут 

часткового виборчого права, а в інших – відразу повного виборчого права [261].  

Чергова хвиля зростання кількості парламентських демократій відбулась після 

Другої світової війни [281; 851; 927, с. 39–41], через що парламентська демократія 

зарекомендувала себе у формі достатньо стабільного типу політичного режиму, навіть 

попри те, що в її межах було кілька прикладів повернення до авторитаризму [808; 948]. 

Це, зокрема, засвідчують приклади колапсу парламентської демократії в Німеччині, 

Австрії, Іспанії й Італії у першій половині ХХ ст. та приклади повторювального 

намагання встановити парламентську демократію у Греції та Іспанії [261, с. 217; 1019]. 

Врешті, завершення, хоча б станом на 2016 р., становлення парламентських демократій у 

Європі відбулось після колапсу СРСР – за рахунок країн Центрально-Східної Європи. 

Сьогодні всі парламентські демократії, їхні переваги і недоліки детерміновані 

партіями та їхніми інституційними, соціально-владними й політичними функціями. 

Це підтверджує теорія агентських відносин (англ. agency theory) і підхід принципала–
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агента (англ. principal–agent approach) [396; 687; 688; 801]. Річ у тому, що парламентська 

демократія як різновид представницької демократії детермінована "павутиною" різних 

відносин делегування. У них принципал (кому первинно належить влада) умовно дає 

змогу агентові (котрому влада належить набуто або вторинно) працювати від свого 

імені. Це, за теорією агентських відносин, пояснено декількома передумовами. По-

перше, політичне співтовариство/суспільство, зокрема кожна держава, трактується 

у вигляді обмеженої даності, що означає: всі державі політичні рішення завжди є 

"протяжними" [132; 259], тобто здійснюються не лише на національному рівні, а й на рівні 

субнаціональному та наднаціональному. По-друге, переваги/преференції принципалів 

і агентів є екзогенними, отже, делегування як таке не зосереджується на формуванні 

цих переваг/преференцій. По-третє, усі принципали й агенти діють раціонально та з 

огляду на наявну в них інформацію. Це сприяє тому, що всі актори мають власні 

сформовані переваги/преференції з приводу очікуваних і потенційних результатів. 

По-четверте, принципали стикаються із проблемою інформаційного дефіциту, але лише 

тоді, коли інформація має критично важливе значення для прийняття рішення та 

здійснення делегування. По-п’яте, політика завжди ієрархічна, а переваги чи 

преференції принципалів – привілейовані. Відповідно роль агента полягає у тому, 

аби запропонувати принципалу засоби, серед яких той може вибирати, а не змушувати 

принципала детермінувати свої політичні цілі. І це – за умови, що одна й та сама особа 

чи організація в одному випадку може бути агентом, в іншому ж – принципалом.  

Однак повертаючись до суті представницької демократії, у тому числі демократії 

парламентської, треба усвідомити: її базова ознака – народний суверенітет – 

обов’язково зумовлює сприйняття виборців (народу) як основного/максимального 

принципала. Загалом відносини між різними принципалами й агентами ґрунтуються 

на низці онтологічних і епістемологічних передумов [963, с. 59–61]. Феноменальність 

принципу народного суверенітету у тому, що верховна влада покладена на пересічних 

громадян, які у демократичному суспільстві безпосередньо використовують її зрідка. 

Натомість громадяни можуть делегувати розв’язання важливих питань особистого 

життя галузевим спеціалістам, у тому числі політикам і державним службовцям, які 

відповідальні за прийняття та реалізацію більшості суспільних і державних рішень.  
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Саме тому громадяни делегують народний суверенітет різним представникам, 

зокрема окремим політикам і політичним організаціям, насамперед політичним 

партіям. Крізь окреслену призму делегування забезпечується смислова значущість 

феномену політичного представництва як вирішального атрибута представницької 

демократії. Представництва, що звикло розуміють або як авторизацію (доручення 

чи уповноваження), або як підзвітність (чи відповідальність). У першому випадку 

представником є той, хто наділений повноваженнями діяти, а в другому – той, хто 

несе відповідальність за власні дії. Синтезом таких двох трактувань є ідея про те, що 

представник "здійснює основну діяльність для інших" [787, с. 209], тобто що в процесі 

політичного представництва народний суверенітет здійснюється через делегування 

повноважень від громадян до політиків і державних службовців. До речі, громадяни 

делегують політичну владу з причини нездатності чи некомпетентності її реалізації 

самостійно, а також аби оминути проблему агрегації преференцій, координацій і 

колективних дій [961; 963]. Це аргументують Р. Даль [286, с. 8, 30–31, 44–45] і 

Б. Е. Раш [816], які зазначають, що будь-який пересічний громадянин готовий делегувати 

суверенітет державі, наражаючись на персональну неготовність або некомпетенцію 

здійснювати владу самостійно [370; 666; 722; 743; 836; 837; 911] і стикаючись з проблемами 

здійснення власного соціального вибору та специфікою і розумінням сутності  

колективних дій [90].  

У країнах із парламентськими демократіями громадяни делегують народний 

суверенітет політикам передусім на основі вільних та справедливих парламентських 

виборів. Попри це, демократичні парламентські вибори є лише першим кроком 

делегування народного суверенітету. Далі, за класичним зауваженням Дж. С. Мілля, 

відчувається гостра потреба делегування повноважень від політиків у парламентах 

до службовців і політиків в урядових кабінетах, тобто від парламентів до урядів [681, 

с. 249–250]. У класичному сенсі це регламентує, що парламенти не повинні приймати 

адміністративних рішень, безпосередньо обирати міністрів урядових кабінетів і 

державних службовців, а також здійснювати законодавчу діяльність унілатерально. 

Отже, Дж. С. Мілль дотримується моделі, коли парламент має широкі делегативні 

повноваження, обмежується завданнями контролю за виконавчою владою і постає 
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ареною для громадського обговорення. Саме за такими принципами структуровано 

сучасні парламентські демократії, в яких всенародно вибрані представники народу 

(формально як члени законодавчої влади) делегують широкі повноваження членам 

виконавчої влади. Проте окреслена логіка делегування народного суверенітету не є 

довершеною та комплексною, оскільки навіть попри те, що члени парламенту й 

урядового кабінету рахують себе агентами своїх виборців, вони також мають інші 

конституційно передбачені ролі. Наприклад, досить часто у конституціях країн, які 

є парламентськими демократіями, регламентовано, що депутати парламентів є не 

представниками власних безпосередніх виборців, а представниками усіх громадян [373; 

1039]. Інколи ж члени парламентів і урядових кабінетів паралельно трактуються як 

представники засадничих конституційних прав та свобод. Саме тому політики й 

державні службовці у парламентських демократіях, будучи звичайними агентами, 

обмежені своїми обов’язками і відповідальністю.  

Загалом це дає змогу дійти висновку, що парламентська демократія – це, в ідеально-

типовій формі, "ланцюг" делегування повноважень/обов’язків та відповідальності 

від виборців до кінцевих політиків і державних службовців, у якому можна чітко 

ідентифікувати принаймні чотири дискретних кроки або частини делегування [975, с. 64]: 

1) від виборців до обраних ними представників (законодавців, членів законодавчої влади); 

2) від законодавців (членів законодавчої влади) до ядра виконавчої влади, зокрема 

до глави уряду (прем’єр-міністра; 3) від прем’єр-міністра до глав різних міністерств 

і відомств виконавчої влади; 4) від глав різних міністерств та відомств виконавчої 

влади до їхніх відповідних державних службовців. Атрибути делегування обов’язків 

і відповідальності у парламентських демократіях різняться від гомологічних, скажімо, у 

президентських демократіях, кількома маркерами. По-перше, делегування більшості 

владних повноважень і відповідальності за них є непрямим, адже лише виборці (є 

основними/максимальними принципалами) прямо обирають своїх представників 

у парламентах, натомість усі інші агенти обираються опосередкованого чи взагалі 

призначаються та лише побіжно підзвітні й відповідальні перед громадянами. По-

друге, парламентська демократія позиціонується як максимально простий "ланцюг" 

делегування повноважень/обов’язків і відповідальності. Річ у тому, що на кожній 



93 

ланці "ланцюга" парламентського делегування один принципал делегує повноваження 

одному агентові (унаслідок цього парламент одночасно постає ключовим агентом 

формування уряду та законодавчої діяльності). Натомість у президентській демократії 

виборці зазвичай обирають кілька конкуруючих агентів, зокрема президента, який 

формує уряд, і парламент, що приймає закони. По-третє, у парламентській моделі 

демократії агенти делегування підзвітні й відповідальні перед принципалами, котрі 

делегували їм повноваження, наприклад, урядовий кабінет – перед парламентом чи 

парламентом і главою держави, міністр урядового кабінету – перед главою уряду 

і под. Окрім того, державні службовці також мають одного ключового принципала, 

яким зазвичай є відповідне міністерство або відомство уряду. Натомість у моделі 

президентської демократії агенти можуть мати декілька принципалів. Приміром, 

державні службовці можуть бути підзвітними перед президентами та парламентами1.  

Це означає, що "ланцюг" делегування повноважень/обов’язків і відповідальності 

простіший у парламентській, а не президентській демократії. І це навіть попри той 

факт, що "ланцюг" делегування у парламентський демократії непрямий, результатом 

чого може бути делегування повноважень: від одного принципала до одного агента; 

від кількох неконкуруючих принципалів до одного агента; від одного принципала 
                                                           
1 Проблематика розрізнення й порівняльного аналізу перспектив парламентської та президентської демократії, а також 

парламентської і президентської систем правління відображена в низці наукових доробків класиків політології. Мабуть, 

уперше детально цю проблематику розглядав Дж. Брайс в 1921 р. у розвідці "Сучасні демократії". Значно пізніше та на 

значно вищому теоретичному рівні проблематику дистинкції зазначених категорій, їхньої сутності й ефективності було 

розкрито у розвідках: К. вон Бейме ("Парламентські системи правління в Європі", 1970 р.); В. Стеффані ("Парламентська 

та президентська демократія", 1979 р.); Д. Горовіца ("Порівнюючи демократичні системи", 1990 р.); М. Шугарта та 

Дж. Кері ("Президенти й асамблеї", 1992 р.); А. Степана й С. Скач ("Конституційні рамки і демократична консолідація: 

парламентаризм проти президенталізму", 1993 р.); К. Вівера та Б. Рокмана ("Чи інститути мають значення?", 1993 р.); 

Х. Лінца ("Президентська або парламентська демократія: чи є між ними різниця?", 1994 р.); Т. Мое та М. Колдвелла 

("Інституційні передумови демократичного правління: порівняння президентських і парламентських систем", 1994 р.); 

Дж. Коломера ("Винувата гра президенталізму" 1995 р. і "Політичні інститути" 2001 р.); С. Майнварінга і М. Шугарта 

("Президенталізм і демократія в Латинській Америці", 1997 р.); К. вон Маттенхайма ("Президентські інститути та 

демократична політика", 1997 р.); Ф. Ріггса ("Президенталізм проти парламентаризму: наслідки для репрезентативності та 

легітимності", 1997 р.); Дж. Сарторі ("Порівняльна конституційна інженерія", 1997 р.); А. Кайзера ("Типи демократії?", 

1997 р.); Т. Персона і Г. Табелліні ("Розмір і масштаб правління: порівняльна політика з раціональними політиками", 

1999 р.); А. Пшеворські, М. Альвареза, Х. А. Чейбуба і Ф. Лімонгі ("Демократія та розвиток" 2000 р. і "Демократичні 

інститути та виживання режиму" 2002 р.); Б. Акермана ("Новий поділ влади", 2000 р.); Ж-Е. Лейна й С. Ерссона 

("Нова інституційна політика. Ефективність і результати", 2000 р.); К. Ітона ("Парламентаризм проти президенталізму 

на політичній арені", 2000 р.); Ч. Боікса ("Демократія, розвиток та державний сектор", 2001 р.); Р. Елгі ("Від Лінца до 

Цебеліса: три хвилі досліджень президенталізму/парламентаризму?", 2005 р.); В. Литвина ("Теоретико-методологічні 

"хвилі" дослідження республіканських систем державного правління: від В. Баджехота до Р. Елгі", 2013 р.) тощо. 

Сучасні теоретико-методологічні дискусії з приводу розрізнення та виявлення перспектив систем державного правління 

передусім стосуються розв’язання таких питань, як вплив систем правління на стабільність політичного режиму, вплив 

систем правління на ефективність політичного процесу та його узгодженість із вподобаннями громадян, а також вплив 

систем правління на процес урядування. Крім того, в політології окреслено перспективи й інших систем правління, 

зокрема асамблейного (конвенційного) та директорального/директивного і под. (це було зроблено в наукових розвідках 

К. Левенштейна, Б. Пауелла, А. Лейпхарта, Дж. Цебеліса та ін.). 
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до декількох неконкуруючих агентів; від декількох неконкуруючих принципалів до 

декількох неконкуруючих агентів. Проте обов’язково за умови, що парламент завжди 

(на відміну від інших інститутів) поставатиме і принципалом, і агентом делегування 

повноважень та відповідальності. У цьому полягає головна відмінність парламентської 

демократії від президентської демократії, де не існує єдиного обов’язкового принципала 

й агента для всіх владних повноважень, натомість є принципали й агенти для різних 

повноважень. Це схематично відображено на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Логічні конструкції делегування повноважень у парламентській та 

президентській демократії [975, с. 65] 

Однак, незважаючи на простоту "ланцюга" делегування повноважень/обов’язків 

і відповідальності в парламентських демократіях, останні детермінуються певними 
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складнощами, ризиками, проблемами та неоднозначністю самого процесу делегування 

народного суверенітету. Річ у тім, що не може бути мови про постійну й абсолютну 

довіру політикам чи агентам і принципалам. Тому небезпека будь-якого делегування 

в тому, що воно може трансформуватись у "зречення", коли особа чи організація (або 

загалом принципал), котрі делегують повноваження іншим особам чи організаціям (або 

агентам), можуть втратити контроль за відповідальністю останніх. Це означає, що 

делегування у політиці не становить винятку.  

Це зауважував ще Р. Міхельс, який, усвідомлюючи неминучість делегування 

повноважень лідерам у межах партій, не оминув ризиків такого делегування. Адже 

попри те, що демократія немислима без організації, остання спричиняє домінування 

вибраних над виборцями, мандатаріїв над довірителями і делегатів над делегаторами. 

Відповідно ризиком політичного делегування є олігархізація [679, с. 61, 365]. Ще один 

обґрунтований ризик політичного делегування – це низхідна (у ракурсі політичної 

відповідальності) залежність державних службовців від міністрів кабінетів, про яку 

свого часу писав М. Вебер [1037, с. 572–574]. Науковець зазначав, що міністри часто 

позиціонуються у вигляді своєрідних "дилетантів", а державні службовці – "експертів" 

[616]. Крім того, політики можуть часто дбати насамперед про власні персональні 

цілі та вигоди, а не цілі й вигоди громадян, для котрих вони є агентами делегування 

повноважень [634, с. 40]. Загально визнано, що уряди загалом і міністри та службовці 

урядів розподіляють національне багатство не тільки між групами громадян, а й 

безпосередньо між собою [660, с. 35].  

Новітня політологічна література також висловлює занепокоєння з приводу того, 

як відбувається делегування повноважень у парламентських демократіях, хоча дещо 

менш претензійно, ніж класичні політологічні доробки. Загалом відмінні зауваження 

можна розподілити на ті, котрі стверджують про втрату значущості народу як базового 

принципала унаслідок делегування ним повноважень органам влади, а також на ті, 

котрі аргументують, що внаслідок делегування виборець зрікається своєї головної 

ролі як представника та носія народного суверенітету. Першу групу репрезентують, 

наприклад, Х.–Д. Клінгеманн, Р. Хофферберт і Я. Бадж [540]. На їхню думку, модель 

парламентської демократії здебільшого характеризується успіхами і лише частково 



96 

недоліками. З-поміж менш оптимістичних науковців, приміром, Й. Шумпетер [902] 

та В. Райкер [837], Дж. Сарторі [879, с. 28–31, 86–89] та Е. Шаттшнайдер [883], 

зауважують, що демократичне делегування спрацьовує винятково у випадку від виборів 

до виборів. Ще більшими песимістами виявляються, скажімо, такі вчені, як Д. Мейхью 

[658] і М. Фіоріна [387]. Вони стверджують, що навіть через вибори може здійснюватись 

маніпулювання процесом делегування народного суверенітету. Крім того, народні обранці 

можуть ухилятись від своїх безпосередніх функцій і завдань, обиратись "побіжно" 

(на підставі реклами та популярності партії, членами якої вони є) і под. Урешті-решт, 

найбільший песимізм у зазначеному контексті висловлюють Б. Манін, А. Пшеворські, 

С. Стокс [634, с. 40], Е. Давнс [342] та В. Нісканен [730]. Вони вважають, що у 

парламентських демократіях ідея делегування взагалі не працює, адже політики та 

державні службовці є автономними, а громадяни реально не впливають на те, що 

роблять їхні агенти/представники. Саме тому політики і державні службовці можуть 

довільно змінювати діяльність і діяти передусім задля забезпечення власних інтересів. 

Відтак політики, які загалом є агентами виборців у вигляді ключового принципала, 

часто діють не для максимізації суспільного добробуту, а для досягнення власних 

матеріальних благ [926]. 

Відповідно у теорії агентських відносин чи у підході принципала–агента існує 

таке поняття, як "втрата агентства". Це різниця між тим, чого хоче принципал, і тим, 

що забезпечує агент. "Втрата агентства" не є проблемою делегування повноважень 

і відповідальності в парламентській демократії лише тоді, коли принципал і агент 

мають однакові переваги/преференції чи принципал цілковито поінформований  

про дії агента. Натомість "втрата агентства" становить проблему парламентської 

демократії, якщо принципал і агент мають різні переваги/преференції або принципал 

не повністю поінформований про дії агента, тобто коли дії агента приховані. Це 

може призвести до несприятливого вибору (агентів, які не мають відповідних навичок 

переваг) [191, с. 202; 696, с. 135–136; 760] і "моральних ризиків" парламентської демократії, 

коли агент може діяти проти інтересів принципалів [128; 379]. Проблема несприятливого 

вибору веде до інституціоналізації політики патронажу (чи патронажної політики) та 

зменшення якості народного представництва і суверенітету (зокрема, зменшення таких 
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якостей агентів, як чесність і принциповість) [378]. Вона проявляється, коли агент не 

стає відповідальним перед принципалом. Проблема "моральних ризиків" формується, 

якщо принципал не може цілковито контролювати якості виконуваних завдань 

агентом. Така асиметрія (в тому числі й інформаційна) може поставити під загрозу 

сприятливий вибір принципалами агентів та ефективність політичного делегування 

загалом, тому призводить до суперечливого зіставлення між ефективністю агента 

та його доброчесністю, яка у парламентських демократіях вирішується (не завжди 

ефективно) на підставі виборчої підзвітності/відповідальності. А тому очевидно, що 

збільшення "моральних ризиків" прямо пропорційне збільшенню розбіжності поміж 

преференціями принципалів і агентів. Отже, "величина морального ризику" у 

парламентських демократіях систематично пов’язана з параметрами делегування 

повноважень і відповідальності між принципалами й агентами, на котрі впливають такі 

атрибути, як додаткові повноваження агентів (не делеговані їм принципалами), 

слабкі наглядові й контрольні механізми та пролонговані терміни повноважень агентів. 

Відповідно цілком аргументовано, що поряд із делегуванням повноважень у 

парламентських демократіях колосальна увага повинна бути також зосереджена на 

механізмах підзвітності й відповідальності агентів перед принципалами. Тобто у 

випадку, коли політика/діяльність агентів є незадовільною або невідповідною запитам 

принципалів, то агенти/політики можуть бути перевірені й за необхідності усунуті 

від влади. Для прикладу, уряди вважають відповідальними, якщо громадяни можуть 

відрізнити їхню представницьку природу від непредставницької, тобто таким чином 

можуть санкціонувати ті чи інші уряди. Це означає, що "механізм відповідальності" 

є своєрідною картою залежності агента від принципала, яка формується на підставі 

оцінювання й інформування про результати конкретних дій політиків і державних 

службовців перед "санкціями громадян" [634, с. 10]. Підзвітність/відповідальність означає, 

що принципал має хоча б два види повноважень стосовно кожного свого агента чи 

агентів: право вимагати інформації про агентів та їхню діяльність і право здійснювати 

санкції проти агентів. "Санкції" принципалів проти агентів можуть здійснюватися, 

приміром, через: блокування та внесення поправок у рішення, які приймають агенти 

(вето-повноваження принципалів); "деавторизацію" агентів процесу, тобто усунення 
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агентів із їхніх посад або обмеження повноважень агентів; накладення певних  

особливих (грошових або інших) штрафів. Зазвичай принципал наділений лише 

одним із "механізмів відповідальності": або правом вимагати інформації про агента і 

його діяльність, або правом здійснювати "санкції" проти агента. Саме тому схеми 

підзвітності/відповідальності агентів перед своїми принципалами у парламентських 

демократіях можуть бути різними. Ідеалом же вважається така конструкція, за якої 

принципал має всеосяжні й ексклюзивні "механізми відповідальності" над власними 

агентами, але за умови, що кожний агент відповідальний лише одному принципалу, 

що відповідає класичній моделі ієрархії. Відповідно ієрархія становить одну з класичних 

і типових ознак парламентської демократії. 

Однак здійснення підзвітності/відповідальності стосовно агента у форматі права 

вимагати інформацію про його діяльність і права здійснювати "санкції" проти агента 

може відбуватись по-різному, а також на різних етапах делегування повноважень від 

принципала до агента. Приміром, принципали можуть виконувати завдання із  

приводу підзвітності/відповідальності агентів за допомогою таких засобів: умови 

делегування повноважень агентам та їхня модифікація; спостереження/відбір механізмів, 

з допомогою яких агенти нестимуть відповідальність перед принципалами; моніторинг 

зі сторони принципалів і звітність зі сторони агентів; інституційні стримування та 

перевірки [65; 526; 614]. Це означає, що деякі засоби/інструменти відповідальності 

принципали застосовують для попередження "втрати агентства" як прогностичні, а 

не фактичні (ex ante), тобто до моменту делегування принципалами повноважень 

агентам. Натомість окремі інструменти підзвітності/відповідальності принципали 

застосовують після делегування повноважень агентам за результатами їхньої фактичної 

діяльності (ex post). Приклад прогностичної підзвітності/відповідальності агентів 

перед принципалами у межах парламентських демократій – процеси сприяння партій 

громадянам у відборі кандидатів на державні посади або перевірки парламентами 

потенційних міністрів урядових кабінетів. Приклад фактичної підзвітності агентів 

перед принципалами – контроль законодавцями/парламентаріями органів виконавчої 

влади через слухання у комітетах, під час яких міністри й державні службовці мають 

надати членам комітетів усю необхідну і запитувану інформацію [657]. Крім того (або 
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додатково), органи виконавчої влади повинні регулярно звітувати перед парламентом. 

Одночасно, депутати можуть покладатися на третіх осіб, які мають власні інтереси в 

залученні уваги громадськості/виборців (магістрального принципала) до потенційно 

неправомірної, неефективної чи негідної поведінки агентів. Зрештою, парламенти у 

діяльності застосовують також інституційні стримування і перевірки, коли піддають 

органи виконавчої влади (зокрема уряд) правовому контролю і зовнішньому аудитові. 

Така практика особливо поширена у системах стримувань і противаг, але в жодному 

випадку не обмежена лише ними. Однак треба пам’ятати, що у парламентських 

демократіях існує ще один безумовний інструмент підзвітності й відповідальності. 

Йдеться про парламентські вибори, котрі застосовують як перспективний (для 

обрання політиків і посадовців) і ретроспективний (для накладання санкцій на 

раніше обраних політиків і посадовців) інструмент відповідальності всіх агентів 

перед ключових принципалом – народом. Тому вибори у парламентських демократіях 

є основним демократичним інститутом, що має подвійну природу – розпочинає 

делегування народного суверенітету та завершує перевірку відповідальності усіх 

ієрархічних агентів [886] перед ключовим принципалом – народом [792], перед яким у 

кожній демократії повинен бути "страх виборчого покарання" [706; 876, с. 156; 888; 1040]. 

Однак навіть попри це, на думку А. Лупії, всі "механізми відповідальності" мають 

витрати та не є універсально ефективними [614]. Вибір поміж них здійснюють, 

зважаючи на проблеми "втрати агентства" та на ресурси принципалів.  

З огляду на це, вчені зазначають, що на основі різного поєднання перспективних 

і ретроспективних "механізмів відповідальності" агентів перед принципалами та з 

огляду на інші інституційні параметри парламентських демократій, останні не стали 

типовою, уніфікованою й універсальною категорією. Відтак їх розрізняють на 

підставі параметрів урядових кабінетів, особливостей відповідальності агентів та 

особливостей структурування політичних систем. Приміром, К. Вівер і Б. Рокман [1036] 

розподіляють парламентські демократії на три групи, зважаючи передусім на партійну 

композицію парламентів, яка значно залежить від відмінностей виборчих систем і 

різниці і результатів реалізації політичного процесу. Це вестмінстерський, кардинальний і 

обмежений варіанти парламентської демократії. Натомість А. Лейпхарт виокремлює два 
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типи парламентської демократії – вестмінстерську й консенсусну [591], – на основі двох 

індикаторів: виборча система і кількість партій. Дж. Цебеліс [1007; 1008] дотримується 

висновку про класифікацію парламентських демократій на двопартійні та коаліційні. 

Дж. Негел [713] вирізняє мажоритарні, плюральні та супермажоритарні демократії. 

Найапробованішою і широко використовуваною сьогодні стала класифікація 

А. Лейпхарта1. За цією класифікацією, вестмінстерська (мажоритарна [402]) демократія – 

модель парламентської демократії, заснована на таких принципах, як: наявність 

суверена/глави держави, що має лише церемоніальні/номінальні й представницькі 

функції глави виконавчої влади; наявність глави уряду (або глави виконавчої влади) – 

зазвичай прем’єр-міністра, якого формально (на основі консенсусу в парламенті чи 

провідній палаті парламенту) призначає глава держави, але підтверджує більшість 

депутатів у парламенті чи провідній палаті парламенту (окрім того, прем’єр-міністр 

зазвичай є лідером політичної партії, що має більшість у парламенті або провідній 

палаті парламенту); існування виконавчої влади у формі урядового кабінету, який 

фактично складається з членів парламенту чи провідної палати парламенту, в складі 

старших членів кабінету на чолі з главою уряду; наявність незалежної громадянської 

або державної служби на постійній основі, що консультує та імплементує рішення 

міністрів урядового кабінету й уряду загалом; існування опозиції та багатопартійної 

системи; діяльність здебільшого двопалатної структури парламенту, за якої нижня 

палата парламенту обирається всенародно (хоча не усунуто можливості застосування 

однопалатних парламентів); формування парламентів/провідних палат парламентів 

зазвичай за результатами використання мажоритарних систем відносної більшості; 

можливість парламенту висловлювати вотум недовіри і відмовляти у вотумі довірі 

уряду, спричиняти дострокове припинення повноважень уряду через неприйняття 

бюджету; можливість розпуску парламенту/провідної палати парламенту, а також 

                                                           
1 Подібну класифікацію запропонували й інші науковці, зокрема В. Баджехот, Г. Форд, Л. Лоуелл, В. Вільсон тощо. 

Дещо модифіковану класифікацію парламентських демократій реалізував Ф. Хендрікс, який скомбінував мажоритарну (чи 

вестмінстерську) та консенсусну (чи континентальну) моделі демократії за А. Лейпхартом і пряму (самоврядну) та непряму 

(представницьку) демократії у чотири моделі: 1) "маятникову" ("вестмінстерську"); 2) "консенсусну" ("консоціальну"); 

3) "виборчу" (поєднання "мажоритарної" та "прямої" демократії); 4) "учасницьку" (поєднання "консенсусної" та "прямої" 

демократії). Відомі й інші спроби комбінування та модифікації моделі А. Лейпхарта. С. Хаг та Дж. Цебеліс поєднали 

мажоритарну та консенсусну демократію із прямою демократією. Унаслідок цього стало очевидно: прямі демократичні 

інститути вводять додаткового "вето-актора" у політичну систему – серединного виборця від населення. А. Воттер і 

Л. Нейдхарт продемонстрували, що референдуми створюють ініціативу для розширення урядових коаліцій. 
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оголошення його/її позачергових виборів урядом (виконавчою владою); наявність 

парламентських привілеїв, що регламентують можливість розгляду в парламенті або 

його провідній палаті будь-якого питання, незалежно від того, які наслідки це матиме 

на політичний процес1.  

Натомість консенсусна (плюралістична) демократія – це модель парламентської 

демократії, властива для плюральних суспільств з великою кількістю соціополітичних 

поділів, що ускладнює можливість мажоритарного правління. Плюральні суспільства 

частіше застосовують консенсус замість опозиції, намагаючись розширити масштаби 

більшості. Магістральні ознаки моделі консенсусної демократії: внутрішній поділ 

виконавчої влади та формальний і неформальний поділ влади узагалі; збалансована 

двопалатність і представництво меншості; багатопартійність, багатовимірність і 

фракціоналізованість (велика кількість малих політичних партій) партійної системи; 

пропорційна виборча система; територіальний та нетериторіальний федералізм й 

децентралізація; право меншості на вето. Це передбачає, що в консенсусній моделі 

демократії (на відміну від вестмінстерської) регламентовано множинність "вето-

акторів" та максимальну кількість політичних перспектив на противагу прийняттю 

рішень вузькою більшістю. Консенсусність демократій пояснено керованим елітами 

"багаторівневим урядуванням" у системі вертикальної підзвітності й інтерактивним 

урядуванням у системі горизонтальної підзвітності.  

Загалом, оперуючи поняттям "парламентська демократія" та використовуючи 

властиві й засадничі для неї параметри делегування повноважень та підзвітності 

між ключовими принципалами й агентами, ми не можемо оминути теоретичного 

аналізу місця урядів у парламентських демократіях. Специфіка урядів у розмаїтих 

форматах парламентських демократій (зокрема у вестмінстерських і консенсусних 

демократіях) виявляється передусім у тому, що вони найперше гуртуються на ідеї 

сильного громадянського суспільства та впливових політичних партій, які єднають 

переваги/преференції принципалів і агентів, у тому числі базових політичних інститутів 

і установ – парламенту, уряду, керівників різних органів виконавчої влади і под. Не 

                                                           
1 Часто синонімом вестмінстерської моделі демократії називають "маятникову демократію". Принцип маятника полягає у 

тому, що часто в таких демократіях відчувається вплив змагальної двопартійної чи дво-з-половиною-партійної системи, а 

також спостерігаються тенденції до політичної поляризації та концентрації влади [11]. 
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вникаючи у відмінність трактування урядів у вестмінстерських і консенсусних типах 

парламентської демократії, зазначимо, що їхньою синтетичною ознакою є ідея про 

формування урядів партіями, які орієнтовані на вироблення політики, централізовані 

й згуртовані. Відповідно для парламентських демократій притаманна позиція про 

доцільність партійно-парламентських урядів, тобто урядів, які формуються партіями 

парламентів [111; 277], причому партіями, що позиціонуються у вигляді складних 

та спільних інструментів взаємної вигоди. Вони формуються тому, що кандидати 

на різні державні посади та виборці вважають їх корисними для реалізації своїх цілей. 

А це означає: феномен уряду в парламентській демократії ґрунтується на феномені 

партій як вигідних для усіх принципалів і агентів владно-електоральних інстанцій. 

Річ у тому, що політичні партії, котрі прагнуть бути репрезентованими при владі у 

парламентських демократіях, повинні обов’язково задовольняти дві стимуляційні 

умови. По-перше, вони мають забезпечити достатні стимули для посадовців, аби 

ті дотримувались дисципліни, що вимагають політичні партії. По-друге, політика 

згуртованості, яку здійснюють політичні партії між посадових осіб у парламентських 

демократіях, повинна бути достатньою, аби виборці трактували політичну партію 

інформативною та корисною.  

Доволі актуально, що названі передумови означають, що партійні лідери мають 

контролювати набір (обрання та призначення) державних службовців і державних 

рішень. Відповідно для того, аби партійний уряд був ефективним, партії всіляко 

повинні сприяти тому, щоби законодавці реалізували основні політичні цілі партії – 

переобрання партії, здійснення політичної влади й досягнення політичних завдань. 

Одночасно, партії мають бути ефективними інформаційно та економічно, зокрема 

щоби виборці й активісти підтримували їх. Адже, виборці забезпечуватимуть 

підтримку партіям лише тоді, коли вони здатні виконувати свої політичні програми 

й урядові (у випадку формування ними уряду) цілі. Натомість якщо законодавча 

активність партій не "ієрархізована" урядовими цілями, а лише "анархізована", 

то зв’язок у тріаді "партія–виборець–уряд" буде нестійким. Тобто діяльність 

урядів у парламентських демократіях на партійному рівні має неминуче резонувати з 

уподобаннями виборців [294, с. 249]. А це, у свою чергу, призводить до формування 
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узвичаєних соціополітичних поділів, що акумульовані за наслідками промислових і 

національних революцій [601], з котрими перманентно асоціюються ті чи інші партії, 

хоча й на підставі різних виборчих формул. За таких умов партійні лідери можуть 

представити демократичним виборцям як магістральним принципалам демократій 

набори/"пакети" кандидатів у агенти, чиї політичні уподобання достатньо вивчені, 

але чия поведінка помірно охороняється партійними організаціями. Саме на етапі 

представлення партійними лідерами партійних кандидатів відбуваються так звані 

прогностичний (ex ante) контроль і попередня підзвітність майбутніх агентів делегування 

повноважень у парламентських демократіях, зокрема майбутніх членів парламентів 

та урядових кабінетів. Перш ніж кандидати отримають доступ до вищого рівня 

делегування повноважень (тобто до вищої посади), вони повинні одержати відповідні 

партійні повноваження і проявити себе на рівні нижчих посад. Це означає, що , 

попри безпосередній вплив електорату на обрання депутатів парламенту, партії, з 

якими вони асоціюються, унаслідок "низхідних" наслідків регламентують також інші 

посади у "ланцюгу" делегування повноважень і відповідальності [749].  

 

Рис. 2.2. Участь політичних партій у процесі делегування повноважень у 

парламентських демократіях [706; 975] 
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Відповідно в умовах парламентської демократії політичні партії впливають на 

всі складові "ланцюга" делегування повноважень і відповідальності. Зокрема, вони 

зазвичай (особливо у вестмінстерських демократіях) контролюють перебіг делегування 

повноважень і відповідальності від виборців до депутатів, від депутатів до прем’єр-

міністра уряду та ін. Однак вони паралельно й послаблюють делегування обов’язків 

і відповідальності. Як зауважує В. Мюллер, політичні партії не дуже здатні керувати і 

контролювати кінцевий елемент "ланцюга" делегування повноважень – державних 

службовців та їхню поведінку. Річ у тому, що роль політичних партій послаблюється 

під час більшого розвитку "ланцюга" делегування повноважень, тобто в процесі зростання 

інформаційної асиметрії та релевантності нормативних обмежень між принципалами 

й агентами [706, с. 330]. 

Однак навіть попри це, парламентські демократії генерують прив’язку державних 

службовців до політичних партій, чим додатково обумовлюється сутність партійного 

урядування. Така особливість "прогностичної" підзвітності/відповідальності урядів і 

державних службовців паралельно гарантується за допомогою внутрішнього відбору 

агентів, зокрема кандидатів у депутати, міністри, заступників міністрів і под. Це 

посилює соціальну згуртованість партій як ключових акторів політичного процесу в 

парламентських демократіях. Отже, що сильнішою є партійність суспільства [934] і 

більше політичні партії представляють дистинктивні соціальні групи, то більше вони 

схильні покладатись на "прогностичні" (ex ante) механізми відповідальності агентів 

перед принципалами, зокрема на сильні організації з непарламентським членством. А 

так здійснюється перевірка того, чи кандидати репрезентують кращих серед кращих. 

Проте неодмінно у полі партійного представництва, адже такі кандидати рекрутуються 

партіями з середовища партійних організацій. Згодом відбувається внутрішній відбір на 

рівні як парламентів, так і політичних партій. Особливо це спостерігається у системах, 

де регламентовано, що член урядового кабінету водночас повинен бути депутатом 

парламенту (це властиво переважно для вестмінстерської моделі парламентських 

демократій [466; 553]). Але те, що у більшості консенсусних демократій такого параметру 

не передбачено, зовсім не означає, що вони не є парламентськими демократіями. У них 

лише слабшими є "прогностичні" "механізми відповідальності" урядових кабінетів перед 
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парламентами. Окрім того, навіть у консенсусних демократіях члени урядів звикло 

мають вагомий досвід парламентської діяльності [79; 868]. У цьому і виявляється 

відмінність парламентських демократій від президентських. Річ у тому, що в перших 

звично (у стандартних умовах) властивий внутрішньопартійний відбір усіх агентів, 

особливо усіх агентів парламентів, і це створює очевидні інформаційні переваги цих 

систем над президентськими демократіями. Натомість у президентських демократіях 

агенти не повинні бути трактовані й детерміновані попереднім лідерським досвідом, 

не мають ідентифікуватись з партією, ідеологією чи програмою. Відповідно у таких 

системах менше інформації про осіб, котрі, наприклад, можуть бути членами 

урядів/адміністрацій президентів [599, с. 11]. 

Значно централізовану владу і сутність партій у парламентських демократіях 

зміцнюють такі два конституційні інструменти, як вотум довіри й повноваження з 

приводу припинення повноважень того чи іншого інституту. Скажімо, припинення 

повноважень уряду із боку парламентської більшості, що здійснюється на підставі 

процедури вотуму недовіри. Саме вотум недовіри парламенту (як принципала) уряду 

(як агента) є магістральною ознакою парламентської демократії, навіть попри те, що 

у парламентських демократіях уряди можуть бути колективно відповідальними або 

лише перед парламентами, або і перед парламентами, і перед президентами. Проте як 

це не дивно і не парадоксально, зворотний бік процедури вотуму недовіри дає змогу 

урядові та партійному керівництву домінувати в законодавчій гілці влади. Адже 

вотум довіри чинному кабінетові наділяє прем’єр-міністра повноваженнями ставити на 

шальки "долю" уряду в тій ситуації, коли уряду важливе прийняття певного проекту 

закону парламентом. Це – своєрідний "апокаліптичний інструмент" [613], унаслідок якого 

весь склад урядового кабінету, а не лише посада прем’єр-міністра, може позбутись 

повноважень унілатерально й одночасно. Тим не менше, така здатність підняти 

ставки й переглянути порядок денний парламенту часто дає змогу прем’єр-міністру 

придушити ідеологічну поляризацію та інакомислення у межах партій і урядових 

коаліцій, а також маніпулювати процесом законотворення [481]. Інколи в парламентських 

демократіях (однак зазвичай у вестмінстерських демократіях) трапляється, що глава 

уряду чи уряд загалом наділено повноваженнями загрожувати парламенту вердиктом 



106 

дострокових виборів (коли одночасно складає повноваження й уряд). Повноваження 

такого типу зазвичай використовують для задоволення стратегічних цілей окремих 

парламентських (передусім урядових) партій [980]. 

Тому відповідна формалізація різних особливостей делегування повноважень і 

відповідальності між різними принципалами й агентами парламентських демократій 

аргументує, що концентрація контролю порядку денного концентрується саме в 

уряді (або главі уряду). Оскільки виборці у таких системах здебільшого вмотивовані 

делегуванням своїх повноважень парламентам, власне уряди позиціонуються як єдині 

агенти парламентів (або парламентської, хоча не завжди урядової, більшості). А таким 

чином контроль порядку денного та політичного процесу загалом монополістично чи 

безпосередньо перебуває в руках саме інституту уряду. Справа у тому, що державні 

службовці дуже зрідка є партійними посадовцями, а тому члени урядового кабінету 

не дуже охоче діляться із ними власними повноваженнями, тобто не охоче делегують 

свої повноваження на нижчий рівень. Ось чому контроль за порядком денним із боку 

урядового кабінету зміцнює ієрархічний характер парламентської демократії. Згідно 

з теоретичною позицією Ф. МакКелві [660], урядовий кабінет у парламентській демократії 

зазвичай позиціонується у вигляді "віртуального політичного диктатора", вагомість 

якого, тим не менше, залежать від кількості вето-гравців (гравців з правом вето) [1010]. У 

зв’язку з цим концентрація значних повноважень у парламентських демократіях в руках 

партійних урядів інколи призводить до "втрати агентства" з боку парламентів, які для 

урядів є принципалами. Таку думку ще на початку ХХ ст. висловив М. Острогорський, 

який зазначав, що партії здебільшого практично руйнують феномен політичної 

відповідальності урядів, адже підзвітність депутатів та міністрів перед парламентами 

затінюється їхньою підзвітністю перед партіями [747]. Саме тому дуже часто трапляється 

так, що притягнути до відповідальності одного міністра неможливо, не притягуючи до 

відповідальності усіх міністрів (увесь склад уряду) водночас. А це ж переважно 

засвідчує невигідність поділу влади між парламентом і урядом, між законодавчою й 

виконавчою гілками влади. Так, з погляду К. Шмітта, особлива вагомість партій у 

парламентських демократіях інколи спричиняє те, що часто урядові рішення 

приймають "за закритими дверима" [891, с. 52]. Окрім того, Ф. Огг зауважує, що 
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контроль порядку денного парламенту (законодавчої гілки влади) з боку урядового 

кабінету (виконавчої гілки влади) на практиці призводить до скорочення підзвітності 

уряду перед парламентом [738, с. 461].  

Саме з огляду на це, на відміну від президентських демократій, в яких втілено 

класичний принцип розподілу влади на гілки та їхнього максимального розмежування, у 

парламентських демократіях, попри поділ влади, законодавча та виконавчі гілки 

влади є різною мірою "злитими". Відповідно у президентських демократіях на 

дещо вищому рівні є атрибути фактичної/ретроспективної (ex post) відповідальності 

агентів перед принципалами, ніж у парламентських демократіях, де розвиненіші 

"прогностичні" або перспективні (ex ante) "механізми відповідальності" урядів перед 

парламентами. Натомість фактичні "важелі" відповідальності урядів у демократіях 

парламентського типу значно залежать від конкуренції на виборах. У період між 

виборами відповідальність агентів перед принципалами набагато менша, хоча би 

з огляду на те, що: а) парламентським демократіям бракує надійних інституційних 

санкцій; б) парламентським демократіям бракує можливості визначати, коли можуть 

бути використані санкції; в) парламентській більшості через узвичаєний феномен 

партійних урядів не вистачає мотивації контролю своїх агентів (окрім випадків, коли їхня 

поведінка загрожує перетворитись на виборчу відповідальність [658]). Це проявляється 

у тому, що такий ключовий параметр парламентської демократії, як вотум недовіри 

уряду з боку парламенту, є дещо громіздким механізмом, використання якого дуже 

зрідка може бути в інтересах парламентської більшості. Крім того, у парламентських 

демократіях фактично не застосовують процедур імпічменту (главі держави й іншим 

посадовцям), осуду й догани. Парламентські демократії зазвичай не мають достатньо 

ефективного потенціалу моніторингу дій принципалів за агентами. Так наприклад, у 

вестмінстерських демократіях контрольні можливості комітетів відсутні або значно 

менші, ніж у консенсусних демократіях [657], але ще менші, аніж у президентських 

демократіях [661]. Колосальну вагомість у згадуваному контексті має визначення поряд з 

моделлю демократії типу форми та системи державного правління, які в політичній 

науці не становлять категорій одного порядку, а доповнюють одна одну.  
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Наприклад, оперуючи категорією "парламентська демократія" (англ. parliamentary 

democracy), ми маємо розуміти, що вона є дистинктивною категорії "парламентська 

система правління"/"парламентське правління" (англ. parliamentary government) чи 

"парламентаризм" (англ. parliamentarism). Річ у тому, що термін "парламентська 

система правління" традиційно фокусується на інституційних взаємовідносинах між 

парламентом і центральним органом виконавчої влади (урядовим кабінетом) і може 

бути визначений мінімально або максимально. Переважно вважають, що ключовою 

ознакою парламентської системи правління є те, що уряд обов’язково толерується 

парламентською більшістю [945; 963, с. 59–61; 985]. Але це не обов’язково означає, що 

всі парламентські системи правління є демократіями, а відповідно і парламентська 

система правління не рівноцінна парламентській демократії. Розгляд різних наукових 

досліджень класиків політичної науки, скажімо, Дж. Брайса [201], К. вон Бейме [1019], 

К. Левенштейна [602; 603] та Д. Верні [1016; 1017] (не враховуючи доробків, 

запропонованих з 90–х рр. ХХ ст.), які аналізують низку порівняно специфічних та 

взаємопов’язаних інституційних особливостей систем правління, дає змогу довести, 

що парламентська система правління детермінована такими ознаками, як: подвійна 

виконавча влада, що засвідчує розподіл повноважень між главою уряду і главою 

держави; наділення парламенту формальними та неформальними інвеститурними 

повноваженнями, тобто повноваженнями із приводу забезпечення вотуму довіри 

кожному новому урядовому кабінетові; наявність інституту урядового кабінету як 

"колегіального" органу прийняття виконавчих рішень; спорідненість посад членів 

урядових кабінетів і членів парламенту; політична підзвітність і відповідальність 

урядового кабінету перед парламентською більшістю; наділення парламенту "силою" 

й інструментами контролю урядового кабінету (зокрема на підставі інтерпеляцій, 

слідчих комітетів і под.); уповноваження парламентської більшості достроково та 

на власний розсуд відправити у відставку урядовий кабінет; балансування владних 

повноважень парламенту можливостями глави уряду розпустити парламент [704, с. 10]. 

Проте названі ознаки парламентської системи правління є максимальними і 

не обов’язково влаштовують визначення парламентаризму, особливо в емпіричному 

контексті, бо не всі парламентські монархії та парламентські республіки неодмінно 
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наділені всіма переліченими атрибутами. Окрім того, зауважені максимальні 

ознаки парламентаризму в мінімальному трактуванні не обов’язково виконуються 

суто у парламентських системах правління, оскільки можуть бути значною мірою 

характерними й для інших систем правління, зокрема для напівпрезидентських. Річ 

у тім, що інститут подвійної виконавчої влади й толерування урядового кабінету 

зі сторони парламентської більшості (або парламентської більшості й глави держави) 

властиві як для президентсько-парламентських, так і парламентсько-президентських 

(чи прем’єр-президентських) різновидів напівпрезидентської системи правління. 

Цікаво і те, що сьогодні все частіше піддають сумніву й інші авторитетні визначення 

парламентської системи правління/парламентаризму, які ґрунтуються на передумові, 

що урядовий кабінет (виконавчу владу) призначає парламент (законодавча влада), 

чи, інакше кажучи, що урядовий кабінет похідний від законодавчої влади [591, 

с. 117–118; 876, с. 101] або виконавча влада має право розпуску парламенту [624, 

с. 14–15; 948, с. 3]. Приміром, К. Стром, В. Мюллер і Т. Бергман регламентують, що 

у парламентській системі правління парламент не обов’язково відіграє вирішальну 

роль у виборі варіанта урядового кабінету, а прем’єр-міністр не обов’язково наділений 

повноваженнями дострокового розпуску парламенту [982, с. 30]. Річ у тім, що ані 

особливості вотуму довіри (інвеститури) уряду з боку парламенту, ані положення 

про достроковий розпуск парламенту не становлять універсальних атрибутів держав, 

котрі звикло трактують як парламентські системи правління. Хоча такі інституційні 

маркери систем правління специфічно можуть виявлятись і у кейсі парламентаризму.  

Це призвело до кристалізації та конституціоналізації наукової позиції про те, 

що розмежовувати парламентські й президентські демократії, з одного боку, та 

системи державного правління, з іншого боку, потрібно на підставі мінімальних 

визначень як різновидів представницької демократії (про що вже йшлось), так і 

різновидів форм і систем державного правління. Це особливо актуально в контексті 

диверсифікації розуміння парламентської демократії та парламентаризму. Наприклад, 

А. Лейпхарт [584, с. 68–69] та Л. Епштейн [371] визначають парламентську систему 

правління як форму демократії, де виконавча влада походить від законодавчої та несе 

перед нею відповідальність. Це означає, що прем’єр-міністрів обирають в парламентах, 
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хоч А. Лейпхарт до парламентаризму додає випадки, коли глави держав призначають 

прем’єр-міністрів за результатами міжпартійних перемовин. Подібно Дж. Сарторі 

[876, с. 101] зауважує, що парламент в парламентаризмі є "суверенним", оскільки 

він головно впливає на факт формування та припинення повноважень урядового 

кабінету. А. Степан і С. Скач визначають парламентську систему правління як систему 

взаємної залежності, адже: 1) глава виконавчої влади (глава уряду) повинен бути 

підтриманий більшістю в органі законодавчої влади (у парламенті) й складає свої 

повноваження, якщо отримує від нього вотум недовіри; 2) виконавча влада (зазвичай 

у поєднанні із інститутом глави держави, якщо він не є главою виконавчої влади) 

має змогу розпускати орган законодавчої влади та призначити його дострокові вибори 

[948, с. 3]. Натомість М. Шугарт і С. Майнварінг [624, с. 14–15] окреслюють 

парламентську систему, контрастуючи її з президентською системою (до речі, вказані 

вчені парламентську систему правління і парламентську демократію та президентську 

систему правління й президентську демократію не дихотомують, а досліджують у 

вигляді уніфікованих понять). Глава уряду в парламентській системі (на відміну 

від президентської) не є всенародно виборним, а терміни, на які обирають уряд і 

парламент, не є фіксованими.  

Однак навіть аналітично виокремлені мінімальні визначення парламентської 

системи правління (у контексті парламентської демократії) не стали функціонально 

однозначними. Річ у тому, шо різні вчені, які використовують одні і ті ж критерії, 

можуть класифікувати одні й ті самі політичні системи по-різному [357; 361; 704, с. 10]. 

Крім того, існують системи, що не можуть бути класифіковані ні як парламентські, ні 

як президентські. Частину з них іменують напівпрезидентськими, президентсько-

парламентськими або прем’єр-президентськими, а частину – й досі класифікувати 

беззаперечно та безоглядно не можуть, тому зараховують до різновидів президентських 

чи парламентських [350; 360; 876; 927]. Проблема також і в тому, що коли такий 

критерій, як вплив парламенту на формування та припинення повноважень уряду, 

означає форму активного відбору, він недостатньо окреслює процес формування 

уряду в системах, котрі умовно позначені як парламентські. Трапляється, що парламент 

обирає прем’єр-міністра абсолютною більшістю своїх голосів. Буває і так, що лише 
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після того, як призначений новий прем’єр-міністр, парламент повинен затвердити 

новий урядовий кабінет процедурою вотуму інвеститури/довіри. В окремих кейсах 

узагалі не існує механізму, з допомогою якого парламент безпосередньо обирає прем’єр-

міністра або кабінет [144; 319; 567]. Це означає, що, згідно з представленими 

визначеннями парламентаризму, законодавчий орган зрідка фактично обирає або 

призначає виконавчий орган [1019, с. 41–43]. Проблема водночас в тому, що критерій 

впливу органів виконавчої влади на дострокове припинення повноважень органів 

виконавчої влади не враховує випадків, які емпірично й поведінково трактуються 

як парламентські системи правління (це, приміром, стосується Норвегії, Німеччини 

та Швеції, у конституціях котрих не регламентовано або суттєво обмежено дострокове 

припинення функцій і повноважень парламентів) [704, с. 10]. 

У зв’язку з цим ключовими інституційними маркерами систем правління сьогодні 

частіше вважають особливості формування та відповідальності урядових кабінетів 

перед різними політичними інститутами, а також усталені особливості заміщення 

посад глав держав. Наприклад, С. Фінер розрізняє парламентську систему правління 

від конституційної монархії на основі відповідальності міністрів [386, с. 1590]. У 

монархії міністри урядового кабінету призначаються і звільняються з посад лише 

монархом і відповідальні лише перед ним, а в парламентських системах правління 

вони відповідальні перед парламентом, який може змусити їх піти у відставку. За 

аналогією вчений виокремлює парламентські системи правління від президентських. 

Схожої позиції дотримуються С. Стронг [985, с. 73–75], В. Стеффані [945, с. 39] і Ф. Ріггс 

[835, с. 252], які вказують, що якщо парламент має право усувати виконавчу владу, 

то система трактується як парламентська. Відповідно систему парламентаризму 

характеризує те, що урядовий кабінет, незалежно від його типу, повинен бути 

толерований з боку парламентської/законодавчої більшості, а не те, що вона  

(парламентська більшість і загалом парламент) відіграє якусь безпосередню роль у 

виборі урядового кабінету. Це зберігає ключовий компонент усіх запропонованих 

раніше визначень, а саме – ідею підзвітності/відповідальності виконавчої влади перед 

законодавчою чи уряду перед парламентом. На такій підставі К. Стром, В. Мюллер 

і Т. Бергман називають парламентаризмом таку систему правління, де прем’єр-
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міністр і його урядовий кабінет підзвітні й відповідальні перед будь-якою більшістю 

депутатів парламенту й можуть бути відсторонені від обов’язків парламентом на 

підставі процедур вотуму недовіри (а у випадку двопалатного парламенту – переважно 

провідною/нижньою палатою парламенту, хоча спостерігаються випадки, (наприклад, 

в Італії), коли уряд відповідальний перед двома палатами бікамерального парламенту).  

Подібну, але модифіковану позицію наприкінці 90–х років ХХ ст. апробував 

Р. Елгі, що вирізнив три типи систем правління – президенталізм, парламентаризм та 

напівпрезиденталізм. Вони значно похідні від критерію того, перед ким все ж 

таки відповідальний урядовий кабінет/виконавча влада. Однак у підході Р. Елгі 

названо ще один критерій – усталені особливості заміщення посад глав держав або 

спосіб набуття главою держави повноважень [360; 361; 365]. Це зроблено для того, щоб 

виправити попередні підходи стосовно розмежування систем державного правління і 

типів демократії чи дистинктивно подати індикатори типів демократії та типів систем 

правління, чого не зроблено іншими науковцями. Відповідно учений визначив (за 

модифікацією дослідника В. Литвина [5; 8; 10; 13]) парламентаризм (парламентську 

систему правління) як конституційну модель, де глава держави не є всенародно 

виборним на фіксований термін, а прем’єр-міністр та урядовий кабінет колективно 

відповідальні перед парламентом. Тобто парламентаризм – це конституційна система 

монархічної або республіканської форми правління, в якій глава держави (у випадку 

монархії – це спадковий монарх, а у випадку республіки – це президент, який не є 

главою виконавчої влади) отримує повноваження на підставі спадкування чи на 

підставі непрямих виборів не обов’язково на фіксований термін, а прем’єр-міністр та 

урядовий кабінет – колективно відповідальні винятково перед парламентом. Це не 

означає, що члени уряду, крім прем’єр-міністра, не можуть бути також індивідуально 

відповідальними перед главою держави і парламентом/провідною палатою парламенту. 

Специфіка ж у тому, що індивідуальна відповідальність міністрів та уряду не має 

дефінітивного значення у трактуванні систем правління згідно з ідеями Р. Елгі.  

За аналогією, президенталізм (або ж президентська система правління) – це 

конституційна модель, де глава держави (президент) всенародно (чи безпосередньо) 

обраний на фіксований термін, а урядовий кабінет (адміністрація президента) не є 
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колективно відповідальним перед парламентом. Інакше кажучи, президенталізм – 

це конституційна система республіканської форми правління, де існує посада 

всенародно (прямо чи безпосередньо) обраного на фіксований термін президента (як 

глави держави і глави виконавчої влади), а також інституту кабінету чи адміністрації 

президента (навіть, можливо, прем’єр-міністра), члени якого колективно відповідальні 

лише перед президентом і колективно невідповідальні перед парламентом. Разом з 

цим, члени урядового кабінету/адміністрації президента можуть бути індивідуально 

відповідальними і перед парламентом/провідною палатою парламенту. 

Зрештою, напівпрезиденталізм (напівпрезидентська система правління) – це така 

конституційна модель, де глава держави (президент) всенародно (чи безпосередньо) 

обраний на фіксований термін, а прем’єр-міністр і кабінет колективно відповідальні 

перед парламентом. Інакше кажучи, напівпрезиденталізм – конституційна система 

республіканської форми правління, в якій є посада всенародно (прямо чи безпосередньо) 

обраного на фіксований термін президента (зазвичай як глави держави, хоч інколи як 

глави держави і глави виконавчої влади), а також прем’єр-міністра й урядового 

кабінету, котрі обов’язково колективно відповідальні хоча б перед парламентом. 

Однак прем’єр-міністр і кабінет можуть бути водночас колективно відповідальними і 

перед парламентом, і перед президентом. Окрім того, міністри урядового кабінету 

можуть бути й індивідуально відповідальними перед парламентом чи президентом. 

Розглянута класифікація систем державного правління значною мірою повторює 

класифікацію типів представницької демократії. Проте між ними простежується різниця, 

у форматі чіткого окреслення індикаторів кожної з класифікацій, яка полягає у тому, 

що: у випадку типів представницької демократії (президентської та парламентської) 

йдеться винятково про критерій делегування повноважень і відповідальності (особливо 

стосовно визначення повноважень виконавчої гілки влади) у тих політичних 

системах, політичні режими котрих демократичні; у випадку типів систем державного 

правління (президентської, напівпрезидентської та парламентської) йдеться про суму 

чи сумування і критеріїв відповідальності урядів, і варіантів чи способів набуття 

главою держави повноважень. Це регламентує, що концепти парламентської та 

президентської демократії конфігуративніші, аніж концепти конституційних 
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систем державного правління, адже останні не завжди апробуються як демократичні 

політичні режими. Наприклад, парламентські системи правління можуть бути або 

не бути парламентськими демократіями, президентські системи правління можуть 

бути/не бути президентськими демократіями. Напівпрезидентські системи правління, 

якщо вони становлять демократичні політичні режими, майже завжди позиціонуються 

парламентськими демократіями, хоча інколи (проте вкрай зрідка) поведінково та 

механічно можуть нагадувати президентські демократії. Отже, в ідеальному варіанті 

парламентські й напівпрезидентські системи демократичного правління позиціонуються 

парламентськими демократіями, президентські системи демократичного правління – 

президентськими демократіями.  

Емпірично, зокрема на прикладі Європи, це виглядає таким чином, що майже у 

всіх консолідованих/напівконсолідованих демократіях Європи (до аналізу не беремо 

деякі мікродержави, зокрема Андорру, Ліхтенштейн, Сан-Марино, Монако, Ватикан, 

Суверенний Мальтійський орден, крім Мальти) апробовано різні типи парламентської 

демократії, котрі по-різному реалізовано в монархічних і республіканських системах 

парламентаризму й у республіканських системах напівпрезиденталізму. Приміром, 

парламентськими монархіями, що становлять приклади парламентської демократії, є такі 

держави, як Бельгія, Данія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Сполучене 

Королівство та Швеція. Натомість прикладами парламентських республік, які стали 

парламентськими демократіями, станом на 2016 р. були Греція, Італія, Німеччина, 

Мальта, Естонія, Латвія й Угорщина. Цікаво, що з прикладів консолідованої або 

напівконсолідованої парламентської демократії в Європі найбільше представлено 

напівпрезидентських республік, з котрих станом на 2016 р. – Австрія, Ірландія, Ісландія, 

Португалія, Фінляндія, Франція, Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, 

Сербія, Литва, Хорватія, Чехія та Чорногорія. Європейські парламентські демократії 

поєднує те, що у них домінуючий вплив на формування та дострокове припинення 

повноважень вищих органів виконавчої влади/урядів мають парламенти (у системах 

парламентаризму) чи глави держав і парламенти (у системах напівпрезиденталізму). 

З огляду на це, простежується своєрідний "ланцюг" делегування повноважень і 

відповідальності, який через різних "вето-акторів" спрямовується на підпорядкування 
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урядів передусім та обов’язково парламентам (хоча інколи – і парламентам, і главам 

держав). Примітно, що парламентськими демократіями в Європі є винятково країни 

Європейського Союзу, а також деякі країни Європи, котрі асоціюються з ЄС і "зоною 

вільної торгівлі". Усі ці країни культурно, цивілізаційно, геополітично та географічно 

становлять Західну й Центрально-Східну Європу. Відповідно під Західною Європою 

розуміємо країни, що входять або асоціюються з ЄС уже понад п’ятнадцять років 

(від Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 1993 р., та Мальту), 

а під Центрально-Східною Європою – ті країни, котрі стали членами ЄС в 2004–2007 і 

2013 рр., а теж асоційовані із ЄС, будучи консолідованими чи напівконсолідованими 

демократіями. Контраверсію парламентській демократії в Європі становлять Кіпр та 

Швейцарія, які більше наближені щодо практики президентської демократії, хоча не 

обов’язково (зокрема у Швейцарії) на підставі президенталізму. Однак навіть у них 

спостерігається вплив партійних урядів, традиційних для парламентської демократії. 

Загалом в європейських парламентських демократіях, незалежно від системи та 

форми державного правління, простежується ініціальний вплив на структуру органів 

виконавчої влади (передусім урядів) партійної композиції парламентів. Із огляду на 

те, що саме в парламентах (нижніх палатах парламентів) відбуваються майже всі 

перемовини та дебати про перспективи й особливості формування урядів та їхнього 

складу, а також заважаючи на пріоритетність формування урядів саме політичними 

партіями, можна стверджувати: в європейських парламентських демократіях саме 

композиція парламенту різною мірою унаслідується в складі уряду. Тому треба 

виокремлювати феномен уряду в парламентській демократії, беручи до уваги його 

партійний склад, а також різні типи урядів залежно від партійного складу парламенту 

і його екстраполяції на склад кабінетів у різних країнах Європи. 

 

2.2. Концептуалізація, типи та статистика урядів у сучасних європейських 

парламентських демократіях 

 

Частково, теоретико-методологічно, феномен і роль урядів у парламентських 

демократіях ми розглянули в попередньому підрозділі дослідження. Зокрема, було 
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аргументовано, що відносини делегування повноважень та відповідальності з-поміж 

принципалами й агентами значно концентруються саме на повноваженнях і ролях 

урядів, зокрема партійних і таких, які сформовані політичними партіями. Однак 

цього недостатньо, аби порівняльно-політологічно концептуалізувати сутність та 

різновиди урядів у різних парламентських демократіях країн Європи. З огляду на 

це, ми апелюємо до низки наукових доробків, які присвячені феномену, суті й 

типологізації урядів. З-поміж них українське політологічне трактування урядів, 

на жаль, обмежене адже окреслюється розвідками незначної кількості науковців, 

зокрема В. Литвина [12; 16], А. Романюка [49; 50], З. Бялоблоцького [3], В. Яреми 

[59–61]. Але і їхні праці ґрунтуються переважно на висновках західної політичної 

науки, хоча й з елементами української або регіональної новизни. Однак, попри це, 

західне трактування урядів не є уніфікованим та не може бути зведене до простого 

переліку ознак урядів усіма науковцями водночас і беззаперечно. Про це аргументують 

К. Барбієрі й М. Верчезі [120], які на підставі порівняльного аналізу урядів у країнах із 

парламентськими демократіями виокремлюють кілька підходів до їхнього тлумачення. 

Вчені зазначають, що у сучасній політичній науці існує чимало способів визначення 

урядів. Приміром, М. Лейвер і К. Шепсл аргументують: коли проаналізувати утворення 

будь-якого уряду в парламентській демократії, тоді очевидною стає плутанина, яка 

пов’язана з діяльністю великої кількості політиків, посадовців, лобістів, зацікавлених 

груп, виборців та коментаторів і под. Це робить кожний окремий уряд кардинально 

відмінним один від одного [565, с. 5], але означає, що уряд зв’язаний з результатами 

парламентських виборів та діяльністю парламенту. З цього приводу Д. Барон зауважує, 

що термін "уряд" у парламентських демократіях найчастіше застосовують для того, 

аби окреслити партії, які не голосують проти вотуму довіри з політичних позицій [122]. А 

тому справедлива думка М. Матілли і Т. Рауніо про те, що результати виборів 

визначають "висхідну" позицію з приводу формування нових урядів, адже вони майже 

завжди у парламентських демократіях є продуктом виборів і частково не залежать 

від результатів виборів [652, с. 264]. Одночасно, М. Лейвер і К. Шепсл вважають: 

уряд варто розрізняти у вигляді "самостійного інституту" й "інституту політичних акторів", 

які представлені в парламенті та забезпечують підтримку під час голосувань [565, 
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с. 264]. Це визначення запропоноване з огляду саме на феномен урядів меншості, коли 

партії, які формують уряд, не мають більшості в парламенті від депутатів із партій, 

котрими сформовано уряд, і отримують ситуативну підтримку депутатів неурядових 

парламентських партій [3, с. 51]. Відмінно уряд у парламентській демократії трактують 

М. Галлахер, М. Лейвер та П. Мейр. Під урядом вони розуміють сукупність основних 

політичних діячів, формально призначених главою держави, але практично обраних 

прем’єр-міністром за умови консультацій з парламентськими/урядовими партіями [399, 

с. 179; 631]. Дещо розширене трактування урядів запропонував науковець В. Литвин. 

Йдеться про фіксований склад провідних політиків і спеціалістів, котрі формально 

призначені главою держави, але реально обрані прем’єр-міністром, мають право 

приймати політичні рішення з усіх питань, зарахованих до їхньої компетенції 

конституцією чи іншим законодавством [12, с. 33]. Ще одне визначення уряду вводять 

Дж. Волдендорп, Х. Кеман і Я. Бадж [1043, с. 5]. Вони констатують, що уряд – будь-яка 

адміністрація, яка формується після виборів і продовжує функціонувати в умовах 

незмінності прем’єр-міністра та партійної композиції кабінету, а також відсутності 

відставки у міжвиборчий період, унаслідок чого переформовується уряд з тим самим 

прем’єр-міністром і партійною композицією. Це трактування повторюють К. Стром 

та В. Мюллер [701; 702], котрі аргументують, що уряди припиняють повноваження 

внаслідок таких чинників: парламентські вибори (чергові/дострокові), зміни прем’єр-

міністра та партійного складу. Натомість вужче визначення урядів пропонує 

Е. Шрідхаран. На його думку, підставою завершення уряду можна не вважати зміну 

партійної композиції кабінету при ідентичному прем’єр-міністрі [943, с. 315]. Учений 

зауважує, що таке трактування уряду краще відповідає політичним реаліям, процесу 

та поведінці, оскільки уряди й урядовці у парламентських демократіях працюють 

у полі конституційно-інституційних вимог і правил, а не науково-класифікаційних 

категорій [943, с. 318]. 

На цій підставі К. Барбієрі та М. Верчезі [120] стверджують, що в політичній науці 

звикло існує два підходи до тлумачення урядів/урядових кабінетів – функціональне 

визначення (трактування на основі функціонального прийняття політичних рішень) та 

легальне визначення. У першому уряд/урядовий кабінет трактують на підставі того, 



118 

що він реально здійснює або має здійснювати. У другому до уваги беруть певний 

набір органів і установ, з яких уряд/урядовий кабінет складається чи має складатись, 

а також баланс цих органів і установ. 

Згідно з функціональним визначенням уряд/урядовий кабінет трактується крізь 

призму його компетенції як джерела координації процесів вироблення політики 

виконавчою владою. Такий підхід спершу запропонували П. Данліві і Р. Родс [348; 833], 

але згодом аргументував Р. Андевег [80; 81]. Однак останній зазначає, що не відомо, 

чому саме функція координації процесів вироблення політики повинна вважатись 

детермінантною у визначенні уряду. Адже дуже важливе значення, наприклад, мають і 

інші функції урядів, зокрема демократична легітимація виконавчої влади, створення 

каналів політичної підзвітності й відповідальності між агентами та принципалами, 

прийняття будь-яких політичних і владно-адміністративних рішень, "авторитетний" 

розподіл цінностей і под. Отже, визначення уряду й урядового кабінету на підставі 

їхніх функцій призводить до проблеми та дискусії про розчленування функцій урядів. 

У зв’язку з цим уряд втрачає значення політичного інституту й повноцінного об’єкта 

наукових досліджень, оскільки останні стають суто емпіричними, а не теоретичними. 

Ще одна проблема такого визначення – уряд та урядовий кабінет трактуються як 

категорії, у яких розділеними постають власне феномени "кабінету" та "міністрів", 

а наголошується на аналізі ролі прем’єр-міністрів і найголовніших міністрів уряду 

(тобто кабінету міністрів, що інколи іменують терміном "core executive"). 

Натомість, відповідно до легального визначення, урядовий кабінет трактується як 

системно-комплексний орган виконавчої влади, що складається із низки окремих 

органів виконавчої влади, зокрема прем’єр-міністра, окремих міністрів, кабінету/ради 

міністрів загалом [693, с. 412–414]. Ці органи в різних державах мають неоднакові 

конституційні повноваження і вплив. Однак головні з них зведені до урядування, 

адміністрування і координації, які здійснюються (чи мають здійснюватися) на основі 

інституційного балансу прем’єр-міністра, міністрів та кабінету міністрів. Хоча існує 

найменше три принципи роботи уряду як системно-комплексного органу виконавчої 

влади: 1) монократичний принцип, згідно з яким урядування здійснюється внаслідок 

редукції управління до впливу однієї особи; 2) міністерський принцип, згідно з яким 
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повноваженнями урядування й управління наділений кожний окремий міністр уряду; 

3) колегіальний і колективний принцип, за яким доцільність урядування має своєю 

передумовою необхідність здійснення спільних дій з управління. Саме тому в легальному 

визначенні уряду превалює подвійний сенс. По-перше, воно стосується способу того, 

як утворено уряд і як взаємодіють його складові – прем’єр-міністр, міністри й 

кабінет міністрів. По-друге, таке трактування допускає рівновагу між прем’єр-міністром, 

міністрами і кабінетом міністрів, означену телеологічним обов’язком реалізації трьох 

принципів роботи уряду як системно-комплексного органу виконавчої влади. Тому 

більшість досліджень урядів ґрунтується на правовій і політично-правовій традиції, 

де прийнято ідею про те, що уряд – це комплексний тристоронній орган влади, а 

його компонентними моделями в політологічному тлумаченні є відомча, прем’єр-

міністерська і колегіальна [78; 99; 119; 163; 358; 561; 618; 833]. У свою чергу (а також 

враховуючи названі підходи до визначення урядів), виникає щонайменше декілька 

запитань: якою мірою уряд або урядовий кабінет насправді колегіальний [130]; якою 

мірою прем’єр-міністр насправді домінуючий [453]; якою мірою відомства, комітети 

та департаменти уряду важливі для прийняття політичних рішень [565; 620].  

Розмірковуючи над такими запитаннями, Ж. Блондель виходить із позиції про те, 

що урядовий міністр зазвичай є членом урядового кабінету. Відповідно урядовий 

кабінет складається з міністрів, котрі підтримуються головними політичними акторами 

та здатні приймати (індивідуально й колективно) урядові рішення. З огляду на це, 

урядовий кабінет позиціонується як "клуб міністрів" [169, с. 200]. Це передбачає: 

1) позиційне визначення влади, згідно з яким міністри є членами кабінету тому, що 

їхні позиції перебувають на вершині виконавчої влади [683]; 2) дицизійне (на підставі 

рішень) визначення влади, згідно з яким міністри є членами кабінету тому, що вони 

мають повноваження приймати рішення виконавчої влади/уряду [291]; 3) поділ влади і 

повноважень між позиційним і дицизійним визначенням влади, який не ієрархічним 

і розсіяним; 4) застосування ідеї про процес прийняття політичних рішень, що у 

будь-якому випадку колективний та колегіальний [120]. Причому наявність уряду й 

урядового кабінету не відкидає можливості, що інші суб’єкти політики не зможуть 

втручатись у процес прийняття політичних рішень. Натомість йдеться про те, що 
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урядовий кабінет стає вершиною делегування повноважень та відповідальності у 

парламентських демократіях. Це означає, що всі урядові рішення, незалежно від того, 

наскільки вони актуальні, мають у кінцевому підсумку пройти через урядовий 

кабінет чи кабінет міністрів та отримати від нього згоду. Однак в урядовому кабінеті й 

уряді представлено різні за вагомістю міністерські посади, деякі з них наділені  

міністерствами, деякі – ні [709; 782]. Відтак це по-різному позначається на проходженні 

тих чи інших урядових рішень в урядових кабінетах й кабінетах міністрів і детермінує, 

що на визначення уряду і його внутрішніх органів значно впливає саме структура 

розподілу міністерських та чиновницьких посад, їхніх обов’язків [1014].  

Наприклад, у всіх парламентських демократіях це проявляється у тому, що: 

посади в урядовому кабінеті є політичними, а посади у чиновницькому апараті 

уряду – адміністративними, тобто перші є похідними і відповідальними від партійно-

політичного складу парламенту, другі – ні; не всі урядові політичні актори – члени 

урядового кабінету або кабінету міністрів, але усі члени урядового кабінету або 

кабінету міністрів є урядовими політичними акторами; міністерські посади урядового 

кабінету (незалежно від того, що вони політизовані) є диференційованими залежно 

від повноважень, котрими вони формально й фактично наділені, а також від типу 

політичної відповідальності на незалежних (або ключових чи повних) і залежних 

(або додаткових чи неповних)1, перші з яких зазвичай є членами кабінету міністрів, 

другі – ні; відповідно не всі міністри уряду – це члени урядового кабінету чи кабінету 

міністрів, хоч усі члени урядового кабінету чи кабінету міністрів є міністрами уряду; 

міністерські посади урядового кабінету (незалежно від того, що вони політизовані) 

є диференційованими залежно від того, якими міністерствами й відомствами наділені 

                                                           
1 Такого висновку дійшли на підставі того, що відповідальність міністрів може бути прямою або непрямою. Якщо 

міністр залежить від іншого міністра у своєму призначенні, то політична відповідальність такого міністра – непряма. У 

такому випадку йдеться про залежного (неповного) або так званого "молодшого" міністра. Натомість незалежні (повні) 

чи так звані "старші" міністри не залежать у своєму призначенні та відповідальності від інших міністрів. Часто кажуть, 

що відмінність між ними – у праві голосу чи у входженні до складу кабінету або ради міністрів. На думку К. Барбієрі та 

М. Верчезі, усі міністри урядів залежно від повноважень, які вони мають, можуть бути розподілені на такі групи: 

1) суперміністри (які одночасно виконують три ключові ролі – є членами кабінету/ради міністрів, є главами відомства чи 

міністерства, є лідерами партій); 2) звичайні міністри (які є членами кабінету/ради міністрів та є главами відомства чи 

міністерства, але не є лідерами партій); 3) партійні міністри (які є членами кабінету/ради міністрів та лідерами партій, 

але не є главами відомства чи міністерства); 4) міністри-радники (які є міністрами без портфеля, але з правом голосу 

на засіданнях уряду й урядового кабінету); 5) другі міністри (які є міністрами з правом голосу, але політично залежні 

від інших міністрів); 6) відомчі міністри (які є главами відомства чи міністерства, але не входять до складу кабінету 

міністрів) [120, с. 534–535; 701; 958; 964]. 
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й чи взагалі наділені міністри1; міністерські посади урядового кабінету (незалежно 

від того, що вони політизовані) також диференційовані залежно від того, яку роль 

відіграють міністри у внутрішній ієрархії партії чи партій, котрі формують уряди і склад 

урядових кабінетів або кабінетів міністрів [500; 1015]. 

Підсумовуючи, ми виходимо зі зауваження, що для парламентських демократій 

властива така закономірність суспільно-політичного й державно-правового розвитку, 

як концентрація провідних повноважень за інститутами виконавчої влади, тобто за 

сукупністю державних органів і установ, які здійснюють владно-політичні й владно-

адміністративні функції. Для їх позначення інколи використовують такі поняття, як 

"адміністративний апарат" або "апарат державного управління", але найчастіше вони 

(залежно від системи державного правління) синтезуються категоріями, "уряд", 

"урядовий кабінет", "кабінет міністрів", "адміністрація" або "секретаріат президента". 

У країнах, що є парламентськими демократіями, такі поняття, як "адміністрація" або 

"секретаріат президента", не застосовують чи застосовують надто зрідка, але не для 

позначення органів виконавчої влади. Натомість у них застосовують такі поняття, 

як "уряд", "урядовий кабінет" та "кабінет міністрів". Кожне з них залежно від підходів, 

за якими їх розглядають (про що вже йшлось), детермінує й окреслює окрему частину 

функцій інститутів виконавчої влади.  

Так, найчастіше у сучасній політичній науці під урядом умовно розуміють 

верхівку системи (усіх органів) виконавчої влади, компетенція якої схематично може 

бути зведена до виконання законів та здійснення завдань у площині державного 

управління/урядування й адміністрування. Унаслідок цього традиційно вважають, що 

саме уряду або главі уряду чи системи виконавчої влади (яким, залежно від системи 

правління, може бути чи не бути глава держави: у парламентських демократіях майже 

завжди глава держави не є главою уряду або системи виконавчої влади, хоча може 

бути наділений достатньо значними повноваженням у виконавчій владі) належить 

виконавча політична влада. Також примітно, що уряд – завжди колегіальна чи 

колективна верхівка системи (усіх органів) виконавчої влади, яка на підставі своєї 

                                                           
1 Традиційно вважають, що найвпливовішою є посада міністра фінансів. Із цього приводу Т. Ларсон аргументує, 

що часто посада міністра фінансів позиціонується як посада "другого прем’єр-міністра", оскільки жодний інший 

міністр не може бути настільки залученим до усіх аспектів функціонування уряду й урядового кабінету [556, с. 207–208]. 
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загальної компетенції здійснює управління всією державою. Тобто уряд – це умовна 

вершина багатоступінчатої піраміди органів виконавчої влади, котра охоплює 

центральні (національні), регіональні й місцеві (субнаціональні) органи та установи. 

Політико-правовий статус урядів у країнах, котрі є парламентськими демократіями, 

залежить від їхніх систем правління (тобто парламентських монархій, парламентських і 

напівпрезидентських республік), тобто від конституційно-законодавчої регламентації 

функцій, ролей, особливостей формування та припинення повноважень урядів, а також 

від історичних особливостей політико-інституційного розвитку, зокрема специфіки 

урядів тієї або іншої країни. Це означає, що діяльність уряду як верхівки виконавчої 

влади парламентських демократій визначена насамперед конструкцією політичної 

влади, отриманої на підставі різноускладненого та різнофакторного делегування 

повноважень і відповідальності від принципалів до агентів, а тому в тій або іншій 

країні реалізована по-різному. 

Окрім терміна "уряд", котрий загалом окреслює установу або орган, що 

здійснює адміністрування у всій країні, у політичній науці застосовують такі поняття, 

як "урядовий кабінет" і "кабінет міністрів". Урядовий кабінет – це форма або частина 

уряду, де прем’єр-міністр або президент (залежно від системи правління) формують 

кабінет міністрів, доручаючи його членам очолити відповідні міністерства. Кабінет 

міністрів – це комітет, котрий сформований із найважливіших членів уряду, 

в тому числі прем’єр-міністра (президента) і міністрів1. У країнах із парламентською 

демократією це проявляється у тому, що кабінет міністрів – це найбільш політичний і 

політизований орган уряду; урядовий кабінет – значною мірою політизований та 

політично відповідальний перед парламентом орган уряду; уряд – системно не дуже 

політизований орган виконавчої влади, оскільки лише його верхівка несе політичну 

відповідальність, а чиновницький апарат відповідальний адміністративно. У зв’язку 

з цим політична сутність, складова й відповідальність уряду, а тому і типологічна 

структура уряду виявляються через урядовий кабінет і кабінет міністрів як органи 
                                                           
1 Також примітно, що членами або учасниками (за власним бажанням) засідань урядового кабінету або кабінету/ради 

міністрів можуть бути й інші політичні, інституційні та партійні актори. Однак вони переважно не мають права голосу 

і можуть впливати на урядовий кабінет чи кабінет міністрів лише опосередковано та фактично. А це означає, що такі 

"зовнішні" учасники урядових кабінетів або кабінетів міністрів є акторами з субстантивними повноваженнями, котрі 

зазвичай проявляються у вчиненні політичного тиску [86, с. 63; 93, с. 127–128, 133; 161; 162; 260, с. 128; 372, с. 216–217; 

493, с. 155; 557, с. 234; 699, с. 80–81; 995, с. 80]. 



123 

суто політичні (принаймні у парламентських демократіях). Адже вони колективно 

відповідальні перед парламентами (чи перед парламентами і главами держав). 

Такий висновок засвідчує, що уряди, урядові кабінети й кабінети міністрів у 

парламентських демократіях можуть бути більше або менше політичними, інакше 

кажучи – більше або менше партійно детермінованими, тобто такими, що більше чи 

менше піддаються чи взагалі не піддаються одночасному моніторингу зі сторони 

парламентів та парламентських партій. Усе безпосередньо залежить від того, хто 

стає членами урядових кабінетів і кабінетів міністрів: члени або представники партій, 

які згідно з "ланцюгом" делегування повноважень і відповідальності у парламентських 

демократіях представлені у парламентах (провідних палатах парламентів), чи члени 

або представники партій, які у парламентах не представлені, чи взагалі непартійні 

представники. За цією логікою очевидно, що в парламентських демократіях можуть 

формуватися політичні/партійні й неполітичні/непартійні урядові кабінети.  

Партійні урядові кабінети – це такі колегіальні органи у структурі урядів, які 

складаються з членів або ж представників парламентських партій та формуються 

на підставі партійно-парламентської приналежності. Іманентна ознака формування 

партійного урядового кабінету – використання композиції/складу парламенту (або 

нижньої чи провідної палати парламенту) у процесі формування уряду. Це означає, 

що прем’єр-міністерські й міністерські посади у межах урядових кабінетів належать 

представникам/членам парламентських партій, котрі домовляються про формування 

урядів на партійній основі. Непартійні урядові кабінети – це такі колегіальні органи 

у структурі урядів, які застосовуються винятково тоді, коли партії та депутати 

парламенту не можуть або свідомо не хочуть домовитися про формування партійно-

політичного уряду і партійного урядового кабінету, а розпуск парламенту (або ж 

нижньої чи провідної палати парламенту) вважають небажаним [3, с. 215–239; 12; 46, 

с. 181–189]. Уряди непартійного типу називають технократичними, чиновницькими, 

перехідними, технічними чи службовими – залежно від того, які причини/особливості 

їх формування. Вони складаються з фахівців, які можуть належати чи не належати до 

тієї чи іншої парламентської або непарламентської партії (блоку), але їхня партійна 

приналежність у цьому контексті не має значення [74–76; 780; 885]. За методикою 
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Д. МакДоннелла й М. Валбруцці [663], технократичними є уряди, якими керують 

прем’єр-міністри-технократи, що складаються із більшості міністрів-технократів, 

і які мають у своєму розпорядженні "мандат на зміну статусу-кво". Відповідно прем’єр-

міністрами технократами є прем’єр-міністри, котрі на момент їхнього призначення 

в урядові кабінети: жодного разу не обіймали жодних державних посад, які були 

асоційовані з конкретними політичними (передусім парламентськими) партіями; не 

є формальними членами жодної політичної (передусім парламентської) партії; мають 

визнаний непартійний політичний досвід, що безпосередньо асоціюється з посадою, 

яку вони обіймають в урядовому кабінеті. Саме тому, за словами Р. Роуза, Р. Каца, 

П. Мейра та Дж. Томассена, технократичні урядові кабінети складаються з міністрів, 

котрі не лише урядують, а й формують різні політичні цілі. Однак попри це, у непартійних 

урядах в політичному процесі не відбувається домінування парламентських партій 

(бо вони не контролюють важливих бюрократичних організацій/структур; наявність 

партійних посад не передбачено або лімітовано; члени цих урядових кабінетів не 

рекрутуються та непідзвітні парламентським партіям як члени партійних урядових 

кабінетів), хоча вони й визначальні у процесі парламентського способу формування 

таких урядових кабінетів [515; 516; 632; 855; 1001]. У парламентських демократіях 

непартійні уряди звично створюють для того, щоби вивести країну із економічної 

чи політичної кризи, коли довіра до політичних (парламентських) партій низька і вони 

не можуть створити партійного урядового кабінету [12, с. 74]. Відтак сутність 

непартійних урядів становить ідея технократичного управління, заснованого на наукових 

навичках, експертно-галузевому досвіді та технологічних інноваціях у реалізації 

виконавчої влади. Ключове значення в діяльності технократичних урядів має  

забезпечення не політичних пріоритетів парламентських партій (це притаманно для 

партійних урядів), а технологічно-профільних інтересів, асоційованих з конкретними 

міністерствами й відомствами, які очолюють міністри-технократи.  

Тому в парламентських демократіях тривалість діяльності непартійних урядів та 

урядових кабінетів зазвичай незначна, адже вони виконують справи, поки не вдасться 

сформувати уряд/урядовий кабінет на партійній основі. Крім того, рішення, котрі 

приймають непартійні урядові кабінети, не повністю відповідають конструкціям 
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легітимності влади у "ланцюгу" делегування повноважень та відповідальності між 

парламентами й урядами (принципалами і агентами) в парламентських демократіях [46, 

с. 187]. Річ у тім, що в технократичних урядах виконавчу владу в межах кабінетів 

здійснюють посадовці, котрі лише відповідальні перед законодавчою владою, але 

не вибрані всенародно, не делеговані парламентськими партіями (як це найчастіше 

трапляється у випадку партійних урядів). Ось чому технократичний стиль урядів та 

урядування не є широко апробованим у парламентських демократіях. Крім того, його 

вважають критичним сценарієм (або "сценарієм крайньої необхідності") розвитку 

відносин між принципалами й агентами у парламентських демократіях, що може 

делегітимізувати сутність парламентської демократії як такої. 

Натомість сутність парламентських демократій, зокрема "ланцюг" делегування 

повноважень і відповідальності між принципалами й агентами, детермінують, що для 

парламентських демократій, незалежно від системи державного правління, іманентно 

властиві партійно-детерміновані або політизовані уряди, структурно скомпоновані 

партійними/політичними урядовими кабінетами та кабінетами міністрів. Загалом такі 

політизовані уряди на основі структури їхніх урядових кабінетів і кабінетів міністрів 

прийнято іменувати партійними. А це означає, що партійні уряди вважають базовим 

конструктом органів виконавчої влади у парламентських демократіях. Теоретико-

методологічний висновок про доцільність формування партійних урядів і урядових 

кабінетів у парламентських демократіях емпірично та статистично підтверджено на 

практиці (про це детально аргументовано в табл. 2.1).  

Однак концептуально про сутність і доцільність формування в парламентських 

демократіях саме партійних урядів та урядових кабінетів почали говорити тільки в 

кінці 60–х років ХХ ст. Це було результатом впливу Е. Шаттшнайдера, зокрема 

його доробків, присвячених проблемі партійних урядів у демократичних політичних 

режимах президентського типу [882], а також знайшло відображення у працях більш 

пізніх "захисників" ідеї партійного/кабінетного урядування, зокрема Е. Кіркпатріка 

[536] та Г. Даалдера [284].  

В європейській політичній науці 70–х рр. ХХ ст. ідея про первинну доцільність 

партійного урядування в парламентських демократіях знайшла своє відображення в 
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доробках Р. Роуза [852; 854; 855], який аргументував, що партійний уряд проявляється 

у здатності політичних (передусім парламентських) партій "переносити володіння 

найвищими офіційними посадами у режимі в оперативний контроль за урядом" [855, 

с. 413]. Але оскільки така здатність політичних партій впливати на функціонування урядів 

змінюється від однієї політичної системи до іншої, то Р. Роуз виокремив мінімально 

потрібні ознаки партійних урядів, серед яких такі: 1) наявність хоча б однієї партії, 

яка за результатами політичної конкуренції повинна стати домінуючою в партійній 

системі й у політичному режимі; 2) члени чи представники такої партії повинні обіймати 

важливі державні посади у системі влади; 3) кількість членів або представників партії 

на державних посадах має бути достатньою, щоби партія брала участь у розробці та 

просуванні широкого спектра політичних питань; 4) члени чи представники партії із 

державними посадами необхідні володіти знаннями, достатніми для контролю великих 

бюрократичних організацій; 5) члени або представники партії повинні сформулювати 

життєздатні політичні наміри, які обов’язково набувають чинності після отримання 

партійцями державних посад; 6) члени і представники партії повинні першочергову 

увагу приділяти реалізації політики політичної партії; 7) офіційна партійна політика 

має бути реалізована персоналом системи державної влади. В іншому випадку уряд 

не вважається партійним, а натомість може бути прикладом харизматичного лідерства, 

традиційного уряду, військового уряду, адміністративного уряду, так званого "уряду 

за інерцією" (англ. government by inertia) та ін. Схожий підхід до дефініювання 

партійного уряду на початку 80–х років ХХ ст. запропонували А. Мінтзел та 

Г. Шмітт. Вони аргументували, що партійний уряд становить форму регулювання 

соціального конфлікту, за якої безліч демократично організованих політичних партій 

відіграють відносно домінуючу роль і у сфері соціально-політичної медіації, й у 

самому процесі прийняття політичних рішень, тобто у сфері урядування. Однак таке 

визначення партійного уряду виявилось надто дефектним й емпірично незручним [167]. 

Значно спрощений підхід до трактування партійного уряду в парламентських 

демократіях наприкінці 80–х років ХХ ст. порекомендував Р. Кац [514–516]. На 

підставі його розвідок виокремлено три ключові ознаки партійного уряду: 1) всі 

головні урядові рішення приймають люди, які обрані на підставі електоральної 
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конкуренції за партійною ознакою, чи представники, які призначені й відповідальні 

перед ними; 2) політичний процес вирішується та здійснюється у межах урядової 

партії чи на підставі перемовин між урядовими партіями, унаслідок чого політичний 

процес реалізовується за партійними лініями, за що відповідають власне партії; 

3) найвищі посадовці уряду (прем’єр-міністр і міністри, тобто всі члени урядового 

кабінету) обираються в межах урядових партій та перед ними відповідальні за свої 

дії [515, с. 7; 516, с. 43–44]. Тому посади в уряді більшою мірою є похідними від 

підтримки в межах партії, аніж посади у партіях похідні від електоральних успіхів 

партії. Коли регламентовані ознаки партійного уряду не виконуються, альтернативно 

може йтись про корпоративне/неокорпоративне урядування, плюралістичну та пряму 

модель демократії [515, с. 18–20]. Подібно М. Лейвер і К. Шепсл [561] і В. Мюллер [703] 

виокремили такі альтернативи (інколи їх називають різновидами) партійного уряду, як 

бюрократичний, законодавчий, кабінетний, прем’єр-міністерський та міністерський.  

Дещо модифікований підхід стосовно дефініювання партійних урядів у 90–х рр. 

ХХ ст. сформулював Дж. Томассен [1001]. Вчений відштовхнувся від позиції, що 

партійний уряд значною мірою детермінується особливостями виборчого процесу й 

параметрами виборчої підзвітності. Відповідно у цьому контексті акцентовано 

не стільки на партійному уряді, скільки на ролі виборів як механізму формування 

зв’язків та представництва. Водночас було визначено ключові ознаки партійного 

уряду, в тому числі: 1) наділення електорату альтернативою у сенсі, що всі виборці можуть 

обирати між якнайменше двома партіями з різними політичними позиціями; 2) усі 

партії достатньо згуртовані й дисципліновані, аби бути спроможними реалізувати 

власні політичні програми; 3) усі виборці голосують відповідно до своїх політичних 

преференцій, тобто вибирають ту партію, яка найкраще представляє їхні політичні 

уподобання (це означає, що виборці мають політичні вподобання і знають про відмінності 

між програмами різних політичних партій); 4) партія чи коаліція, яка перемагає на 

виборах, формує та контролює уряд; 5) політичні програми партій і політичні 

преференції виборців обмежені одностороннім ідеологічним виміром.  

Синтетичний підхід до трактування партійних урядів у 10–х роках ХХІ ст. 

запропонував П. Мейр, який аргументував, що про партійний уряд у парламентській 
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демократії йдеться тоді, коли: партія або партії отримують контроль за виконавчою 

владою як результат перемоги на змагальних парламентських виборах; лідери та 

керівники у системі виконавчої влади (зокрема в складі урядових кабінетів і кабінетів 

міністрів) рекрутуються урядовими партіями зі середовища урядових партій; 

урядові партії на основі політичної конкуренції пропонують виборцям чіткі політичні 

альтернативи; коли державна політика детермінована партією/партіями, які обіймають 

керівні посади в урядовому кабінеті й кабінеті міністрів; виконавча влада та її урядовий 

кабінет відповідальні через урядові партії перед іншими партіями [632].  

Це, на думку Х. Кемана [518; 520] і М. Шмідта [889], засвідчує, що в парламентських 

демократіях саме партійні уряди є ядром політичної діяльності, яке у формуванні й 

функціонуванні значною залежить від своєї внутрішньої організації та діяльності 

уряду загалом і від взаємодії релевантних чи істотних політичних акторів (зокрема 

політичних партій) і впливу правил гри (зокрема інститутів). Відтак формування 

(склад або композиція) і тривалість/стабільність ("виживання") партійних урядів є 

важливими у парламентських демократіях для розуміння стратегічних можливостей 

урядових кабінетів як генеральних, організованих і колективних агентів у "ланцюгу" 

делегування повноважень і відповідальності [519]. Це переконливо підтверджує, що 

партійний уряд є: а) головним актором будь-якої парламентської (представницької) 

демократії; б) магістральною потребою та вимогою розробки й здійснення програми 

політичної діяльності упродовж певного періоду; в) стратегічним агентом у 

"ланцюгу" демократичного контролю і командування, делегування та відповідальності. 

Тому на практиці формальні правила демократичної гри (демократичного режиму) 

визначають "простір для маневру" урядового кабінету, що у діяльності опирається 

на важливих акторів, котрі формують, підтримують або опонують уряду, в тому числі у 

форматі політичних (передусім парламентських) партій. Ось чому взаємодія партій і 

урядових кабінетів з приводу формування та функціонування других формують різні 

ключові цілі перших, зокрема у формі пошуку партіями власної політики і своїх посад. 

Пошук партіями такої політики виявляється у тому, що вони діють так, аби змусити 

урядовий кабінет і уряд функціонувати в інтересах політичних партій, відображати 

їхні ідеї та постулати із приводу розуміння суспільного поступу. Натомість пошук 
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партіями своїх посад виявляється у тому, що вони на підставі конкуренції між собою 

намагаються отримати доступ до "арени" прийняття політичних рішень у парламенті 

й урядовому кабінеті [165; 956]. Відповідно партійний уряд позиціонується як 

своєрідна "вузлова точка" уряду та урядування в парламентських демократіях: він 

поєднує все, що є на "вході" й на "виході" політичної системи будь-якого типу 

парламентської демократії, тому позиціонується у вигляді своєрідного "машинного 

відділення" державного політичного процесу [520, с. 4]. 

Унаслідок цього абсолютно очевидно, що партійний урядовий кабінет є органом 

виконавчої влади, який відповідальний за розробку політики та представництво у 

межах найвищого рівня тієї чи іншої парламентської демократії. Отже, окреслення 

сутності конкретного партійного урядового кабінету залежить від того, в який спосіб 

формується цей урядовий кабінет та з яких структурних компонентів (партій) він 

складається, а також від того, в якому ж інституційному контексті функціонує такий 

кабінет [262; 476; 565; 889, с. 175–178; 890; 1042]. Це означає, що феномен партійного 

уряду не уніфікований і консолідований, бо за композицією усі партійні уряди треба 

поділяти на однопартійні і коаліційні (багатопартійні) уряди, а за парламентським статусом 

та розміром партій урядових кабінетів, характером сталого партійного членства і 

сталої партійної підтримки урядів парламентами – на уряди більшості й меншості [46, 

с. 189–204]. Тому партійні уряди у різних парламентських демократіях є однопартійними 

більшості та коаліційними більшості, однопартійними меншості й коаліційними 

меншості1. Вони детерміновані різними позиціями політичних партій у контексті 

різних партійних систем та пошуку партіями власної політики і своїх посад [520, с. 5], 

отже – різними політичними стратегіями урядування та результатами стабільності й 

ефективності [212; 521]. Тому кожен тип партійного уряду треба розглядати дистинктивно. 

Однопартійні уряди більшості в парламентських демократіях формують у 

випадках, коли за результатами парламентських виборів у тій чи іншій країні якась із 

партій-учасниць виборів отримує понад 50% мандатів у національному парламенті 

(чи його нижній/провідній палаті) та самотужки створює урядовий кабінет, його склад 

                                                           
1 Такий висновок про особливості типологізації урядових кабінетів у парламентських демократіях значною мірою 

зроблено з огляду на наукові доробки А. Лейпхарта, Дж. Волдендорпа, Х. Кемана, Я. Баджа, С. Берглунда, Й. Екмана, 

Ф. Аарброта, В. Мюллера, К. Строма тощо [137; 518; 591, с. 90–115; 701; 711; 928; 1041–1043]. 
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та самостійно забезпечує такому урядовому кабінетові вотум інвеститури і стабільну 

парламентську підтримку. Формування однопартійних урядів більшості переважно 

властиве для двопартійних систем і багатопартійних систем з домінуючою партією1.  

Коаліційні уряди більшості в парламентських демократіях формуються тоді, 

коли за результатами парламентських виборів у тій чи іншій країні жодна політична 

партія не отримує понад 50% мандатів у національному парламенті (або його нижній 

чи провідній палаті) й не може самотужки створити урядовий кабінет (чи самостійно 

забезпечити кабінету вотум інвеститури та стабільну однопартійну парламентську 

підтримку), а тому вона змушена вступати в коаліцію з іншими партіями/блоками 

(чи фракціями) у парламенті (його нижній/провідній палаті) та їхніми представниками. 

Право сформувати урядовий кабінет у згадуваному випадку має передусім найбільша 

парламентська фракція, її лідер чи представник зі статусом форматора. Коли 

їм не вдається домовитися про формування коаліційного уряду більшості з іншими 

парламентськими фракціями, право сформувати уряд передають другій за розмірами 

парламентській фракції, її лідерові чи представнику, які мають статус форматора, і так 

далі доти, доки не буде сформовано уряду більшості. Якщо не вдається сформувати 

коаліційного уряду більшості, спочатку розглядають варіанти про формування  

уряду меншості, а згодом – варіанти стосовно формування непартійного уряду. Якщо не 

вдається сформувати уряду як такого (жодного його типу), глава держави чи інша 

уповноважена особа в межах парламентської демократії може розпустити парламент 

(його нижню/провідну палату), оголосивши дострокові вибори (інколи передбачено 

норму про автономний, тобто незалежний від рішень інших інститутів влади й інших 

посадових осіб, розпуск парламенту у випадку неформування ним урядового кабінету). 

Створення коаліційного уряду більшості у парламентських демократіях потребує 

від його учасників дотримання кількох умов: а) пошуку основними партіями/блоками 

союзників у формуванні парламентської більшості; б) порозуміння між союзниками 

щодо головних напрямів і цілей майбутньої діяльності уряду; в) розподілу посад 
                                                           
1 За межами парламентських демократій однопартійні уряди більшості також формують у президентських республіках і 

абсолютних монархіях (незалежно від їхнього політичного режиму), де глави держав призначають міністрів урядових 

кабінетів зі складу своїх партій та партій, з якими вони асоціюються. Цікаво, що статистично однопартійні уряди більшості 

переважно формують у недемократичних політичних режимах (головно – у тоталітарних, а менше – в авторитарних). 

Натомість серед парламентських демократій однопартійні уряди більшості практично не трапляються у консенсусних 

демократіях, хоча є дуже поширеними у вестмінстерських демократіях (детально див. табл. 2.1). 
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між союзниками в уряді й узгодження програми діяльності уряду. Однак коаліційні 

уряди більшості у парламентських демократіях також не уніфіковані, не ідентичні, а 

різняться за структурою партійно-парламентської підтримки (зокрема на засадах 

підтримки урядів у парламентах або їхніх нижніх/провідних палатах) і логікою свого 

формування. Приміром, виокремлюють мінімально-переможні й надлишково-переможні 

коаліційні уряди більшості. Коаліційний уряд більшості є мінімально-переможною 

коаліцією, коли він сформований із двох і більше парламентських партій, які сумарно 

за кількістю своїх парламентських мандатів (чи мандатів у нижній/провідній палаті 

парламенту) становлять абсолютну більшість у парламенті, за умови, що вихід хоча 

б однієї будь-якої партії з парламентсько-урядової більшості спричиняє дострокове 

припинення повноважень коаліційного уряду більшості. Формування мінімально-

переможних коаліцій відбувається з огляду на те, що основний мотив діяльності 

кожної політичної партій – намагання отримати максимальну кількість посад в 

уряді за мінімальних "затрат". З огляду на це, зрозуміло, що переможною є урядова 

коаліція, яка контролює абсолютну більшість мандатів у парламенті (тобто хоча би 

50% мандатів парламенту або його нижньої/провідної палати плюс 1 мандат), а 

мінімальною – урядова коаліція, у складі якої немає парламентських партій, які не є 

обов’язковими для гарантування уряду сталої підтримки парламентської більшості. 

За такою логікою, коаліційний уряд більшості є надлишково-переможною коаліцією, 

коли його створено з двох і більше парламентських партій, які сумарно за кількістю 

своїх парламентських мандатів (чи мандатів у нижній/провідній палаті парламенту) 

становлять абсолютну більшість у парламенті (чи його нижній/провідній палаті), за 

умови, що вихід з уряду та парламентсько-урядової більшості певної парламентської 

партії/партій, яка/які має/мають надлишковий (адитивний) статус, не призводить до 

втрати урядом підтримки абсолютної більшості депутатів у парламенті (його нижній 

або провідній палаті), хоча спричиняє дострокове припинення повноважень уряду 

більшості через зміну типу структури його коаліційності – з надлишково-переможної 

на мінімально-переможну. Причинами формування надлишково-переможних коаліцій 

у парламентських демократіях зазвичай є: 1) бажання/намагання гарантувати безпеку 

статусу "переможних" урядів, коли окремі партії не є надійними; 2) прагнення партій 



132 

бути у "середині" урядового кабінету, а тому за рахунок урядової "сили" зміцнити 

власну політичну позицію; 3) інші специфічні умови (приміром, вимоги, щоби деякі 

партії/групи були обов’язково представлені в урядовому кабінеті) [46, с. 189–204]. 

Окреме місце серед коаліційних урядів більшості у парламентських демократіях 

посідають уряди/коаліції національної єдності й великі коаліції, котрі можуть бути і 

мінімально-переможними, і надлишково-переможними коаліціями. Коаліціями 

національної єдності є такі коаліційні уряди більшості, які складаються з усіх або 

майже усіх парламентських партій, що об’єднуються у періоди політичних і/або 

соціально-економічних змін, воєн та національних катастроф, надзвичайних станів. Під 

час формування коаліцій національної єдності ідеологічні й політичні уподобання 

парламентських партій не відіграють жодної практичної ролі, унаслідок чого такі 

коаліції переважно формуються у складі та за підтримки парламентських партій, 

сумарна частка мандатів яких у парламентах (чи їхніх нижніх/провідних палатах) не 

нижча 90%. Примітно те, що коаліції національної єдності не формуються у  

випадку парламентсько-політичних криз, коли традиційні коаліційні партнери не 

можуть сформувати жодної конструкції коаліційних урядів більшості. Це властиво 

для великих коаліцій, якими є коаліційні уряди більшості, котрі формуються на 

підставі об’єднання усіх великих та рівних в електоральному сенсі, але ідеологічно, 

урядово та формотворчо несумісних чи протилежних парламентських партій. Це 

означає, що партії, які є учасниками великих коаліцій, традиційно є самостійними 

формотворчими центрами урядів і становлять розбіжні позиції партійно-політичного 

ідеологічного спектра. Великі коаліції здебільшого формуються у парламентських 

демократіях, де існує дві домінуючі чи провідні партії з різними ідеологічними 

позиціями й орієнтаціями та інші дрібні парламентські партії.  

Причини створення великих коаліцій: 1) національна криза, коли існує потреба 

національної єдності й стабільності, яка спричинена потребою подолання ідеологічних 

відмінностей між великими партій; 2) усвідомлення великими парламентськими 

партіями, що вони мають більше спільного в ідеологіях поміж собою, ніж з дрібними 

партіями; 3) висока фрагментація дрібних парламентських партій. Одночасно, великі 

коаліції формують із огляду на два набори причин. Перший стосується "добровільного" 
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формування великих коаліцій: коли вони виникають з метою обмеження негативного 

впливу радикальних лівих чи правих партій, які мають представництво у парламенті; 

коли формування великих коаліцій є традицією політичних систем окремих країн; 

коли фрагментація дрібних парламентських партій є настільки значною, що жодний 

інший формат урядового кабінету, крім великої коаліції двох найбільших ідеологічно 

протилежних партій, не є стабільнішим. Другий набір причин формування великих 

коаліцій стосується їхнього "недобровільного" створення. Це виявляється у випадках 

неможливості формування інших моделей партійних урядів. Саме тому ще однією 

причиною формування великих коаліцій у парламентських демократіях є врахування 

таких "векторів", як парламентський і непарламентський (позапарламентський). Річ у 

тому, що найчастіше великі коаліції є продуктом політичної кризи – державної кризи 

або парламентської кризи (коли відсутня парламентська більшість, яка потрібна для 

формування уряду, а також через сильну партійно-парламентську фрагментацію 

країни) [4; 955; 1042]. В деяких парламентських демократіях великі коаліції формуються 

у повоєнні або перехідні (чи транзитні) періоди їхнього політичного розвитку. Проте 

головною причиною їхнього формування є неможливість створення стабільної більшості у 

парламенті на підставі хоча би одного домінуючого партійного/блокового урядово-

формотворчого центра/актора (звісно – як вето-гравця). За сценарію творення коаліцій 

національної єдності й великих коаліцій особливістю парламентських демократій 

стає відсутність у парламенті або його нижній/провідній палаті сумірної за "силою" із 

урядом й урядовими партіями опозиції та опозиційних партій. Під час функціонування 

великих коаліцій і коаліцій національної єдності опозиційні партії можуть діяти чи 

навіть не діяти у парламенті, але в будь-якому випадку вони слабкі й не здатні 

висувати альтернатив урядовим курсам. Проте одночасно примітно, що великі коаліції 

традиційно позиціонуються як "коаліції протилежного радіусу дії", натомість коаліції 

національної єдності – як "коаліції максимального радіусу дії". 

Якщо партії/партіям не вдається сформувати або у них нема бажання сформувати 

спочатку однопартійний, а після цього й коаліційний уряд більшості (за винятком 

великих коаліцій, адже у них дещо інша логіка формування), то в більшості країн, 

котрі є парламентськими демократіями (якщо цього прямо не заборонено законодавчо), 
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парламентські партії вдаються до формування партійних урядів меншості, котрі, 

як було зазначено вище, можуть бути однопартійними й коаліційними. Не вникаючи 

у безпосереднє дефініювання урядів меншості, адже це буде зроблено в наступних 

частинах дослідження, ми повинні аргументувати, що однопартійні урядові кабінети 

меншості формують лише однією парламентською партією, яка не має абсолютної 

більшості мандатів у парламенті чи його нижній/провідній палаті, а натомість коаліційні 

уряди меншості опираються на підтримку двох і більше парламентських партій, 

котрі не мають абсолютної більшості мандатів у парламенті чи його нижній/провідній 

палаті. Проте для отримання вотуму довіри (інвеститури) та початку функціонування 

урядовий кабінет меншості (однопартійний чи коаліційний – це знову таки всебічно буде 

окреслено в наступних розділах дослідження) має одержати підтримку більшості [238; 523] 

(абсолютної чи відносної – залежно від національного законодавства в тій чи іншій 

країні) депутатів у парламенті або його нижній/провідній палаті. Формуються же 

уряди меншості у різних прикладах і типах парламентських демократій з відмінних 

причин, що часто несумірні й потребують дистинктивного розгляду. Однак з-поміж 

них найчастіше виокремлюють такі, як: складність або неможливість узгодження 

інтересів ймовірних партнерів, а також відсутність імовірних партнерів під час 

формування коаліційних урядів більшості; розбіжності інтересів партнерів у процесі 

функціонування коаліційних урядів більшості й інших коаліційних урядів меншості; 

прагнення розширити розмір іншого урядового кабінету меншості через залучення 

до нього додаткових учасників і, як наслідок, гарантувати собі надійніші умови 

функціонування; дострокова відставка прем’єр-міністра чи уряду більшості або 

меншості (внаслідок будь-якої причини), після чого не вдається створити уряд більшості; 

формування урядових кабінетів меншості як тимчасових урядів за умов політичної 

кризи і до проведення чергових/дострокових парламентських виборів [46, с. 199–204]. З 

огляду на це, зрозуміло, що у парламентських демократіях урядові кабінети меншості 

позиціонуються як закономірний варіант "виходу зі стану" протистояння партій у 

парламенті чи його нижній/провідній палаті на ідеологічній основі [565]. Це означає, що 

уряд меншості треба розглядати як нормальний результат політичної конкуренції [970], 

адже візуально він виконує ті ж самі функції, що й уряд більшості, а інколи буває й 
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менш конфліктним, аніж уряд більшості [638, с. 626]. Проте уряд меншості має завжди 

враховувати загрози його дострокової відставки (приміром, вотуму недовіри), і в 

зв’язку з цим повинен приділяти велику увагу відносинам з неурядовими партіями, 

які в парламенті становлять "більшість". 
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Рис. 2.3. Логічно-раціональна послідовність доцільності формування різних типів 

урядів у "ланцюгу" делегування повноважень у парламентських демократіях 

Підсумовуючи відмінні особливості концептуалізації та типологізації урядів у 

парламентських демократіях, окреслюємо загальну логіку й раціональну потребу (чи 

логічно-порядкову нагальність) формування різних типів урядів. Згідно з означеною 
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теорією агентських відносин, парламенти або їхні нижні/провідні палати, котрі звично 

складаються із обраних виборцями політичних партій і блоків, будучи ключовими 

принципалами формування таких агентів, як уряди та урядові кабінети, передусім 

виходять з такої раціональної позиції партій як структурних складових парламентів, 

бажання та намагання розширити свій політичний авторитет в урядах та урядових 

кабінетах. Відповідно парламентські партії цілераціонально виступають передусім за 

формування партійних урядів і урядових кабінетів. Проте все-таки формування того чи 

іншого типу партійного уряду парламентськими партіями також має свою логічно-

раціональну вагомість і вибіркову послідовність. Це зумовлено трактуванням партії 

у вигляді політичної організації, однією з ознак якої є отримання влади. 

З огляду на це, теоретико-емпірично беззаперечно та цілком очевидно, що будь-

яка парламентська партія передусім раціоналізована формуванням однопартійного 

уряду більшості. Якщо вона наділена абсолютною більшістю мандатів у парламенті 

чи його нижній/провідній палаті, її раціональна мета зазвичай реалізовується. Якщо 

ж ні одна парламентська партія не має абсолютної більшості мандатів у парламенті, 

тоді на порядку денному постає формування коаліційного уряду більшості. Саме він 

може забезпечити більшість парламентських партій чи абсолютну більшість мандатів 

різних партій у парламенті владними позиціями в урядовому кабінеті. 

Однак і тут фактично все відбувається у повній відповідності з раціонально-

логічними пошуками парламентських партій. Оскільки жодна партія не хоче втратити 

навіть частини гіпотетичних урядових повноважень, то і на порядку денному 

передусім розглядаються ідеї про формування мінімально-переможних коаліцій, а вже 

пізніше – про формування надлишково-переможних коаліцій. Цікаво, що створення 

коаліцій національної єдності (зазвичай становлять різновид надлишково-переможних 

коаліцій) для партій позиціонується як найменш раціональне, оскільки змушує їх 

втратити найбільшу частину гіпотетичних урядових повноважень. У випадку, коли партії 

парламенту не можуть домовитись про формування й коаліційного уряду більшості, 

тоді перед ними зазвичай виникає дилема вибору між урядом меншості або великою 

коаліцією (як типами партійних урядів), непартійним/технократичним урядом або 

розпуском парламенту та його достроковими виборами. Спочатку з позиції теорії 
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раціонального вибору перевіряється найменш конфліктний і частково доцільний 

варіант про формування уряду меншості (однопартійного чи коаліційного), що за 

структурою ситуативної парламентської підтримки уряду (без одержання партією 

в урядовому кабінеті ситуативної підтримки міністерських портфелів) у дечому нагадує 

варіант формування мінімально-переможної коаліції. Якщо ж і цей варіант виявиться 

неефективним та нерезультативним, тоді найбільші й ідеологічно або формотворчо 

протилежні партії парламенту приступлять до перевірки варіанта про формування 

великої коаліції. Після негативного результату почнеться розгляд варіанта стосовно 

формування непартійного/технократичного урядового кабінету. І лише невдача на 

цьому етапі урядового формотворення буде підставою для розпуску парламенту, 

проведення його дострокових виборів, а також формування тимчасово виконуючого 

обов’язки урядового кабінету1, що зі зрозумілих причин вважають "цілковитим фіаско" 

виборчої та парламентської діяльності будь-якої партії, котра іманентно прагне до влади, 

що в парламентських демократіях концентрується в урядах і урядових кабінетах.  

Окреслену логічно-раціональну послідовність і значущість різних типів урядів 

та урядових кабінетів у парламентських демократіях теоретично подано на рис. 2.3, 

а емпірично відображено у табл. 2.1. Зокрема, очевидно, що абсолютну більшість 

конструкцій урядових кабінетів європейських парламентських демократій (країн 

Західної та Центрально-Східної Європи) становлять партійні урядові кабінети – 

понад 97% усіх урядових кабінетів. З-поміж них в абсолютній більшості країн 

превалюють коаліційні уряди більшості (понад 56% усіх партійних кабінетів). 

Виняток становлять певні європейські парламентські демократії, де кількісно 

(абсолютно чи відносно) переважають інші типи партійних урядів, зокрема Греція, 

Мальта і Сполучене Королівство, у котрих домінують однопартійні уряди більшості, 

Іспанія, Норвегія і Швеція, в яких превалюють однопартійні уряди меншості, і Данія й 

Румунія, де перевагу мають коаліційні уряди меншості (сумірна чи майже сумірна кількість 

різних типів партійних урядових кабінетів властива для Ірландії, Португалії, Болгарії).  

                                                           
1 За словами С. Голдер, під тимчасово виконуючими обов’язки урядовими кабінетами розуміють такі урядові кабінети, 

які повинні лише підтримувати статус-кво. Міністри таких урядових кабінетів, у тому числі посада прем’єр-міністра, 

здебільшого входять до певних політичних партій. Однак – необов’язково, адже інколи міністри та прем’єр-міністри 

тимчасово виконуючих обов’язків урядових кабінетів є непартійними технократами. Однак це не означає, що всі непартійні 

(технократичні) уряди автоматично доцільно трактувати як тимчасово виконуючі обов’язки [415]. 
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Таблиця 2.1 

Класифікація та статистика урядових кабінетів в європейських парламентських демократіях (на грудень 2016 р.)1  

 

                                                           
1 Умовні позначення: П – партійні уряди; НП – напівпартійні уряди; ОБ – однопартійні уряди більшості; КБ – коаліційні уряди більшості; ОМ – однопартійні уряди меншості; КМ – 

коаліційні уряди меншості; МПК – мінімально-переможні коаліції; НПК – надлишково-переможні коаліції; ВК – великі коаліції; УНЄ – уряди національної єдності; Т/Н – 

технократичні/непартійні уряди. Усі типи урядових кабінетів підраховано разом із тимчасово виконуючими обов’язки урядовими кабінетами (де існували, кількість тимчасово 

виконуючих обов’язки урядів вказано у дужках). Великих коаліцій та урядів (коаліцій) національної єдності дистинктивно до підрахунку кількості урядів не введено, оскільки вони є 

зразками мінімально-переможних або надлишково-переможних коаліцій. Тому їх подано винятково в ракурсі сумарної кількості коаліційних урядів більшості. Напівпартійні урядові 

кабінети до підрахунку сумарної кількості урядів також не введено, адже вони є нетиповими зразками партійних урядів і підраховані на підставі класифікації партійних урядів. Це 

означає, що такі урядові кабінети підраховано стосовно сумарної кількості партійних урядів у країнах, які є парламентськими демократіями. У кожній країні аналіз урядових 

кабінетів здійснено від дати проведення перших повоєнних (після завершення чи на момент завершення Другої світової війни) й одночасно демократичних парламентських виборів. 

Дані таблиці обчислено на підставі існуючих статистичних даних кількох баз даних [89; 336; 485].  

Країна П НП ОБ КБ ОМ КМ МПК НПК ВК УНЄ Т/Н Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з листопада 1945 р.) 34 (5) – 4 (0) 28 (5) 1 (0) 1 (0) 26 (5) 2 (0) 15 (0) 1 (0) – 34 (5) 

Бельгія (з березня 1946 р.) 46 (7) – 3 (0) 36 (5) 2 (0) 5 (2) 18 (2) 18 (3) 4 (0) – – 46 (7) 

Греція (з листопада 1974 р.) 21 (2) 2 (2) 13 (0) 6 (2) 2 (0) – 4 (0) 2 (2) – 2 (2) 3 (3) 24 (5) 

Данія (з жовтня 1945 р.) 39 (0) – – 3 (0) 15 (0) 21 (0) 3 (0) – – – – 39 (0) 

Ірландія (з травня 1944 р.) 27 (0) – 6 (0) 8 (0) 7 (0) 6 (0) 8 (0) – – – – 27 (0) 

Ісландія (з червня 1946 р.) 33 (3) – – 27 (0) 4 (2) 2 (1) 24 (0) 3 (0) 1 (0) – – 33 (3) 

Іспанія (з червня 1977 р.) 15 (2) – 4 (0) – 11 (2) – – – – – – 15 (2) 

Італія (з червня 1946 р.) 63 (1) 2 (0) – 37 (0) 15 (1) 11 (0) 5 (0) 32 (0) – 1 (0) 3 (3) 66 (4) 

Люксембург (з жовтня 1945 р.) 21 (1) – – 21 (1) – – 17 (1) 4 (0) 10 (0) 1 (0) – 21 (1) 

Мальта (з лютого 1962 р.) 15 (0) – 14 (0) – 1 (0) – – – – – – 15 (0) 

Нідерланди (з липня 1946 р.) 32 (9) – – 24 (2) – 8 (7) 13 (2) 11 (0) 9 (0) – – 32 (9) 

Німеччина (з вересня 1949 р.) 25 (0) – – 25 (0) – – 21 (0) 4 (0) 3 (0) – – 25 (0) 

Норвегія (з листопада 1945 р.) 31 (1) – 6 (0) 5 (0) 13 (0) 7 (1) 5 (0) – – – – 31 (1) 

Португалія (з квітня 1975 р.) 22 (3) – 3 (0) 8 (0) 9 (3) 2 (0) 5 (0) 3 (0) 1 (0) – 2 (1) 24 (4) 

Сполучене Королівство (1945 р.) 26 (0) – 22 (0) 1 (0) 3 (0) – 1 (0) – – – – 26 (0) 

Фінляндія (з березня 1945 р.) 48 (1) 1 (0) – 39 (1) 3 (0) 6 (0) 8 (1) 31 (0) – 2 (0) 6 (6) 54 (7) 

Франція (з листопада 1945 р.) 65 (5) 7 (2) 1 (0) 53 (5) 7 (0) 4 (0) 12 (0) 41 (5) – – – 65 (5) 
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Закінчення табл. 2.1 

Країна П НП ОБ КБ ОМ КМ МПК НПК ВК УНЄ Т/Н Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Швеція (з вересня 1944 р.) 31 (0) – 2 (0) 6 (0) 19 (0) 4 (0) 6 (0) – – – – 31 (0) 

Разом, № 
594 

(40) 

12 

(4) 

78 

(0) 

327 

(21) 

112 

(8) 

77 

(11) 

176 

(11) 

151 

(10) 

43 

(0) 

7 

(2) 

14 

(13) 

608 

(53) 

У відсотках (не враховуючи 

тимчасово виконуючих обов’язки 

урядів),% 

100 2,0 13,1 55,0 18,9 13,0 53,8 46,2 13,1 2,1 2,3 100 

100 2,0 100 100 7,2 1,2 2,3 100 

97,7 2,3 100 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія (з жовтня 1990 р.) 9 (2) 1 (1) 1 (0) 3 (0) 3 (1) 2 (1) 1 (0) 2 (0) 1 (0) – 4 (3) 13 (5) 

Естонія (з вересня 1992 р.) 16 (0) – – 12 (0) 2 (0) 2 (0) 12 (0) – – – – 16 (0) 

Латвія (з травня 1990 р.) 24 (0) 2 (0) 1 (0) 14 (0) – 9 (0) 10 (0) 4 (0) – – – 24 (0) 

Литва (з березня 1990 р.) 19 (1) – 3 (1) 10 (0) – 6 (0) 3 (0) 7 (0) – 2 (0) – 19 (1) 

Польща (з червня 1989 р.) 21 (2) – 1 (0) 14 (1) 3 (1) 3 (0) 9 (0) 5 (1) – 1 (0) – 21 (2) 

Румунія (з травня 1990 р.) 21 (1) 4 (1) 1 (0) 6 (1) 4 (0) 10 (0) 1 (0) 5 (1) 1 (0) – 1 (1) 22 (2) 

Сербія (з січня 2007 р.) 5 (0) – – 5 (0) – – 5 (0) – – – – 5 (0) 

Словаччина (з червня 1990 р.) 17 (1) – 1 (0) 10 (0) 1 (0) 5 (1) 7 (0) 3 (0) – – – 17 (1) 

Словенія (з квітня 1990 р.) 16 (0) – – 12 (0) – 4 (0) 10 (0) 2 (0) – – – 16 (0) 

Угорщина (з квітня 1990 р.) 11 (0) 1 (0) – 9 (0) 2 (0) – 3 (0) 6 (0) – – – 11 (0) 

Хорватія (з січня 2000 р.) 11 (0) – – 5 (0) 2 (0) 4 (0) 3 (0) 2 (0) – – – 11 (0) 

Чехія (з червня 1990 р.) 14 (1) 2 (1) – 9 (0) 2 (0) 3 (1) 8 (0) 1 (0) – – 2 (2) 16 (3) 

Чорногорія (з вересня 2006 р.) 5 (0) – – 5 (0) – – 5 (0) – – – – 5 (0) 

Разом, № 
189  

(8) 

10 

(3) 

8 

(1) 

114 

(2) 

19 

(2) 

48 

(3) 

77 

(0) 

37 

(2) 

2 

(0) 

3 

(0) 

7 

(6) 

196 

(14) 

У відсотках (не враховуючи 

тимчасово виконуючих обов’язки 

урядів),% 

100 5,3 4,2 60,3 10,1 25,4 67,5 32,5 1,8 2,6 3,6 100 

100 5,3 100 100 1,1 1,6 3,6 100 

96,4 3,6 100 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ 

Разом, № 
783 

(48) 

22 

(7) 

86 

(1) 

441 

(23) 

131 

(10) 

125 

(14) 

253 

(11) 

188 

(12) 

45 

(0) 

10 

(2) 

21 

(19) 

804 

(67) 

У відсотках (не враховуючи 

тимчасово виконуючих обов’язки 

урядів),% 

100 2,8 11,0 56,3 16,7 16,0 57,4 42,6 10,2 2,3 2,6 100 

100 2,8 100 100 5,7 1,3 2,6 100 

97,4 2,6 100 
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Коаліційні уряди більшості в європейських парламентських демократіях  

найчастіше проявляються у форматі мінімально-переможних коаліцій (понад 57% 

від усіх коаліційних урядів більшості). Однак це не притаманно для Бельгії, Греції, 

Іспанії, Італії, Мальти, Нідерландів, Португалії, Фінляндії, Франції, Болгарії, Литви, 

Румунії, Угорщини, Хорватії, в яких мінімально-переможні коаліції не формують, 

превалюють надлишково-переможні коаліції або кількість мінімально-переможних і 

надлишково-переможних коаліцій є сумірною чи майже сумірною (див. Додаток Б). 

Отже, особливість більшості урядів в європейських парламентських демократіях 

полягає у їхньому формуванні не за максимальною "логічною раціональністю" та 

простотою (тобто ідеологічною унілатеральністю), а на підставі охоплення різних 

партійно-ідеологічних інтересів. Дуже значною мірою це спричинено специфікою 

партійних і виборчих систем країн Західної та Центрально-Східної Європи. Тому в 

європейських парламентських демократіях однопартійні урядові кабінети більшості 

трапляються вкрай зрідка. Превалюючим типом урядових кабінетів вони є тільки, 

як було зазначено вище, у Греції, Мальті й Сполученому Королівстві, а також інколи 

трапляються (чи траплялись раніше) в Австрії, Бельгії, Ірландії, Іспанії, Норвегії, 

Португалії, Франції, Швеції, Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині. 

Частіше однопартійні уряди більшості формуються у парламентських демократіях 

країн Західної (13,1%), а не Центрально-Східної Європи (4,2%). Загалом однопартійні 

уряди більшості із усіх партійних урядів європейських парламентських демократій 

становлять тільки 1/10. Однак навіть попри це, урядові кабінети більшості (однопартійні 

й коаліційні сумарно) превалюють в абсолютній більшості країн Європи, окрім Данії, 

Іспанії, Норвегії, Швеції, Болгарії і Румунії, де з партійних кабінетів кількісно переважають 

уряди меншості (див. Додаток Б). 

Уряди меншості (однопартійні і коаліційні) в європейських парламентських 

демократіях у 2016 р. становили сумарно 32,7%. Це проявляється у тому, що кожний 

третій партійний уряд є кабінетом меншості. Схожі висновки простежуємо у безлічі 

інших наукових досліджень типів урядових кабінетів, зокрема в контексті різних країн 

Західної та Центрально-Східної Європи. Для прикладу, ще в далекому 1973 р. М. Тейлор і 

М. Лейвер, аналізуючи урядові кабінети меншості у дванадцяти західноєвропейських 
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парламентських демократіях, аргументували, що вони становили 34,1% від усіх 

урядів у регіоні [564, с. 229]. В. Херман і Дж. Поуп [464, с. 191] в аналогічний період 

виснували, що у західноєвропейських демократіях уряди меншості становили 35,7% 

від усіх урядів (дослідники не брали до уваги Німеччину і Люксембург, де станом на 

момент порівняльного аналізу в 1973 р. не функціонувало жодного урядового кабінету 

меншості). Раніше, у 1971 р., за даними дослідження десяти країн Західної Європи 

Х. Даалдера [283, с. 288; 285], уряди меншості становили теж понад третину всіх урядів 

у регіоні. Дещо пізніше, зокрема за відомостями розвідок К. Строма [970, с. 202] (1984 р.), 

А. Лейпхарта [584, с. 81] (1984 р.), Г. Люебберта [609] (1986 р.), Дж. Робертсона [843] 

(1986 р.), а також М. Галлахера, К. Лейвера і П. Мейра [397] (1995 р.), уряди меншості 

у західних демократіях становили відповідно 35,3, 30,7, 37,2 та 36,0% від усіх типів 

урядів у регіоні. Зрештою, станом на 2008, 2009 і 2012 рр. гомологічні результати було 

отримано у порівняльних аналізах урядових кабінетів меншості в парламентських 

демократіях таких дослідників, як К. Стром, В. Мюллер, Т. Бергман [958], С. Хоболт, 

Дж. Карп [470] та Е. Шрідхаран [943, с. 328]. Однотипні висновки стосуються країн 

Центрально-Східної Європи. Так, за даними А. Романюка, В. Литвина та Н. Панчак-

Бялоблоцкої, очевидно, що у регіоні станом на 2013 р. урядові кабінети меншості 

становили 37,2% від партійних урядових кабінетів (тобто трохи менше у зрізі всіх 

типів урядів) [46, с. 184]. Ситуація ще більше проясняється у тому випадку, коли, як 

зазначає К. Стром [970, с. 203], із порівняльного зіставлення типів урядів у кожній 

парламентській демократії вилучити непартійні кабінети (зазвичай – це тимчасово 

виконуючі обов’язки адміністрації) й однопартійні уряди більшості (тобто безпосередні 

сценарії ситуацій більшості, про що йтиметься далі в дослідженні). У такому випадку 

середній показник формування урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях перевищуватиме 40%. Доречно нагадати: упродовж 1940–х – 2010–х рр. 

частота формування урядів меншості загалом і у середньому в європейських демократіях 

спершу (до 1990–х рр.) зростала, а згодом (від 1990–х рр.) почала нерелевантно 

скорочуватись (див. у табл. 2.2). 

Особливо цікаво і те, що станом на 2016 р. частка урядових кабінетів меншості 

у парламентських демократіях Західної та Центрально-Східної Європи була майже 
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сумірною – відповідно 31,9 та 35,5%. Різниця ж полягає тільки у тому, що в 

парламентських демократіях країн Західної Європи превалюють однопартійні уряди 

меншості (18,9% від усіх партійних кабінетів і 59,3% від усіх урядів меншості), 

а натомість у парламентських демократіях Центрально-Східної Європи – коаліційні 

уряди меншості (25,4% від усіх партійних урядових кабінетів та 71,6% від усіх 

урядових кабінетів меншості). Загалом у європейських парламентських демократіях 

співвідношення однопартійних та коаліційних урядових кабінетів меншості (разом 

станом на 2016 р. – 256 урядових кабінетів) було майже ідентичним – відповідно 16,7% 

(131 кабінет) та 16,0% (125 кабінетів) від усіх партійних кабінетів.  

Таблиця 2.2 

Частота формування урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях, за десятиріччями (1940–і – 2010–і рр.) (станом на грудень 2016 р.) [336] 

Країна 
1940–і 

роки  

1950–і 

роки  

1960–і 

роки 

1970–і 

роки 

1980–і 

роки 

1990–і 

роки 

2000–і 

роки 

2010–і 

роки 

1940–і – 

2010–і рр. 

Кількість урядів 

меншості / всіх урядів 

Парламентські демократії Західної Європи 

Австрія 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,17 0,00 0,06 2 / 34 

Бельгія 0,10 0,33 0,00 0,25 0,00 0,00 0,17 0,25 0,15 7 / 46 

Греція – – – 0,00 0,00 0,20 0,00 0,17 0,08 2 / 24 

Данія 0,67 0,83 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 35 / 39 

Ірландія 0,50 0,25 0,75 0,00 0,80 0,75 0,00 1,00 0,48 13 / 27 

Ісландія 0,20 0,33 0,00 0,25 0,20 0,00 0,17 0,00 0,18 6 / 33 

Іспанія – – – 1,00 0,50 1,00 0,67 0,75 0,73 11 / 15 

Італія 0,20 0,80 0,50 0,67 0,09 0,44 0,20 0,20 0,39 26 / 66 

Люксембург 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 / 21 

Мальта – – 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 1 / 15 

Нідерланди 0,00 0,00 0,25 0,40 0,20 0,00 0,20 0,75 0,25 8 / 32 

Німеччина 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 / 25 

Норвегія 0,00 0,00 0,60 1,00 0,83 1,00 0,50 1,00 0,65 20 / 31 

Португалія – – – 0,50 0,38 0,67 0,25 0,67 0,46 11 / 24 

Сполуч. Корол. 0,00 0,33 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 3 / 26 

Фінляндія 0,20 0,36 0,33 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 9 / 54 

Франція 0,09 0,12 0,00 0,00 0,57 0,33 0,17 0,14 0,17 11 / 65 

Швеція 1,00 0,40 0,50 0,60 1,00 1,00 0,67 1,00 0,74 23 / 31 

Середні дані 0,21 0,27 0,27 0,35 0,31 0,36 0,23 0,39 0,31 10,4 / 33,8 

Парламентські демократії Центрально-Східної Європи 

Болгарія – – – – – 0,33 0,33 0,50 0,38 5 / 13 

Естонія – – – – – 0,29 0,40 0,00 0,25 4 / 16 

Латвія – – – – – 0,50 0,25 0,33 0,38 9 / 24 

Литва – – – – – 0,20 0,67 0,00 0,32 6 / 19 

Польща – – – – – 0,33 0,38 0,00 0,29 6 / 21 

Румунія – – – – – 0,38 0,86 0,71 0,64 14 / 22 

Словаччина – – – – – 0,22 0,33 0,60 0,35 6 / 17 

Словенія – – – – – 0,33 0,17 0,25 0,25 4 / 16 

Угорщина – – – – – 0,00 0,40 0,00 0,18 2 / 11 

Хорватія – – – – – – 0,43 0,75 0,55 6 / 11 

Чехія – – – – – 0,50 0,33 0,00 0,31 5 / 16 

Середні дані      0,31 0,41 0,29 0,35 6,1 / 16,9 

Середні дані 

всієї Європи 
0,21 0,27 0,27 0,35 0,31 0,34 0,30 0,35 0,33 8,8 / 27,4 
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З-поміж усіх країн, які є європейськими парламентськими демократіями, як уже 

згадувалось, уряди меншості переважають у Данії, Іспанії, Норвегії, Швеції, Болгарії, 

Румунії та Хорватії. Кількість однопартійних урядів меншості більша за кількість 

коаліційних урядів меншості або коаліційні уряди меншості не властиві (незалежно 

від урядів більшості) у Греції, Ісландії, Іспанії, Італії, Норвегії, Португалії, Сполученому 

Королівстві, Мальті, Франції, Швеції та Угорщині. Натомість кількість коаліційних 

урядів меншості більша за кількість однопартійних урядів меншості чи однопартійні 

уряди меншості не властиві в Бельгії, Данії, Нідерландах, Фінляндії, Латвії, Литві, 

Румунії, Словаччині, Словенії. Сумірна або майже сумірна кількість таких урядових 

кабінетів притаманна для Австрії, Ірландії, Болгарії, Естонії, Польщі та Чехії. 

Водночас, потрібно зауважити й той факт, що станом на 2016 р. уряди меншості (й 

однопартійні, й коаліційні) траплялись дуже зрідка в Австрії (тільки два рази), 

Греції (тільки два рази), Мальті (тільки одного разу), Спученому Королівстві (лише 

три рази) й Угорщині (лише два рази) і зовсім не отримували застосування в Сербії, 

Чорногорії, Люксембурзі та Німеччині (детально див. Додаток Б).  

Висновуючи, треба підтвердити [12, с. 42; 271; 399, с. 189; 711; 1044], що уряди 

меншості, незалежно від системи правління, стали узвичаєним явищем та різновидом 

урядів у більшості європейських демократій – спочатку у країнах Західної Європи, 

а згодом й у країнах Центрально-Східної Європи. Окрім того, вони здобули досить 

значне теоретичне й емпіричне обґрунтування, а також були верифіковані у різних 

інституційних параметрах. Як наслідок цього, поглиблене з’ясування сутності, 

специфіки та наслідків урядів меншості у різних політичних системах європейських 

парламентських демократій становить важливу політологічну проблему, вирішенню 

якої присвячено наступні частини наукового дослідження. Природно, що в зрізі 

вивчення та встановлення теоретико-методологічних параметрів наукового аналізу 

урядів меншості найпершими за важливістю постають їхня концептуалізація, а також 

з’ясування природи наукового інтересу до них, окреслення їхньої сутності, ключових 

ознак і особливостей на прикладі європейських парламентських демократій. 
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2.3. Феномен урядів меншості в європейських парламентських демократіях: 

науковий інтерес, підстави виокремлення, сутність, ознаки й особливості 

 

Як зауважує К. Стром, уряд меншості на зорі порівняльного аналізу європейських 

парламентських демократій, особливо тих, де уряди меншості були рідкістю, досить 

часто трактувався як такий наслідок політичного процесу, за якого вибори проводили 

результат, але не проводили уряду й урядового кабінету [984, с. 1]. Це актуалізувалось 

у випадку вестмінстерського та консенсусного типів парламентських демократій, 

де перманентно формувались однопартійні й коаліційні урядові кабінети більшості, 

а урядові кабінети меншості (зокрема однопартійні), як ситуативні кейси, тлумачили 

у вигляді "найгірших можливих результатів" [216] партійно-електорального й урядово-

формотворчого процесу. Річ у тому, що у вестмінстерських демократіях, для котрих 

традиційно властиві системи двопартійності, саме урядові кабінети меншості становили 

контраверсійні відхилення від патернів партійно-урядової політики. Натомість і у 

вестмінстерських демократіях, і в консенсусних демократіях, де кількісно абсолютно 

превалюють уряди більшості, феномен урядів меншості сприймали із острахом та як 

такий, що є "нездоровим і неефективним" [984, с. 2]. Переважно це зумовлено тим, що 

від другої половини ХХ ст., коли в Європі масово почали виникати та консолідуватись 

парламентські демократії, увагу політичної науки значно було зосереджено на 

дослідженні поведінкових аспектів політичного процесу (в зрізі "біхевіоральної 

революції" та хвилі "радикального активізму"), а не класичних і новітніх форм вияву 

політичних інститутів, зокрема урядів та урядових кабінетів.  

Ситуація (у публічному і науковому дискурсі) суттєво змінилась тільки після 

того, як вдалось простежити, порівняти й оцінити політичні, соціально-економічні 

та інші наслідки функціонування урядових кабінетів меншості, особливо у контексті 

їхнього зіставлення з урядами більшості. Цьому сприяло повернення політичної науки 

в "лоно" інституціоналізму, коли повторно регламентовано "важливість" політичних 

інститутів, зокрема в контексті дослідження урядів і урядових кабінетів крізь призму 

груп інтересів і корпоративізму (розвідки С. Бергера [136], Ф. Шміттера та Лехмбрача 

[572; 892–894], О. Моліни і М. Родеса [691; 832], В. Стріка і Л. Кенворзі [951–954] 

та інших), соціальних революцій (зокрема розвідки Т. Скокпол [937–939] тощо), 



145 

демократичної стабільності (про це йдеться у розвідках А. Лейпхарта [577–596], 

Б. Пауелла [789–800] та ін.), законодавчих ініціатив та рішень (особливо розвідки 

К. Шепсла, М. Лейвера та Б. Вейнгаста [565; 913; 914; 917–919; 921; 922; 923]), виборів 

та виборчих систем (зокрема, праці В. Богданора і Д. Батлера [173], Б. Грофмана 

[430–435; 578; 671] та ін.), партійних, парламентських і урядових коаліцій (особливо 

у працях М. Лейвера [399; 562; 565; 567; 568], К. Бенойта [407], П. Мейра [397; 627–

630; 632], Н. Шофілда [896; 900], Я. Баджа, Х. Кемана, Дж. Волдендорпа [206; 210; 

213; 214; 568; 1042; 1043], Д. Прідхема [802] та Г. Люебберта [609]). Зростаюче 

визнання важливості урядових інститутів не означало повернення до формалізму 

традиційного (або "старого") інституціоналізму, оскільки сучасні (після кінця Другої 

світової війни) уряди й урядові кабінети є різноманітно-інноваційними. Це зумовило і 

з часом інституціоналізувало вимогу цілісного окреслення політичною наукою феномену 

урядів меншості, їхньої сутності, ознак та своєрідності, зокрема в інституційних 

параметрах сучасних демократій. 

У демократичних режимах, в тому числі в парламентських демократіях, феномен 

урядів меншості визначається різними параметрами, але насамперед – взаємним 

співвідношенням між законодавчою та виконавчою гілками влади. Це очевидно з 

розуміння самої сутності парламентської демократії, незалежно від того, в якій саме 

формі й системі державного правління вона реалізована. Ніщо у цьому контексті 

не може бути політичнішим, аніж відносини між різними гілками влади у системі 

внутрішньополітичних взаємин різних систем державного правління. Річ у тім, що 

виконавчо-законодавчі відносини залишаються у центрі демократичної політики 

розвинутих країн світу. Приміром, у межах різних країн це проявляється у тому, що 

конституційні відносини між законодавчою і виконавчою гілками влади є основою 

для диференціації між типами демократії, а також формами й системами державного 

правління, які орієнтовані на "уніфіковану"/"спаяну" чи "розподілену" модель влади. 

Це відповідає дистинкції демократичних політичних режимів на парламентські та 

президентські, форм державного правління – на монархічні й республіканські, а 

інституційно-конституційних систем державного правління – на напівпрезидентські, 

парламентські та президентські. 
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Аналітично концентруючись здебільшого на кейсах європейських парламентських 

демократій, котрі звикло апробовані у форматі парламентських (і монархічних, і 

республіканських) та напівпрезидентських (суто республіканських) систем правління, 

зауважуємо, що феномен відповідальності (колективної й індивідуальної) урядів 

і урядових кабінетів як органів виконавчої влади перед парламентами та провідними 

палатами парламентів у вигляді органів законодавчої влади часто є неоднозначним. 

Однак, навіть попри це, відповідальність урядів перед парламентами звикло зводиться 

до міжінституційних відносин підзвітності, згідно з котрими уряд (виконавча влада) 

зобов’язаний достроково припинити свої повноваження та подати у відставку, якщо 

він більше не користується підтримкою та довірою парламенту (законодавчої 

влади) [984, с. 4]. Тобто відмова парламентом урядові у довірі (чи вотумі довіри), зокрема з 

приводу прийняття того чи іншого "важливого" законопроекту, який ініціює урядовий 

кабінет, достатня, аби відправити уряд у відставку. Одночасно в окремих кейсах 

(Німеччині, Іспанії, Польщі, Словенії, Угорщині) повноваження законодавчої влади 

щодо дострокового припинення повноважень виконавчої влади суттєво обмежені.  

Окреслену ситуацію значно ускладнює і той факт, що лише окремі частини або 

складові виконавчої влади політично відповідальні перед законодавчою владою. 

Так, традиційно парламентська відповідальність уряду стосується лише політично 

призначених членів урядового кабінету та кабінету міністрів, але зовсім чи переважно, 

згідно з "ланцюгом" делегування повноважень і відповідальності у парламентських 

демократіях, не стосується кар’єри державних службовців. Тобто парламент не впливає 

чи впливає лише частково на відповідальність бюрократично-урядового апарату, 

але від підтримки парламенту повністю залежить перебування на посадах політично-

урядового апарату – глави уряду, міністрів уряду. Політична специфіка відповідальності 

уряду проявляється і в тому, що вона своїм суб’єктом має винятково всенародно 

обраний парламент в умовах однопалатності або ж ту палату/палати парламенту, які 

обрані всенародно в умовах двопалатності. Порівняно рідкісні винятки становлять 

випадки відповідальності урядів і урядових кабінетів в умовах бікамералізму перед 

обома палатами парламенту, котрі обираються за ідентичною чи схожою виборчою 

системою (як, скажімо, в Італії або Румунії). Неоднозначні також й особливості 



147 

кількісної інтерпретації відносин довіри між урядами та парламентами, оскільки вони 

реалізовуються за підтримки урядів і на підставі відносної, і на підставі абсолютної 

більшості депутатів парламенту або відповідної палати парламенту.  

Відповідно застосування принципу парламентської більшості чи більшості у 

парламенті в контексті політичної відповідальності урядових кабінетів є не зовсім 

простим. Адже в парламентській демократії урядовий кабінет за різних умов 

повинен бути наділений підтримкою парламентської більшості хоча би для того, 

щоби виконувати свої конституційні функції. Це проявляється у таких двох базових 

інструментах парламентської довіри до урядів, як вотум довіри та голосування за 

законопроекти, які ініціює і підтримує уряд [984, с. 5]. Тому уряд у парламентській 

демократії повинен бути спроможним завойовувати голоси, які йому потрібні для 

вотуму довіри. У цьому контексті примітно, що внутрішня природа вотуму довіри 

також може бути різною: по-перше, вона може безпосередньо залежати від вимоги 

самого уряду й урядового кабінету; по-друге, вона може безпосередньо залежати від 

вимоги парламентської опозиції; по-третє, вона може бути передбачена і зумовлена 

нормами конституції. Урядові кабінети у парламентських демократіях традиційно 

уповноважені ініціювати вотуми довіри у будь-який потрібний для них час; незрідка 

такі вотуми довіри можуть супроводжуватись постановками питання про ймовірний 

розпуск парламенту або провідної палати парламенту. Натомість парламентська 

опозиція зазвичай обмежена у можливості ініціювати вотум довіри урядовому 

кабінетові. Конституційний варіант вотуму довіри (чи так званого вотуму інвеститури 

або інвеститурного вотуму довіри) полягає у тому, що урядовий кабінет розпочинає 

діяльність лише після того, як його підтримає більшість (відносна чи абсолютна) 

депутатів у парламенті чи відповідній палаті парламенту або проти цього не виступить 

більшість (абсолютна) депутатів у парламенті чи відповідній палаті парламенту [567]. 

Уряд, отримавши вотум довіри парламенту, вважається сформованим чи продовжує 

функціонувати, а якщо ж ні – то несформованим або припиняє функціонувати (залежно 

від природи вотуму довіри).  

Однак існування уряду й урядового кабінету зовсім не є гарантією виконання 

ним своїх конституційних функцій, адже у парламентській демократії уряд завжди 
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стикається з проблемою своєї стабільності й ефективності. У будь-якому випадку 

стабільний та ефективний урядовий кабінет повинен бути наділений можливістю 

регулярно і за короткий проміжок часу зібрати парламентську більшість/більшість 

у парламенті для прийняття своїх законодавчих і бюджетних рішень, а також для 

здійснення власних призначальних повноважень. Унаслідок цього у політичній науці 

вироблене уявлення, що для того, аби уряд був одночасно стабільним і ефективним, 

він повинен: опиратись на ідентичну парламентську більшість (однопартійну чи 

коаліційну) як у процесі забезпечення своєї стабільності, так і своєї ефективності; 

покладатись на таку парламентську більшість, усі політичні партії якої (тобто урядова 

більшість) репрезентовані посадами міністрів в урядовому кабінеті. Інакше кажучи, 

уряд стабільний та ефективний тоді, коли його підтримує ідентична урядова та 

парламентська більшість чи коли більшість з приводу парламентсько-політичних 

і урядово-посадових питань збігається, тобто коли сторони, що забезпечують урядові 

підтримку в парламенті й мають портфелі в уряді, є еквівалентними. Або ж ще по-

іншому, стабільні й ефективні однопартійні та коаліційні уряди повинні бути, 

за твердженням В. Хермана та Дж. Поупа [464, с. 191], "переможними", отже такими, 

де сума парламентських мандатів урядових партій (члени яких наділені портфелями 

міністрів в урядових кабінетах) становить абсолютну більшість усіх мандатів у 

парламенті [104; 314; 400; 573; 839; 990]. Причому під урядовою партією або партією 

уряду (чи урядового кабінету), тобто під партією у вигляді члена урядового кабінету 

звикло розуміють (не обов’язково у парламентській демократії), з погляду А. де Сваана, 

будь-яку політичну силу, член або члени якої ідентифікуються із участю партії в 

урядовому кабінеті, за умови, що їхня участь в кабінеті сприяє його підтримці та 

стабільному функціонуванню [314, с. 431]. 

Однак, зауважує К. Стром [984, с. 5], жодне з цих уявлень і припущень не є 

цілком коректним, бо партії, не маючи міністерських портфелів в урядовому кабінеті, 

можуть ефективно підтримувати уряд у зрізі вотуму довіри та голосування урядових 

ініціатив у парламенті. Це особливо характерно у випадку парламентських партій, 

котрі, зовсім не маючи міністерських портфелів, отже, не будучи складовою урядової 

більшості, перманентно/ситуативно беруть участь у діяльності парламентської 
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або так званої законодавчої більшості, бо часто голосують за законопроекти, автором 

яких є урядовий кабінет. Парламентські партії, не репрезентовані у кабінеті міністрів, 

інколи навіть можуть обіймати суплементарні урядові посади, приміром, у формі 

підпорядкованих урядовому кабінетові відомств, рад і колегій чи взагалі у формі 

призначень у громадському секторі. Натомість парламентські партії, котрі мають 

міністерські посади або є складовою урядової більшості, ймовірно будуть постійно 

або частіше членами парламентської чи так званої законодавчої більшості. Тому саме 

вони традиційно повинні голосувати за законопроекти, котрі ініційовані урядовими 

кабінетами. Відповідно вважають, що партії, які не є членами урядової більшості, є 

ситуативними членами парламентської/законодавчої більшості, тобто гарантують 

лиш ситуативну довіру урядовому кабінету. Партії ж, які є членами урядової більшості 

(однопартійної чи коаліційної), – перманентні члени парламентської чи законодавчої 

більшості, а тому гарантують постійну довіру урядовому кабінету. 

Це безпосередньо означає, що парламентська/законодавча (тобто й політична) 

більшість (однопартійна чи коаліційна) може бути розмірно більшою, аніж урядова 

(тобто посадова) більшість (однопартійна чи коаліційна). Це може бути відображено 

як на рівні деяких депутатських мандатів, так і на рівні загалом парламентських партій. 

Приміром, у межах однієї каденції парламенту й одного складу урядового кабінету 

урядова більшість може бути однопартійною, а парламентська/законодавча більшість – 

двопартійною. Хоча незрідка трапляється й так, що кількість партій в урядовій і 

парламентській/законодавчій більшості (однопартійній чи коаліційній) є однаковою. 

Перший сценарій у політологічному контексті цікавий із огляду на формування як 

урядів більшості, так і урядів меншості, а другий же – винятково у контексті 

формування й функціонування урядів більшості. Це значно впливає на стабільність 

і ефективність різних типів урядів та на позиціонування і дистинкцію проблематики 

урядів більшості й меншості у порівняльній політології.  

Це всіляко регламентує необхідність дефінітивного відокремлення ситуацій 

більшості від ситуацій меншості та урядів більшості від урядів меншості. У розвідці 

ми оперуємо визначенням "ситуацій більшості" й "ситуацій меншості" В. Хермана та 

Дж. Поупа. 
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Рис. 2.4. Ситуації та різновиди урядів у парламентських демократіях, модель В. Хермана та Дж. Поупа [464, с. 192] 

(детальніше про типи урядів меншості за цією моделлю див. у Розділі 3)
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Зокрема, очевидно, що ситуація більшості – це така конструкція розподілу 

мандатів у парламенті або провідній палаті парламенту, за якої одна політична партія 

парламенту чи провідної палати парламенту має хоч би абсолютну більшість мандатів 

(у такому випадку неможливе формування уряду меншості) [464, с. 192]. Натомість і 

в свою чергу, ситуація меншості – це конструкція розподілу мандатів у парламенті 

чи провідній палаті парламенту, коли жодна політична партія парламенту або провідної 

палати парламенту не має хоча би абсолютної більшості мандатів (у цьому випадку 

можливе формування як урядів більшості, так і урядів меншості, але неможливе 

формування однопартійних урядів більшості). У межах кожної з таких ситуацій як 

результати виокремлюють різні типи урядових кабінетів; головною дистинктивною 

лінією розподілу урядових кабінетів є виокремлення кабінетів більшості й меншості 

(детально див. рис. 2.4). Оперування визначенням К. Строма [984, с. 6] окреслює 

урядовий кабінет більшості як той чи інший урядовий кабінет, що відповідає усім 

конституційним вимогам і композиційно складається із осіб, котрі функціонують як 

представники парламентських партій/парламентських груп, що разом контролюють 

понад половину всіх мандатів у парламенті чи відповідній палаті парламенту, перед 

якими за конституцією відповідальний урядовий кабінет.  

Це визначення допускає можливість існування та функціонування формату уряду 

й урядового кабінету, що не має підтримки урядової більшості, хоча й може бути 

наділений постійною чи ситуативною підтримкою парламентської або законодавчої 

більшості. Тобто це формат урядового кабінету меншості як такого урядового 

кабінету, що відповідає усім конституційним вимогам і композиційно складається з 

осіб, котрі діють у вигляді представників парламентських політичних партій або 

парламентських груп, що сумарно не контролюють понад половину всіх мандатів 

у парламенті чи у відповідній палаті парламенту, перед якими, за конституцією, 

відповідальний уряд [970, с. 199]. Інакше кажучи, це означає, що уряд меншості 

в умовах багатопартійної системи у політичній науці звикло розуміють як: урядовий 

кабінет, партія або партії якого (тобто тільки ті партії які, входять до складу уряду) 

не становлять абсолютної більшості місць/мандатів у парламенті/провідній палаті 

парламенту; інституційний випадок, за якого парламентська партія самостійно  
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чи в коаліції з іншими парламентськими партіями, частка мандатів котрих становить 

менше половини від номінального складу органу законодавчої влади, формує уряд; 

урядовий кабінет, що складається із представників парламентських партій, які  

колективно контролюють менше половини (зауважимо: половину та менше половини) 

мандатів у парламенті (або в палаті парламенту, котра наділена повноваженнями 

достроково відправляти урядовий кабінет у відставку, тобто припиняти діяльність 

кабінету) [965, с. 6]. Відповідно частка мандатів партій, які не входять до складу уряду 

меншості, становить понад 50% від номінальної кількості депутатів парламенту чи 

провідної палати парламенту. Проте необхідно чітко розуміти й той факт, що 

підставою формування і подальшого функціонування уряду меншості повинна бути 

довіра/інвеститура (підтримка) більшості (абсолютної чи відносної) повного складу 

парламенту або провідної палати парламенту, що визначено конституційно (однак 

незалежно від форми та системи правління) у всіх типах і прикладах європейських 

парламентських демократій як передумову й підставу "початку" й "пролонгації" 

кожного нового і чинного урядового кабінету [757]. Але інколи вчені вважають, що 

в окремих парламентських демократіях не визначено процедур отримання урядами 

вотумів довіри/інвеститури, хоча потрібно радше зауважувати про інституційно різні 

варіанти вотумів довіри/інвеститури урядам, зокрема позитивний і негативний.  

Відповідно перше враження, яке зазвичай складається у людей, необізнаних 

з проблемами урядів меншості, полягає в тому, що такі уряди обов’язково є "слабкими, 

схильними до ризиків парламентської поразки, опортуністичними, а також такими, 

яким не вистачає повноважень і підтримки для опрацювання серйозних проблем" [499, 

с. 87] або що "кожний уряд меншості – небажаний симптом кризи" [1019, с. 570]. Отже, 

уряд меншості формується в умовах політичної кризи, урядової та/чи політичної 

нестабільності, значної фракціоналізації/фрагментації і поляризації партійних систем 

та глибоких соціополітичних конфліктів. На противагу, К. Стром [965, с. 6] стверджує, що 

уряди меншості можуть слугувати раціональною відповіддю критичних політичних 

партій на конкретні випадки непривабливості формування того чи іншого уряду, а 

також що партії повинні зважати на очікуване несхвалення виборців. Інакше 

кажучи, формування урядів меншості переважно відображає і результує очікування 
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електоральної підзвітності політичних партій. Окрім того, а країнах, в яких уряди 

меншості формуються доволі або дуже часто, вони не є симптомами кризи. Примітно 

також і те, що уряди меншості звикло не формуються у винятково нестійких чи 

кризових суспільствах. Уряди меншості можуть навіть простежуватись у суспільствах, 

партійні системи яких менш фракціоналізовані/фрагментовані й поляризовані, аніж у 

суспільствах, де традиційно формуються уряди більшості (зокрема коаліційні). 

Це означає, що уряди меншості не завжди доцільно трактувати як останні можливі 

рішення, котрі продукуються особливо складними і затяжними процесами перемовин 

про формування урядів більшості. Це засвідчує, що уряди меншості – не обов’язково 

"патологічні" феномени, які є "попередниками" політичної "загибелі й мороку" [965, с. 6]. 

В аналітичному зрізі особливо цікаво, що урядові кабінети більшості та урядові 

кабінети меншості (загалом як партійні урядові кабінети) теоретично і практично 

спільно не унеможливлюють реалізації функцій та політичної відповідальності 

урядів у парламентських демократіях; натомість це невластиво для непартійних 

(технократичних) урядів. Заразом базові відмінності урядових кабінетів більшості 

й меншості ґрунтуються на вирізненні однопартійних і коаліційних урядів, які звикло 

формуються у різних інституційних і партійно-виборчих передумовах. Однопартійні 

уряди звикло (й емпірично істотно) формуються у випадку ситуацій більшості (тоді, 

коли одна партія контролює більшість мандатів у парламенті), а коаліційні уряди – 

за ситуацій меншості (тобто тоді, коли одна партія не контролює більшість мандатів 

у парламенті). Проте це не означає, що однопартійні уряди в зрізі композиції урядової 

більшості не можуть бути кабінетами меншості чи натомість коаліційні уряди – 

кабінетами більшості. Відповідно – доцільність запропонованого раніше виокремлення 

таких типів партійних урядів, як однопартійні більшості й однопартійні меншості, 

а також коаліційні більшості та коаліційні меншості.  

Традиційно формуються (мають формуватися) уряди більшості – однопартійні 

чи коаліційні. Вони відображають сценарії, коли урядова партія або коаліція партій 

уряду становлять більшість у парламенті (урядово-парламентську більшість), оскільки 

цього достатньо для вираження довіри будь-якому новому чи функціонуючому 

уряду [757]. Але сценарій партійного чи міжпартійного консенсусу притаманний не 
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завжди (не у кожному складі парламенту або провідної палати парламенту), бо інколи 

у ситуаціях парламентської меншості можемо спостерігати складності узгодження 

інтересів і позицій потенційних суб’єктів парламентської/коаліційної (чи урядово-

парламентської) більшості. Як наслідок – ймовірність (якщо цього не заборонено 

чинним законодавством тієї чи іншої країни) формування урядів меншості в умовах 

відмінностей парламентських партій, що саме за ситуацій меншості може стати 

"виходом" з парламентської або системної політичної кризи тієї чи іншої країни та 

її основних політичних акторів. Одночасно, у деяких європейських парламентських 

демократіях (про що вже йшлося, а також буде аргументовано в наступних 

розділах) формування різних конструкцій урядових кабінетів меншості сьогодні є 

нормою, а не лише способом узгодження міжпартійних протиріч у парламенті або 

провідній палаті парламенту. Натомість в інших країнах Європи уряди меншості 

формуються тільки у виняткових ситуаціях, коли всі інші способи міжпартійних 

домовленостей про створення того чи іншого типу уряду вже використані, а розпуск 

парламенту чи провідної палати парламенту небажаний (див. табл. 2.1 і Додаток Б).  

Сутність урядів меншості у цьому контексті детермінована тим, що вони значно 

порушують усталене та традиційне для парламентських демократій правило про те, 

що урядова/виконавча й парламентська/законодавча більшість (однопартійна, але 

зазвичай коаліційна) ідентична. Проте особливість урядів меншості й у тому, що якщо ця 

відмінність між урядовою/виконавчою та парламентською/законодавчою більшістю 

існує, то вона складно проявляється у політичній практиці. Однак це породжує 

низку питань про сутність і особливості урядів меншості, наприклад, чому та чи інша 

партія, не одержавши міністерських портфелів, погоджується підтримувати урядовий 

кабінет голосуваннями в парламенті. Або ж – чому парламентська опозиція, яка в 

умовах урядового кабінету меншості реально має в парламенті більшість, не відправить 

уряд меншості у відставку й не сформує уряд більшості. Ці питання, на перший 

погляд, переважно демонструють, що урядові кабінети меншості можуть трактуватись 

і достатньо часто (інколи помилково) трактуються як нелогічні інституційні явища у 

межах парламентських демократій. Особливо це притаманно для країн, де перманентно 

формуються уряди більшості, а уряди меншості не інституціоналізовані, не апробовані, 
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з ними мають справу вперше чи вдруге і под. Хоч, з погляду К. Строма [970, с. 199], 

незрідка кабінети меншості позиціонуються як раціональні варіанти вирішення певних 

питань і проблем взаємодії політичних сил у межах парламентських демократій. Річ 

у тому, наприклад, що уряди меншості формуються інколи навіть тоді, коли опозиційні 

партії парламенту можуть визначально впливати на парламентсько-законодавчу 

діяльність. Окрім того, у діяльності уряди меншості (незалежно від типу уряду меншості, 

про що див. у наступному розділі) виконують ті самі функції, котрі здійснюють уряди 

більшості. Суттєва відмінність полягає у тому, що глава уряду меншості має постійно 

зважати на загрозу можливої дострокової відставки. Отже, вагому увагу/діяльність 

глава уряду меншості зобов’язаний приділяти взаємовідносинам з парламентськими 

(урядовими, неурядовими, які забезпечують підтримку урядовому кабінету меншості, 

й опозиційними) політичними партіями та непартійними депутатами (коли такі присутні 

в складі парламенту чи провідної палати парламенту), що невластиво або менш властиво 

для урядів більшості (зокрема однопартійних). Адже недостатня увага з боку глави 

урядового кабінету, приміром, до неурядових партій і непартійних депутатів парламенту 

чи провідної палати парламенту, які забезпечують формульну та неформальну/мовчазну 

підтримку уряду меншості (в зрізі вирішення ними передвиборчих обіцянок), може 

призвести до відмови у вотумі довіри такому уряду. З огляду на це, уряди меншості 

інституційно еластичніші у здійсненні власного політичного курсу та відкритіші у 

контексті врахування інтересів основних політичних (зокрема парламентських) груп, 

ніж уряди більшості [753]. Крім того, в контексті урядів меншості важливого значення 

(про це йтиметься у наступних розділах) набуває трактування політичної, особливо 

парламентської, опозиції, зокрема такого її аспекту/ракурсу, як опозиційна/неурядова 

більшість у парламенті чи провідній палаті парламенту. Цікаво, що сьогодні в декотрих 

європейських парламентських демократіях парламентські партії все частіше реалізують 

свої програми не лише з урядового кабінету, а й завдяки парламентській опозиції 

в умовах забезпечення такими партіями вотумів довіри (чи інвеститури) урядам 

меншості. Річ у тому, що згода парламентських партій формувати уряди меншості 

ґрунтується на широких можливостях парламентських комітетів і комісій впливати 

на політичний процес у тій чи іншій країні. 
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Тому відповіді на поставлені питання мають бути окреслені з’ясуванням суті, 

ознак та особливостей урядів меншості як таких, зокрема у різних демократичних 

політичних режимах, тобто в різному інституційному середовищі, особливо в країнах 

Європи, котрі, превалюючи, є зразками парламентських демократій. Це здебільшого 

зумовлено інституційно-емпіричним досвідом формування урядів меншості в регіоні, 

а також їхньою дистинкцією від інших типів урядових кабінетів, особливо в контексті 

реалізації на практиці "ланцюга" делегування повноважень і відповідальності між 

агентами й принципалами у парламентських демократіях [970, с. 200].  

Доцільність наукового окреслення сутності, своєрідності та природи урядів 

меншості резонується тим, що: а) уряди меншості є поширеними, адже вони мають 

тенденцію до повторювального формування в окремих політичних системах; б) уряди 

меншості – суперечливий феномен, адже дехто сприймає, а дехто не сприймає уряди 

меншості як життєздатні й ефективні урядово-формотворчі та управлінські рішення в 

парламентських демократіях, у котрих "життєвий цикл" і "політичне виживання" урядів 

як таких залежить від парламентської чи законодавчої більшості; в) уряди меншості є 

концептуально важливими для нормативної та позитивної політичної теорії. Особлива 

актуалізація і детермінація урядів меншості полягає також у тому, що вони є, на 

перший погляд, прикладами порушення принципів більшості, іманентних для всіх 

парламентських демократій. Унаслідок цього уряди меншості ґрунтуються на вкрай 

специфічній легітимності своєї влади. Крім того, уряди меншості, за К. Стромом [970, 

с. 201], конституюють доцільність створення різних, зокрема раціональніших, теорій 

формування урядових кабінетів у парламентських демократіях. Особливо з огляду 

на те, що у класичних теоріях формування урядів факт наявності розміру більшості 

у парламенті чи провідній палаті парламенту розглядають як функціональну вимогу, 

а також фундаментальне завдання акторів, котрі беруть участь у грі формування урядів. 

І це – правда, бо, на думку Е. Брауна [195], з погляду теорії коаліцій уряди меншості звично 

чітко трактують як найбільш несподівані та неочікувані, але й найменш адекватні 

проводити ефективні управлінські рішення. З іншого боку, Л. Массікотте та Г. Леві 

зауважують, що урядові кабінети меншості чутливіші до громадських і соціальних 

потреб, менш "самовпевнені" та "зарозумілі" стосовно політичної (парламентської) 
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опозиції, тому змушені реалізовувати доброзичливіші сценарії функціонування [651]. 

Саме з огляду на зазначені умови і причини, уряди меншості, їхні різновиди, причини, 

передумови й особливості формування і відповідальності заслуговують на дистинктивну 

увагу, навіть у тих країнах, де вони не формуються або формуються надто зрідка. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

У підсумку генералізовано, що в європейських парламентських демократіях: 

міжінституційні відносини детерміновані партіями і їхніми інституційними, соціально-

владними й політичними функціями, а також мережею різних відносин делегування 

повноважень та відповідальності між раціональними політичними інститутами й 

акторами (принципалами й агентами), які мають свої преференції стосовно очікуваних 

і потенційних результатів політичного процесу; парламенти (на відміну від інших 

інститутів) є і принципалами, і агентами делегування повноважень й відповідальності, 

оскільки парламентські вибори – одночасно й ініціатор делегування народного 

суверенітету, й єдиний безумовний перспективний і ретроспективний інструмент 

підзвітності та відповідальності; партії традиційно впливають на всі складові процесу 

делегування повноважень та відповідальності, оскільки вони соціально згуртовані, 

стратегічно-орієнтовані, цілеспрямовані, інформатизовані, централізовані, прагматичні 

чи ідеологічні; уряди завжди узалежнені від партійної композиції парламентів, а 

тому найчастіше партійно-парламентські, через партії єднають переваги принципалів й 

агентів, у тому числі й уподобання виборців, орієнтовані на вироблення політики, 

централізовані та згуртовані, здатні ієрархізувати й контролювати порядок денний.  

Унаслідок врахування цього виокремлено різні типологізації європейських 

парламентських демократій: 1) на підставі різниці й результатів реалізації політичного 

процесу, партійної композиції легіслатур і відмінностей виборчих систем – обмежений, 

вестмінстерський і кардинальний варіанти; 2) з огляду на виборчу систему і кількість 

партій – вестмінстерський і консенсусний чи двопартійний і коаліційний чи плюральний, 

мажоритарний і супермажоритарний типи. Також з’ясовано, що вони реалізовуються 

у різноманітних формах (монархіях та республіках) і системах (парламентській та 
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напівпрезидентській) державного правління, внаслідок чого здійснено дистинкцію між 

поняттями "парламентська демократія" та "парламентська система правління" (або 

"парламентаризм"). Узагальнено, що всі європейські парламентські демократії пов’язує 

той факт, що в них як в апріорі демократичних домінуючий вплив на формування й 

дострокове припинення повноважень урядів мають легіслатури (системи монархічного 

й республіканського парламентаризму) або глави держав та легіслатури (системи 

республіканського напівпрезиденталізму). 

Зафіксовано, що для організаційного структурування патернів функціонування 

виконавчої влади у європейських парламентських демократіях доцільно застосовувати 

такі поняття, як "уряд", "урядовий кабінет" і "кабінет міністрів". Вони диференціюються 

на підставі функціонального та легального визначень: у першому – на підставі того, 

що реально ними здійснюється або має здійснюватись; у другому – на підставі певного 

набору й баланс органів і установ, з яких вони складаються чи мають складатись. 

З’ясовано, що уряди у парламентських демократіях ґрунтуються на таких принципах 

функціонування, як монократичний, прем’єр-домінуючий, міністерський, колегіальний 

та колективний, а розподіл посад в урядах дихотомується на політичний (похідний 

від партійно-політичного складу легіслатур) та адміністративний (не похідний від 

композиції легіслатур). Причому кабінет міністрів – найбільш політичний/політизований 

орган уряду; урядовий кабінет – значно політизований і політично відповідальний 

перед парламентом орган уряду; уряд – частково політизований орган виконавчої влади, 

бо його верхівка – політично відповідальна, а чиновницький апарат – адміністративно 

відповідальний. Хоча загалом для парламентських демократій властива концентрація 

повноважень саме за інститутами виконавчої влади – урядом і урядовим кабінетом. 

Відмічено, що структурно-композиційно уряди/урядові кабінети поділяються на 

непартійні/неполітичні (технократичні, чиновницькі, перехідні, технічні чи службові) 

та партійні/політичні, а другі: за композицією – на однопартійні й коаліційні, а за 

парламентським статусом, розміром партій уряду, характером сталого партійного 

членства та сталої партійної підтримки легіслатурами – на більшості й меншості. 

Загалом серед партійних урядів виокремлюють однопартійні меншості, коаліційні 

меншості, однопартійні більшості та коаліційні більшості, а з-поміж останніх за 
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структурою партійно-парламентської підтримки – мінімально-переможні і надлишково-

переможні коаліції (які водночас можуть бути коаліціями національної єдності або 

великими коаліціями). Підтверджено, що для європейських парламентських демократій, 

незалежно від систем державного правління, іманентно властиві різні типи партійних 

урядів як "базових" та "вузлових" точок у здійсненні виконавчої влади і політичного 

процесу. Поміж них статистично і як більш раціоналізовані й партійно-ідеологічно 

детерміновані превалюють (з певними національними винятками) уряди більшості, 

а натомість уряди меншості позиціонуються як закономірний варіант виходу зі  

ситуації протистояння партій у легіслатурах на ідеологічній основі. Причому виявлено, 

що останні стали узвичаєним явищем і різновидом урядів у більшості європейських 

парламентських демократій, оскільки усереднено становлять третину усіх урядових 

кабінетів – з дещо більшою кількістю, але меншою часткою (переважно однопартійних 

урядів меншості) в країнах Західної Європи й навпаки (переважно коаліційних урядів 

меншості) в країнах Центрально-Східної Європи. 

Аргументовано, що уряди меншості ініціально теоретично й емпірично трактували 

та пояснювали з острахом і як "відхилення" чи навіть "найгірші можливі результати" 

партійно-електорального й урядово-формотворчого процесу, але згодом, коли вдалось 

простежити, порівняти й оцінити їхні наслідки, оцінили не як "патологічні" феномени, 

а як "нормальний" атрибут і результат політичного процесу, який може виконувати ті 

ж функції, що й уряди більшості, хоча й зважаючи на загрозу можливої дострокової 

відставки. Це зумовлено тим, що уряди меншості – приклади порушення принципів 

більшості, притаманних для парламентських демократій, а тому й ґрунтуються на 

специфічній легітимності влади, спрямованій на розуміння політики як досягнення 

й захисту групових інтересів партій і реалізації їхніх виборчих програм. У результаті 

занотовано, що уряд меншості – це уряд, партія або партії якого не становлять 

абсолютної більшості мандатів у легіслатурі, а тому підставою його формування 

і функціонування є підтримка більшості (абсолютної чи відносної) від номінального 

складу легіслатури. Відтак порушено усталену та традиційну для парламентських 

демократій норму, що урядова/виконавча і парламентська/законодавча більшість ідентичні. 
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РОЗДІЛ 3 

ТИПИ, ТЕОРЕТИЧНІ Й ЕМПІРИЧНІ ПРИНЦИПИ, ПРИЧИНИ, УМОВИ, 

МОДЕЛІ ТА СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УРЯДІВ 

МЕНШОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЯХ 

 

3.1. Типи урядів меншості в європейських парламентських демократіях 

 

У попередньому розділі дослідження було аргументовано, що урядові кабінети 

меншості не є уніфікованими та монолітними інституційними структурами. Вони 

різняться за композицією, розмірністю, ідеологічністю і причинами формування й 

особливостями відповідальності та ін. Як наслідок треба очікувати, що різні типи 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях (і не лише) можуть 

запроваджувати різні політичні, політико-правові, соціально-економічні й інші 

дії, можуть окреслюватись відмінними формотворчими, функціональними та  

регламентними параметрами, можуть бути розбіжно стабільними й ефективними і 

под. Відповідно порівняльний теоретичний та емпіричний аналіз типів урядових 

кабінетів меншості становить важливу політологічну проблему, яка актуалізована 

доцільністю пошуку відповідей на уже висунуті й нагальні завдання розвідки, а 

також нерозривно пов’язана з іншими аспектами дослідження урядів меншості в 

європейських демократіях (про це див. далі).  

Найперша очевидна типологізація урядових кабінетів меншості (яку значно 

було окреслено у попередніх розділах) ґрунтується на з’ясуванні їхнього партійного 

складу/композиції, зокрема в контексті партійного складу парламенту або палати 

парламенту, перед котрою формально відповідальні урядові кабінети у тій чи іншій 

країні. З огляду на партійний склад/композицію, урядові кабінети меншості 

розподіляють на однопартійні й коаліційні (багатопартійні). Однопартійний урядовий 

кабінет меншості – це урядовий кабінет, партія якого (вона входить до складу уряду, 

тому одержує міністерські портфелі) не становить абсолютної більшості мандатів у 

парламенті чи провідній палаті парламенту (перед нею відповідальний уряд), тобто 

самостійно має підтримку і представництво менш, ніж 50% депутатів повного 
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(номінального) складу парламенту або провідної палати парламенту. Коаліційний 

урядовий кабінет меншості – це урядовий кабінет, партії якого (вони входять до складу 

уряду, тому одержують міністерські портфелі) не становлять абсолютної більшості 

мандатів у парламенті чи провідній палаті парламенту (перед нею відповідальний 

уряд), тобто самостійно мають підтримку і представництво менше ніж 50% 

депутатів повного (номінального) складу парламенту/провідної палати парламенту. 

Формальну або неформальну чи мовчазну довіру/інвеституру для однопартійного та 

коаліційного урядового кабінету меншості додатково гарантують інша (чи інші) партія 

(партії) парламенту або ж узагалі непартійні депутати парламенту. 

Таблиця 3.1 

Статистика формування однопартійних і коаліційних урядів меншості в 

європейських парламентських демократіях (станом на грудень 2016 р.) 

 
Країна Однопартійні уряди меншості, № (%) Коаліційні уряди меншості, № (%) Загальна кількість урядів меншості, № (%) 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ  

Австрія 1 (50,0) 1 (50,0) 2 (100) 

Бельгія 2 (28,6) 5 (71,4) 7 (100) 

Греція 2 (100) 0 (0) 2 (100) 

Данія 15 (41,7) 21 (58,3) 36 (100) 

Ірландія 7 (53,8) 6 (46,2) 13 (100) 

Ісландія 4 (66,7) 2 (33,3) 6 (100) 

Іспанія 11 (100) 0 (0) 11 (100) 

Італія 15 (57,7) 11 (42,3) 26 (100) 

Люксембург 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Мальта 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

Нідерланди 0 (0) 8 (100) 8 (100) 

Німеччина 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Норвегія 13 (65,0) 7 (35,0) 20 (100) 

Португалія 9 (81,8) 2 (18,1) 11 (100) 

Сполуч. Корол. 3 (100) 0 (0) 3 (100) 

Фінляндія 3 (33,3) 6 (66,7) 9 (100) 

Франція 7 (63,6) 4 (36,4) 11 (100) 

Швеція 19 (82,6) 4 (17,4) 23 (100) 

Разом 112 (59,3) 77 (40,7) 189 (100) 

Середні дані 6,2 (59,0) 4,3 (41,0) 10,5 (100) 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія 3 (60,0) 2 (40,0) 5 (100) 

Естонія 2 (50,0) 2 (50,0) 4 (100) 

Латвія 0 (0) 9 (100) 9 (100) 

Литва 0 (0) 6 (100) 6 (100) 

Польща 3 (50,0) 3 (50,0) 6 (100) 

Румунія 4 (28,6) 10 (71,4) 14 (100) 

Словаччина 1 (16,7) 5 (83,3) 6 (100) 

Словенія 0 (0) 4 (100) 4 (100) 

Угорщина 2 (100) 0 (0) 2 (100) 

Хорватія 2 (33,3) 4 (66,7) 6 (100) 

Чехія 2 (40,0) 3 (60,0) 5 (100) 

Разом 19 (28,4) 48 (71,6) 67 (100) 

Середні дані 1,7 (27,9) 4,4 (72,1) 6,1 (100) 

Разом у Європі 131 (51,2) 125 (48,8) 256 (100) 

Середні дані у 

Європі 
4,5 (51,1) 4,3 (48,9) 8,8 (100) 
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Емпірична статистика формування різних типів урядових кабінетів меншості в 

європейських парламентських демократіях засвідчує, що станом на 2016 р. кількість і 

відсоток однопартійних та коаліційних урядів меншості у вибірці (загалом у Європі, 

Західній і Центрально-Східній) були сумірними – 131 однопартійний уряд меншості й 

125 коаліційних урядів меншості. Однак кореляція між однопартійними і коаліційними 

урядами меншості в окремих країнах і регіонах є відчутною. Приміром, у Центрально-

Східній Європі в 1990–2016 рр. серед усіх урядів меншості (а таких у цей період було 

створено 67) превалюють коаліційні урядові кабінети меншості, які становлять понад 

70% з усіх урядів меншості. Це засвідчує, що майже кожен третій уряд меншості в 

Центрально-Східній Європі – коаліційний. Зворотна ситуація у парламентських 

демократіях Західної Європи, де в 1944–2016 рр. (у різних країнах в різні періоди) із 

189 урядів меншості 112 були однопартійними, а 77 – коаліційними. Це означає, що 

в регіоні традиційно майже 60% уряді меншості – однопартійні, а тільки 40% – 

коаліційні. Тобто у середньому впродовж окресленого періоду з п’яти урядів меншості 

три були однопартійними, а два – коаліційними.  

Ще диверсифікованіша ситуація простежується у випадку зіставлення різних 

типів урядів меншості у різних прикладах парламентських демократій. Серед країн, в 

яких уряди меншості (і однопартійні, і коаліційні) не властиві та не трапляються, – 

Люксембург і Німеччина. Серед країн, в яких кількість однопартійних і коаліційних 

урядів меншості є/була ідентичною або сумірною (різниця – не більше 1), – Австрія, 

Болгарія, Естонія, Ірландія, Польща, а також Чехія. У країнах, де з-поміж урядів 

меншості превалюють/превалювали однопартійні чи формуються/формувались лише 

однопартійні уряди меншості, – Греція, Ісландія, Іспанія, Італія, Мальта, Норвегія, 

Португалія, Сполучене Королівство, Угорщина, Франція та Швеція. Зрештою, серед 

країн, де серед урядів меншості превалюють/превалювали коаліційні чи формувались 

винятково коаліційні уряди меншості, – Бельгія, Данія, Латвія, Литва, Нідерланди, 

Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія і Хорватія. Це частково спростовує позицію 

К. Строма [970], що в парламентських демократіях урядові кабінети меншості 

типово є не коаліціями, бо такі інститути функціонально нагадують однопартійні уряди 

більшості.  
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Таблиця 3.2 

Темпоральна типологізація урядів меншості в європейських демократіях  

Країна Однопартійні уряди меншості, № (/%) Коаліційні уряди меншості, № (/%) Загальна кількість урядів меншості, № (/%) 

Парламентські демократії Західної Європи (1944–1988 рр.) 

Австрія 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

Бельгія 2 (40,0) 3 (60,0) 5 (100) 

Греція 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

Данія 14 (63,6) 8 (36,4) 22 (100) 

Ірландія 6 (75,0) 2 (25,0) 8 (100) 

Ісландія 4 (100) 0 (0) 4 (100) 

Іспанія 3 (100) 0 (0) 3 (100) 

Італія 15 (65,2) 8 (34,8) 23 (100) 

Люксембург 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Мальта 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

Нідерланди 0 (0) 4 (100) 4 (100) 

Німеччина 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Норвегія 9 (75,0) 3 (25,0) 12 (100) 

Португалія 5 (83,3) 1 (16,7) 6 (100) 

Сполуч. Корол. 3 (100) 0 (0) 3 (100) 

Фінляндія 3 (33,3) 6 (66,7) 9 (100) 

Франція 3 (50,0) 3 (50,0) 6 (100) 

Швеція 13 (92,9) 1 (7,1) 14 (100) 

Разом 83 (68,0) 39 (32,0) 122 (100) 

Середні дані 4,6 (67,6) 2,2 (32,4) 6,8 (100) 

Парламентські демократії Західної Європи (1989–2016 рр.) 

Австрія 0 (0) 1 (100) 1 (100) 

Бельгія 0 (0) 2 (100) 2 (100) 

Греція 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

Данія 1 (7,1) 13 (92,9) 14 (100) 

Ірландія 1 (20,0) 4 (80,0) 5 (100) 

Ісландія 0 (0) 2 (100) 2 (100) 

Іспанія 8 (100) 0 (0) 8 (100) 

Італія 0 (0) 3 (100) 3 (100) 

Люксембург 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Мальта 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Нідерланди 0 (0) 4 (100) 4 (100) 

Німеччина 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Норвегія 4 (50,0) 4 (50,0) 8 (100) 

Португалія 4 (80,0) 1 (20,0) 5 (100) 

Сполуч. Корол. 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Фінляндія 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Франція 4 (80,0) 1 (20,0) 5 (100) 

Швеція 6 (66,7) 3 (33,3) 9 (100) 

Разом 29 (43,3) 38 (56,7) 67 (100) 

Середні дані 1,6 (43,2) 2,1 (56,8) 3,7 (100) 

Парламентські демократії Центрально-Східної Європи (1989–2016 рр.) 

Болгарія 3 (60,0) 2 (40,0) 5 (100) 

Естонія 2 (50,0) 2 (50,0) 4 (100) 

Латвія 0 (0) 9 (100) 9 (100) 

Литва 0 (0) 6 (100) 6 (100) 

Польща 3 (50,0) 3 (50,0) 6 (100) 

Румунія 4 (28,6) 10 (71,4) 14 (100) 

Словаччина 1 (16,7) 5 (83,3) 6 (100) 

Словенія 0 (0) 4 (100) 4 (100) 

Угорщина 2 (100) 0 (0) 2 (100) 

Хорватія 2 (33,3) 4 (66,7) 6 (100) 

Чехія 2 (40,0) 3 (60,0) 5 (100) 

Разом 19 (28,4) 48 (71,6) 67 (100) 

Середні дані 1,7 (28,3) 4,3 (71,7) 6,0 (100) 

 

Річ у тому, що така логіка раніше (принаймні станом на 80–і рр. ХХ ст.) була 

властивою переважно лише для парламентських демократій Західної Європи (детально 

див. табл. 3.2). У цьому регіоні в 1944–1988 рр. (у різних країнах у різні періоди) із 
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122 урядів меншості 83 (чи 68%) вважалися однопартійними, а 39 (чи 32%) – 

коаліційними. Інакше кажучи, лише кожен третій уряд меншості був коаліційним, а 

два із трьох урядів меншості – однопартійними. Особливо кількістю й часткою 

однопартійних урядів меншості вирізнялись такі парламентські демократії, як Данія, 

Ірландія, Ісландія, Італія, Норвегія, Португалія та Швеція, тобто ті країни, в яких уже 

традиційно формуються уряди меншості. Натомість упродовж 1944–1988 рр. уряди 

меншості у форматі коаліційних кабінетів превалювали в Нідерландах та Фінляндії. 

Ситуація в європейських (західноєвропейських, центрально-східноєвропейських) 

парламентських демократіях змінилась лише у 1989–2016 рр., коли з-поміж урядів 

меншості почали превалювати коаліційні, причому в абсолютній більшості країн 

Європи. Сьогодні у Західній Європі коаліційні уряди меншості на тлі всіх урядів 

меншості становлять майже 60% випадків. Ще більший, на рівні понад 70%, 

показник коаліційних урядів меншості у країнах Центрально-Східної Європи. 

Примітно, що серед країн, у яких коаліційні уряди меншості не формуються чи 

становлять меншість відносно однопартійних урядів меншості, у 1989–2016 рр. були 

лише Болгарія, Греція, Іспанія, Португалія, Угорщина, Франція та Швеція. У решті 

європейських парламентських демократій однопартійні урядові кабінети меншості не 

формуються, становлять меншість чи сумірні кількості коаліційних урядів меншості. 

Це стосується навіть раніше інституціоналізованих кейсів країн із однопартійними 

урядами меншості, зокрема Данії, Ірландії, Італії, Норвегії. Ще один цікавий момент 

у тому, що попри скорочення кількості та/чи відсотка урядів меншості у Західній 

Європі у 1989–2016 рр. щодо 1944–1988 рр., кількість і відсоток урядів меншості, 

зокрема коаліційних, нині менші у країнах Західної Європи (незважаючи на те, що 

кількість країн у цьому регіоні більша), натомість більші – у країнах Центрально-

Східної Європи. Виняток становлять однопартійні уряди меншості, яких у Західній 

Європі в 1989–2016 рр. налічувалось дещо більше, ніж у Центрально-Східній Європі. 

Відповідно це аргументує, що на відміну від 1944–1988 рр., коли з-поміж урядів 

меншості в європейських парламентських демократіях превалювали однопартійні [970], 

у 1989–2016 рр. у країнах Західної та Центрально-Східної Європи уряди меншості 

більшою мірою проявляються у форматі коаліційних кабінетів. Це означає, що надто 
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змінилось політичне й політологічне розуміння суті, призначення, функціонального 

наповнення та наслідків різних типів урядів меншості й загалом політичного 

процесу, окресленого функціонуванням урядів меншості.  

З цього приводу заслуговує на увагу висловлена раніше позиція Х. Даадлера [283] 

про те, що статус однопартійних урядів більшості, до яких часто, інколи помилково, 

функціонально прирівнювали однопартійні уряди меншості, є спірним. Йдеться про 

емпіричні ситуації, у котрих номінально уніфіковані урядові партії, які мають 

абсолютну парламентську (парламентсько-урядову) більшість і візуально формують 

(а також становлять) однопартійні уряди більшості, значною мірою внутрішньо 

фракціоналізовані. Відповідно в аналізі ми дотримуємось чіткої позиції про те, що 

кожний урядовий кабінет, незалежно від того, чи це кабінет більшості або меншості, 

повинен регулярно (хоч, можливо, і ситуативно) опиратись і проводити парламентську 

(суто парламентську чи парламентсько-урядову) більшість. У зрізі ж урядів меншості 

це природно регламентує, що обов’язкова "зовнішня" (не зі сторони урядових партій) 

парламентська/законодавча підтримка значно частіше (якщо не завжди, постійно або 

ситуативно) реалізується представниками парламентської опозиції. Певна дистинкція 

проявляється у випадку, коли зобов’язання "сил" зовнішньої/опозиційної підтримки 

урядових кабінетів меншості настільки сильні та впливові, наскільки зобов’язання 

"сил" внутрішньої/урядової підтримки урядів меншості. У такому випадку вважають, 

що немає підстав функціонально виокремлювати уряди меншості від коаліційних урядів 

більшості. Натомість є суттєві підстави відрізняти однопартійні уряди меншості від 

однопартійних урядів більшості. І лише тому позиція К. Строма, на нашу думку, є 

частково достовірною та справедливою, зокрема з приводу аргументування, що 

будь-який урядовий кабінет меншості, що користується парламентською підтримкою 

тієї чи іншої непредставленої в урядовому кабінеті партії (партій), має класифікуватись 

як "зовнішньо підтриманий". Окрім того, за умови, що: а) така "зовнішня" підтримка 

урядового кабінету меншості обговорюється до моменту його формування; б) така 

"зовнішня" підтримка має характер виразного, комплексного/всеосяжного і середньо- 

чи довгострокового варіанта прихильності неурядової партії (чи партій) до програми, 

діяльності, а також "виживання"/стабільності урядового кабінету меншості [970].  
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У цьому контексті й на цій підставі дещо раніше (аніж у наукових доробках 

К. Строма) запропоновано типологізацію урядових кабінетів меншості Дж. Поупа і 

В. Хермана [464, с. 193] (див. рис. 2.4). Науковці за характером парламентської 

підтримки (чи непідтримки) урядових кабінетів меншості виокремили такі чотири 

типи останніх – непідтримані однопартійні уряди меншості, підтримані однопартійні 

уряди меншості, непідтримані коаліційні (багатопартійні) уряди меншості, а також 

підтримані коаліційні (багатопартійні) уряди меншості. Ці урядові кабінети меншості 

є конструкціями ситуацій парламентської меншості, але суттєво між собою 

різняться. З-поміж них однопартійні й коаліційні підтримані уряди меншості є 

аналогією згадуваних вище "зовнішньо підтриманих" урядів меншості. Натомість 

їхньою контраверсією є однопартійні та коаліційні непідтримані уряди меншості. 

Прагнучи їх дефініювати, аргументуємо, що непідтриманий однопартійний урядовий 

кабінет меншості – однопартійний уряд меншості (однопартійна адміністрація президента), 

що не контролює законодавчої чи парламентської більшості й не отримує стабільної 

законодавчої або парламентської підтримки силами урядової та неурядових партій 

(контраверсійно, одержує ситуативну парламентську/законодавчу підтримку силами 

однакової урядової та змінюваних опозиційних партій парламенту). На противагу, 

підтриманий однопартійний урядовий кабінет меншості – це однопартійний уряд 

меншості (однопартійна адміністрація президента), що не контролює законодавчої чи 

парламентської більшості, але одержує стабільну парламентську чи законодавчу 

підтримку від двох і більше сил, одна з яких урядова, а також від іншої чи інших сил, 

що не є урядовими (не є членами урядового кабінету). Аналогічно непідтриманий 

коаліційний (багатопартійний) урядовий кабінет меншості – це коаліційний (дво- та 

більше партійний) уряд (коаліційна адміністрація президента), партії якого між собою 

не контролюють законодавчої чи парламентської більшості й не одержують стабільної 

законодавчої або парламентської підтримки силами урядових і неурядових партій 

(контраверсійно, отримує ситуативну парламентську/законодавчу підтримку силами 

однакових урядових і змінюваних опозиційних партій парламенту). А підтриманий 

коаліційний (багатопартійний) урядовий кабінет меншості – це коаліційний (дво- і 

більше партійний) уряд (коаліційна адміністрація президента), партії якого між собою 
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не контролюють законодавчої/парламентської більшості, але отримують стабільну 

парламентську або законодавчу підтримку від трьох і більше сил, хоча би дві з яких 

є урядовими, а також від іншої чи інших сил, що не є членами урядового кабінету. 

Цікаво те, що більшість підтриманих або ж, за словами К. Строма, "зовнішньо 

підтриманих" урядових кабінетів меншості (які, як зазначалось вище, треба розглядати 

як окремий аналітичний різновид і однопартійних, і коаліційних урядів меншості) 

сумарно й ініціально (у процесі формування) мають підтримку парламентської (у формі 

законодавчої чи навіть парламентсько-урядової) більшості. Вони часто починаються 

як коаліційні урядові кабінети більшості, з яких через ті чи інші причини згодом 

виходять парламентські партії чи депутати "зовнішньої підтримки". Натомість інші 

"зовнішньо підтримані" урядові кабінети меншості сумарно й ініціально (під час їхнього 

формування) не мають підтримки парламентської/законодавчої більшості. Перший 

різновид урядових кабінетів меншості К. Стром називає істотними чи субстантивними 

(англ. substantive), а другий різновид – формальними (англ. formal). Специфікою 

формальних урядів меншості є те, що вони мають парламентську підтримку, яка: 

а) формується безпосередньо перед формуванням урядів; б) очевидна, всеосяжна та 

короткотермінова; в) робить різницю між сценаріями парламентської більшості й 

меншості [969, с. 62]. Натомість особливістю субстантивних урядів меншості є те, що 

підтримку легіслатур вони отримують від питання до питання. 

Дистинкція субстантивних і формальних урядів меншості важлива крізь призму 

детальнішого детермінування підтриманих і непідтриманих урядів меншості. Річ у тім, 

як зауважують С. Отжес і Т. Лоуверс [748], що підтримані уряди меншості не завжди легко 

й однозначно вписуються у просту відмінність між кабінетами більшості й меншості. 

Задля підтвердження цього апелюємо до досвіду першого коаліційного урядового 

кабінету меншості М. Рютте в Нідерландах (2010–2012 рр.), скомпонованого двома 

політсилами – Народною партією за свободу і демократію (VVD) та "Християнсько-

демократичним закликом" (CDA) – і "зовнішньо підтриманого" на підставі формальної 

угоди з "Партією свободи" (PVV). На думку Р. Любберса, то був підтриманий уряд 

меншості, але він був наділений характеристиками як уряду меншості, так і уряду 

більшості, внаслідок чого дослідники іменували його по-різному – або як "спеціальний 
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уряд меншості" (адже кабінет фактично керував парламентською більшістю), або як 

"спеціальний уряд більшості" (бо до персонального складу кабінету не входила одна з 

партій парламентської підтримки уряду). Це, за словами Ф. Дж. Крістіансена та  

Р. Педерсена [252], засвідчувало, що політологічній літературі не вистачає консенсусу 

щодо окреслення феномену підтриманого уряду меншості, зокрема у ракурсі патернів 

ймовірної співпраці уздовж найдетермінантнішої лінії коаліційно-опозиційних 

відносин. Річ у тім, що, з одного боку, угода/домовленість між партіями урядового 

кабінету і партіями його "зовнішньої підтримки" не охоплює весь політичний простір 

і кабінет повинен відшуковувати політичну альтернативу у формі спеціальної (ad hoc) 

більшості для підтримки деяких своїх законодавчих ініціатив. З іншого боку, як 

стверджує К. Стром [969], "підтриманий" кабінет позиціонується "замаскованим урядом 

більшості", оскільки у повсякденній практиці урядування він функціонує більше 

подібно до коаліційних урядів більшості. Окрім того, як аргументують Т. Бейл та 

К. Данн [114], Т. Бейл та Т. Бергман [112; 113], С. Хікс та А. Ноурі [469], дистинкція 

між опозиційними й коаліційними партіями в умовах підтриманих урядів меншості має 

вирішальне значення для пояснення поведінки виборців у парламентській меншості.  

У нашому контексті це генерально визначає сутність підтриманих і непідтриманих 

урядів меншості. Непідтримані уряди меншості конструюють голосуючу/парламентську 

більшість для кожного голосування у парламенті/провідній палаті парламенту на основі 

спеціальних (ad hoc) домовленостей. Такі кабінети змушені вести перемовини про свою 

парламентські підтримку із однією чи кількома опозиційними партіями постійно, адже 

без цього вони не матимуть змоги залишатись при владі і здійснювати власну політичну 

програму [591, с. 104; 748; 970]. Натомість у підтриманих урядах меншості урядові партії 

можуть укладати угоди з однією чи кількома опозиційними партіями на стабільній основі 

і так гарантувати собі їхню підтримку в ключових законопроектах (стосовно бюджету 

і парламентської довіри уряду). З позиції Т. Бейла, Т. Бергмана [113, с. 424] і К. Строма 

[969; 970], синтезованими критеріями підтриманих урядів меншості є: 1) залучення 

партій, які сумарно командують/керують парламентською більшістю; 2) формальне та 

публічне визнання партіями свого залучення до урядів; 3) всеосяжне охоплення 

довгострокових політичних цілей урядових кабінетів; 4) переговорна узгодженість 
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урядів до моменту їхнього формування; 5) спрямування залучених партій на пролонгацію 

діяльності урядових кабінетів. Однак самі підтримані уряди меншості, що уже згадувалось 

вище, іменуються по-різному: К. Стром [966, с. 56; 970, с. 223] називає їх "замаскованими 

урядами більшості" або урядами "недосконалої більшості" і зважає на те, що вони лише 

фактично керують парламентською більшістю. Т. Бейл та Т. Бергман [113] означає їх 

феноменом "контрактного парламентаризму", детермінованого письмовими угодами із 

однією/кількома партіями у легіслатурі. Це відображає розмаїття підходів до оцінювання 

цього проміжного типу урядових кабінетів. Адже, з одного боку, такі кабінети здебільшого 

функціонують як кабінети більшості (бо можуть розраховувати на надійну парламентську 

більшість), а з іншого – така більшість є менш, аніж у класичному випадку урядів 

більшості, монолітною (адже для неї потрібні триваліші/виснажливіші перемовини між 

очікуваним урядовим кабінетом і легіслатурою). 

Сутність підтриманих урядів меншості також зазвичай характеризує стиль 

поведінки партій парламентської підтримки урядів меншості, наявність і сутність 

угоди поміж такими й урядовими політичними партіями, що сумарно становлять 

голосуючу/законодавчу коаліцію [748]. Унаслідок цього, достатньо актуальною є наукова 

позиція, за якою відмінність між підтриманими і непідтриманими урядами меншості 

проявляється у тому, в який спосіб партії парламентської підтримки урядів меншості 

можуть і фактично підтримують кабінети на вибірковій основі. Зауважимо: дуже 

широким є діапазон варіантів підтримки партіями урядових кабінетів – від бажання 

брати відповідальність за діяльність уряду до згоди партій підтримувати уряди лише 

організаційно і ситуативно [183, с. 351]. Крім того, партії підтримки урядів можуть лише 

гарантувати їм довіру (під час вотумів довіри і недовіри та сприяти у прийнятті 

бюджетів), а можуть і співпрацювати з урядами у питаннях їхніх програм/декларацій. 

Буває, що партії підтримки урядів консультуються з урядовими партіями стосовно 

спільного політичного порядку денного, пропозицій і обміну інформацією про політичний 

процес [113, с. 435–436]. В іншому випадку, коли уряд і партії підтримки уряду згодні 

не домовлятись із певних питань, тоді урядові партії змушені шукати ситуативних 

союзників для генерування спеціальних (ad hoc) більшостей, що відповідає феномену 

непідтриманого уряду меншості [252]. 
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У цьому зрізі субстантивні підтримані уряди меншості звикло розмірніші, ніж 

формальні, й становлять більший науковий інтерес. Це особливо правильно щодо істотно-

субстантивних коаліційних кабінетів меншості, які теж варто типологізувати на основі 

кількості урядових партій, які є коаліційними партнерами в межах кабінетів. Скажімо, 

можуть по-різному формуватися і функціонувати дво-, три-, чотири- і більшепартійні 

істотні/субстантивні й формальні коаліційні урядові кабінети меншості. Їхня дистинкція 

важлива, адже на підставі різної кількості урядових партій можна розглядати не лише 

різну природу коаліційних урядових кабінетів меншості, а й їхню відмінну зумовленість, 

"логіку" формування та функціонування, параметри "виживання" та стабільності, 

ефективність і очікувані наслідки. Крім того, це дає змогу комплексно проаналізувати 

статистичну відмінність коаліційних урядів меншості від однопартійних. 

Як засвідчує досвід європейських парламентських демократій (див. табл. 3.3), 

із-поміж коаліційних урядових кабінетів меншості сумарно превалюють двопартійні 

(майже 45% коаліційних урядів меншості). Статистично кількість коаліційних  

урядів меншості скорочується у випадку збільшення партій таких урядів: трипартійні 

коаліційні уряди меншості становлять 32,8% коаліційних урядових кабінетів 

меншості, чотирипартійні – 17,6% коаліційних урядових кабінетів меншості, а 

п’яти- та більшепартійні – 4,8% коаліційних урядових кабінетів меншості. Однак 

така статистична картина і логіка не уніфікована, адже в парламентських демократіях 

Західної Європи вона цілком виконується, а у парламентських демократіях Центрально-

Східної Європи дещо відрізняється, оскільки в останніх країнах відсоток двопартійних 

і трипартійних коаліційних урядів меншості – сумірний. Серед країн Європи, які не 

виконують загальноприйнятої логіки й статистики композиційно-партійної структури 

коаліційних урядів меншості, – Бельгія, Італія, Латвія, Норвегія, Португалія, 

Румунія, Словаччина, а також Чехія, де двопартійні коаліційні уряди меншості не 

формуються чи формуються рідше, ніж інші типи коаліційних урядів меншості. 

Загалом це підтверджує попередні висновки про те, що в Західній Європі уряди 

меншості є менше композиційно складними (у контексті кількості урядових партій 

у них), ніж у Центрально-Східній Європі.  
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Таблиця 3.3 

Різновиди коаліційних урядових кабінетів меншості на підставі урахування 

їхньої партійної композиції в європейських парламентських демократіях 

(станом на грудень 2016 р.) 

 

Країна 

Двопартійні  

уряди 

меншості, № (%) 

Трипартійні  

уряди 

меншості, № (%) 

Чотирипартійні  

уряди  

меншості, № (%) 

П’яти- і  

більшепартійні уряди  

меншості, № (%) 

Всі коаліційні  

уряди меншості, № (%) 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 

Бельгія 1 (20,0) 0 (0) 4 (50,0) 0 (0) 5 (100) 

Греція 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Данія 13 (62,0) 4 (19,0) 4 (19,0) 0 (0) 21 (100) 

Ірландія 4 (66,6) 1 (16,7) 0 (0) 1 (16,7) 6 (100) 

Ісландія 1 (50,0) 1 (50,0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

Іспанія 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Італія 3 (27,3) 5 (45,4) 1 (9,1) 2 (18,2) 11 (100) 

Люксембург 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Мальта 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Нідерланди 6 (75,0) 1 (12,5) 1 (12,5) 0 (0) 8 (100) 

Німеччина 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Норвегія 1 (14,3) 5 (71,4) 1 (14,3) 0 (0) 7 (100) 

Португалія 1 (50,0) 1 (50,0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

Сполуч. Корол. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Фінляндія 3 (50,0) 3 (50,0) 0 (0) 0 (0) 6 (100) 

Франція 2 (50,0) 2 (50,0) 0 (0) 0 (0) 4 (100) 

Швеція 2 (50,0) 0 (0) 2 (50,0) 0 (0) 4 (100) 

Разом 38 (49,3) 23 (29,9) 13 (16,9) 3 (3,9) 77 (100) 

Середні дані 2,1 (48,8) 1,3 (30,2) 0,7 (16,3) 0,2 (4,7) 4,3 (100) 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія 1 (50,0) 1 (50,0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

Естонія 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

Латвія 2 (22,2) 5 (55,6) 2 (22,2) 0 (0) 9 (100) 

Литва 4 (66,6) 1 (16,7) 1 (16,7) 0 (0) 6 (100) 

Польща 1 (33,4) 1 (33,3) 1 (33,3) 0 (0) 3 (100) 

Румунія 3 (30,0) 4 (40,0) 3 (30,0) 0 (0) 10 (100) 

Словаччина 0 (0) 2 (20,0) 2 (20,0) 1 (20,0) 5 (100) 

Словенія 3 (75,0) 0 (0) 0 (0) 1 (25,0) 4 (100) 

Угорщина 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Хорватія 2 (50,0) 1 (20,0) 0 (0) 1 (20,0) 4 (100) 

Чехія 0 (0) 3 (100) 0 (0) 0 (0) 3 (100) 

Разом 18 (37,5) 18 (37,5) 9 (18,8) 3 (6,2) 48 (100) 

Середні дані 1,6 (36,4) 1,6 (36,4) 0,9 (20,4) 0,3 (6,8) 4,4 (100) 

Разом у Європі 56 (44,8) 41 (32,8) 22 (17,6) 6 (4,8) 125 (100) 

Середні дані у 

Європі 
1,9 (44,2) 1,4 (32,6) 0,8 (18,6) 0,2 (4,6) 4,3 (100) 

 

Однак це мало що засвідчує про кількісні параметри партійного складу урядових 

кабінетів меншості, зокрема однопартійних і коаліційних – як відповідно менше та 

більше композиційно складних, – у парламентах чи провідних палатах парламентів. 

Це детермінує, що різні типи урядів меншості, зокрема однопартійні й коаліційні, 

підтримані та непідтримані, треба оцінювати крізь призму особливостей і відсотка 

партійного представництва їхніх урядових партій у парламентах/провідних палатах 

парламентів країн Європи, котрі є парламентськими демократіями. Тому ми 
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апелюємо до позиції К. Строма [970] про те, що всі урядові кабінети меншості треба у 

відсотковій кореляції депутатських мандатів урядових партій розподіляти на три типи: 

1) ті урядові кабінети меншості, партії яких мають підтримку та представництво у 

парламентах/провідних палатах парламентів на рівні 45% і понад (але не більше 

50% + 1 мандата) від номінального складу парламенту/провідної палати парламенту; 2) ті 

урядові кабінети меншості, партії котрих мають підтримку й представництво у 

парламентах/провідних палатах парламентів на рівні 35–45% від номінального складу 

парламенту або провідної палати парламенту; 3) ті урядові кабінети меншості, партії 

яких мають підтримку та представництво в парламентах чи провідних палатах 

парламентів на рівні 35% і менше від номінального складу легіслатури. В європейських 

парламентських демократіях вони статистично розподіляються специфічно (табл. 3.4). 

Так, загалом в європейських парламентських демократіях серед урядових 

кабінетів меншості превалюють такі, де урядові партії мають представництво у 

парламентах/провідних палатах парламентів на рівні 45% і понад (однак не більше 

50% + одного 1) від номінального складу парламенту/провідної палати парламенту. Дещо 

менше урядових кабінетів меншості, урядові партії яких мають представництво 3 

парламентах чи провідних палатах парламентів на рівні 35–45% від номінального 

складу парламенту або провідної палати парламенту. Зрештою, найменше (із дуже 

значною різницею) урядових кабінетів меншості, урядові партії котрих мають 

представництво у парламентах або провідних палатах парламентів на рівні 35% та менше 

від номінального складу парламенту/провідної палати парламенту. Співвідношення 

перших, других та третіх у середньому в європейських парламентських демократіях 

становить відповідно 43,3 до 40,2 і до 16,5%. Причому в середньому в Європі 

окреслена логіка краще спрацьовує у випадку коаліційних урядів меншості, за 

однопартійних урядів меншості – більше кабінетів другого типу, представництво 

урядових партій яких дорівнює 35–45% від номінального складу парламенту або 

провідної палати парламенту. Це особливо простежується у випадку парламентських 

демократій Центрально-Східної Європи, де уряди меншості другого типу превалюють 

не лише як однопартійні, а й статистично серед усіх урядів меншості (хоч з коаліційних 

урядів меншості все-таки домінують кабінети першого типу, представництво урядових 

партій яких становить 45% і більше від номінального складу легіслатури). 
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Таблиця 3.4 

Уряди меншості в європейських парламентських демократіях за показниками парламентського представництва 

урядових партій (за методикою К. Строма [970], станом на грудень 2016 р.)1 

 

Країна 

Однопартійні уряди меншості Коаліційні уряди меншості Всі уряди меншості Середнє парламентське 

представництво партій 

урядів меншості: 

однопартійних / 

коаліційних / 

усіх 

Представництво  

урядових 

партій на рівні 

45–50%, № 

Представництво  

урядових 

партій на рівні 

35–45%, № 

Представництво  

урядових 

партій на рівні, 
меншому  

35%, № 

Представництво  

урядових 

партій на рівні 

45–50%, № 

Представництво  

урядових 

партій на рівні 

35–45%, № 

Представництво  

урядових 

партій на рівні, 
меншому  

35%, № 

Представництво  

урядових 

партій на рівні 

45–50%, № 

Представництво  

урядових 

партій на рівні 

35–45%, № 

Представництво  

урядових 

партій на рівні, 
меншому  

35%, № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія  1 0 0 1 0 0 2 0 0 49,1 / 49,7 / 49,4 

Бельгія 1 0 1 5 0 0 6 0 1 40,9 / 48,6 / 46,4 

Греція 1 1 0 0 0 0 1 1 0 46,5 / 0 / 46,5 

Данія 0 11 4 4 14 3 4 25 7 34,2 / 40,0 / 37,6 

Ірландія 6 0 1 6 0 0 12 0 1 46,3 / 49,3 / 47,4 

Ісландія 0 1 3 1 1 0 1 2 3 21,7 / 46,1 / 29,8 

Іспанія 7 4 0 0 0 0 7 4 0 44,7 / 0 / 44,7 

Італія 3 12 0 9 2 0 12 14 0 43,0 / 47,0 / 44,7 

Люксембург 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0 

Мальта 1 0 0 0 0 0 1 0 0 50,0 / 0 / 50,0 

Нідерланди 0 0 0 2 4 2 2 4 2 0 / 40,5 / 40,5 

Німеччина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 / 0 

Норвегія 6 6 1 3 2 2 9 8 3 43,8 / 39,8 / 42,4 

Португалія 2 6 1 2 0 0 4 6 1 40,3 / 47,9 / 41,7 

Сполуч. Корол. 3 0 0 0 0 0 3 0 0 48,0 / 0 / 48,0 

Фінляндія 0 0 3 0 2 4 0 2 7 26,2 / 33,3 / 30,9 

Франція 3 2 2 1 1 2 4 3 4 37,1 / 37,8 / 37,3 

                                                           
1 Дані таблиці підраховано на підставі існуючих статистичних даних кількох баз даних [89; 336; 485]. 
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Закінчення табл. 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Швеція 13 5 1 2 1 1 15 6 2 44,3 / 41,8 / 43,9 

Разом 47 48 17 36 27 14 83 75 31 - 

Середні дані 2,6 2,7 0,9 2,0 1,5 0,8 4,6 4,2 1,7 34,2 / 29,0 / 37,8 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія 2 0 1 2 0 0 4 0 1 41,0 / 49,6 / 44,4 

Естонія 0 2 0 2 0 0 2 2 0 40,6 / 47,5 / 44,1 

Латвія 0 0 0 4 5 0 4 5 0 0 / 43,8 / 43,8 

Литва 0 0 0 1 4 1 1 4 1 0 / 40,5 / 40,5 

Польща 0 1 2 1 0 2 1 1 4 29,3 / 31,9 / 30,6 

Румунія 0 2 2 4 5 1 4 7 3 39,6 / 42,1 / 41,4 

Словаччина 0 1 0 4 0 1 4 1 1 44,0 / 45,9 / 45,6 

Словенія 0 0 0 1 3 0 1 3 0 0 / 41,7 / 41,7 

Угорщина 2 0 0 0 0 0 2 0 0 49,2 / 0 / 49,2 

Хорватія 0 2 0 3 1 0 3 3 0 43,4 / 46,7 / 45,6 

Чехія 0 2 0 2 0 1 2 2 1 38,8 / 38,9 / 38,5 

Разом 4 10 5 24 18 6 28 28 11 - 

Середні дані 0,4 0,9 0,5 2,2 1,6 0,5 2,5 2,5 1,0 29,6 / 38,7 / 42,3 

УСІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЄВРОПИ 

Разом  51 58 22 60 45 20 111 103 42 - 

Середні дані  1,8 2,0 0,8 2,1 1,6 0,7 3,8 3,6 1,4 32,5 / 32,8 / 39,5 
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Натомість у парламентських демократіях Західної Європи і серед однопартійних, 

і серед коаліційних урядових кабінетів меншості превалюють кабінети першого 

типу. Країнами Європи, в яких серед урядів меншості переважають перші конструкції 

показників представництва урядових партій, є Австрія, Бельгія, Болгарія, Ірландія, 

Іспанія, Мальта, Словаччина, Сполучене Королівство, Угорщина й Швеція, тобто 

країни, у котрих (за винятком Ірландії, Іспанії та Швеції) уряди меншості зазвичай 

не формуються, є неінституціоналізованими або ситуативними сценаріями. Друга 

конструкція кабінетів меншості домінує у таких країнах, як Данія, Литва, Нідерланди, 

Португалія, Румунія і Словенія, де формування урядів меншості є систематичнішим 

й інституціоналізованішим. Суміжний варіант за частотою формування урядів меншості 

становлять країни, де превалює третя конструкція показників представництва урядових 

партій у кабінетах меншості, що властиво для таких кейсів, як Фінляндія та Польща. 

Врешті, в окремих європейських парламентських демократіях відмінні конструкції 

урядів меншості за показниками представництва урядових партій у парламентах сумірні 

або ідентичні. Це такі країни, як Греція, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Норвегія, 

Франція, Чехія, Хорватія. Досвід засвідчує, що найменше парламентське представництво 

урядових партій було властиве в: однопартійних кабінетах меншості Е. Йоунссона 

(1958 р. і 1958–1959 рр., Ісландія, відповідно на рівні 15,4 та 11,5%), П. Хартлінга 

(1973–1975 рр., Данія, на рівні 12,3%), Л. Блума (1946–1947 рр., Франція, на рівні 

16,5%), О. Ульстена (1978–1979 рр., Швеція, на рівні 11,2%), В. Павляка (1992 р., Польща, 

на рівні 10,4%), а також Й. Тошовського (1998 р., Чехія, на рівні 15,5%); в коаліційних 

кабінетах меншості А. Бразаускаса (2001–2004 рр., Литва, на рівні 20,6%), Я. Білецького 

(1991 р., Польща, на рівні 22,4%), К. Бондевіка (1997–2000 рр., Норвегія, на рівні 

25,5%) та ін. Одночасно, в європейських парламентських демократіях існувало чимало 

однопартійних і коаліційних урядових кабінетів меншості, урядові партії котрих 

мали підтримку на рівні 50% депутатів від номінального складу парламенту чи 

провідної палати парламенту (див. детально Додаток Б). Це інколи було властиво для 

країн як Західної, так і Центрально-Східної Європи. 

В окресленому аналітичному контексті також треба зауважити, що у середньому 

в європейських парламентських демократіях партії урядових кабінетів меншості 
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наділені парламентським представництвом на рівні 39,5% мандатів від складу 

парламенту або провідної палати парламенту: із дещо нижчим показником – у 

країнах Західної Європи, натомість із дещо вищим – у країнах Центрально-Східної 

Європи. Аналогічна логіка притаманна у контексті представництва урядових партій у 

коаліційних урядах меншості: загалом у Європі – на рівні 32,8%, в Західній 

Європі – на рівні 29,0%, і нарешті в Центрально-Східній Європі – на рівні 38,7% 

мандатів від номінального складу парламенту чи провідної палати парламенту. Лише 

в зрізі однопартійних урядів меншості логіка різниться. Так, у середньому в Європі 

в однопартійних урядових кабінетах меншості урядові партії мають підтримку на 

рівні 32,5%. Причому цей показник вищий у країнах Західної Європи, а не в 

країнах Центрально-Східної Європи. Це зумовлено тим, що в перших однопартійні 

уряди меншості, як уже згадувалось, формуються значно частіше, ніж у других. Нас у 

заданому компаративному контексті найбільше цікавить те, що в середньому урядові 

партії і однопартійних, і коаліційних урядів меншості мають сумірне парламентське 

представництво. Однак деталізація цього в контексті урядових кабінетів меншості й 

їхньої парламентської підтримки, а також означення впливу композиції/співвідношення 

парламентських мандатів і міністерських портфелів урядових партій у форматі різних 

конструкцій урядів меншості здійснимо в наступних розділах. 

Натомість очевидно, що виділення й окреслення типів урядів меншості на основі 

кількості партій у них (зокрема у форматі однопартійних і коаліційних урядових 

кабінетів меншості) й на підставі врахування сутності, характеру та відсотка 

парламентського представництва і парламентської/законодавчої підтримки (в тому числі 

у форматі непідтриманих або підтриманих, субстантивних чи формальних урядів 

меншості) не повністю вирішує питання їхньої деталізованої типологізації. Тому 

будемо апелювати й до інших суміжно-порівняльних індикаторів, на підставі яких 

можна розглядати різні типи урядів меншості.  

Приміром, у зрізі кореляції урядів меншості і їхньої парламентської відповідальності 

(чутливості) й поведінки партій (урядових і опозиційних) у парламентах Л. Геллер-

Шворц довела, що законодавча ефективність і парламентська відповідальність урядів 

меншості значно залежать від використання того або іншого типу парламентської 
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стратегії та тактики партіями парламенту. Або ж, інакше кажучи, парламентська 

відповідальність урядів меншості залежить від того, якими у сенсі парламентської 

підтримки та стратегії взаємодії парламентських партій є уряди меншості. З огляду 

на це, Л. Геллер-Шворц виокремила п’ять варіантів чи сценаріїв (моделей) співпраці 

між політичними партіями в умовах урядів меншості чи, інакше кажучи, п’ять типів 

урядів меншості. З-поміж них – коаліція, формальний пакт/договір, неформальна 

домовленість, сформована під конкретне завдання більшість (чи ad hoc більшість), 

"стриманість" опозиції, внаслідок якої правляча/урядова партія або партії діє чи 

діють так, ніби вони мають підтримку парламентської більшості [403, с. 68].  

У такому контексті на особливу увагу заслуговують сформовані під конкретні 

завдання уряди меншості. Специфіка урядових кабінетів меншості, які сформовані 

як ad hoc більшості, полягає у тому, що такі уряди конструюють свою підтримку 

парламентською або законодавчою більшістю на підставі поступового розв’язання 

чергових завдань урядового функціонування. Це такий тип урядів меншості, в яких 

парламентські партії кооперують власні зусилля найменше. Ці уряди меншості 

характеризується тим, що за умови їхнього формування і функціонування опозиційні 

парламентські партії діють занадто стримано. Адже вони побоюються спровокувати 

дострокові парламентські вибори, унаслідок яких вони можуть втратити чи суттєво 

скоротити своє парламентське представництво. Урядовий кабінет меншості натомість 

функціонує так, ніби він наділений парламентською більшістю [745]. Альтернативно, 

але на основі суто формалізованих практик (зокрема "контрактів" і "угод зовнішньої 

підтримки", про що вже йшлося) взаємодії ймовірних коаліційних партнерів 

К. Стром ідентифікує означені урядові кабінети меншості як кабінети "непостійної 

більшості" (англ. shifting majority cabinets) та визначає їх як урядові кабінети, які 

"вибудовують свої парламентські більшості від питання до питання із будь-якою 

партією, що вимагає найменше поступок" [969, с. 97]. Причому особливості спеціальних 

ad hoc коаліцій у форматі урядових кабінетів меншості засвідчують, що такі виконавчі 

структури максимально гнучкі у можливостях реалізації своїх програмних засад, 

однак водночас особливо сприйнятливі та піддатливі до дострокового припинення 

власних повноважень. 
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Г. Гріффіз [427] і А. Вард [1027] конструюють типологізацію урядів меншості 

на основі урахування специфіки ситуацій меншості, які проявляються у тому, що 

парламенти чи провідні палати парламентів (перед якими відповідальні урядові 

кабінети) є "підвішеними" (англ. hung parliament) або "міноритарними", тобто такими, 

де жодна партія чи коаліція партій не має сумарної та стабільної парламентської (чи 

урядово-парламентської) більшості. Відповідно вважається, як уже згадувалось (у 

попередньому розділі розвідки), що ситуація парламентської меншості, виявлена у 

"підвішеному парламенті", є обов’язковою умовою та реквізитом для формування 

уряду меншості, хоча може інкорпоруватись і урядом більшості. Це відповідає логіці 

Р. Бразіера, за якою ситуація парламентської меншості репрезентує "широкий набір 

можливих процедур і результуючих урядових структур" [190, с. 30–31]. Вони можуть 

змінюватись від кабінетів меншості, які не мають парламентської підтримки жодної 

неурядової партії, до: урядових кабінетів меншості, які наділені лише ситуативною чи 

мовчазною парламентською підтримкою неурядової партії або партій; урядових 

кабінетів меншості, що мають стабільну/фіксовану парламентську підтримку 

неурядової партії або партій; урядових (коаліційних) кабінетів більшості, у тому 

числі мінімально-переможних чи надлишково-переможних, великих коаліцій та 

коаліцій національної єдності та ін. Одночасно ситуації парламентської меншості 

можуть детермінуватись неформування жодних урядових кабінетів, коли ймовірні 

урядово-формотворчі агенти (парламентські партії та непартійні депутати) не можуть 

досягнути між собою згоди із приводу власних політичних цілей і механізмів їхнього 

кооперування. Це переважно завершується розпуском парламенту/провідної палати 

парламенту та його/її достроковими виборами, а також (у випадку парламентських 

демократій) зростанням реальних повноважень глави держави (монарха/президента, 

тобто незалежно від системи державного правління), зокрема його зсувом у центр 

конституційного й урядово-формотворчого процесу [190, с. 30–31; 427].  

З огляду на це, треба розуміти, що в ситуації парламентської меншості урядовий 

кабінет меншості може бути/не бути ефективним процесом і результатом узгодження 

інтересів парламентських партій і непартійних депутатів (якщо такі присутні у складі 

парламенту чи провідної палати парламенту), їхнім компромісом і згодою. З цього 
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приводу В. Богданор і С. Беннет зауважують, що компроміси й угоди, навколо яких 

формуються урядові кабінети меншості, можуть бути різними: їхній діапазон 

коливається від програшних коаліційних домовленостей до порозумінь на основі 

згоди і підтримки, а також до коаліційних домовленостей на засадах співпраці [133; 

177]. У зв’язку з цим Г. Гріффіз [427] й А. Вард [1027] вирізняють чотири моделі урядів 

меншості. Першу репрезентують уряди меншості, у котрих одна велика (чи основна) 

партія парламенту/провідної палати парламенту, що не має абсолютної більшості 

мандатів у вищому органі законодавчої влади, формує однопартійний уряд меншості, 

заручаючись довірою про парламентську підтримку урядових законопроектів і вотумів 

довіри урядовому кабінету від іншої партії чи партій парламенту або непартійних 

депутатів (які, не будучи членами уряду, формально є опозиційними). Такі уряди 

меншості, сформовані на основі домовленостей про згоду й підтримку, можуть бути 

чи не бути супроводжувані формальною угодою, викладеною в урядовій програмі. 

Другу модель репрезентують уряди меншості, у котрих одна велика (чи основна) 

партія парламенту/провідної палати парламенту, яка самостійно не має абсолютної 

більшості мандатів у вищому органі законодавчої влади, формує однопартійний уряд 

меншості, не заручаючись довірою про парламентську підтримку кабінету від іншої 

партії чи партій парламенту або ж непартійних депутатів. Відповідно такі урядові 

кабінети меншості функціонують без впевненості про своє "виживання", адже вона 

не забезпечена формально неурядовими/опозиційними партіями і депутатами. Третя 

модель окреслена урядами меншості у таких системах двопалатності/бікамералізму, 

де у нижній/провідній палаті парламенту основна (велика чи домінуюча партія) 

має абсолютну більшість мандатів від номінального складу палати, тобто фактично 

формує однопартійний урядовий кабінет більшості, але у верхній/субординованій 

палаті парламенту ця партія має меншість. Четверта модель детермінована урядами 

меншості, де одна велика/основна партія парламенту/провідної палати парламенту, 

що самостійно не має абсолютної більшості мандатів у вищому органі законодавчої 

влади, поряд із іншою партією/партіями парламенту або непартійними депутатами 

формує коаліційний урядовий кабінет меншості. Для такої моделі урядових кабінетів 

меншості властива не лише взаємна довіра про парламентську підтримку самого 



180 

уряду різними партіями чи непартійними депутатами, а й співпраця між ними у межах 

кабінету, яка проявляється у тому, що і велика/основна партія, і менші наділяються 

урядовими портфелями. Окрім того, у таких урядових кабінетах меншості окреслені 

певні програмно-законодавчі зобов’язання учасників урядових кабінетів і сценарії 

поведінки учасників кабінетів у випадку їхньої дострокової відставки. 

Схожу типологізацію урядових кабінетів меншості запропонували А. Романюк, 

В. Литвин і Н. Панчак-Бялоблоцка [46, с. 151], які з огляду на способи взаємодії урядів 

меншості з опозиційними партіями у парламентах/провідних палатах парламентів 

виокремили кілька видів урядів меншості. 1. Уряди меншості, котрі функціонують на 

основі тимчасових спеціальних (ad hoc) домовленостей з неурядовими/опозиційними 

партіями: урядові кабінети кожного разу, залежно від особливостей законодавчих 

актів, які планують прийняти, залучаються підтримкою різних (ідентичних або ж 

неідентичних) неурядових/опозиційних партій для вирішення проблем політичного 

розвитку. Це означає, що в одному випадку (в одному голосуванні за законодавчу 

ініціативу уряду меншості) урядова партія чи партії залучаються підтримкою однієї 

опозиційної партії або партій, в іншому ж випадку – іншої опозиційної партії або 

партій. 2. Уряди меншості, котрі функціонують як "вільні союзи" парламентських 

партій: підтримку цим урядовим кабінетам меншості стабільно, але неформально 

надають одні й ті самі партії у парламентах чи в провідних палатах парламентів. Це є 

наслідком домовленостей урядових і неурядових/опозиційних партій, від яких обидві 

сторони отримують визначені преференції. Інколи це відбувається за результатами 

часткової подібності програмних документів політсил, а інколи – за результатами 

неформальних домовленостей про розподіл сфер впливу між формально урядовими 

і деякими формально опозиційними силами. Зрідка співпрацювати з урядом меншості 

опозиційні партії погоджуються, щоби протистояти ідеологічним опонентам, які також 

формально є опозиційними. 3. Уряди меншості, функціонуючі на підставі "офіційних 

угод" парламентських партій: підтримку урядовим кабінетам меншості стабільно та 

формально надають одні й ті самі партії у парламентах/провідних палатах парламентів. 

Офіційно досягають угоди (вона передбачає відповідальність сторін) між формально 

урядовими й опозиційними партіями, що є підтримкою "комбінованої більшості" у 
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парламенті/провідній палаті парламенту. За наслідками угоди формально опозиційні 

партії не наділені міністерськими портфелями, тобто вони – неурядові. Найменш 

стабільним є перший різновид урядів меншості, бо в цьому випадку прем’єр-міністр і 

урядові партії погоджуються на тимчасові спеціальні компроміси із різними, часто 

взаємно ідеологічно й політично протилежними, партіями. Натомість третій різновид 

урядів меншості найстабільніший, оскільки він – найпередбачуваніший у діяльності, 

операціоналізації та наслідках. 

Ще одну подібну типологізацію урядових кабінетів меншості запропонував 

Дж. Мун [692]. Вона детермінована двома індикаторами/змінними, на основі комбінації 

яких можна виокремити чотири "ідеальних" (тобто "чистих") різновиди уряди меншості. 

Серед індикаторів: а) особливості оперування як індивідуального чи колективного 

балансу поділу владних повноважень в урядових кабінетах меншості; б) специфіка 

функціонування урядів меншості у вузьких/партикулярних (персональних) або  

широких соціально та політично орієнтованих цілях. Різновиди урядів меншості: 

1. У форматі мажоритаризму (англ. ersatz majoritarianism), коли офіційно неурядові 

партії та депутати парламенту/провідної палати парламенту, із огляду на можливі й 

очікувані для себе або для своїх виборчих округів вигоди та преференції (зокрема у 

контексті перспектив членства у комітетах та/або інших парламентських структурах), 

ефективно підтримують основну (чи велику) парламентську партію, яка номінально 

не має більшості у парламенті/провідній палаті парламенту. В такому сценарії часто 

політична система функціонує за патернами ситуації парламентської більшості й 

уряду більшості, хоча насправді йдеться про ситуацію парламентської меншості та 

однопартійний уряд меншості. 2. У форматі коаліційності (англ. ersatz coalition), коли 

колективний характер розподілу владних (урядових) повноважень позиціонується як 

уніфікований стосовно партикулярних соціальних та політичних інтересів, які хочуть 

реалізувати учасники урядового кабінету меншості, не намагаючись перетворити 

його на уряд більшості чи достроково припинити його повноваження. Це означає, що 

такий різновид уряду меншості ґрунтується на міжпартійних зобов’язаннях учасників 

кабінету із приводу персональних інтересів у процесі функціонування кабінету. Тому 

конфлікт між великою (або основною) урядовою партією, яка не має парламентської 
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більшості, та малою партією/партіями практично виключено чи суттєво мінімізовано. 

Примітно, що функціонально такий тип урядів меншості обмежений певними сферами. 

3. У форматі тимчасового/спеціального міноритаризму (англ. ad hoc minoritarianism), 

коли уніфіковано чи розділено індивідуальний характер розподілу владних (урядових) 

повноважень прагне або намагається протиставлятись різним аспектам політичної 

системи, але робить це спорадично та несистемно, не керуючись утвердженим 

порядком денним. Це засвідчує, що такий формат урядових кабінетів меншості – 

реформістський за природою, але йому не притаманний стратегічний політичний 

порядок денний. 4. У форматі міноритаризму (англ. minoritarianism), де колективний 

характер розподілу владних (урядових) повноважень є уніфіковано-об’єднаним на 

підставі наявності платформи з приводу доцільності й реальності проведення реформ, 

які учасники урядового кабінету постійно та системно здійснюють. 

Поряд із запропонованими типологізаціями урядів меншості в європейських 

парламентських демократіях доцільно також виокремлювати постійні й тимчасові 

урядові кабінети меншості. Стосовно перших усе (з огляду на висновки, які було 

вже запропоновано) зрозуміло, адже вони є превалюючою емпіричною основою 

запропонованого дослідження. Як згадувалось у попередніх розділах розвідки, 

підставою для формування та подальшого функціонування постійних (їх існує абсолютна 

більшість) урядів меншості є довіра/інвеститура (підтримка) більшості (абсолютної 

або відносної – залежно від конституційних регламентацій) номінального складу 

парламенту чи провідної палати парламенту, що законодавчо визначено у всіх типах 

і прикладах європейських парламентських демократій як передумову та підставу 

"початку" й "пролонгації" кожного нового і чинного урядового кабінету. 

Натомість тимчасові (або ж тимчасово виконуючі обов’язки) уряди меншості 

формуються та функціонують за зовсім відмінною інституційною логікою, адже 

розв’язують зовсім інші завдання, поміж яких прямо не визначено необхідності 

пролонгації діяльності урядового кабінету. Це означає, що в контексті тимчасових 

урядів меншості не потрібно з’ясовувати параметрів, які гіпотетично впливають на 

стабільність урядів, а також на інституційні параметри, які зумовлюють формування 

та відставки урядових кабінетів як таких. Це вочевидь більше притаманно постійним 
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(особливо партійним) урядам меншості, на яких зосереджена увага в дослідженні. 

Окрім того, це зумовлено емпірично, оскільки, як засвідчує досвід, в європейських 

парламентських демократіях тимчасові уряди меншості трапляються дуже зрідка 

(див. табл. 3.5), натомість майже у всіх кейсах (де формуються або формувались 

уряди меншості) превалюють постійні урядові кабінети меншості. Так, тимчасові 

уряди меншості становлять лише 9,4% від усіх урядів меншості, котрі мали місце в 

європейських демократіях. Частіше вони простежувались у країнах Західної Європи, 

хоча отримали репрезентацію й у країнах Центрально-Східної Європи. 

Таблиця 3.5 

Постійні та тимчасові урядові кабінети меншості в європейських 

парламентських демократіях (станом на грудень 2016 р.) 

 
Країна Постійні уряди меншості, № (%) Тимчасові уряди меншості, № (%) Загальна кількість урядів меншості, № (%) 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ  

Австрія 2 (100) 0 (0) 2 (100) 

Бельгія 5 (71,4) 2 (28,6) 7 (100) 

Греція 2 (100) 0 (0) 2 (100) 

Данія 36 (100) 0 (0) 36 (100) 

Ірландія 13 (100) 0 (0) 13 (100) 

Ісландія 3 (50,0) 3 (50,0) 6 (100) 

Іспанія 9 (81,8) 2 (18,2) 11 (100) 

Італія 25 (96,2) 1 (3,8) 26 (100) 

Люксембург 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Мальта 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

Нідерланди 1 (12,5) 7 (87,5) 8 (100) 

Німеччина 0 (0) 0 (0) 0 (100) 

Норвегія 19 (95,0) 1 (5,0) 20 (100) 

Португалія 8 (72,7) 3 (27,3) 11 (100) 

Сполуч. Корол. 3 (100) 0 (0) 3 (100) 

Фінляндія 9 (100) 0 (0) 9 (100) 

Франція 11 (100) 0 (0) 11 (100) 

Швеція 23 (100) 0 (0) 23 (100) 

Разом 170 (89,9) 19 (10,1) 189 (100) 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія 3 (60,0) 2 (40,0) 5 (100) 

Естонія 4 (100) 0 (0) 4 (100) 

Латвія 9 (100) 0 (0) 9 (100) 

Литва 6 (100) 0 (0) 6 (100) 

Польща 5 (83,3) 1 (16,7) 6 (100) 

Румунія 14 (100) 0 (0) 14 (100) 

Словаччина 5 (83,3) 1 (16,7) 6 (100) 

Словенія 4 (100) 0 (0) 4 (100) 

Угорщина 2 (100) 0 (0) 2 (100) 

Хорватія 6 (100) 0 (0) 6 (100) 

Чехія 4 (80,0) 1 (20,0) 5 (100) 

Разом 62 (92,5) 5 (7,5) 67 (100) 

Разом у Європі 232 (90,6) 24 (9,4) 256 (100) 

 

Приміром, лишень у таких європейських парламентських демократіях, як Бельгія, 

Болгарія, Ісландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина та 
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Чехія (станом на грудень 2016 р.), формувались тимчасові урядові кабінети меншості. 

Майже у всіх цих країнах тимчасові урядові кабінети меншості були винятковими 

сценаріями та кількісно переважно поступались постійним урядовим кабінетам 

меншості. У Болгарії кількість тимчасових і постійних урядів меншості була майже 

сумірною. І лише в Нідерландах чисельність тимчасових урядів меншості була більшою 

від кількості постійних урядів меншості. Примітною ознакою тимчасових урядових 

кабінетів меншості в європейських парламентських демократіях є те, що за 

партійною композицією – це головно коаліційні кабінети. Виняток становлять лише 

Ісландія, Італія, Польща і Португалія, де серед тимчасових урядів меншості превалювали 

однопартійні композиції.  

Підсумовуючи, аргументуємо, що запропоновані типології урядових кабінетів 

меншості не є вичерпними, адже уряди меншості як виконавчі структури залежать 

від контексту аналізу й аналітичних індикаторів. Відповідно типологізації урядів 

меншості можуть розширюватись і доповнюватись. Частково це продемонстровано 

у межах цього підрозділу, а частково доповнено у наступних частинах дослідження. 

 

3.2. "Життєвий цикл", теоретико-методологічні й емпіричні причини та 

передумови формування і відповідальності урядів меншості в європейських 

парламентських демократіях 

 

Розмаїття урядів меншості в європейських парламентських демократіях та їхній 

статистично-емпіричний досвід і візуалізація у тій чи іншій країні актуалізують перед 

політичною наукою детерміновану у попередніх структурних частинах дослідження 

проблему окреслення "життєвого циклу", теоретико-методологічних і практичних 

причин формування та відповідальності урядів меншості. Причому взаємозв’язок між 

типами урядів меншості й особливостями, причинами і умовами їхнього формування і 

відповідальності (тобто "життєвим циклом" урядів меншості) є безумовним і доповнюваним, 

тому потребує окремішнього розгляду – і теоретико-методологічного, й емпіричного. 

 З цього приводу зауважимо, що в порівняльній політології вже давно 

фігурують такі поняття, як "народження"/"початок", "виживання" й "смерть"/"кінець" 
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урядового кабінету. Вони, незалежно від форми та системи державного правління, 

окреслюють і наповнюють змістом поняття "життєвого циклу" урядового кабінету [158]. 

Будучи різними за структурою, композицією та причинами й передумовами формування 

і відповідальності (особливо в зрізі врахування політичних наслідків різних типів 

виборчих систем) [275], усі урядові кабінети, в тому числі урядові кабінети меншості, 

(принаймні у парламентських демократіях), будучи різними й унікальними,  

відповідають певним загальним (спільним) параметрам урядового "життєвого циклу". 

Вони зазвичай проявляються у таких "життєвих" стадіях функціонування урядового 

кабінету: 1) "ініціювання", "народження"/"початок", "визнання"; 2) "функціонування", що 

може призвести чи не призвести до втрати парламентської підтримки і мати чи не 

мати серйозні політичні наслідки для урядового кабінету; 3) "виживання" урядового 

кабінету, зумовлене вотумами довіри та недовіри, які можуть спричинити або не 

спричинити "смерть"/"кінець" кабінету; 4) дострокові парламентські вибори чи 

формування нового урядового кабінету за позитивного/вдалого вотуму недовіри 

попередньому урядовому кабінету; 5) "смерть"/"кінець" урядового кабінету, що 

спричинено закінченням терміну повноважень парламенту або ж провідної палати 

парламенту та не зумовлено позитивними/вдалими вотумами довіри й недовіри. 

На першій стадії "життєвого циклу" урядового кабінету (тоді урядового кабінету 

більшості чи меншості ще формально не створено, а навколо цього відбувається весь 

політичний процес) враховують роль глави держави, форматора і/або інформатора у 

процесі формування урядового кабінету, а також особливості парламентського вотуму 

довіри як політико-правового акту, що фіналізує процес формування кабінету [159]. В 

окремих європейських парламентських демократіях глава держави (президент або 

монарх) формально уповноважений брати участь у формуванні урядового кабінету, в 

проведенні та гармонізації перемовин між учасниками урядово-формотворчого процесу 

(це приміром, стосується Болгарії, Іспанії, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі, Португалії, 

Румунії, Словаччини, Фінляндії, Франції і под.). Натомість в інших країнах Європи 

(про що емпірично на основі визначення дистинктивних параметрів вотумів  

довіри/інвеститури розглянемо в наступному розділі дослідження) не окреслено 

безпосереднього втручання глави держави в урядово-формотворчий процес. Тому 
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функцію покладено на призначуваного главою держави форматора чи інформатора. 

Форматором зазвичай є лідер найбільшої партії, а тому передбачуваний прем’єр-

міністр, кандидатуру якого пропонує глава держави, затверджує парламент чи  

провідна палата парламенту. Коли ж кандидатура форматора не підтримує парламент, 

тоді глава держави призначає інформатора, що веде перемовини між парламентськими 

партіями про те, хто ж може бути підтриманий парламентом як форматор. Це властиво 

для європейських парламентських демократій Данії, Бельгії, Люксембургу, Норвегії, 

Сполученого Королівства тощо. Ще в інших країнах Європи інституціоналізовано 

"вільніші" параметри реалізації урядово-формотворчого процесу [567, с. 63], який "просто" 

відбувається навколо електоральної і постелекторальної сили парламентських партій, 

їхнього бажання співпрацювати. Це, наприклад, властиво для Австрії, Греції, Естонії, 

Ірландії, Ісландії, Латвії, Мальти, Німеччини, Угорщини.  

Щодо парламентського вотуму довіри або інвеститури урядовому кабінету на 

момент його формування, то тут (це в контексті урядів меншості актуалізовуємо в 

наступному розділі дослідження) також спостерігаємо дистинкцію [158, с. 92–93]. У деяких 

європейських країнах уряд для того, аби забезпечити собі підтримку парламентської 

більшості, повинен отримати вотум довіри/інвеститури, перш ніж він приступить до 

виконання обов’язків, тобто перед формальним актом самого формування уряду як 

такого (це, скажімо, притаманно для Бельгії, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Мальти, 

Німеччини, Фінляндії, а також всіх країн Центрально-Східної Європи). На противагу, в 

інших європейських парламентських демократіях урядовий кабінет може починати 

роботу без отримання ним формальної парламентської довіри/інвеститури або, іншими 

словами, може функціонувати доти, доки на це існує згода глави держави, а також 

згода або ж незаперечення парламенту чи провідної палати парламенту (це, приміром, 

властиво для Австрії, Данії, Ісландії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, 

Сполученого Королівства, Франції та Швеції). Цікаво, що в першій групі країн початок 

функціонування урядового кабінету значно відтягнутий у часі, оскільки в ході 

ініціювання урядового кабінету останній повинен бути забезпечений формальною 

підтримкою та згодою потенційних партій-партнерів і симпатиків у парламенті чи 

провідній палаті парламенту. Натомість у другій групі країн процес урядування 
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починається швидше, хоча й здійснюється зазвичай на підставі неформалізованих у 

парламенті або провідній палаті парламенту "поетапних голосувань" (англ. a vote-by-

vote basis). У зв’язку з цим вважають, що у першій групі країн урядові кабінети повинні 

бути стабільнішими та легітимнішими, ніж у другій групі країн, особливо крізь призму 

їхнього сприйняття виборцями. 

На другій стадії "життєвого циклу" урядового кабінету (тоді урядовий кабінет 

більшості чи меншості уже формально створено і він функціонує) відбувається 

постійно-тривала перевірка парламентської підтримки урядового кабінету, зокрема з 

приводу ефективного виконання ним виконавчо-адміністративних та політичних 

зобов’язань. У парламентських демократіях це проявляється у перманентній перевірці 

факту того чи урядовий кабінет користується довірою парламенту або провідної 

палати парламенту, зокрема у форматі вотуму довіри. Тому кожний урядовий кабінет 

у парламентській демократії за результатами своєї діяльності може втратити чи не 

втратити підтримку парламенту або провідної палати парламенту, що може мати або не 

мати серйозних політичних наслідків для урядового кабінету та його "життєвого циклу". 

Відтак утрата урядовим кабінетом парламентської підтримки або так звана 

"парламентська поразка" (англ. legislative defeat) урядового кабінету становить важливу 

подію в "житті" урядового кабінету, яка може засвідчити, що "життя" конкретного 

уряду добігає кінця. Водночас заслуговує на увагу позиція М. Лейвера та Н. Шофілда, 

котрі стверджують: утрата урядом підтримки парламенту з приводу конкретного 

законопроекту автоматично не призводить до відставки чи "поразки" уряду [567, с. 65]. 

В одних випадках це може призвести до автоматичного постання питання про вотум 

довіри урядовому кабінету, а в іншому випадку – ні. І навіть тоді коли вотум довіри 

ініційовано, то він необов’язково після невдалого голосування за будь-який урядовий 

законопроект має виявитись ефективним (тобто таким, що проголосований). Іноді 

урядові кабінети "убезпечені" від дострокового припинення своїх повноважень упродовж 

деяких термінів після формування, тобто відразу після отримання урядовими 

кабінетами вотумів довіри/інвеститури.  

Отже, можемо виокремлювати дві групи парламентських демократій. У першій 

групі вотум довіри функціонуючому урядовому кабінетові автоматично має місце у 
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тому випадку, коли урядовий кабінет провалює у парламенті або провідній палаті 

парламенту голосування за будь-який ініційований урядом законопроект. У другій групі 

непідтримка урядового законопроекту в парламенті чи провідній палаті парламенту 

автоматично не зумовлює постановки питання про парламентський вотум довіри 

урядовому кабінетові. Очевидно, що інституційні правила другої групи країн сприяють 

тривалішому "виживанню" урядових кабінетів, але вони гіпотетично створюють значно 

більше "ризиків" щодо якості законодавчого і виконавчо-адміністративного процесу. 

На третій стадії "життєвого циклу" урядового кабінету (тоді урядовий кабінет 

більшості/меншості формально створено, він функціонує, і підтримку діяльності 

кабінету перманентно перевіряє парламент або провідна палата парламенту) його 

"виживання" зумовлюється безпосередньо вотумами довіри та недовіри, які можуть 

спричинити або не спричинити "смерть"/"кінець" кабінету. Вотум довіри чинному 

урядовому кабінетові може мати подвійну природу – від парламенту/нижньої палати 

парламенту (тобто зі сторони принципала у "ланцюгу" делегування повноважень і 

відповідальності) й від урядового кабінету (тобто з сторони агента в "ланцюгу" 

делегування повноважень та відповідальності). Урядовий кабінет може висунути 

питання про вотум довіри уряду з боку парламенту через дві причини: по-перше, задля 

того, аби продемонструвати, свою впевненість у парламенті чи провідній палаті 

парламенту; по-друге, аби не втратити парламентської підтримки чи не зазнати так 

званої "парламентської поразки" з приводу тієї або іншої законодавчої ініціативу 

урядового кабінету. Натомість парламентський варіант вотуму довіри уряду ініціюють 

парламентські партії, частіше – опозиційні. Тому в цьому контексті парламентський 

вотум довіри уряду зазвичай нагадує парламентський вотум недовіри уряду, що також 

може мати лише унілатеральну/односторонню природу – зі сторони парламенту 

(провідної палати парламенту) як агента урядового кабінету. Різниця лише у тому, 

що в тих чи інших парламентських демократіях наслідки вотуму довіри й недовіри 

можуть бути відмінними: перший може мати чи не мати своїм результатом відставку 

уряду, а другий обов’язково має своїм результатом відставку уряду. Адже часто 

інституціоналізовано: відмова у вотумі довіри урядовому кабінетові (й урядовому, й 

парламентському за природою) автоматично має трактуватись як реалізований вотум 
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недовіри. Однак часто трапляється, що відмова у вотумі довіри уряду спричиняє або не 

спричиняє постановку питання про висловлення парламентом чи провідною палатою 

парламенту вотуму недовіри уряду, але з подальшою його перевіркою. Інколи ускладненими 

є парламентські вотуми недовіри уряду, коли поряд із висловленням недовіри кабінету 

парламентські партії (здебільшого це – опозиційні партії) повинні запропонувати 

конструктивні варіанти нового урядового кабінету (про конструктивні вотуми недовіри 

детальніше розглянемо у наступному розділі). Це, приміром, властиво для Німеччини, 

Іспанії, Угорщини, Польщі та Словенії. І зрештою, вотуми довіри та недовіри в 

європейських парламентських демократіях відрізняються за параметрами їхньої реалізації 

голосами депутатів парламентів або провідних палат парламентів. Річ у тому, що може 

існувати вимога про реалізацію вотуму довіри/недовіри абсолютною чи відносною 

більшістю депутатів від номінального складу вищого органу законодавчої влади 

(про це також детальніше емпірично йтиметься у наступному розділі дослідження). 

На четвертій стадії "життєвого циклу" урядового кабінету, коли уряд отримав 

парламентський вотум недовіри або втратив парламентський вотум довіри, що 

призводить до його автоматичної відставки, політична система парламентської 

демократії стає на роздоріжжі. Вона повинна сформувати новий урядовий кабінет 

силами підтримки існуючого парламенту (провідної палати парламенту) і його партій та 

депутатів або провести дострокові вибори парламенту (провідної палати парламенту), і 

лише на підставі їх сформувати новий урядовий кабінет. Одні країни діють за першим 

сценарієм, інші – за другим. У деяких відбувається суміщення інституціоналізованих 

правил чи трапляються винятки (це, приміром, властиво для Австрії, Люксембургу 

та Швеції) [567, с. 220]. Зазвичай результат вдалого вотуму довіри чи недовіри і його впливу 

на подальше функціонування політичної/інституційної системи, залежить від "сили" 

опозиційних партій. Сильні опозиційні партії, електоральна популярність котрих на 

підйомі, звично віддають перевагу вотуму недовіри, наслідком чого є дострокові 

парламентські вибори. Натомість сильні й слабкі опозиційні партії, електоральна 

популярність яких стабільна, від вотумів недовіри звично прагнуть отримати користь у 

форматі їх "входження" у нові урядові кабінети без виборів. Дуже слабкі опозиційні 

партії взагалі переважно не віддають переваги реалізаціям вотумів недовіри або ж 
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зовсім не висловлюються за дострокові вибори, оскільки вони не впевнені у своїх 

очікуваних електоральних результатах.  

На п’ятій стадії "життєвого циклу" урядового кабінету, коли уряд раніше не 

було відправлено у відставку внаслідок процедур вотумів довіри або ж недовіри, 

кабінет у парламентській демократії обов’язково припиняє власні повноваження через 

і після завершення терміну повноважень парламенту/провідної палати парламенту. 

Це може відбуватись у зв’язку черговими і з достроковими парламентськими виборами. 

Тому ключовим є те, що "життєвий" цикл урядового кабінету в такому випадку 

обов’язково завершується, а після нових парламентських виборів розпочинається 

"життєвий цикл" нового урядового кабінету. 

Детермінована логіка "життєвого циклу" урядового кабінету в парламентських 

демократіях – уніфікована і стандартизована. Це означає, що вона властива для будь-

якого типу урядового кабінету – однопартійного чи коаліційного, більшості чи меншості. 

Але в контексті урядів меншості "життєвий цикл" дещо відмінний і специфічний. 

Це зумовлено конкретними причинами і передумовами формування й відповідальності 

урядових кабінетів меншості, в тім числі і в європейських парламентських демократіях. 

Окрім того, це як уже згадувалось, регламентовано тим, що уряд меншості в логічній 

конструкції і послідовності вибору типів кабінетів у європейських парламентських 

демократіях – не перша опція (детально про це див. у попередньому розділі).  

Починаючи визначати теоретико-методологічні й емпіричні причини та 

передумови, які є доцільно актуальними для формування й відповідальності урядових 

кабінетів меншості у парламентських демократіях, посилаємось на вказівки К. Строма. 

Він аргументує, що пошук відповіді на запитання, котрі виникли, традиційно ґрунтується 

на трьох перспективах [984, с. 9]: традиційному порівняльному аналізі урядових інститутів 

та інституцій; дедуктивній теорії коаліцій (зокрема побудованій на теоретико-ігрових 

припущеннях); порівняльному аналізі партійних систем. Кожна перспектива має 

плюси (позитиви) і мінуси (негативи). Приміром, наукова література, спрямована на 

порівняльний аналіз урядових інститутів та інституцій, багата на історичні деталі, але 

її пояснювальна точність значно слабша, ніж точність інших перспектив. Коаліційна 

теорія, безумовно, дає ретельніші пояснення та прогнози про особливості й причини 
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формування і відповідальності урядів, у тому числі урядів меншості. Однак інтерес 

теоретиків коаліцій до урядів меншості зовсім недавно був лише тангенціальним, а їхні 

припущення – часто відкрито неправдоподібними. Натомість дослідники партійних 

систем відомі великою кількістю цінних емпіричних розвідок, але й їхні пояснювальні 

спроби менш науково ефективні та часто недорозвинені. Для чинних наукових 

перспектив аналізу причин/передумов формування/відповідальності урядів меншості 

характерно те, що вони є або раніше були упередженими до самого феномену урядів 

меншості, тобто пояснювали уряди меншості у вигляді деяких дистинктивних 

політичних чи інституційних випадків або навіть дефектів. Ситуація в політичній науці 

почала корегуватись лише у 80–х – початку 90–х рр. ХХ ст. На це дуже вплинув 

емпіричний досвід, наслідки і цілісне з’ясування статистики формування урядів 

меншості в європейських парламентських демократіях, причому і в Західній, і в 

Центрально-Східній Європі (зазначено у попередньому розділі).  

Інституційна теорія урядів і урядових кабінетів здебільшого оперує ідеєю про те, 

що урядові кабінети меншості формуються під час політичної кризи та політичної 

нестабільності [970]. Незрідка інституціоналісти наголошують: що уряди меншості треба 

трактувати як неоптимальні сценарії та рішення, котрі застосовують у випадку, коли всі 

інші сценарії формування інших типів урядових кабінетів стають неефективними та 

невдалими. Окрім того, науковці часто аргументують, що саме уряди меншості  

у причинно-наслідковому зрізі зазвичай пов’язані з соціальним і політичним 

"нездужанням". Тобто політична криза й нестабільність – основні причини та 

передумови формування урядів меншості в європейських парламентських  

демократіях. Це яскраво засвідчує твердження Е. Фріесенхана, де обґрунтовано: 

уряди меншості, які перманентно повинні заручатися підтримкою більшості у 

парламенті чи відповідній палаті парламенту, зокрема із метою розв’язання на свою 

користь тих чи інших виконавчих і законодавчих завдань, можуть у такий спосіб, бути 

лише механізмом крайньої необхідності, тому й акцентують на стані політичної кризи 

тієї чи іншої парламентської демократії [394, с. 312]. З цією позицією погоджується і 

К. вон Бейме, який зауважує, що згідно з базовими ідеями парламентської демократії 

і парламентської системи уряд меншості "є непотрібним симптомом кризи" [1019, с. 570].  
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Таку кореляцію політичної стабільності чи нестабільності й урядів меншості у 

політичній науці зазвичай вважають конвенціональною або узвичаєною теорією 

(концепцією/моделлю) формування урядів меншості. Однак насправді про теоретичність 

такого підходу може бути мова лиш у дуже широкому сенсі слова "теорія". Йдеться 

радше про своєрідну "мітку" або "парасольку" різних (строгих чи не дуже) пояснень 

урядів меншості, які об’єднані двома характеристиками, як незмогою (нездатністю) 

пов’язати формування урядових кабінетів меншості з раціональними діями 

політичних партій у парламенті чи провідній палаті парламенту та, по суті,  

негативною оцінкою урядових кабінетів меншості. Адже окреслена зумовленість 

урядів меншості політичними кризами у парламентських демократіях не повністю 

підтверджена надійними інституційними доказами: ні природа політичної кризи, ні її 

проблемність/складність не релевантні в контексті частоти формування різних типів 

урядів меншості. Окрім того, урядові кабінети меншості не завжди є наслідком 

політичної кризи, бо незрідка такі інституційні сценарії урядів у парламентських 

демократіях формуються у випадку суперечок між партнерами з коаліцій або взагалі 

як ініціальні варіанти урядових кабінетів за умов політичної стабільності.  

У зв’язку з цим К. Стром наголошує: феномен урядів меншості (зокрема  

однопартійних урядів меншості у Західній Європі) дуже часто варто досліджувати у 

вигляді нормального результату політичного змагання у парламентських демократіях, 

адже він властивий багатьом країнам [970, с. 212–215]. Нормальність результату 

окреслюється вибором різних партій між владою й опозицією та детермінує вектор 

розвитку політичної та інституційної системи – у напрямі стабільності або нестабільності. 

За А. Романюком, причина, що зумовлює партії під час ситуації "вибору влади чи 

опозиції" вибрати опозицію, пояснюється наявністю можливостей реалізовувати 

партійний курс, підтриманий виборцями [53; 54]. Сприйняття цього аргументу, як 

загалом політичного процесу в європейських парламентських демократіях, визначає 

звернення до існуючих підходів розуміння сутності політики. Так, домінуючий у СРСР 

підхід до політики як до відносин і діяльності, спрямованої на завоювання й утримання 

влади, добре відображав розуміння політики комуністичними партіями [55, с. 507]. Проте 

застосування такого підходу не допомагає зрозуміти мотивацію "опозиційної 
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більшості", яка безконфліктно дає змогу "меншості" (формальностатистичній) 

прийти до влади та керувати країною. Коли ж ми відійдемо від цього "спрощеного" і 

"вульгаризованого" розуміння сутності політики й основною її парадигмою вважатимемо 

можливість обстоювати інтереси певних груп (соціальних й інтересів) і реалізовувати 

власну партійну програму, то стане зрозуміло: цю програму можна виконувати і з 

крісел опозиції, а не лише з урядових кабінетів. Саме таке бачення політичного процесу 

і політики вкладається в логіку трактування урядових кабінетів меншості як 

необов’язково сценаріїв "кризи й нестабільності". 

Тому відповідно спрацьовує здебільшого партійно орієнтоване зауваження 

М. Тейлора й В. Хермана про те, що уряди меншості в європейських парламентських 

демократіях є "кризовими" винятково тоді, коли вони приходять до влади за умови 

відсутності будь-якого варіанта парламентської/законодавчої більшості [991, с. 31]. Для 

прикладу, багатопартійній системі з домінуючою партією парламентські вибори 

можуть стати причиною і передумовою того, що політична партія втратить статус 

парламентського домінування, тобто абсолютну більшість мандатів у парламенті або тих 

палатах парламенту, перед якими колективно відповідальний уряд, і можливість 

формувати однопартійний уряд більшості. Інші ж парламентські партії у такому 

випадку опиняться в ситуації "непередбаченої комбінованої та ситуативної більшості". 

Коли ж вони сформують на цій основі й урядову більшість, то буде створено 

коаліційний уряд більшості. Проте якщо цього не станеться, а так відбувається значно 

частіше, тоді раніше (за результатами попередніх виборів) домінуюча партія буде 

спроможною залишатись при урядовій владі, але без урядової більшості, а лише на 

засадах надійної (постійної) чи ненадійної (ситуативної) парламентської підтримки з 

боку іншої чи інших партій парламенту, котрі не матимуть статусу урядових. І саме це 

в теоретичному контексті може становити небезпеку для урядів меншості й 

породжувати їхню нестабільність і неефективність. Отже, цілком очевидно, що  

пояснення політичної кризи зосереджене на феномені політичної нестабільності як 

причини, передумови або супровідної обставини формування урядів меншості у 

парламентських демократіях. Згідно з такою позицією К. Стром [984, с. 10–11] зауважує: 

що менш стабільна політична система тієї чи іншої парламентської демократії, то 
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поширенішим статистично й емпірично повинен бути феномен уряду меншості. 

Єдине, що потребує дуже значного уточнення – це розуміння й природа політичної 

стабільності. У випадку, коли застосовувати "широке" визначення політичної стабільності, 

то очевидно, що уряди меншості повинні би були детермінуватись умовами системної 

нестабільності й породжувати системну нестабільність, зокрема у вигляді різних форм 

громадянської непокори, заворушень і страйків. Натомість за використання "вузького" 

визначення політичної стабільності очевидно, що кількість урядів меншості у 

парламентських демократіях має позитивно (оберненопропорційно) корелюватись із 

їхньою кількістю. 

Повертаючись до партійнозумовлених чинників і передумов формування урядів 

меншості в європейських парламентських демократіях, зазначимо: згода партій, які 

представлені у парламенті чи провідній палаті парламенту, на формування урядів 

меншості, може ґрунтуватися на існуванні широких можливостей парламентських 

комітетів і комісій впливати на внутрішнє та міжнародне життя тієї чи іншої країни 

[652, с. 270–271]. Партії, котрі мають власні фракції у парламенті чи провідній палаті 

парламенту, можуть зосередити вплив на діяльності парламентських комісій та 

комітетів. До країн, де парламентські комітети мають значний обсяг повноважень не 

лише за контролем діяльності уряду, а й проведенням державної політики, належать 

Швеція, Іспанія, Італія, Португалія й інші [53]. Відповідно у таких країнах вибір партіями 

влади чи опозиції не детермінований винятково участю або неучастю у формуванні й 

функціонуванні урядового кабінету. Тому очевидно, що варіант уряду меншості не 

завжди у парламентських демократіях є кризовим та конфліктним і не обов’язково 

зумовлює політичну й інституційну нестабільність. 

Ще однією причиною та передумовою формування урядів меншості дослідники 

дуже часто називають політичну культуру й історичні традиції. Приміром, Х. Даалдер 

[283, с. 288; 285] аргументує відносну кореляцію і координацію відповідальності уряду 

особливостям його формування і тому чи іншому типові. В цьому контексті особливе 

значення мають історичні традиції (історична спадщина) та певні культурні патерни, на 

основі яких відбувається формування урядових кабінетів у парламентських демократіях 

[1]. Апелюємо до феномену так званої консоціативної плюралістичної демократії 
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(демократії у багатоскладових суспільствах), де часто, як засвідчує досвід європейських 

парламентських демократій та емпірично аргументує А. Лейпхарт [577; 580–583; 585; 

589; 593; 596], формуються "широкі" чи "великі" коаліції. Цікаво й інше: "широкі" 

або "великі" коаліції не обов’язкові на національному урядовому рівні, але у таких 

демократичних режимах вони тенденційні, зокрема з метою уникнення появи урядів 

меншості [791]. Однак, визначаючи передумови та причини формування "великих" 

коаліцій, той же А. Лейпхарт – менш чіткий/оптимістичний у контексті з’ясування 

причини, передумов і особливостей формування урядів меншості у парламентських 

демократіях, стверджуючи, що уряд меншості може бути сформовано за наявності дуже 

різних умов [584, с. 62].  

Натомість своєрідності формування урядів меншості в контексті історичних 

традицій та усталеного типу політичної культури розглядає Г. Люебберт, який у теорії 

та схематично моделює зв’язок між причинами, процесом і особливостями формування 

урядів меншості й характеристиками макрополітичної (політичної) системи [984, с. 11–12]. 

Так, учений запропонував класифікувати парламентські демократії на підставі врахування 

таких двох індикаторів [609] – ступеня легітимності політичної влади і міри залучення 

опозиційних партій до процесу реалізації консенсус-орієнтованого законодавства. На цій 

основі обґрунтовано, що парламентські демократії (незалежно від їхньої системи 

правління) з високою легітимністю політичної влади та здатністю швидко досягати 

загальної політичної згоди/консенсусу повинні трактуватись як консенсусні. Цілком 

контраверсійну групу становлять так звані конфліктні парламентські демократії. І 

третій різновид парламентських демократій (так звані конкурентні демократії) – це 

політичні системи, у котрих легітимність політичної влади висока, але відсутні 

політичні інститути та норми, необхідні для формування політичного консенсусу. 

На основі виокремлення трьох типів парламентських демократій учений визначив 

системні відмінності між ними, зокрема й у процесі формування урядів.  

Унаслідок цього було аргументовано, що уряди меншості притаманні для країн, 

які є консенсусними парламентськими демократіями. Натомість такі уряди повинні 

бути невластивими для конкурентних парламентських демократій. Стосовно  

конфліктних парламентських демократій, то в них уряди меншості в зрізі кількості й 
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емпіричних випадків апробації знаходяться десь посередині. Г. Люебберт пояснив такі 

інституційні відмінності в особливостях формувань тих чи інших типів урядів із погляду 

потреби та здатності політичних (зокрема парламентських) партій співпрацювати в 

урядових кабінетах та навколо них (у тому числі, гарантувати їм парламентську 

більшість). У консенсусних демократіях уряди меншості виникають насамперед у 

зв’язку з тим, що парламентські партії не зацікавлені, хоч і мають змогу, співпрацювати 

у межах урядових кабінетів та постійної парламентської більшості. У конфліктних 

демократіях уряди меншості формуються оскільки партії у парламенті не здатні 

співпрацювати, попри те, що ця потреба постає дуже гостро. Отже, Г. Люебберт 

скомбінував культурно-історичні та структурні чинники, які впливають на формування 

урядів меншості у тих чи інших типах парламентської демократії.  

У цьому ж теоретико-методологічному контексті Г. Люебберт пов’язав частоту 

формування урядів меншості з діяльністю різних груп інтересів у парламентських 

демократіях, де значно поширився корпоративізм. За умов, коли партії парламентів чи 

провідних палат парламентів мають добрі зв’язки з групами інтересів, через ці групи 

можна здійснювати тиск на уряд й отримувати бажані для себе результати, водночас 

дотримуючись формально проголошених у партійних деклараціях позицій. На думку 

Г. Люебберта, соціал-демократичні партії подібним способом використовують 

профспілки, буржуазні партії – федерації/об’єднання підприємців власників, аграрні 

партії – фермерські організації тощо [609]. Наведений чинник Г. Люебберта безумовно 

не варто розглядати як самодостатній, а лише у взаємодії з іншими. Тобто різні партії, 

котрі у різних політичних культурах обирають опозицію, сумарно маючи більшість 

у парламенті/провідній палаті парламенту, усвідомлюють, що вони можуть впливати 

на політичний розвиток держави через формальні законодавчі інституції та неформальні 

механізми політичного тиску. Але, як зауважує А. Романюк [53], незважаючи на високий 

рівень розвитку корпоративізму в Австрії та Німеччині, у цих країнах непоширені або 

й взагалі не існують уряди меншості. 

Окремою групою причин/передумов формування урядів меншості у парламентських 

демократіях Дж. Сарторі [878] і К. Стром [970; 984, с. 12–14] називають фракціоналізацію 

і фрагментацію партійних систем. Так, Дж. Сарторі пов’язує феномен урядів меншості 
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з партійною системою поміркованого плюралізму. Цей тип партійної системи означений 

наявністю у парламенті чи провідній палаті парламенту від трьох до п’яти конкуруючих 

між собою та релевантних партій (жодна з них не має абсолютної більшості мандатів у 

парламенті). Вони перманентно формують коаліційні уряди, але різняться одна від 

одної помірними ідеологічними розбіжностями. Це відбувається у зв’язку з тим, що 

жодна парламентська партія не бажає втрачати гіпотетичних важелів свого урядового 

впливу. Саме тому вона не зацікавлена, аби та чи інша партія самостійно була 

урядовою, оскільки раціональнішим є сценарій, за якого урядова партія повинна 

розділити власну урядову владу між іншими парламентськими партіями. Однак у 

цьому контексті очевидно й те, що отримувати важелі урядового впливу можна 

також з-за меж урядового кабінету, тобто гарантуючи парламентську підтримку 

будь-якій партії, котра самостійно/однопартійно становитиме композицію урядового 

кабінету, хоча в контексті парламентської підтримки всіх своїх ініціатив залежатиме 

від законодавчої підтримки іншої неурядової партії. Отже, підтримка з боку неурядової 

партії парламенту законодавчих ініціатив урядової партії або партій, котрі не мають 

більшості у парламенті, є "обміном" на реалізацію окремих програмних цілей 

неурядової партії. У такий спосіб, за Дж. Сарторі, в системах поміркованого  

плюралізму матеріалізуються уряди меншості.  

Паралельно з цим висновком Дж. Сарторі запропонував декілька чинників, які 

додатково зумовлюють формування урядів меншості, та виокремив певні функції 

урядів меншості. Вчений аргументував: інколи формування урядів меншості – наслідок 

політичної та урядово-формотворчої невмотивованості й помилок у підрахунках. Те, 

що він намагається донести до нас, іменується фракціоналізацією (фрагментацією) 

партійної системи, яка і зумовлює помилки у підрахунках. Фрагментація партійної 

системи в реальності постає функцією кількості та розміру парламентських партій. Що 

більша кількість партій рівномірніше вони "розпорошують" електорат, то більша міра 

фракціоналізації/фрагментації партійної системи. Це дає підставу вважати: фракціоналізація 

партійної системи позитивно корелює зі статистикою формування урядів меншості, адже 

у випадку коли кількість партій у парламенті все зростає тоді тим теоретично складніше 

сформувати одночасно парламентську й урядову більшість, і більшою є ймовірність 
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формування уряду меншості. І навпаки, кількість урядів меншості скорочується, за 

словами Я. Баджа, В. Хермана [205] і Д. Рея [813; 814], якщо партійна система стає менш 

фракціоналізованою, прямуючи до двопартійності. Виняток середньостатистично 

становлять так звані істотні або субстантивні урядові кабінети меншості, про котрі 

йшлось у попередньому підрозділі дослідження [970]: вони можуть формуватися у 

ситуації меншої фракціоналізації чи фрагментації партійної системи, навіть порівняно із 

деяким коаліційними урядовими кабінетами більшості. 

Елементи безсистемності у вивченні кореляції фракціоналізації партійних систем 

та ймовірності формування урядів меншості виправив Л. Додд [332], обґрунтовуючи: 

фракціоналізація партійної системи призводить до стану невизначеності серед партійних 

лідерів. Відповідно, що більше фракціоналізована партійна система, тобто парламент чи 

палата парламенту, перед якими відповідальні урядові кабінети у парламентських 

демократіях, то складніше парламентським партіям захищати надійну інформацію про 

свою діяльність і "силу". Тому тоді, коли лідери парламентських партій гірше  

інформовані, існує більша ймовірність того, що вони формуватимуть уряди, котрі 

відхиляються від мінімально-переможного статусу (від випадку урядової коаліції – 

мінімально-переможної, яка є найменш розмірним зразком збігу урядової більшості й 

парламентської/законодавчої більшості) [332, с. 62–70]. Відтак формується логічний 

взаємозв’язок між фракціоналізацією партійних систем та урядовими кабінетами, що не 

детерміновані урядовою більшістю, хоч зумовлені ситуативною/постійною парламентською 

(законодавчою) більшістю – урядовими кабінетами меншості.  

Однак у працях Л. Додда парламентська фракціоналізація постає необхідною, 

але недостатньою умовою для формування уряду меншості. Додаткове значення також 

мають рівень ідеологічного конфлікту чи поляризації між парламентськими партіями. 

Крім того, недостовірність інформації характеризує не лише фракціоналізацію, а й 

нестабільність партійної системи та взаємодію цих двох чинників. Відповідно увага 

Л. Додда на нестабільність партійної системи значно споріднена із уже описаними 

аргументами, які засвідчують причинність формування урядів меншості. Проте його 

теорія вказує на важливості радше поступової, а не абсолютної фракціоналізації 

партійних систем. Це означає, що формування уряду меншості є можливим рішенням, 
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коли партійна система раптово стає фракціоналізованішою. Такий висновок про 

формування урядів меншості (однопартійних або коаліційних) особливо важливий у 

випадку політичних систем, в яких інституціоналізовано урядові кабінети більшості, і 

підтверджений у розвідках М. Тейлора, В. Хермана [991], і Б. Пауелла [791]. Так, 

Б. Пауелл акцентував, що у парламентських демократіях, де партійна та виборча 

система традиційно проводять ситуації парламентсько-урядової більшості (урядові 

кабінети більшості), партійна еліта зазвичай покладається на прямі результати виборів 

і орієнтується на майбутні вибори, а не на законодавчі перемовини про коаліції. На 

противагу в парламентських демократіях, в яких партійно-виборчі системи традиційно 

не проводять ситуацій більшості, партії значно частіше вдаються до потреби творення 

коаліцій [791, с. 143]. 

Стосовно пояснення партійних систем на підставі ідеологічного характеру 

взаємодії парламентських партій, то цілком очевидно: це – окремий ракурс причин та 

передумов формування урядів меншості. Тобто що масштаби соціополітичного 

конфліктного потенціалу, партійного екстремізму й ідеологічної поляризації стають 

основними причинами формування урядів меншості. Що більше ідеологічно 

поляризована і розділена партійна система, то більша вірогідність формування урядів 

меншості. Причому рівень ідеологічної поляризації партій і партійних систем, згідно 

з позицією Дж. Сарторі, підтверджує міра загальної ідеологічної дистанції між 

релевантними партіями, які мають потенціал коаліційності й потенціал шантажу [878, 

с. 135]. Натомість ідеологічну поляризацію партійних систем, за словами Р. Патнема, 

Р. Леонарді і Р. Нанетті [811], засвідчує міра біполярності партійних систем, виражена 

в електоральних преференціях виборців стосовно сприйняття різноманітних вимірів 

соціополітичних конфліктів, їхньої кумуляції в діяльності політичних партій. Однак 

релевантнішою видається думка про ідеологічну поляризацію партійних систем у 

контексті урядів меншості, запропонована Л. Доддом. Учений зазначає, що 

ідеологічно-політичне розмежування або поляризація партійної системи негативно 

позначається на безумовній готовності політичних партій вести перемовини про участь 

в урядовому кабінеті. А що менше намірів політичні партії мають вести перемовини про 

формування уряду більшості, то більша вірогідність у кінцевому підсумку опинитися 
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в уряді меншості. За Л. Доддом [332, с. 57–68], це особливо ймовірно у випадку, коли 

ідеологічна поляризація партійної системи збігається із явищами фракціоналізації та 

нестабільності партійної системи. Але, навіть попри це, ідеологічна поляризація у межах 

партійної системи може бути й самодостатньою причиною формування уряду меншості. 

Адже під час надзвичайно великої ідеологічної поляризації багатопартійні парламенти 

стануть свідками формування урядів меншості, бо партії парламенту не визнаватимуть і не 

погоджуватимуться на коаліційну більшість навіть за наявності достовірної інформації 

[332, с. 69]. Такий висновок підтвердив Б. Пауелл, який аргументував, що в деяких 

інституційних кейсах формування уряду меншості спричиняє вирішення парламентсько-

законодавчого конфлікту, бо у випадку ідеологічної поляризації парламентські партії 

надто розділені, аби дійти згоди з приводу стабільної коаліції, здатної ефективно 

функціонувати [791, с. 142].  

Ці теоретичні підсумки стосовно взаємозв’язку партійнозумовлених чинників і 

передумов формування урядових кабінетів меншості вписуються у логічну конструкцію 

М. Лейвера й Н. Шофілда, зокрема в контексті аналізу особливостей взаємовідносин, 

які склалися між самими політичними партіями. З погляду дослідників, урядові кабінети 

меншості можливі за умови, коли між парламентськими партіями, які гіпотетично 

можуть становити парламентську більшість, існують та працюють особливі, переважно 

конкурентні взаємовідносини [567]. Як наслідок, надання права сформувати уряд меншості 

якійсь одній партії для решти партій буде меншим "злом" і вони будуть зацікавленими у 

збереженні міжпартійного статусу. За таких умов розглядуваний тип урядів може 

бути цілком життєздатним і стабільним. Скажімо, зазначена позиція, стверджує  

А. Романюк [53], цілком логічна, коли право формувати уряд меншості надається 

центристській партії, а більшість у парламенті чи провідній палаті парламенту мають 

партії, які належать до різних частин ліво-правого ідеологічно-партійного спектра1. 

Це означає, що формування уряду меншості стає закономірним виходом зі ситуації за 

                                                           
1 Зауважимо, однак: партії центристського ідеологічного спрямування серед європейських парламентських демократій 

властиві переважно для країн Західної, а не Центрально-Східної Європи. Це проявляється у тому, що в Західній Європі 

такі політичні партії є одними із найпотужніших, бо це спостерігається у проведенні ними значного відсотка депутатів до 

органів законодавчої влади власних країн. Як наслідок, зазначений результат простежувався чи простежується на прикладі 

урядів меншості, сформованих соціал-демократами у Норвегії, Швеції та Данії, а також "Християнськими демократами" 

в Італії. Щодо Італії, то значення названого чинника упродовж значного періоду актуалізувалося наявністю потужної 

Комуністичної партії Італії, яка могла претендувати на формування урядів у складі коаліцій, оскільки стабільно у 70–80–х 

роках ХХ ст. займала за результатами виборів другу позицію у парламенті, отримуючи близько 30% голосів [53; 970].  
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умови наявності у парламенті чи провідній палаті парламенту протистояння між 

партіями з ідеологічних позицій. Безперечно, уряд меншості у подібній ситуації можна 

гостро критикувати за свою діяльність із обох сторін, але ідеологічне протистояння 

буде стримувальним чинником стосовно об’єднання представників владних партій для 

повалення/відставки уряду. В подібних ситуаціях, навпаки, існує безліч прикладів 

"блокування" з урядом заради протиставлення своєму ідеологічному суперникові. Ось 

чому формування й існування урядів меншості в Ірландії деякі вчені, зокрема М. Галлахер, 

М. Лейвер, П. Мейр, мотивують чинником розділеної опозиції [399, с. 192]. 

Проте необхідно зауважити, що ідеологічна поляризація, згідно з ідеями Б. Пауелла, 

є лише однією з передумов і причин формування урядів меншості й відповідає за 

конкретний тип урядів меншості. Як зазначає К. Стром [970], ми не можемо визначити 

єдиновірної тенденції стосовно того, що збільшення ідеологічної поляризації партійних 

системи призводить до обов’язкового формування урядів меншості. Адже істотні чи 

релевантні (зазвичай однопартійні) уряди меншості традиційно асоційовані зі значно 

нижчими показниками ідеологічної поляризації партійних систем, аніж коаліційні 

уряди меншості. 

Однак уряди меншості зумовлюються наявністю не лише структурних/культурних 

особливостей політичних систем, у яких вони формуються та функціонують, а й 

природою і сутністю процесів, результати котрих вони генерують, тобто наслідками 

дії чинників безпосередньо найближчих передумов. У політичні науці часто побутує 

думка, що уряди меншості формуються тоді, коли всі інші механізми й типи урядів 

вичерпали та не реалізували себе або інших механізмів просто не існує. Уряди 

меншості, у такий спосіб, репрезентують провалені міжпартійні перемовини з приводу 

формування урядових коаліцій. Такі пояснення формування урядів меншості зазвичай є 

поширеними у дедуктивній теорії коаліції, яка, традиційно, припускає і постулює, 

що раціональність у формуванні уряду призводить до конструювання його варіанта 

на основі одночасної урядової та парламентської/законодавчої більшості. Відповідно 

результат урядово-формотворчої діяльності у форматі уряду меншості майже ніколи 

не розглядається як такий, що веде до рівноваги [984, с. 15]. Тому формування урядових 

кабінетів меншості здебільшого пояснюється через посилання на різні обмеження, 
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лімітований вибір, зрив перемовин і переваги іншого рівня, отже, на умови, які часто 

безпосередньо прив’язані до самого процесу перемовин про формування уряду [332; 878; 

1021]. Це безпосередньо означає, що уряди меншості мають простежуватись у ситуаціях, 

коли властивими є перманентні урядові кризи (особливо дуже тривалі), а також численні 

невдалі спроби формування урядових кабінетів більшості [970]. Але, на думку К. Строма, 

такий висновок нерелевантно коректний, адже на формування однопартійного уряду 

більшості зазвичай витрачається одна спроба. Натомість кількість спроб формування 

однопартійного уряду меншості (він переважно –істотний або ж субстантивний) і 

коаліційного уряду більшості майже сумірна, хоча у ситуаціях меншості спершу в 

більшості парламентських демократій перевіряють варіант формування коаліційного 

уряду більшості. Це аргументує, що кожний із наведених чинників формування 

урядів меншості може мати більше чи менше значення у конкретній ситуації зокрема. 

Окрім того, існування урядів меншості може бути зумовлене й іншими чинниками, 

які є додатковими стимуляторами вивчення досвіду існування урядів меншості. 

Перевіряючи окреслені теоретико-методологічні патерни причин та передумов 

формування урядів меншості в європейських парламентських демократіях, апелюємо 

до емпіричного досвіду фракціоналізації/фрагментації та поляризації партійних систем 

в європейських парламентських демократіях і кількості урядів меншості в них у різні 

періоди (для різних країн) упродовж 1945–2016 рр. (згідно з часовими обмеженнями, 

окресленими у табл. 2.1). Для цього застосовуємо індекс ефективної кількості партій у 

парламенті/провідній палаті парламенту (перед якими колективно відповідальні 

всі типи урядових кабінетів), запропонований М. Лааксо і Р. Таагеперою [551], а 

також індекс поляризації партійних систем Р. Далтона [296] (детально див. табл. 3.6). 

Підсумовуючи аналіз теоретико-методологічних і емпіричних причин/передумов 

формування урядів меншості в європейських парламентських демократіях, акцентуємо 

на тому, що уряди меншості традиційно формуються у нестабільних та конфліктних 

політичних системах, партійні системи котрих є надмірно фракціоналізовані й  

поляризовані. Хоча зауважимо: часто формування урядів меншості є неоптимальним і 

нестабільним рішенням, до якого звертаються лише у випадку, коли всі інші рішення 

та варіанти формування урядів у тій або іншій системі виявляються неефективними.  
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Таблиця 3.6 

Кореляція статистики урядів меншості й фракціоналізації/фрагментації та поляризації партійних систем як причин і 

передумов формування урядів меншості в європейських парламентських демократіях (станом на грудень 2016 р.)1 

Країна 

ІЕКПП/ 

уряди  

більшості 

ІЕКПП/ 

уряди  

меншості 

ІЕКПП/ 

однопартійні  
уряди  

меншості 

ІЕКПП/ 

коаліційні  
уряди  

меншості 

ІІІПСД/ 

уряди  

більшості 

ІІІПСД/ 

уряди  

меншості 

ІІІПСД/ 

однопартійні  
уряди  

меншості 

ІІІПСД/ 

коаліційні  
уряди  

меншості 

Кількість  

урядів  
меншості / 

більшості 

Кількість  

однопартійних  
урядів  

меншості 

Кількість  

коаліційних 
урядів  

меншості 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія 2,70 2,50 2,10 2,90 0,37 0,34 0,31 0,36 2 / 32 1 1 

Бельгія 5,82 5,16 2,75 6,12 0,38 0,39 0,39 0,39 7 / 39 2 5 

Греція 2,40 3,10 3,10 – 0,42 0,44 0,44 – 2 / 19 2 – 

Данія 4,07 4,81 4,64 4,92 0,38 0,42 0,41 0,42 36 / 3 15 21 

Ірландія 2,85 2,94 2,81 3,12 0,32 0,31 0,26 0,35 13 / 14 7 6 

Ісландія 3,79 3,82 3,50 4,45 0,44 0,44 0,44 0,45 6 / 27 4 2 

Іспанія 2,53 2,70 2,70 – 0,43 0,41 0,41 – 11 / 4 11 – 

Італія 4,06 4,07 3,93 4,28 0,45 0,46 0,46 0,46 26 / 37 15 11 

Люксембург 3,40 – – – 0,41 – – – 0 / 21 – – 

Мальта 2,00 2,70 2,70 – 0,17 0,20 0,20 – 1 / 14 1 – 

Нідерланди 4,81 5,31 – 5,31 0,38 0,41 – 0,41 8 / 24 – 8 

Німеччина 3,33 – – – 0,35 – – – 0 / 25 – – 

Норвегія 3,31 3,73 3,59 3,99 0,40 0,43 0,42 0,45 20 / 11 13 7 

Португалія 3,15 3,38 3,28 4,20 0,46 0,43 0,43 0,44 11 / 11 9 2 

Сполуч. Корол. 2,22 2,23 2,23 – 0,35 0,34 0,34 – 3 / 23 3 – 

Фінляндія 5,05 4,98 5,00 4,97 0,37 0,37 0,37 0,37 9 / 39 3 6 

Франція 3,92 3,90 3,50 4,23 0,53 0,48 0,45 0,50 11 / 54 7 4 

Швеція 3,28 3,57 3,42 4,30 0,38 0,40 0,39 0,44 23 / 8 19 4 

У середньому 3,48 3,68 3,28 4,40 0,39 0,39 0,38 0,42 – – – 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія  3,23 3,32 2,80 4,10 0,34 0,39 0,35 0,45 5 / 4 3 2 

Естонія 4,69 4,53 4,10 4,95 0,40 0,39 0,37 0,41 4 / 12 2 2 

Латвія 5,79 5,48 – 5,48 0,49 0,49 – 0,49 9 / 15 – 9 

Литва 4,00 5,13 – 5,13 0,38 0,33 – 0,33 6 / 13 – 6 

Польща 4,66 6,05 6,03 6,07 0,34 0,35 0,35 0,34 6 / 15 3 3 

Румунія 4,40 4,31 5,03 4,11 0,27 0,29 0,27 0,29 14 / 7 4 10 

Словаччина 4,28 4,14 3,20 4,38 0,34 0,35 0,28 0,37 6 / 11 1 5 

Словенія 5,37 6,18 – 6,18 0,37 0,39 – 0,39 4 / 12 – 4 

Угорщина 2,96 2,60 2,60 – 0,43 0,57 0,57 – 2 / 9 2 – 

Хорватія 3,88 3,93 4,00 3,90 0,41 0,40 0,41 0,40 6 / 5 2 4 

Чехія 4,42 3,62 3,40 3,77 0,50 0,51 0,49 0,52 5 / 9 2 3 

У середньому 4,33 4,48 3,90 4,81 0,39 0,41 0,39 0,40 – – – 

У середньому в 

Європі 
3,81 4,01 3,50 4,58 0,39 0,40 0,38 0,41 – – – 

                                                           
1 Умовні позначення: ІЕКПП – індекс ефективної кількості парламентських партій; ІППСД – індекс поляризації партійних систем Далтона. Сірим виділенням позначено 

випадки негативної кореляції політичної теорії та політичної практики співвідношення ІЕКПП і/чи ІППСД зі статистикою формування урядів меншості. 
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Але треба також апелювати до думки К. Строма [984, с. 16] про те, що окреслені 

патерни формування урядових кабінетів меншості у парламентських демократіях не 

загальнотеоретичні чи загальнотеоретичні у широкому розумінні: визначені патерни радше 

детермінують найчастіші варіації причин і наслідків формування урядів меншості. 

Це підтверджують дані табл. 3.6, в котрій аргументовано, що у середньому в 

європейських парламентських демократіях фракціоналізація партійної системи 

і поляризація партійної системи достатньо позитивно корелюють зі статистикою 

формування урядів меншості. Адже що більша кількість партій у парламенті та що 

більше вони ідеологічно поляризовані, то теоретично складніше створити одночасно 

парламентську й урядову більшість (зокрема у формі однопартійного/коаліційного 

урядового кабінету більшості), саме тому більшою є ймовірність формування уряду 

меншості. Проте це стосується урядів меншості лише узагальнено, без урахування 

їхніх різновидів, адже, як засвідчує емпіричний досвід, такий теоретичний висновок 

на практиці виконується переважно у випадку коаліційних урядів меншості, в зрізі 

яких зростає фракціоналізація/фрагментація та поляризація партійних систем. Однак 

він не завжди релевантний у контексті однопартійних урядів меншості, які часто 

формуються у ситуаціях сумірної або навіть меншої фракціоналізації, а також  

поляризації партійних систем, ніж уряди більшості (особливо коаліційні). Тому, власне, 

й спостерігаються окремі дистинкції у випадку кореляції типів урядів меншості 

стосовно динаміки фракціоналізації та поляризації партійних систем і загальнотеоретично, 

і конкретноситуативно1. 

З’ясовуючи теоретико-методологічні й емпіричні причини та передумови урядів 

меншості, беремо до уваги позицію В. Хермана та Дж. Поупа [464, с. 195] про те, що 

уряди меншості формуються тоді, коли не можуть бути сформовані уряди більшості. 

Тобто причинами формування урядів меншості є причини неформування урядів 

більшості. По-перше, це може відбуватись у країнах, для яких невластиве формування 

коаліційних урядів більшості, натомість перманентно трапляються однопартійні 
                                                           
1 Це, приміром, стосується таких країн (див. табл. 3.1), як Австрія, Португалія, Фінляндія, Франція, Чехія (у випадку 

однопартійних і коаліційних урядових кабінетів меншості), Бельгія, Болгарія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, 

Італія, Словаччина, Сполучене Королівство й Угорщина (лишень у випадку однопартійних урядів меншості), Латвія, 

Литва, Румунія, Хорватія (тільки у випадку коаліційних урядів меншості). Проте дуже зрідка йдеться про дистинкцію 

одночасно в показниках фракціоналізації/фрагментації партійних систем і поляризації партійних систем. Окрім того, 

винятками майже не є ті країни, де перманентно формуються урядові кабінети меншості.  
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уряди більшості. Отже, у таких країнах за результатами парламентських виборів 

одна з партій наділена абсолютною більшістю мандатів у парламенті чи в  

провідній палаті парламенту – і відповідно вона може сформувати однопартійний 

уряд більшості. Якщо ж партія через ті чи інші причини за результатами виборів не 

наділена абсолютною більшістю мандатів у парламенті/провідній палаті парламенту, 

то зазвичай формується так званий підтриманий однопартійний уряд меншості. В 

європейських парламентських демократіях це декілька разів траплялось у таких 

країнах, як Сполучене Королівство (уряди В. Черчіля, А. Едена й Г. Вільсона у 1951–

1955, 1955 та 1974 рр. відповідно), Ірландія (особливо до 1969 р.), Іспанія (зокрема, 

починаючи із 1977 р.) (подібний досвід формування підтриманих однопартійних 

урядів меншості властивий і для Канади). Причина формування однопартійних урядів 

меншості або неформування коаліційних урядів більшості у таких країнах в тому, 

що політичні партії й електорат надають перевагу саме першим. Будучи сильними, 

політичні партії не бажають формування у ситуаціях меншості коаліційних урядів 

більшості [255, с. 163–164]. Це – притаманна ознака двопартійних систем або систем 

з домінуючими партіями.  

По-друге, уряди меншості можуть формуватися у випадку "іммобілізаційних 

ситуацій", коли традиційні/звичайні структурні параметри, властиві для партійної 

системи, перешкоджають формуванню коаліційних кабінетів більшості [464, с. 195]. 

Це спричинюється переважно зростанням ідеологічної поляризації та екстремізму 

партійних систем, тобто доцентровими тенденціями у ліво-правому ідеологічному 

спектрі. У зв’язку з цим урядові кабінети часто не можуть розраховувати на 

стабільну підтримку парламентської більшості (або ж на стабільну парламентську 

більшість), тому позиціонуються як "ненадійні й необґрунтовані" [622, с. 59]. Такі 

кабінети обмежені у можливостях "політичного маневрування", адже їхня підтримка у 

парламентах чи провідних палатах парламентів є ситуативною, внаслідок чого самі 

урядові кабінети виявляються значно обмеженими у здатності урядувати й 

адмініструвати. Така причинна логіка формування урядових кабінетів меншості 

властива для багатьох європейських парламентських демократій, зокрема й для 

тих, де традиційно реалізуються сценарії коаліційних урядів більшості. 
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По-третє, уряди меншості в європейських парламентських демократіях (і не 

лише) можуть формуватися як тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети й 

адміністрації. Вони формуються та реалізуються у випадку, коли усталені та 

узвичаєні політичні розбіжності між політичними партіями тимчасово забуті, що 

має наслідком постановку питання про формування непартійних/технократичних 

або й партійних урядових кабінетів. Такі урядові кабінети є "неполітичними" у тому 

сенсі, що вони примусово функціонують лише впродовж короткого періоду – 

наприклад, під час прийняття поправок до конституцій чи до формування нового 

уряду внаслідок результатів дострокових або ж чергових парламентських виборів. 

Доречно зауважити: у ситуаціях парламентської меншості міжпартійна підтримка, 

на яку опираються такі урядові кабінети меншості (вони можуть у своєму складі 

бути і партійними, і непартійними), не поширюється на підтримку тих чи інших дуже 

серйозних і системних політичних змін партійного характеру, які можуть утілити 

на практиці такі урядові кабінети. Відповідно вважають, що ці кабінети меншості 

мають обмежений термін служби ("життєвий цикл") і обмежену свободу дій [464, 

с. 196]. Приклади тимчасово виконуючих обов’язки урядових кабінетів меншості 

в європейських парламентських демократіях були властивими для Бельгії (кабінети 

Г. Верхофстадта й І. Летерме відповідно у 2007 і 2010–2011 рр.), Ісландії (кабінети 

Е. Джонсона і Б. Гроендала відповідно у 1958–1959 і 1979 рр. і под.), Італії (кабінет 

Г. Андреотті у 1972 р.), Нідерландів (кілька тимчасово виконуючих обов’язки урядів 

меншості), Норвегії (кабінет Л. Корвальда у 1972–1973 рр.), Португалії (кабінети 

К. Мота Пінто, М. де Лурдіш Пінтасілгу і М. Соареша відповідно в 1979–1979, 1979 

та 1985 рр.), Болгарії (кабінети С. Софіянські та П. Орешарські відповідно в 1997 і 

2013-2014 рр.), Польщі (кабінет В. Павляка в 1992 р.), Словаччини (урядовий кабінет 

І. Радічової у 2011–2012 рр.), Чехії (кабінет Й. Тошовського у 1998 р.) (див. Додаток Б). 

По-четверте, урядові кабінети меншості в парламентських демократіях можуть 

формуватися у випадку, коли традиції співпраці узвичаєних партнерів коаліційних 

урядових кабінетів більшості зазнають краху. Натомість одна чи й більше партій 

парламенту/провідної палати парламенту з попереднього складу коаліційного уряду 

більшості продовжують урядувати, доки: а) попередній коаліційний уряд більшості 
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не буде відновлено; б) новий коаліційний уряд з новими партіями-партнерами не 

буде сформовано. Це – традиційний для Норвегії [429] варіант формування коаліційних 

урядів меншості, але він також спостерігається в інших європейських демократіях, де 

перманентно формуються коаліційні урядові кабінети більшості й меншості. 

По-п’яте, уряди меншості в європейських парламентських демократіях також 

формуються у ситуаціях, коли у парламентах/провідних палатах парламентів є такі 

політичні партії, яким не вистачає невеликої кількості мандатів задля того, щоби мати 

статус домінуючих, тобто представництво абсолютної більшості депутатів, підтримку 

перманентної парламентської/законодавчої більшості. Ці сценарії розподілу мандатів 

трапляються у ситуаціях, як зазначав б Ж. Блондель [168, с. 180–182], "багатопартійного 

домінування". Тоді домінуючі (в урядовому сенсі або в зрізі перспектив формування 

коаліційних урядових кабінетів більшості чи меншості) парламентські партії або 

формують однопартійні уряди меншості самостійно (за постійної/"підтриманої" чи 

ситуативної/"непідтриманої" "волі" інших депутатів парламенту чи провідної палати 

парламенту), або формують і домінують у коаліційних урядах більшості/меншості [464, 

с. 197]. Зрідка уряди меншості за схожим сценарієм формуються у так званих "дво-з-

половиною" партійних системах, де саме статус парламентської "партії половини" 

(англ. half party) сприяє балансу парламентсько-урядової влади й обмежує змогу 

більших (або так званих "цілих") партій отримати статус домінуючих і підтримку 

та представництво у форматі абсолютної парламентської/законодавчої більшості. Це 

означає, що найбільша партія парламенту/провідної палати парламенту в умовах її 

"багатопартійного домінування" для формування урядів меншості заручається або 

ситуативною підтримкою інших (зазвичай малих) партій та непартійних депутатів, 

або їхнім сталим представництвом в урядовому кабінеті (у випадку коаліційних урядів 

меншості) й сталою підтримкою парламенту чи провідної палати парламенту. Така 

причинна конструкція та зумовленість урядів меншості притаманна для країн, в яких 

уряди меншості є нормою, навіть превалюють. Це, приміром, стосується Данії, Італії, 

Швеції, Румунії тощо. Кейси такого сценарію формування урядів меншості значно 

розширюють випадки партійних систем, де дрібні (всі, крім урядово-домінуючої) 

партії сумарно не можуть або не хочуть сформувати між собою коаліційного уряду 
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більшості. Дуже часто це трапляється унаслідок того, що з-поміж них діють так 

звані антисистемні політичні партії, з якими інші парламентські партії не бажають 

себе ідентифікувати чи взагалі використовують до них так звану техніку "санітарного 

кордону" (політично-неформальної ізоляції антисистемних/радикальних партій від 

усіх можливих владних, зокрема урядових, посад та впливу) [6; 51]. 

Аналіз теоретико-методологічних й емпіричних причин/передумов формування 

урядів меншості та неформування урядів більшості в європейських парламентських 

демократіях зумовлений впливом політичних/соціополітичних традицій, параметрів 

фракціоналізації/фрагментації та ідеологічної поляризації партійних систем, а також 

багатоманітними сценаріями інституційного й політичного впорядкування ситуацій 

парламентської меншості. Тому він доповнюється патернами розміру кожного уряду 

чи урядового кабінету (або сумарною кількістю мандатів, що контрольовані партіями 

уряду в парламенті чи палаті парламенту, перед якою колективно відповідальний 

уряд), а також розмірами найбільшої парламентської й урядової партії в кожному 

кейсі [464, с. 198]. Річ у тому, що від випадку до випадку розміри урядів меншості 

(кабінетів меншості) суттєво різняться. Корелюють також і розміри найбільших або 

єдиних партій таких урядових кабінетів. Це, у свою чергу, по-різному впливає на 

передбачувану поведінку неурядових парламентських партій (парламентської  

опозиції), а відповідно – на особливості функціонування, ефективності й стабільності 

урядів меншості, які завжди залежать від постійної чи ситуативної підтримки партій 

парламенту, які не мають статусу урядових. З цього приводу В. Херман і Дж. Поуп [464, 

с. 200] зауважують, що гіпотетично кабінети меншості частіше формуються (тобто 

отримують вотум інвеститури/довіри) тоді, коли вони ініційовані більшими за 

розмірами парламентськими партіями. Окрім того, частіше формуються такі уряди 

меншості, які на момент процесу формування розраховують отримати більшу 

кількість мандатів підтримки урядових партій, тобто уряди, парламентський склад 

і підтримка котрих максимально наближені до статусу "переможних". Одночасно 

це проявляється й у тому, що такі урядові кабінети гіпотетично у більшій кількості 

випадків одержуватимуть парламентську підтримку (з приводу різних законодавчих 

ініціатив та парламентських голосувань) у процесі функціонування. Переважно 
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це спричинено і тим, що малі неурядові партії парламенту/провідної палати  

парламенту у характері і напрямі своєї підтримки зазвичай орієнтуються на великі 

(урядово-домінуючі) партії парламенту, зокрема коли останні є урядовими або ж 

мають змогу стати урядовими. Наголосимо також: кожна мала партія прагне себе 

відчути "відповідальною" перед електоратом, навіть не будучи урядовою. Тому вона 

постійно чи ситуативно може підтримувати гіпотетичний або існуючий урядовий 

кабінет меншості (й у момент його ініціювання та формування, й у момент його 

функціонування) в обмін на врахування урядовим кабінетом меншості окремих її 

програмно-виборчих ідей і принципів. Окрім того, у такому випадку неурядова партія 

постійної/ситуативної підтримки урядового кабінету меншості трактується іншими 

парламентськими партіями й електоратом як "творець урядового кабінету" (англ. 

government-maker) або "вимикач урядового кабінету" (англ. government-breaker). 

Унаслідок цього зростає неурядова сила (можливо, й електоральна популярність) 

такої партії. Відповідно наявність політичних партій, котрі готові підтримувати уряди 

й урядові кабінети, не будучи їхніми безпосередніми учасниками (тобто не маючи 

міністерських портфелів та інших урядових посад), іманентно збільшує шанси на 

виникнення в тому чи іншому кейсі саме урядів меншості.  

Ці й інші партійно-виборчі (розмірні) та владно-опозиційні (розмірно-ідеологічні) 

детермінанти причинної зумовленості урядових кабінетів меншості, зокрема у зрізі 

врахування різних формальних патернів формування та відповідальності урядів як 

таких (у так званих системах позитивного та негативного парламентаризму – 

детальніше йтиметься у наступних розділах розвідки), у різних парламентських 

демократіях виявляються по-різному. Ключова заувага полягає у тому, що контроль 

урядового кабінету за абсолютною парламентською чи законодавчою більшістю як 

передумовою формування та функціонування уряду не є обов’язково уніфікованою, 

хоч і достатньою, умовою виникнення урядів меншості в ситуаціях парламентської 

меншості. Адже у різних європейських парламентських демократіях не всі урядові 

кабінети (більшості й меншості) є чітко ідентичними розмірно та кількісно як 

"переможні" (принаймні у зрізі "переможності" парламентської або законодавчої 

підтримки). Це визначається параметрами й особливостями позитивних і негативних 
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вотумів інвеститури (або довіри) та недовіри у різних європейських парламентських 

демократіях. Саме тому, декотрі уряди трактують як "майже переможні" за умови, коли 

вони розраховують на позитивну (постійну чи ситуативну) парламентську підтримку 

неурядових партій або ж коли вони впевнені, що формування інших варіантів 

переможних коаліцій неможливе. Відносно часто такі зразки урядових кабінетів 

меншості (однопартійних/коаліційних) іменують контролюючими, а не переможними 

парламентськими/законодавчими коаліціями [464, с. 200]. Це спростовує ідею Дж. Поупа 

і В. Хермана [464], а також М. Тейлора і М. Лейвера [564], що такі урядові кабінети 

меншості, які близькі до статусу "переможних" (тобто "майже переможні"), можуть у 

певному сенсі бути функціональними еквівалентами "дійсно переможних" урядів [970]. 

Дистинкція проявляється у випадку, коли зобов’язання "сил" зовнішньої/опозиційної 

підтримки урядів меншості настільки сильні і впливові, наскільки зобов’язання "сил" 

внутрішньої/урядової підтримки урядів меншості. У такому випадку вважають, що 

майже не існує підстав функціонально виокремлювати уряди меншості від коаліційних 

урядів більшості [464, с. 200].  

Та все ж кількісний (або ж нумераційний) діапазон урядів меншості значно 

ширший, аніж кількісний (чи нумераційний) діапазон "майже переможних" урядових 

кабінетів. Це ще не означає, що у випадку, коли деякі варіанти урядів меншості є 

"майже переможними", то інші варіанти урядів меншості не можуть бути "програшними". 

Тут ідеться про партійно-розмірні варіанти урядових кабінетів меншості, яким до 

статусу "переможних" (чи до абсолютної більшості номінального складу парламенту 

або провідної палати парламенту) не вистачає значної кількості мандатів. Часто 

таким урядовим кабінетам меншості не вдається розраховувати на підтримку  

позапартійних депутатів парламенту/провідної палати парламенту або іншої партії 

чи партій парламенту, особливо з приводу системно-вирішальних питань виконавчої 

влади. Відповідно такі урядові кабінети меншості "вразливі" у контексті їхньої 

можливості формувати навколо урядових партій переможні парламентські коаліції 

чи урядові коаліції з іншими опозиційними партіями (перетворюючи одні уряди 

меншості на інші або взагалі на уряди більшості). Це означає, що у випадку існування 

"програшних" урядів меншості інші парламентські партії наділені достатньо великим 



211 

потенціалом на формування опозиційно-контраверсійних переможних коаліцій. 

Тому "програшні" урядові кабінети меншості мають значно меншу свободу дій, 

аніж "майже переможні" урядові кабінети меншості. Вони зазвичай перебувають 

при владі настільки довго, наскільки тривало вони є "толерованими" неурядовими 

партіями парламентів чи провідних палат парламентів. У випадку втрати підтримки 

("толерантності") парламентів "програшні" уряди меншості звично перетворюються 

на "майже переможні" уряди меншості або на "переможні" уряди більшості.  

Набір і особливості політичних та інституційних повноважень "програшних" 

урядів меншості – суттєво обмежені. В окремих випадках такі кабінети меншості 

позиціонуються як тимчасові або перехідні адміністрації, які залишаються при владі 

лише доти, доки не будуть проведені дострокові або чергові парламентські вибори. 

Це особливо вмотивовано з огляду на позиції опозиційних парламентських партій, які не 

бажають бути ідентифікованими як урядові, зокрема напередодні парламентських 

виборів як інструменту подолання політичної кризи та політичної нестабільності, 

маркером яких є формування "програшних" урядів меншості. Опозиційні партії у 

випадку "відсторонення"/дистанціювання від таких урядових кабінетів меншості, а також 

їхньої критики зазвичай отримують електоральні переваги. Натомість партії таких 

урядових кабінетів переважно виявляються за результатами парламентських виборів 

недорепрезентованими. Водночас, до моменту проведення виборів опозиційні 

парламентські партії не виступають супроти "програшних" урядів меншості та їхньої 

дострокової відставки, адже у цьому випаду доведеться формувати нові перехідні 

кабінети і, припустимо, втрачати популярність напередодні виборів [685, с. 209]. 

Ще один різновид "програшних" урядових кабінетів меншості становлять так 

звані "тимчасові адміністрації", які залишаються при виконавчій владі доти, доки не 

вдасться сформувати альтернативний урядовий кабінет, здатний залучитися  

більшою парламентською/законодавчою підтримкою своїх гіпотетичних дій. Це так 

звані "вичікувальні" (англ. waiting) кабінети меншості. Відомі два їхні типи.  

Перший різновид "вичікувальних" "програшних" урядових кабінетів меншості 

традиційно спостерігається у багатопартійних системах із домінуючими партіями, де 

домінуючі партії зазвичай є частинами/складовими коаліційних урядів більшості 
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або формують "майже переможні" урядові кабінети меншості. У випадку, коли за 

результатами парламентських виборів зменшується відносний розмір традиційно 

урядово-домінуючих партій (хоча партії надалі трактують домінуючими), тоді 

зменшуються і шанси таких партій на отримання вотумів довіри, адже скорочуються 

розміри урядових кабінетів, інкорпорованих представництвом домінуючих партій. 

У такій ситуації трапляється, що глава держави просить лідера чи уповноважену 

особу традиційно домінуючої партії, аби вона сформувала "тимчасовий" урядовий 

кабінет меншості, поки не вдасться сформувати "постійний" коаліційний урядовий 

кабінет більшості. До речі, цікаво й те, що глава держави (незалежно від форми та 

системи державного правління) апелює здебільшого саме до традиційної урядово-

домінуючої партії, оскільки: а) така парламентська партія найбільша у партійній 

системі; б) така парламентська партія вочевидь була урядово-формотворчою до цього 

(до результатів виборів чи інших причин, які зумовили потребу формування нового 

урядового кабінету), що зумовлює/гарантує певну наступність у процесі урядування, 

зокрема у термінах персонального складу урядових кабінетів і напрямів реалізації 

державної політики; в) така парламентська партія найімовірніше й гіпотетично буде 

членом будь-якого коаліційного кабінету [464, с. 201]. Така ситуація перманентно 

властива для таких парламентських демократій, партійні системи котрих надмірно 

фракціоналізовані, фрагментовані та поляризовані, а також у котрих усталена ідея 

формування тимчасових урядових кабінетів меншості у кейсі неспроможності  

формування постійних урядових кабінетів більшості або меншості.  

Другий різновид "вичікувальних" "програшних" урядових кабінетів меншості 

звично трапляється у випадку "іммобілізаційних партійно-політичних ситуацій", 

коли традиційні структурні параметри, властиві для партійної системи, заважають 

формуванню коаліційних кабінетів більшості [464, с. 195, 202]. Це також спричиняється 

зростанням ідеологічної поляризації й екстремізму партійних систем, доцентровими 

тенденціями у ліво-правому ідеологічному спектрі. Саме тому урядові кабінети 

часто не можуть розраховувати на стабільну підтримку парламентської більшості 

(або на стабільну парламентську більшість), а тому позиціонуються як "ненадійні 

й необґрунтовані" [622, с. 59]. Як наслідок, тимчасово формуються звикло однопартійні 
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урядові кабінети меншості, які виконуються адміністративні повноваження  

доти, доки не вдасться сформувати той чи інший розмірно-ідеологічний різновид 

коаліційного урядового кабінету більшості. Часто такі кабінети меншості за своїми 

функціями та призначенням нагадують непартійні/технократичні урядові кабінети, 

які, як засвідчує досвід, зрідка формуються в європейських демократіях [873, с. 213].  

Фактично врахування окреслених розмірними параметрами урядів причинних 

детермінацій формування урядів меншості в європейських демократіях зумовлює їхній 

розподіл на "майже переможні" й "програшні" (з подальшою дихотомією) та 

доповнює запропоновану в попередніх підрозділах типологізацію урядових кабінетів 

меншості. Однак брати до відома статистичні дані стосовно таких видів урядів 

меншості вважаємо недоцільним, оскільки окреслена В. Херманом та Дж. Поупом 

типологізація урядів меншості [464] є радше конкретно, а не загально емпіричною. 

Тим не менш, врахування відносних партійних розмірів урядових кабінетів меншості 

(кількості парламентських мандатів урядових партій таких кабінетів до номінального 

складу парламенту чи провідної палати парламенту) – порівняльно цінне, адже може 

засвідчити додаткові особливості й дистинкції урядів меншості в європейських 

парламентських демократія. Тому цьому питанню у попередніх і подальших розділах 

розвідки приділяємо окрему увагу, а в означеному ракурсі апелюємо до ще однієї, 

окресленої раніше, причини/передумови формування урядових кабінетів меншості, 

а точніше – до розмірів найбільшої парламентської та урядової політичної партії в 

кожному конкретному аналітичному кейсі. 

Так, теоретичний і емпіричний порівняльний аналіз підтверджує, що не лише 

урядові кабінети можна трактувати як "майже переможні", а й парламентські та 

урядові партії. Річ у тому, що партія, яка контролює понад 45, але менше 50% 

мандатів у парламенті/провідній палаті парламенту, чи самостійно не має абсолютної 

більшості мандатів, найімовірніше отримає парламентську підтримку, потрібну для 

того, аби забезпечити себе більшістю із приводу прийняття та розв’язання ключових 

питань (про абсолютні й відносні розміри урядових кабінетів меншості та найбільших 

урядових партій урядових кабінетів меншості йдеться у Додатку Б). Відтак у процесі 

зростання відносного й абсолютного розміру найбільших, але не парламентсько-
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домінуючих партій, підвищується вірогідність формування однопартійних урядових 

кабінетів меншості й коаліційних урядових кабінетів більшості.  

Підсумовуючи, аргументуємо, що урядові кабінети меншості в європейських 

парламентських демократіях формуються з огляду на такі причини й передумови, як: 

1. Політична криза й інституційна та політична нестабільність, хоча урядові кабінети 

меншості не завжди є наслідком політичної кризи або інституційної та політичної 

нестабільності (уряди меншості формуються внаслідок суперечок в однопартійних 

чи коаліційних урядах більшості чи меншості, які в межах однієї каденції парламенту 

чи провідної палати парламенту передували однопартійним чи коаліційним урядам 

меншості1). 2. Прагнення розширити розмір уряду меншості на підставі залучення 

до нього інших учасників та гарантувати уряду надійніші умови функціонування. Це 

стосується випадків перетворення однопартійних і коаліційних урядів меншості на 

коаліційні уряди меншості з більшою кількістю урядових партій, а також з більшою 

парламентською підтримкою. 3. Неефективність і нераціональність інших сценаріїв 

формування різних типів урядових кабінетів, унаслідок чого уряди меншості можуть 

трактуватись сценарієм крайньої необхідності, хоч можуть бути і цілком нормальним 

результатом політичного змагання у парламентських демократіях. Так, часто уряди 

меншості є прямим результатом парламентських виборів, коли через складність і 

неможливість узгодити інтереси парламентських партій нема можливості сформувати 

однопартійного/коаліційного уряду більшості, а формування уряду на непартійній 

основі чи дострокові вибори парламенту/провідної палати парламенту небажані [710; 

711]. 4. Раціональний вибір парламентськими партіями між їхнім владним чи опозиційним 

статусом за умови, що можливість обстоювати інтереси певних груп (соціальних та 

груп інтересів) і реалізовувати власну партійну програму реальна поза межами урядових 

кабінетів, зокрема через широко уповноважені парламентські комісії та комітети, які 

мають змогу впливати на внутрішнє та міжнародне життя тієї чи іншої країни, часто 

виконуючи/підміняючи безпосередні функції урядового кабінету. 5. Історичні 

традиції та історична спадщина, а також певні культурні патерни, згідно з якими уряди 
                                                           
1 Через такі суперечки уряди добровільно припиняють повноваження, з них виходять партії або частини партій, унаслідок 

чого змінюється композиція урядів, урядам оголошують вотуми недовіри/відмовляють у вотумі довірі. Однак  

небажаною/нераціональною або неможливою виявляється ідея про формування нових урядів більшості, непартійних урядів 

чи ідея про доцільність проведення дострокових парламентських виборів. 
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меншості притаманні для країн, де значно поширився корпоративізм та усталено 

консенсусні, а не конкурентні парламентські демократії. 6. Наявність партійної 

системи за типом поміркованого плюралізму, зокрема з огляду на те, що надмірна 

фракціоналізація та поляризація партійної системи позитивно корелює зі статистикою 

формування урядів меншості. Це насамперед підтверджує, що формування урядового 

кабінету меншості є можливим рішенням, коли партійна система раптово стає 

фрагментованішою, фракціоналізованішою, поляризованішою, а також ідеологічно 

розпорошенішою. 7. Існування у парламенті/провідній палаті парламенту протистояння 

між партіями з ідеологічних позицій, коли взаємини між парламентськими партіями є 

переважно конкурентними, а з них превалює партія з центру ліво-правого ідеологічного 

спектра. 8. Дія чинників безпосередньо-найближчих передумов, зокрема вичерпаність 

і нереалізованість інших механізмів та типів урядових кабінетів. Це виявляється у 

різних обмеженнях і лімітах, зриві перемовин, перевагах іншого рівня, поганій та 

неповній поінформованості лідерів парламентських партій, політичній і урядово-

формотворчій невмотивованості, здійсненні помилок у підрахунках. 9. Наявність 

різних "іммобілізаційних ситуацій", коли традиційні/звичайні структурні параметри, 

властиві для партійної системи, перешкоджають формуванню урядів більшості. 10. У 

випадку завчасного/попереднього трактування урядів меншості як "неполітичних" 

кабінетів чи адміністрацій, які примусово функціонують лише впродовж короткого часу. 

Загалом у причинно-наслідковому ракурсі очевидно, що уряди меншості з-поміж 

європейських парламентських демократій використовують як закономірний варіант 

виходу зі стану протистояння партій у парламенті або провідній палаті парламенту на 

ідеологічній основі [565], як відносно (не у всіх країнах) традиційний механізм подолання 

наслідків нестабільних/конфліктних інституційно-політичних процесів, репрезентованих 

надмірно фракціоналізованими та поляризованими партійними системами. Це означає, 

що урядові кабінети меншості треба розглядати як нормальний результат політичної 

конкуренції: вони виконують ті ж самі або подібні функції, що й урядові кабінети 

більшості [970]. Крім того, як часто вважають вчені, уряди меншості не є обмеженішими, 

ніж уряди більшості, тому вони можуть бути менш конфліктними [638, с. 626]. Іноді 

трапляється і так, що формування урядів меншості є неоптимальним і нестабільним 
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рішенням, до якого звертаються лише у випадку, коли всі інші варіанти формування 

урядів у тій чи іншій системі виявляються неефективними. Отже, підсумовуючи, 

стверджуємо: причинно-факторні патерни формування урядових кабінетів меншості 

у парламентських демократіях не загальнотеоретичні чи загальнотеоретичні тільки у 

широкому сенсі. Річ у тому, що визначені патерни радше детермінують найчастіші 

варіації причин формування урядів меншості, але кожен із наведених чинників 

формування урядів меншості може мати більше або менше значення в окремій конкретній 

ситуації. Окрім того, існування урядів меншості може бути зумовлене й іншими 

чинниками, які є додатковими стимуляторами вивчення досвіду урядів меншості. 

У зв’язку з цим, очевидно, що спеціального наукового розгляду потребують: 

по-перше, теоретико-концептуальні, методологічні й емпірико-статистичні моделі 

формування та відповідальності урядових кабінетів меншості; по-друге, конституційні 

й інституційно-політичні особливості ініціювання, формування, функціонування та 

відповідальності урядів меншості у відмінних типах і прикладах парламентських 

демократій у Європі. Це допоможе комплексно й усебічно оцінити значущість 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях, особливості їхнього 

формування та відповідальності, зокрема крізь призму процедур парламентських 

вотумів довіри та недовіри на тлі інших типів урядових кабінетів. Однак вирішення 

цього завдання не є унілатеральним, бо спершу детерміноване концептуальними 

параметрами та чинними моделями формування і відповідальності урядів меншості у 

парламентських демократіях. І лише після цього воно окреслюється конституційно-

інституційними патернами та параметрами реалізації різних сценаріїв формування і 

відповідальності урядів меншості в парламентських демократіях на практиці. 

 

3.3. Теорії та моделі формування і відповідальності урядів меншості в 

європейських парламентських демократіях: концептуальний контекст 

 

Приступаючи до розгляду теорій і моделей формування та відповідальності 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях, апелюємо передусім 

до теоретичних моделей і перспектив, які окреслюють відносини між діями різних 
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парламентських акторів в умовах урядів меншості й специфіки виконання урядами 

меншості своїх конституційних функцій, тобто життєздатності або стабільності та 

ефективності урядів меншості. У політичній науці виокремлюють класичні, а також 

некласичні/модерні теоретично-фундаментальні й взаємопов’язані перспективи, які 

визначають специфіку формування, функціонування і відповідальності урядів (як 

таких) у парламентських демократіях параметрами політичної поведінки, а також 

особливостями конструювання парламентської/законодавчої більшості. 

Перша, так звана раціоналістична, перспектива посилається на припущення, що 

висуває теорія раціонального вибору та теорія ігор, які аргументують, що: 

політичні актори є раціональними акторами; коаліційна політика є стратегічною, бо 

вона маніфестує себе як гру між політичними партіями [701]. У цьому контексті цілком 

очевидно, що вибір певного курсу дій серед розмаїтих варіантів дій залежить від 

оцінки парламентськими акторами реальної політичної вартості тих чи інших рішень 

для них на майбутнє. Інакше кажучи, дії парламентських акторів є керованими 

раціональними підрахунками, спрямованими на максимізацію персональних вигод. 

Друга, так звана інституціоналістська, перспектива детермінована тим, що 

коаліційна політика інституційно зумовлена і виходить за межі особистих чинників, 

які ідентифікують окремих гравців та їхню внутрішньомотивовану поведінку. Це 

означає, що вплив дій і вибору політичних акторів спричинений набором стандартів, 

норм, обмежень та умов, нав’язаних їм всеосяжною політичною системою правління, 

у межах якої вони функціонують. У цьому контексті в парламентських демократіях 

специфічною є роль парламентів, які теоретично повинні трактуватись як своєрідні 

"компенсатори" політичного процесу, адже всі парламентські актори підлягають 

однаковим інституційним правилам, процедурам і нормам, створюючи тим самим поле 

рівних умов. Проте реальність парламентських демократій така, як уже згадувалось у 

попередніх розділах дослідження, що урядові партії з усіма наявними у них на 

різних рівнях важелями впливу перебувають у набагато вигіднішому становищі, ніж 

опозиційні партії. Відповідно стабільність і ефективність урядів змінюється залежно 

від того, як парламентські актори інтерпретують і дотримуються інституційних норм 

парламентської поведінки й використовують парламентські стратегії та тактики.  
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Третя, так звана партологічна, перспектива визначає ключову роль для політичних 

партій та партійних систем у формуванні й окресленні внутрішньопартійної та 

міжпартійної динаміки у парламентах або провідних палатах парламентів. Річ у тому, 

що парламентські актори не функціонують у політичному вакуумі. Вони діють у 

межах установлених політичних структур. Перша структура охоплює партії – організації 

індивідуумів, які дотримуються виражених принципів і цінностей. Ці організації мають 

власні особливі правила, що регулюють їхнє членство, лідерство, організацію, політику 

і фінансування. Їхня внутрішня динаміка часто формує такі чинники, як згуртованість, 

дисципліна і лідерство. Друга структура містить партійну систему, яка визначається 

за кількістю складових і рівнем конкуренції між ними упродовж певного періоду. 

Масштаби і характер відносин у рамках партійних систем значно залежать від відносної 

"сили" партій із погляду на кількість мандатів партій у парламентах/провідних палатах 

парламентів, дистанції між партіями у термінах ідеології та ін. 

У зв’язку з цим особливості формування та відповідальності урядів меншості, 

виражені у конструюванні парламентської/законодавчої більшості, у парламентських 

демократіях визначаються стратегічними, інституційно-зумовленими й партійними 

чинниками, котрі можуть впорядковуватись та реалізовуватись переважно за двома 

сценаріями або вимірами. Перший вимір – узгодженість інтересів членів проурядових 

парламентських/законодавчих коаліцій, оскільки урядовий кабінет меншості без 

"всеосяжної угоди з приводу його підтримки" повинен постійно вибудовувати нові 

ситуативні парламентські/законодавчі коаліції. Відповідно ступінь того, наскільки 

урядові кабінети меншості можуть розраховувати на надійних і постійних партнерів, 

щоб голосувати разом з ними за ключові законопроекти, є критичним для виживання 

(стабільності) й законодавчої ефективності урядів меншості. Згідно з ідеями К. Строма, 

як уже згадувалось, ступінь узгодженості членства й підтримки урядових кабінетів 

меншості може варіюватися від формальних угод до спеціальних ad hoc коаліцій. 

Із-поміж цими двома крайнощами є широке розмаїття стратегій формування урядів 

меншості й отримання ними підтримки парламентської/законодавчої більшості. Ці 

стратегії зазвичай окреслюються і агрегуються у термінах різних розмірів та ідеологій 

парламентських партій [969, с. 97–98] та політико-ринкової цінності самих кабінетів, 
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їхньої здатності контролювати законодавчий порядок денний і залежати від нього [329]. 

Другий вимір – це політичний зміст урядових поступок на користь парламентських 

партій. У процесі конструювання та функціонування парламентської чи законодавчої 

більшості урядовий кабінет меншості (або протоуряд меншості, зокрема на момент 

ініціювання і формування) повинен бути готовим іти на поступки перед політичними 

партіями. Ці поступки також мають широке розмаїття форм, залежно від того, що 

"пропонує" уряд меншості й чого вимагають неурядові "партії підтримки" такого 

кабінету. Як аргументує К. Стром, політичний зміст урядових поступок на користь 

парламентських партій формується трьома чинниками: відносна доступність різних 

форм "політичних пільг", зокрема політичного впливу, впливу на рівні виборчих 

округів і переваг у посадах; відносна цінність різних форм "політичних пільг" у 

сприйнятті урядових партій; відносний "попит" на різні форми "політичних пільг" 

парламентськими партіями, які не гарантують підтримки кабінетові [969, с. 111–112]. 

Синтезування різних перспектив формування, функціонування, відповідальності 

урядів меншості у парламентських демократіях параметрами політичної поведінки 

й особливостями конструювання парламентської/законодавчої більшості, а також 

різних вимірів їхнього впорядкування і реалізації генерується відмінними теоріями та 

моделями формування й відповідальності урядів меншості. З-поміж них передусім 

виокремлюють відмінні теорії та моделі раціонального вибору, інституційні теорії, 

партологічні теорії тощо, які неодмінно позиціонують уряди меншості (однопартійні й 

коаліційні) як постійні чи тимчасові (ситуативні) законодавчі коаліції [525].  

Теорії та моделі раціонального вибору аналізують особливості формування 

й відповідальності урядових кабінетів меншості й більшості як результат таких 

системних/систематичних детермінант урядово-формотворчого процесу, як кількість, 

розмір, ідеологія, формальні та неформальні переговорні повноваження й очікувані 

результати політичних акторів, передусім партій [860, с. 4]. Ці теорії та моделі 

окреслюють сам процес ініціювання, конструювання, формування і відповідальності 

уряду в парламентській демократії як конкретну конфліктну ситуацію, спричинену 

парламентськими виборами. Адже за їхніми результатами, політичні актори, зокрема 

парламентські партії, повинні вирішити, хто з них братиме участь у формуванні й 
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функціонуванні урядового кабінету, а хто становитиме парламентську опозицію [2]. 

Така оцінка ситуації зумовлена тим, що конкурентна природа парламентської (та 

й президентської) демократії не може передбачати максимально можливої кількості 

переможців, а суттєво її лімітує: приміром, не всі парламентські партії можуть бути 

урядовими, тобто мати міністерські портфелі. Відповідно раціональний результат 

парламентської демократії у процесі формування урядового кабінету полягає в 

тому, що найзначніші вигоди/результати отримує політичний актор (політична 

партія), який може контролювати (або найкраще контролювати) ситуацію [468, с. 9]. 

Це означає, що теорії та моделі раціонального вибору в урядово-формотворчому 

зрізі орієнтуються саме на те, хто (який актор) контролює ситуацію і як він це здійснює.  

З огляду на це, традиційно вважають, що теорії раціонального вибору в  

контексті окреслення особливостей формування і відповідальності урядів (зокрема 

урядів меншості) треба таксономувати [860, с. 4] на "політико-приховані" теорії (англ. 

policy-blind theories), "політико-обізнані" теорії (англ. policy-cognizant theories) та 

неоінституціойно-орієнтовані теорії (англ. new institutional theories). Вони зазвичай, 

зі слів Л. Мартіна та Р. Стівенсона [643, с. 34], конструюються навколо розмірів та 

ідеологій партій і партійних систем та параметрів політичних систем. "Політико-

приховані" теорії традиційно відкладають або заперечують доцільність пояснення 

особливостей формування та відповідальності урядових кабінетів меншості. Адже вони 

припускають, що політичні, особливо парламентські, партії мотивовані передусім 

отриманням владних посад в урядових кабінетах як у найвпливовіших агентах у 

"ланцюгу" делегування повноважень і відповідальності парламентських демократій. 

Це означає, що якщо отримання портфелів в урядовому кабінеті є магістральним 

завданням парламентських партій, тоді немає сенсу, щоби будь-яка парламентська 

(законодавча) більшість толерувала існування уряду меншості. Кращим сценарієм 

у такому випадку, беззаперечно, постає формування коаліційного уряду більшості [643, 

с. 34]. Натомість "політико-обізнані" теорії звикло визнають, що політичні, зокрема 

парламентські, партії інколи можуть бути мотивованими радше намірами впливу 

на політичний процес, аніж отриманням посад в урядових кабінетах. Відтак ці 

теорії часто пояснюють урядові кабінети меншості як певні раціональні результати, 
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які особливо актуальні в умовах фракціоналізованої/фрагментованої та поляризованої 

ситуації перемовин/торгів з приводу формування уряду. Нарешті, неоінституціойно-

орієнтовані теорії традиційно погоджуються, що політичні проблеми інколи можуть 

бути важливішими для політичних, особливо парламентських, партій, ніж участь 

в урядових кабінетах. Однак ці теорії пов’язують урядові кабінети (зокрема ті, які 

ґрунтуються на підтримці парламентських/законодавчих коаліцій) з інституційними 

чинниками, які обмежують шанси партій брати участь у формуванні урядів, а не з 

параметрами фракціоналізації/фрагментації та поляризації партійних систем. Так, 

неоінституціойно-орієнтовані теорії раціонального вибору аргументують, що уряди 

меншості можуть бути сформовані й отримати владу у тому випадку, коли політичні 

актори (особливо парламентські партії) здатні впливати на законодавчий процес через 

межі урядових кабінетів, а також коли урядовий кабінет не потребує парламентського 

вотуму довіри (у формі підтримки абсолютної або відносної більшості депутатів від 

номінального складу парламенту чи провідної палати парламенту), перш ніж бути 

сформованим і приступити до виконання функціональних обов’язків. Питання  

ускладнюється і тим, що урядовий кабінет меншості може додатково мотивуватись 

у формуванні й інституційною позицією глави держави [860, с. 5]. 

У цьому випадку, безумовно, партологічна й інституційна парадигми та теорії 

формування та відповідальності урядів (зокрема урядів меншості) переважно є 

раціонально-зумовленими, раціоналістичними й похідними від теорій раціонального 

вибору. Так, партологічна парадигма і теорія формування урядів здебільшого 

наслідує "політико-обізнану" теорію раціонального вибору, а інституційна парадигма 

і теорія – неоінституціойно-орієнтовану теорію раціонального вибору. Це означає, 

що дистинкція теорій та моделей формування й відповідальності урядів меншості 

на раціоналістичну, партологічну та інституційну/інституціоналістську в політичній 

науці є умовною. Адже вона здебільшого повторює таксономію теорій і моделей 

раціонального вибору під час формування урядових кабінетів у парламентських 

демократіях. Попри те, ця дистинкція, у тому або іншому вигляді, потребує 

деталізованого розгляду, який може пролити світло на формотворчі, функціональні 

й підзвітні параметри урядів меншості у парламентських демократіях.  
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Перші (чи класичні) теорії та моделі формування і відповідальності урядових 

кабінетів (у тому числі й меншості) з позицій раціонального вибору були "політико-

прихованими". Вони ігнорують політичні вподобання політичних партій, а натомість 

припускають, що політичні партії особливо мотивовані отриманням урядових посад 

(урядових кабінетів) у політичному процесі як системі своєрідних вільних ринкових 

відносин. Відповідно вони не інкорпорують надійного раціонального пояснення з 

приводу сутності, особливостей і доцільності формування й відповідальності урядів 

меншості. На думку Е. Давнса [341], політики передусім зацікавленні в отриманні 

персональних владних посад, а не в покращенні/модернізації соціального розвитку. 

Тобто бажання конкретного політика/партії максимізувати голоси виборців – це 

іманентне явище, хоча й податливе крізь призму інтересів інших політиків або 

партій. У зв’язку з цим в урядово-формотворчому процесі виконується ремарка 

Дж. вон Нойманна і О. Моргентерна [1023, с. 420] про те, що уряди/урядові коаліції не 

будуть мати у парламентських демократіях більше партій, ніж треба для перемоги, 

тобто для одержання парламентської/законодавчої підтримки. Якщо припустити, 

що перемовини стосовно формування урядового кабінету й участі в ньому певної 

політичної партії є грою з нульовою сумою, тоді цілком очевидно: переможці 

цієї гри не хотітимуть ділитись своїми максимально-очікуваними й гіпотетичними 

результатами із іншими партіями за досягнення мінімально-переможного статусу 

урядового кабінету та його парламентської/законодавчої підтримки. 

Як констатує з цього приводу В. Гамсон [400], у процесі формування урядового 

кабінету працює гіпотеза/кон’юнктура пропорційного розподілу виграшів учасників 

урядового кабінету. Отже, під час формування коаліційного уряду раціональні 

актори (партії) очікують отримати відсоток виграшів, пропорційний кількості ресурсів, 

які вони витрачають на формування та парламентську/законодавчу підтримку уряду. 

Це окреслює, що в ідеальному варіанті парламентської демократії, коли уряд повинен 

опиратись на підтримку номінальної більшості депутатів парламенту чи провідної 

палати парламенту, учасники уряду очікують стільки відсотків портфелів в урядовому 

кабінеті, скільки відсотків мандатів вони мають у парламенті чи провідній палаті 

парламенту. Тому В. Райкер [839] припускає, що в процесі формування урядового 
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кабінету обов’язково спрацьовує принцип розміру парламентських партій. Учений 

моделює процес формування урядового кабінету як кооперативну гру з нульовою 

сумою без ітерації, де гравці мають повну інформацію, а правила гри дають їм 

змогу отримувати "побічні платежі". Враховуючи ці припущення, цілком очевидно, що 

урядові коаліції не повинні виходити за розміри мінімально-переможних, у котрих 

вихід із коаліції хоча би однієї урядової партії спричиняє втрату урядовим кабінетом 

парламентської/законодавчої підтримки/більшості. Відповідно, з позиції К. Мершон [672; 

673, с. 9], у випадку мінімально-переможних коаліцій жоден учасник не намагається 

отримати більші "урядові виграші", ніж зумовлено наявними в нього ресурсами. Це, на 

думку М. Лейсерсона [573; 574], означає, що мінімально-переможні урядові коаліції, 

сформовані за логікою "політико-прихованої" теорії раціонального вибору, будуть 

охоплювати мінімально-можливу кількість учасників, зокрема щоб полегшити угоду 

про формування коаліцій та перешкодити "відступництву" всередині коаліцій.  

Отже, "політико-приховані" теорії раціонального вибору, орієнтовані на 

пояснення мотивів політичних партій отримувати урядові посади, детермінуються 

передусім формуванням мінімально-переможних коаліцій. Натомість уряди меншості 

у цій теорії трактуються як політична випадковість. Наприклад, В. Райкер зауважує, 

що "природні" політичні умови зрідка відображають однозначні підрахунки теорії 

ігор [839, с. 23]: коли насправді відбувається "гра" з приводу формування коаліції, 

непередбачувані чинники інколи спричиняють відхилення від очікуваного результату. 

Дослідники Ч. Адріан і Ч. Пресс зазначають, що "урядові виграші" парламентських 

партій є тільки частиною переговорних підрахунків партій у процесі їхньої участі 

у формуванні урядових кабінетів [63], оскільки раціональне прийняття рішення 

у реальному світі ґрунтується на врахуванні очевидних виграшів та неочікуваних 

утрат політичних акторів. Тому науковці дещо модифікують принцип розміру 

В. Райкера, зазначаючи: в урядово-формотворчому процесі можуть траплятись 

нерегулярні аномалії, які, приміром, відображені урядовими кабінетами меншості. 

Ч. Адріан і Ч. Пресс стверджують, що у переговорних ситуаціях, де витрати на отримання 

інформації з приводу доцільності формування уряду є більшими нуля (тобто партійні 

лідери володіють недостовірною інформацією), бажання максимізувати персональну 
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владу і персональні "урядові виграші" може спонукати гравців формувати приблизно 

(майже) мінімально-переможні коаліції [63, с. 557]. Аналогічного висновку дотримуються 

Дж. Поуп і В. Херман [464], які ідентифікують уряди більшості як нормальний результат 

урядово-формотворчого процесу, але виокремлюють декілька дисфункцій, через які 

формуються уряди меншості. Наприклад, уряди меншості трапляються у країнах, в 

яких перманентно не простежуються коаліційні уряди більшості, де структурні 

особливості партійних систем перешкоджають урядово-формотворчому процесу. В 

останніх виконавчу владу часто зосереджують навколо тимчасових урядових кабінетів 

і адміністрацій, у котрих найбільшій парламентській партії не вистачає незначної 

кількості мандатів для того, аби мати статус домінуючої (урядово-домінуючої) і підтримку 

абсолютної більшості депутатів від номінального складу парламенту чи провідної 

палати парламенту. З огляду на це, у західній політичній науці існує припущення про 

те, що урядові кабінети меншості й процес їхнього формування доцільно моделювати 

крізь призму послідовного перебігу формування урядових протокоаліцій. Відповідно 

до цієї теорії, уряд меншості виявляється реалістичним і правдоподібним у контексті 

формування в тому випадку, коли дві протокоаліції досягнули рівного розміру, але 

їхнє подальше розширення неможливе [437]. У певному сенсі така модель забезпечує 

теоретичну основу на підставі ранніх спостережень М. Тейлора й М. Лейвера [564], 

а також В. Хермана та Дж. Поупа [464]. Вони доводять: більшість урядів меншості, хоча 

б у Західній Європі, формується партіями, розміри яких значно наближені до абсолютної 

більшості від складу парламенту або провідної палати парламенту.  

Другі (посткласичні) теорії та моделі формування і відповідальності урядових 

кабінетів (у тому числі й меншості) з позицій раціонального вибору були "політико-

обізнаними" або партологічними. Вони суміщають політичні цілі політичних партій з 

їхніми цілями отримати виконавчу владу, що акумульована у посадах в урядових 

кабінетах. Усі "політико-обізнані" теорії раціонального вибору поділяють на дві групи, 

залежно від того, наскільки вони концептуально віддалені від "політико-прихованих" 

теорій раціонального вибору. Першу групу становлять теорії та моделі, котрі лише 

частково модифікують "політико-приховану" теорію раціонального вибору. Адже 

вони зберігають критерій, згідно з яким партія або коаліція повинна подолати поріг 
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парламентської/законодавчої більшості задля того, щоби стати однопартійним чи 

коаліційним урядовим кабінетом. Ці теорії та моделі наголошують на бажанні партій 

приєднатись до мінімально-переможних коаліцій, окреслених схожими політичними 

вподобаннями/преференціями, як і в самих партій. Причому політичні вподобання 

партій, згідно з цими теоріями, є способом скорочення варіантів мінімально-переможних 

коаліцій, але – не першочерговим чинником у ситуаціях перемовин про формування 

урядових кабінетів. Відповідно такі теорії не приділяють або приділяють мало уваги 

урядовим кабінетам меншості, а як наслідок трактують їх як аномалії/випадковості [324]. 

До другої групи належать теорії/моделі, які строго модифікують "політико-приховану" 

теорію раціонального вибору, бо вони за функціональною значущістю прирівнюють 

політичні вподобання/преференції партій і їхнє бажання отримати посади в урядових 

кабінетах. Унаслідок цього, така група "політико-обізнаних"/партологічних теорій 

значну увагу приділяє суті, особливостям формування і відповідальності урядових 

кабінетів меншості як політичного компромісу, який має місце тоді, коли політичні 

партії, які змагаються за формування урядового кабінету, генерують поляризовані й 

фрагментовані/фракціоналізовані партійні системи. Такі теорії передбачають, що коли 

партійна система характеризується великою кількістю партій, невеликих розмірно та 

диверсифікованих ідеологічно, це сприятиме реалізації варіанта формування уряду 

меншості центристською партією [116, с. 558].  

Як зазначено у "політико-обізнаних"/партологічних теоріях формування урядів 

(згідно з традиціями досліджень партій і партійних систем) щодо їхнього впливу на 

процес формування урядових кабінетів у парламентських демократіях, уряди меншості 

є зазвичай асоційованими з високими/вищими рівнями фракціоналізації/фрагментації, 

ідеологічної поляризації та нестабільності партійних систем. Це обмежує готовність 

партій торгуватись одна з одною з приводу формування коаліційних урядів більшості 

та впевненість в інформації одна про одну, їхні стратегії, переваги й політичні цілі. 

Це, на думку Л. Додда [332], теоретично аргументує, що трансформація партій і 

партійних систем є важливою змінною потенційної акселерації формування урядів 

меншості. Натомість теоретико-методологічний висновок про те, що уряди меншості 

мають частіше формуватися у ситуаціях, коли вони ініціюються та реалізуються 
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політичними акторами, які розміщені в центрі ліво-правого ідеологічного спектра 

партійної системи, відштовхуючись від відомого зауваження теореми серединного 

виборця [152] про те, що переможний статус серединного політичного актора в умовах 

реалізації властивого для парламентської демократії принципу більшості завжди є 

"порожнім" в одновимірному ідеологічному просторі. Декотрі науковці аргументували, 

що центристська партія (розташована в ідеологічному центрі) може розподілити 

опозицію, яка має статус більшості, і сприяти формуванню уряду меншості [279; 565; 1013]. 

Через формування уряду меншості (переважно однопартійного), а не обмін міністерськими 

посадами у межах коаліційного уряду більшості з іншими політичними партіями, саме 

центристська партія може здійснювати контроль над процесом розподілу портфелів 

в урядовому кабінеті, що дає їй змогу максимально збільшити свої переваги. Однак 

у такому випадку паралельно зростає ймовірність відображення державною політикою 

суто програмних позицій центристської політичної партії, яка формує урядовий 

кабінет меншості. В однаковому ключі М. Лейвер і К. Шепсл [565] пробують довести, 

що урядові кабінети меншості зазвичай формуються дуже сильними паріями, котрі 

характеризуються наявністю у них "віри" й упевненості в тому, що не існує жодних 

альтернатив урядів більшості. Натомість П. ван Роозендаал [1013] чітко аргументує: 

вірогідність і формування, і стабільного функціонування уряду меншості збільшується 

тоді, коли центристський учасник цього уряду паралельно є кількісно домінуючим. 

Загалом "політико-обізнані"/партологічні теорії та моделі формування урядів 

меншості своїм корінням сягають політологічних пошуків 70–80–х рр. ХХ ст. Першу 

групу цих теорій ініціювали такі науковці, як Р. Акселроуд [104; 106], М. Лейсерсон 

[574], А. де Сваан [315], В. Райсінгер [827] та ін., а другу – Я. Бадж та В. Херман 

[206], М. Лейвер [210; 568], К. Шепсл [913], Н. Шофілд [567; 899], Л. Додд [332] 

та Дж. Сарторі [876; 878], І. Сенед [907], П. Варвік [1030; 1031; 1033], Л. Мартін і 

Р. Стівенсон [641–643], Р. МакКелві [665], Х. Кеман [212], К. Мершон [672–674], 

Дж. Цебеліс [57; 1009] та ін. Деталізуємо їхні погляди із приводу особливостей процесів 

формування і відповідальності урядів (зокрема меншості) у парламентських демократіях. 

Р. Акселроуд чи не вперше розширив "політико-приховану" теорію та модель 

раціонального вибору, додатково окресливши її можливістю партіями вибирати між 
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своїми політичними перевагами і преференціями у процесі формування уряду. Він 

аргументував, що партії, які мотивовані суто ціллю отримати урядові портфелі, з 

огляду на витрати, спричинені непередбаченою інформацією та невизначеністю у 

переговорному процесі, мають персональні політичні переваги і преференції, які 

впливають на їхній вибір гіпотетично найкращих партнерів для формування  

урядового кабінету. Згідно з підходом дослідника, відмінності у політичних ідеях, 

перевагах і преференціях партій призводять до виникнення конфлікту інтересів. 

Отже, "чим меншим є конфлікт інтересів у коаліції, тим ймовірніше, що вона  

буде сформована" [104, с. 168]. Інакше кажучи, у парламентській демократії, для якої 

притаманний одновимірний ідеологічний спектр міжпартійної конкуренції, частіше 

виникатимуть не мінімально-переможні, а мінімально-зв’язані переможні коаліції, 

котрі охоплюватимуть малі партії, розташовані ідеологічно між великими партіями, що 

могли би сформувати незв’язані мінімально-переможні коаліції, але не міститимуть 

у своєму складі інших партій, окрім тих, які потрібні для статусу переможної та 

зв’язаної коаліції [315, с. 25]. У таких випадках Р. Акселроуд прогнозує, що партії 

формуватимуть мінімально-переможні коаліції з ідеологічно-послідовними партнерами. 

У подібний спосіб М. Лейсерсон стверджував: партії, котрі мотивовані цілями 

лише отримати урядові портфелі, беруть участь у формуванні коаліційних кабінетів на 

основі виконання своєї додаткової мети, суть якої полягає у приєднанні до ідеологічних 

"сусідів". Якщо впродовж перемовин про формування урядового кабінету партія 

розуміє і відчуває складність укладення угод про співпрацю з іншими партіями, які 

поділяють її політичні переваги й преференції та які разом становили би парламентську 

більшість, тоді вона вдасться до варіанта перемовин про формування звичайної 

мінімально-переможної коаліції [574]. Але природно, за цією теорією, партія спрямована 

на співпрацю з іншою чи іншими, близькими до неї ідеологічно, політсилами.  

Однак навіть попри це, у моделях Р. Акселроуда та М. Лейсерсона партії націлені 

передусім на формування мінімально-переможних коаліцій, тобто отримання якомога 

більших "урядових виграшів" за умови збереження найменших розмірів урядових 

кабінетів. Єдине, що різнить їхній підхід від "політико-прихованих" теорій – це те, 

що мінімально-переможні коаліції іманентно повинні складатись з партій, близьких 



228 

між собою ідеологічно. Цілком революційно-контраверсійну позицію запропонував 

А. де Сваан, який спростував, що партії намагаються приєднатись до урядового 

кабінету, найменшого за парламентсько-партійними розмірами, але на підставі 

договору з ідеологічно подібними партіями. У теорії "політичної дистанції" учений 

висуває гіпотезу про те, що раціональна партія мотивована приєднатись до будь-якої 

урядово-парламентської коаліції більшості у випадку, коли вона відчуває, що політичні 

преференції такої коаліції будуть близькими до політичних преференцій партії [315]. 

Це зумовлює формування урядових коаліцій, які за розмірами більші, ніж мінімальні, 

але не усуває можливості, що такі коаліції формуватимуть партії, які далекі одна від 

одної у політичних перевагах, хоча кожна окрема урядова партія краща у таких 

коаліціях, ніж у будь-яких інших альтернативах коаліцій. Таке явище чітко та 

логічно пояснює В. Райсінгер. Він зазначає, що раціональний актор погоджується 

стати членом урядової коаліції "із актором, який дальше від нього ідеологічно …, 

адже актори прагнуть досягнути політичного спектра, у середньому близького до 

кожного з них настільки, наскільки це можливо" [827, с. 559]. Відтак раціональною 

не обов’язково є мінімально-переможна чи мінімально-зв’язана переможна коаліція.  

Однак, незважаючи на це, запропоновані "політико-обізнані"/партологічні теорії 

раціонального вибору не можуть окреслити сутності й причинності формування 

урядів меншості. Причина ж у тому, що всі вони дотримуються розуміння політичних 

преференцій та переваг партій як вторинних відносно мотивацій партій одержати 

урядові посади. Тобто партії виходять передусім із критично важливої для них цілі – 

сформувати або взяти участь у формуванні урядового кабінету. І лише після цього 

вони субординативно звертаються до мети сформувати певний тип уряду. Проте якщо 

усі партії в системі насамперед зацікавлені у формуванні чи приєднанні до уряду, 

а не у формуванні політичних впливів, то й досі теоретично аномальними лишаються 

урядові кабінети меншості. Річ у тім, що неурядові партії у такому випадку будуть 

навіть за функціонування уряду меншості традиційно/звикло виступати проти 

продовження його повноважень. Єдиний спосіб уникнути таке невпинне блокування 

урядів меншості з боку неурядових партій – це збільшити розмір урядів, аби вони 

мали сталу парламентсько-урядову більшість у парламенті, тобто перетворити 
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уряди меншості на уряди більшості. Однак такий сценарій неможливо здійснити 

навіть тоді, коли гіпотетично вирівняти урядову й політичну мотивацію парламентських 

партій і визнати, що партії інколи можуть бути більше зацікавленими в урядових 

посадах, а інколи – у політичних перевагах і преференціях [860, с. 12]. 

Це зумовило критику так званої першої групи "політико-обізнаних" теорій та 

виникнення їхньої другої групи. Її специфічною детермінантою стала позиція Я. Баджа 

та В. Хермана про те, що треба відмовитись від мотиву політичної партії отримати 

урядові посади як рушійної сили урядово-формотворчого процесу [206]. Дослідники 

зауважили: політики та політичний процес загалом субстантивно пов’язані саме з 

ідеологіями їхніх перспективних партнерів з урядових кабінетів, а також що ця 

особливість "настільки раціональна, наскільки й мотивації, котрі передбачені в 

"політико-прихованій" теорії" [206, с. 460]. Аналогічно Я. Бадж і М. Лейвер довели, що не 

існує "апріорних підстав у межах раціонального вибору стверджувати, що один 

мотив переважає над іншим", оскільки мотивація отримати урядові портфелі та 

переслідування політичних переваг або преференцій водночас є рівноцінними 

чинниками урядово-формотворчого процесу [210, с. 485]. Це засвідчує позиція, 

аргументована Ч. Адріаном й Ч. Прессом, яка зводиться до того, що "невдахи" 

урядово-формотворчого процесу, як і раніше, певною мірою беруть участь у процесі 

прийняття рішень [63, с. 559]. А якщо партії віддають перевагу участі в процесі 

прийняття політичних рішень, а не участі в урядовому кабінеті, а також коли партії, 

які не є урядовими, досі беруть участь у прийнятті політичних рішень з крісел 

опозиції, то можна припустити, що партії інколи свідомо відмовляються від участі у 

формуванні урядового кабінету.  

Така ситуація причинно окреслює доцільність формування деяких урядових 

кабінетів меншості та їхню теоретичну сутність і значущість й підтверджує, що 

окремі уряди меншості формуються саме тоді, коли парламентська опозиція може 

впливати на політичний процес [969, с. 42–44] і/чи коли очікування парламентських 

виборів (чергових або дострокових) підштовхує партійних лідерів робити вибір 

на користь урядів меншості [685, с. 209; 969, с. 237]. Відповідно, за К. Стромом [969], 

уряди меншості поширеніші у політичних системах, в котрих виборці реагують на дії 
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та політику й ефективність кабінету, а процес формування уряду детермінований 

результатами виборів. Тому науковець аргументує, що у цих системах існує 

своєрідний негативний вплив від участі в урядовому кабінеті: виборці "карають" і 

звинувачують коаліційні партії, але не "карають" і не звинувачують опозиційні 

партії, які гарантують підтримку урядовому кабінету [279, с. 4]. Інакше кажучи, урядові 

кабінети меншості, на думку К. Строма [970; 977], формуються, коли "користь"/виграші 

від урядових/міністерських посад переважуються витратами на залучення більшості 

сегмента партійних систем, тобто витратами на формування урядів більшості.  

Причому основна "користь"/вигода від урядування полягає (що дуже важливо) в змозі 

реалізації "диференціалу політичного впливу інституцій" між урядом та опозицією. 

Власне, що вищі можливості парламентської опозиції впливати на законодавчий 

процес, то нижча "користь" від урядування. Особливо в тому контексті, коли на 

"витрати" урядування безпосередньо впливають очікувані електоральні втрати. Це 

знижує популярність коаліційних урядів більшості, хоч збільшує популярність урядів 

меншості. Такий висновок К. Строма переважно співзвучний з теорією перемовин про 

формування урядових коаліцій і теорією соціального вибору Н. Шофілда, І. Сенеда 

та Д. Ніксона [898], які довели, що соціальний вибір коаліційних моделей урядових 

кабінетів ґрунтується на формулі "без інститутів" стосовно формування кабінету із 

рівновагою на виборчому рівні. 

Дотримуючись такої логіки, низка науковців, зокрема Я. Бадж і В. Херман [206], 

М. Лейвер і Н. Шофілд [567], М. Лейвер і Я. Бадж [568], заперечують згадувану 

гіпотезу/кон’юнктуру Гамсона про пропорційний розподіл виграшів учасників 

урядових кабінетів, принцип розміру В. Райкера, а також критерій більшості. Вони 

уточнюють "політико-обізнані"/партологічні теорії раціонального вибору так, щоб 

можна було раціонально описати сутність, особливості формування та відповідальності 

урядів меншості. Замість дослідження перемовин про формування уряду як засобу 

об’єднання урядово-парламентської коаліції, що має парламентську більшість, вчені 

пропонують вивчати перемовини про формування уряду як процес об’єднання 

уряду на підставі отримання ним вотуму довіри у той чи інший період функціонування. 

Це означає, що уряду за власним складом не обов’язково долати бар’єр більшості у 
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парламенті чи провідній палаті парламенту як обов’язкову передумову отримання 

ним вотуму довіри. Натомість уряду потрібно отримувати вотум довіри у кожен 

момент свого функціонування. Це правило застосовується і до урядів більшості, і 

до урядів меншості. Або, з позиції М. Лейвера та Н. Шофілда, очевидно, що уряд 

меншості "виживає", оскільки "не існує жодної впевненості у тому, що … члени партій, 

які не входять до виконавчої коаліції, будуть виступати проти неї у законодавчому 

органі" [567, с. 67]. Відповідно функціонування та відповідальність урядового кабінету в 

такому випадку залежить від всього складу парламенту/провідної палати парламенту, 

а не лише від партій, які є урядовими або впливовими. Це зумовлює кожну партію 

парламенту впливати на урядовий кабінет у процесі прийняття політичних рішень. 

Загалом це означає, що ідеологічні відмінності опозиції можуть бути релевантними 

для формування, функціонування та/чи виживання урядового кабінету меншості 

настільки суттєво, наскільки суттєві ідеологічні відмінності в кабінеті меншості [567]. 

Крім того, одна із причин, чому урядові кабінети меншості можуть функціонувати 

довго/тривало, полягає у тому, що вони здатні ефективно використовувати на свою 

користь відмінності між опозиційними партіями [969]. Отже, що більшими є ідеологічні 

відмінності опозиції, яка формально становить більшість у парламенті або провідній 

палаті парламенту, то більші шанси на формування урядів меншості [643, с. 35]. 

Окрім того, це означає, що кожна неурядова партія парламенту чи провідної 

палати парламенту може бути мотивована підтримувати позицію іншої партії зі 

спільного захисту власних політичних переваг та преференцій. Відтак значення 

мінімально-переможних коаліцій як реквізитів ранніх версій теорій раціонального 

вибору зменшується. Натомість метою урядово-формотворчого процесу є урядові 

кабінети, які можуть перманентно отримувати парламентські вотуми довіри [568, с. 4–9]. 

Це означає, що урядові кабінети меншості, згідно з цією теорією, настільки стабільні 

та життєздатні, наскільки їх достатньо та послідовно підтримують політичні партії 

неурядового типу в парламенті чи провідній палаті парламенту. Теоретично це може 

засвідчувати: стабільність урядів меншості зростає, коли неурядові партії парламенту 

чи провідної палати парламенту уповноважені впливати на законодавчий процес і 

на процес прийняття політичних рішень [860, с. 13]. 
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Також це спонукає нас з’ясувати критичні причини формування урядів 

меншості згідно "політико-обізнаних"/партологічних теорій і моделей раціонального 

вибору. Як зауважує Д. Руз та засвідчують висновки, зроблені вище, хоча б одна з 

двох причин сприяє формуванню кабінетів меншості [860, с. 14–15]. Це – високий рівень 

фракціоналізації чи фрагментації партійної системи та високий рівень поляризації 

партійної системи. Високий рівень фракціоналізації партійної системи, коли велика 

кількість партій здебільшого розподіляє електорат, теоретично обтяжує процес 

конструювання консенсусу на основі парламентської більшості. Натомість високий 

рівень поляризації партійної системи, коли між політичними партіями (зокрема 

парламентськими) існує велика ідеологічна дистанція, а міжпартійна конкуренція є 

відцентровою, змушує партії менш активно співпрацювати та комунікувати поміж 

собою. Як наслідок партії прямопропорційно мають менше шансів знайти спільну 

мову між собою у процесі ведення перемовин про формування уряду. Проте водночас, 

високий рівень фракціоналізації та поляризації партійних систем доволі істотно 

підвищують готовність неурядових парламентських партій підтримувати будь-яку 

центристську політсилу, що спроможна у такому випадку за допомоги партій її 

парламентської підтримки сформувати урядовий кабінет меншості – однопартійний 

чи коаліційний (детально це розглянуто у цьому та попередньому підрозділах 

розвідки). Сприяють формуванню урядів меншості у випадку значно поляризованих і 

фракціоналізованих партійних систем такі чинники, як: неповна і/або недостовірна 

інформація партійних лідерів чи еліт про політичні переваги й преференції один 

одного та різних партій (Л. Додд [332]); збільшення кількості основних партій, які не 

можуть ефективно розподілити свої урядово-формотворчі преференції, внаслідок 

чого результатом ситуації меншості є уряд меншості (Дж. Сарторі [878], К. Стром [969, 

с. 13]); збільшення розмірів центристської партії, бо це покращує переговорні позиції 

інших партій, зокрема через розпорошення переговорних позицій їхніх дрібніших 

конкурентів (К. Комбрез [279, с. 13–14]); комплексне небажання партій співпрацювати 

з підрахунку формування деякими з них однопартійних чи коаліційних урядів меншості 

(І. Сенед [907], П. Варвік [1033], Л. Мартін і Р. Стівенсон [643]). 
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Особливо цікавим у цьому контексті та в зрізі переговорних позицій партій у 

парламентах чи провідних палатах парламентів під час урядово-формотворчого 

процесу врахування наслідку поляризації партійних систем, – свідомого небажання 

партій співпрацювати у межах урядових кабінетів. Приміром, І. Сенед [907] зазначає, що 

у такій ситуації виграшною є позиція найбільшої партії, яка, не маючи абсолютної 

більшості мандатів у парламенті/провідній палаті парламенту, спочатку апелює до 

екстремальних ідеологічних розбіжностей у партійній системі, а згодом наполягає 

на формуванні нею однопартійного уряду меншості. Дещо іншу позицію висловлює 

П. Варвік [1033], що зазначає: високий рівень ідеологічної поляризації сприяє формуванню 

розмірно менших урядових кабінетів, оскільки зростання рівня ідеологічної поляризації 

збільшує вартість переговорного процесу, але зменшує переваги/виграші від участі 

в урядовому кабінеті. Нарешті, Л. Мартін і Р. Стівенсон [643, с. 43] обґрунтовують, що 

урядові кабінети меншості формуються частіше, коли зростають ідеологічні  

розбіжності опозиційних партій. Опозиційні партії в цьому випадку не можуть подолати 

свої ідеологічні відмінності, тому не можуть запобігти формуванню уряду меншості 

чи спричинити його дострокові відставку. Загалом всі окреслені чинники, а не лише 

наслідки поляризації партійних систем аргументують, що урядово-формотворчий 

процес в очікуваних наслідках та результатах ініціально деформований, у зв’язку з 

чим, він девіує від традиційного міжпартійного підрахунку про формування мінімально-

переможних/мінімально-зв’язаних переможних коаліцій.  

Висновуючи, зауважуємо, що друга група "політико-обізнаних"/партологічних 

теорій раціонального вибору окреслює уряди меншості у вигляді раціонального 

результату урядово-формотворчого процесу за участі політичних партій, котрі в 

умовах високої фракціоналізації та/чи поляризації партійних систем зацікавлені у 

здійсненні свого впливу на політичну систему. Особливо тоді, як уже зазначалось, 

коли йдеться про партії, розміщені в центрі ліво-правого ідеологічного спектра. Це 

зазначають Д. Блек [151], Р. МакКелві [665], Я. Бадж та Х. Кеман [212], П. Варвік [1033]. 

Вони акцентують на тому, що партії, розміщені в ідеологічному центрі, позиціонуються 

як невразливі, адже немає жодних альтернатив формування урядів більшості без 

їхньої участі. Такої думки дотримується і К. Мершон [673, с. 12]. Адже політичні 
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преференції та переваги серединного виборця розташовані посередині найкращих 

преференцій і переваг усіх виборців, то, стверджує дослідниця, сприятливий  

результат серединного виборця – єдиний у контексті спроможності привернути 

до себе підтримку парламентської більшості. Інакше кажучи, в умовах дуже  

фракціоналізованої/фрагментованої та поляризованої партійної системи партія, 

розташована в ідеологічному центрі, домінує над рештою партій [860, с. 16]. Тому коли 

партії, розташовані "лівіше" і "правіше" до центристської партії, погоджуються 

відмовитись від участі в урядовому кабінеті, підтримуючи його в обмін на те, що 

уряд проводитиме законодавство, максимально близьке до політичних переваг і 

преференцій таких нецентристських партій, то це означає, що такі партії раціонально 

"погоджуються не погоджуватись" і підтримують центристські партію. Це, очевидно, 

ще більше сприяє формуванню урядів меншості й часто створює конкуренцію між 

неурядовими партіями з приводу того, хто ж гарантуватиме урядам меншості сталу 

підтримку [512] і, відповідно отримуватиме від урядів меншості "бонуси" у вигляді 

підтримки політичних переваг і преференцій. Аналогічного висновку дотримується і 

Дж. Цебеліс (автор теорії "вето-гравців"): "Партія, яка формує уряд меншості, 

зазвичай розташована у центрі простору", – констатує вчений. З цієї причини вона 

може дещо підтримати одного чи іншого можливого партнера, зокрема для того, аби 

її політика була схвалена парламентом" [1009, с. 98]. Крім того, неурядові парламентські 

партії зацікавлені підтримувати уряд меншості, скомпонований саме центристською 

партією (чи партіями), оскільки це створює для них найбільші можливості для 

реалізації своїх політичних переваг та преференцій із крісел опозиції. Це всіляко 

доводить колосальну значущість політичних переваг і преференцій політичних партій 

у контексті формування урядів меншості. 

Треті (сучасні) теорії та моделі формування й відповідальності урядових кабінетів (у 

тому числі й меншості) з позицій раціонального вибору стали неоінституціойно-

орієнтованими або інституційними. Вони, на відміну від попередньорозглянутих 

теорій, є не ендогенними (похідними від розміру, преференцій та поведінки партій), а 

екзогенними (похідними від інституційних обмежень, накладених на політичні партії 

в урядово-формотворчому процесі). У контексті урядів меншості це означає, що 
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інституційні теорії детерміновані ідеями про інституційні стимули, які заохочують 

парламентські політичні партії, котрі звикло прагнуть отримати посади та політичні 

преференції, формально не входити до складу урядового кабінету (виконавчої влади) 

й не отримувати у ньому міністерських чи інших посад. Натомість такі партії 

можуть мати змогу сформувати та підтримати не уряд більшості, а уряд меншості. 

Ці теорії апробували вчені К. Стром [960; 969] (разом із Я. Баджем і М. Лейвером 

[959]), М. Лейвер, Н. Шофілд [567; 899], К. Шепсл [913], Д. Діермайер, Х. Ереслан та 

А. Мерло [323], М. Дракман, А. Робертс та М. Зейс [343; 345], Л. де Вінтер [316; 319], 

Х. Дьорінг [334], Х. Ромметведт [849], Т. Бергман [144; 146], Е. Дамгаард [297], 

Д. Барон та Дж. Фереджон [122; 123; 126], К. Комбрез [279], В. Мюллер [700], 

К. Мершон [672–674], Ф. Блоч та С. Роттіер [160], В. Богданор [176], А. Лейпхарт 

[584], М. Шугарт і Дж. Кері [927], Дж. Сарторі [876] та ін. Із огляду на широкий масив 

дослідників та творців інституційних теорій формування урядів, цілком очевидно, 

що сумарно інституційні пояснення специфіки формування урядів, зокрема урядів 

меншості, є різними. Спробуємо розглянути їх еволюційно, систематизувати і деталізувати 

для уточнення сутності, особливостей формування/відповідальності урядів меншості. 

Сьогодні вже очевидно, що впродовж останніх десятирічь інституційні теорії 

та моделі формування урядів стали провідними і найімплементованішими. Тобто 

неоінституціоналізм як провідна методологія сучасної політичної науки, дуже 

глибоко проник у різні сфери порівняльного аналізу. В контексті теорій і моделей 

формування та відповідальності урядів меншості це проявилось у тому, що перші 

стали дуже диверсифікованими, оскільки гуртуються на широкому розмаїтті 

інституційних чинників формування та відповідальності урядів. Проте, як зауважує 

Д. Руз [860, с. 18], усі інституційні чинники та змінні формування урядів меншості 

сьогодні звикло зводяться до трьох груп чинників – системи та повноваження 

комітетів, правила вотумів довіри/інвеститури та недовіри, системи державного 

правління і типи політичних режимів. Кожна із цих груп важлива у зрізі формування 

та відповідальності урядів меншості, тому потребує окремішнього емпіричного 

розгляду на прикладі європейських парламентських демократій, що зроблено у 

наступних розділах. У цій же структурній частині дослідження увагу зосереджено 
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на загальнотеоретичних особливостях різних інституційних чинників формування 

і/чи відповідальності урядів у парламентських демократіях. Аргументовано,  

зокрема, що у парламентських системах державного правління (а це можуть бути, 

як уже зазначалось і парламентські республіки, і парламентські монархії), де глава 

держави не має чи майже не має впливу на процес формування уряду; віртуальну 

монополію в урядово-формотворчому розвитку мають саме політичні партії. Відтак 

формування урядових кабінетів меншості у таких системах, принаймні у контексті 

систем державного правління, зазвичай відбувається із огляду на "політико-

обізнані" теорії раціонального вибору. Натомість у напівпрезидентських системах 

державного правління, у котрих глави держав є інституційно відокремленими від 

урядових кабінетів у системі дуалізму виконавчої влади, перші уповноважені  

номінувати прем’єр-міністрів чи навіть (хоч і по-різному) склад урядових кабінетів. 

Відповідно формування урядів у таких системах не відбувається винятково за 

патернами "політико-обізнаних" теорій та моделей раціонального вибору. Адже 

глави держав здатні суттєво лімітувати монополію політичних партій в урядово-

формотворчому процесі. Інші ж патерни й параметри інституційних чинників 

формування урядів меншості у парламентських демократіях, зокрема системи та 

повноваження комітетів і правила вотумів довіри й недовіри, також суттєво різняться, 

причому майже незалежно від систем державного правління. Саме тому і вони по-

різному впивають на особливості формування та відповідальності урядів меншості. 

Це було значно актуалізовано політичною наукою ще наприкінці 80–х років 

ХХ ст., коли збільшився дослідницький інтерес до інституційних норм та правил, 

які доповнили багато теоретичних висновків і гіпотез "політико-обізнаних" теорій 

та моделей раціонального вибору. З цього приводу К. Стром, Я. Бадж і М. Лейвер 

зауважують, що такі інституційні патерни і характеристики, як правила визнання й 

прийняття рішень урядовими кабінетами, правила регулювання голосів депутатів 

парламентів або провідних палат парламентів, правила тактичної поведінки партій, 

обмеження стосовно політичних акторів з-поза меж законодавчої арени, суттєво 

локалізують міжпартійні перемовини про формування та відповідальність урядів [959, 

с. 320]. Отже, ці патерни й характеристики лімітують набір можливих варіантів урядів, 
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зокрема коаліційних і меншості. Це стало ще нагальнішим питанням на початку 90–х рр. 

ХХ ст., коли неоінституційна парадигма суттєво збільшила кількість змінних, що 

становлять інтерес для теорій і моделей формування та відповідальності урядів. 

Приміром, теоретики урядових кабінетів і коаліційної політики, у тому числі Л. де 

Вінтер, почали аналізувати, як процедури формування урядів у парламентських 

демократіях відбуваються на різних стадіях, кожна з яких впливає на результуючу 

композицію урядів [319]. На противагу інші вчені, скажімо М. Дракман, М. Зейс 

і Л. Мартін [344; 345], обґрунтували: особливості формування і відповідальності урядів 

(зокрема урядів меншості) у парламентських демократіях залежать від параметрів 

бікамералізму (де це властиво), адже кожна палата парламенту має свою/відокремлену 

партійну композицію. Річ у тому, що хоча в більшості парламентських демократій 

урядові кабінети колективно відповідальні лише перед нижніми/провідними палатами 

парламентів, верхні палати парламентів можуть впливати на проходження законодавчих 

ініціатив урядів, отже, на їхню законодавчу ефективність. У зв’язку з цим урядовий 

кабінет, якому не вистачає контролю над верхньою палатою парламенту, звикло 

припиняє функціонувати швидше, ніж урядовий кабінет в умовах унікамералізму 

(однопалатності) чи в умовах бікамералізму (двопалатності) за підтримки і нижньої, 

і верхньої палат1. Інші дослідники, наприклад, Х. Дьорінг, аргументували, що на 

формування урядових кабінетів у парламентських демократіях впливають повноваження, 

які зосередженні у таких групах, як партійна еліта, партійне лідерство/керівництво та 

парламентські комітети [334]. Зрештою, окремі вчені, приміром, Д. Діермайер, Х. Ереслан 

і А. Мерло [323; 324], зауважили: процеси формування та відповідальності урядів 

у парламентських демократіях безпосередньо залежать від інституційних чинників – 

вимог і параметрів вотумів довіри/інвеститури, необхідності явної підтримки уряду 

парламентською більшістю, особливостей конструктивних вотумів недовіри, 

фіксованих періодів між парламентськими виборами, параметрів бікамералізму. Так, 

учені аргументували: додаткова відповідальність урядових кабінетів перед верхніми 

палатами парламентів, що у парламентських демократіях трапляється вкрай зрідка, 

                                                           
1 В емпіричному контексті цікавий висновок запропонували М. Дракман, М. Зейс та Л. Мартін. Станом на 2005 р. 

вони продемонстрували, що з усіх урядів меншості у країнах Західної Європи 40% були такими, які користувались 

підтримкою або контролювали верхні палати бікамеральних парламентів [344]. 
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суттєво лімітує у випадку вибору варіанта уряду, який доцільно сформувати, опцію 

надлишково-переможної коаліції, але збільшує шанси на формування саме уряду 

меншості [324]. Сумарно у контексті урядів меншості ініціальними чинниками, як уже 

згадувалось, є системи/повноваження комітетів, правила отримання вотумів довіри 

(інвеститури) та повноваження глав держав у формуванні урядів. 

Перший ключовий інституційний чинник у формуванні урядів меншості – це 

системи й повноваження парламентських комітетів і комісій, а також повноваження, 

котрими можуть володіти неурядові партії внаслідок участі в роботі парламентських 

комітетів і комісій. З цього приводу примітна позиція К. Строма [960], що вводить у 

політичну науку на противагу теорії урядів меншості концепцію політичного впливу. 

Йдеться про агрегований підхід, згідно з яким інституційні повноваження, зосереджені 

у парламентських комітетах і комісіях, детермінують силу політичного впливу партій, 

котрі є неурядовими, тобто формально опозиційними. Аргументовано, що опозиційним 

партіям легше співпрацювати з урядовим кабінетом у межах його політичного курсу 

тоді, коли інституційні повноваження комітетів та комісій сильніші. Така ситуація 

зумовлює окремі парламентські партії відмовлятись від участі в урядових кабінетах, 

адже вони можуть здійснювати політичний вплив через суттєві повноваження 

комітетів у законодавчому процесі. Унаслідок цього Х. Ромметведт зауважує: уряди 

меншості формуються значно легше якщо "диференціал політичного впливу інституцій" 

менші [849]. Емпіричний матеріал країн Західної та Центрально-Східної Європи 

(детально розглянуто у наступних розділах дослідження) підтверджує такі висновки, 

оскільки, наприклад, "диференціал політичного впливу комітетів" суміщається з 

достатньо значною частотою формування урядів меншості у Норвегії, Італії та 

Швеції [567, с. 75–78]. Причому К. Стром виокремлює/ідентифікує два інституційні 

чинники, які змушують або мотивують парламентські партії не ставати урядовими 

(погоджуватись на те, аби був сформований уряд меншості): а) вплив парламентської 

опозиції з політичних питань (інкорпорований у повноваженні комітетів/комісій); 

б) виборча вирішальність щодо формування уряду [969]. Що сильніша роль парламентської 

опозиції (про це детальніше йтиметься у наступних розділах дослідження, а частково 

аргументовано в попередньому підрозділі) у процесі прийняття політичних та 
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управлінських рішень, то більша ймовірність, того, аби окремі владно-орієнтовані 

партії формально залишилися за межами урядового кабінету та інших структур 

виконавчої влади з метою уникнути будь-яких додаткових виборчих витрат у 

майбутньому1. Проте водночас уряди меншості посилюють вплив парламентської 

опозиції [970] (зокрема білатеральної (двосторонньої) опозиції за умови, що уряди 

меншості формуються центристськими партіями). 

Другий ключовий інституційний чинник у формуванні урядів меншості – це 

правила отримання вотумів довіри/інвеститури урядами у парламентах або провідних 

палатах парламентів. Т. Бергман [144] розподіляє усі парламентські демократії 

враховуючи, як урядові кабінети отримують вотуми довіри/інвеститури, на системи 

позитивного і негативного парламентаризму (емпірично в контексті європейських 

парламентських демократій про це див. далі). У системах, котрі детерміновані 

позитивним парламентаризмом, інституційні правила вимагають: для того, щоб уряд 

був сформованим, його повинен підтримати парламент. Отже, уряд перед початком 

функціонування має одержати вотум довіри/інвеститури на основі підтримки хоча 

би відносної більшості депутатів від номінального складу парламенту або 

провідної палати парламенту. Однак це ще не засвідчує, що у системах позитивного 

парламентаризму уряд не зобов’язаний одержати вотум довіри/інвеститури на основі 

підтримки абсолютної більшості депутатів від номінального складу парламенту 

чи провідної палати парламенту. Відповідно така позиція регламентує: системи 

позитивного парламентаризму є відмінними – їх об’єднує лише вимога отримати 

вотум довіри/інвеститури у форматі певного типу більшості від складу парламенту або 

провідної палати парламенту. Натомість у системах, котрі детерміновані негативним 

                                                           
1 К. Стром виокремлює такі індикатори впливовості парламентської опозиції, як: 1) кількість постійних комітетів 

парламенту чи провідної палати парламенту; 2) наявність у постійних комітетів фіксованих сфер їхньої спеціалізації; 

3) відповідність сфер спеціалізації постійних комітетів сферам спеціалізації урядових міністерств; 4) обмеження чи 

відсутність обмеження на участь певного парламентаря у діяльності певної кількості постійних комітетів (наявність 

обмежень збільшує вплив парламентської опозиції); 5) пропорційний розподіл голів комітетів між парламентськими 

партіями (вплив опозиції зростає тоді, коли урядовий кабінет та його партії контролюють ті комітети, які опозиція 

вважає небажаними). Натомість індикаторами вирішальності виборів та їхнього впливу на формування урядів є такі, як: 

1) ідентифікованість опцій урядування (якщо виборці обмежені чіткими передвиборними варіантами формування 

урядового кабінету, то вибори не варто трактувати як вирішальні); 2) електоральна мінливість (чим більш електорально 

мінливими є вибори, тим вони більше є вирішальними; 3) електоральна чутливість (уряди частіше формуються партіями, 

які внаслідок порівняння результатів двох послідовних виборів підряд більше мандатів виграли, але не втратили); 

4) близькість/проксимальність виборів (вибори є більше вирішальними тоді, коли уряди формуються в безпосередній 

близькості від виборів). 
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парламентаризмом, інституційні правила встановлюють, для того, щоб бути уряд був 

сформованим, його не повинен підтримати парламент. Тобто парламент у такому 

випадку інституційно на момент формування уряду має трактуватись як "пасивний", 

оскільки формує/призначає уряд глава держави. Нюанс полягає у тому, що уряд 

залишається при владі доти, доки він має підтримку парламенту чи провідної 

палати парламенту, отже доти, доки парламент/провідна палата парламенту не  

висловлює уряду вотуму недовіри.  

З огляду на врахування різних інституційних правил, Т. Бергман [144] пов’язує 

уряди меншості з негативними парламентськими правилами формування урядових 

кабінетів як таких або з так званим негативним парламентаризмом. Річ у тім, що під час 

застосування системи негативного парламентаризму в час ініціювання та формування 

уряд меншості не має бути підтриманий парламентом/провідною палатою парламенту 

безпосередньо (чи формально), а повинен бути лише толерований ними [860, с. 21]. 

Натомість К. Стром, Я. Бадж і М. Лейвер [959, с. 311] асоціюють формування урядів 

меншості з обмежувальними законодавчими нормами та правилами, обґрунтовуючи, що 

уряди меншості невластиві/майже невластиві для ситуацій нормативного окреслення 

конструктивних вотумів недовіри (адже останні сприяють укріпленню статусу-кво 

урядово-формотворчих перемовин – це з одного боку). Хоча з іншого – Дж. Хубер [483] 

зауважує: інколи обмежувальні законодавчі норми, навпаки, можуть сприяти  

формуванню урядів меншості. Примітно, що довіра чи інвеститура урядовим  

кабінетам меншості у парламентських демократіях ускладнюється безпосередньо 

після парламентських виборів, оскільки тоді у більшості парламентських демократій 

партії віддають перевагу радше формуванню коаліційних урядів більшості на підставі 

"рухливих спеціальних домовленостей" (англ. shifting ad hoc majorities). І лише за 

дострокових відставок таких урядових кабінетів інтуїтивно полегшуються процедури 

отримання вотумів довіри/інвеститури урядами меншості. Загалом гіпотетичні  

урядові кабінети, які контролюють меншість парламентських мандатів (аніж потрібно 

для формування урядового кабінету більшості), формуються із меншою ймовірністю 

у випадку збільшення строгості парламентських вотумів довіри/інвеститури та 

недовіри [643, с. 37]. Але це не заперечує того припущення, що у системах з негативним 
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парламентаризмом (у системах, де вотуми довіри/інвеститури суттєво спрощені) вплив 

статусів парламентської більшості на шанси формування певних типів урядів незначний. 

Тобто за інших рівних та ідентичних умов навіть у таких системах урядові кабінети 

більшості й меншості можуть формуватися з однаковою частотою [643, с. 48]. Хоча, 

теоретично, системи, де передбачено лише вотуми недовіри (не зумовлено вотумів 

довіри/інвеститури – системи негативного парламентаризму), мають частіше проводити 

урядові кабінети меншості [943, с. 328; 959, с. 304]. 

З огляду на ці зауваження, цілком очевидно, чому інституційні правила вотумів 

довіри/інвеститури та недовіри стали важливими, стандартними й верифікаційними 

змінними у контексті визначення сутності урядів меншості у різних парламентських 

демократіях. Наприклад, саме внаслідок посилання на інституційні правила вотумів 

довіри і недовіри урядам деякі дослідники стверджують, що конституційні вимоги 

інвеститури обмежують потенціал урядів меншості у Німеччині (як зазначено в 

попередньому розділі дослідження, у Німеччині 1949–2016 рр. не було сформовано 

жодного уряду меншості). Адже ці вимоги зменшують імовірність того, що виконавча 

влада зможе отримати необхідні голоси депутатів для зменшення жорсткості вотуму 

довіри1. Інші ж учені аргументують: що уряди меншості популярні у Норвегії або 

Данії, бо в них інституційно і формально не окреслено вотуму довіри, тобто 

"новий уряд не повинен презентувати свою програму, аби бути затвердженим 

парламентською більшістю" [297; 957, с. 795]. 

Третій ключовий інституційний чинник у формуванні урядів меншості – це 

потенційний формальний і фактичний вплив глави держави на формування уряду, 

який інкорпорований типом парламентської демократії та типом системи державного 

правління. Тип парламентської демократії актуальний у тому контексті, що процес 

                                                           
1 Дослідники зауважують, що уряди меншості в Німеччині ніколи не формувались на постійній основі. Інколи вони, 

як тимчасововиконуючі обов’язки виникали після колапсів постійних урядових коаліцій. Одночасно, вчені вважають, 

що потенціал формування урядів меншості, зокрема однопартійних, у Німеччині наявний. Ідеться про можливість 

творення урядів меншості як постійних на підставі застосування "політико-обізнаних" теорій і моделей формування та 

відповідальності урядів. Мається на увазі центристська/рівновіддалена ідеологічна позиція Соціал-демократичної партії 

(SPD), яка теоретично може стати ядром однопартійних урядів меншості. Однак конфігурації партійної системи ФРН 

не вистачає для формування урядів меншості, адже у цьому контексті визначальною є роль федерального президента, 

котрий як вето-гравець може запобігати (і запобігав) формуванню урядів меншості. Крім того, стримувальною в ракурсі 

формування урядів меншості у Німеччині є існування опозиційно-контрольної верхньої палати парламенту (Бундесрату). 

Контраверсійно у такому випадку (звісно, що залежно від результатів виборів до нижньої палати парламенту – Бундестагу) 

посилюються коаліційно-переговорні позиції Соціал-демократичної партії, зокрема порівняно з позиціями Християнсько-

демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу (CDU/CSU) [804]. 
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формування й відповідальності урядових кабінетів, у тому числі й меншості, у різних 

парламентських демократіях відбувається за різними патернами. Приміром, за 

парламентської меншості у вестмінстерських парламентських демократіях, коли 

жодна партія не має абсолютної більшості мандатів у парламенті чи провідній палаті 

парламенту, політичні сили переважно наділені сильними стимулами для  

формування однопартійного уряду меншості, а не коаліційного уряду більшості. Такі 

однопартійні уряди меншості зазвичай конструюють центристські політичні партії [969, 

с. 78, 244]. Подібний висновок співзвучний у ракурсі частішого формування усіх 

різновидів урядів великими центристськими партіями. У консенсусних демократіях за 

схожих умов переважно формуються коаліційні уряди більшості. І лише тоді, коли 

сценарії формування коаліційних урядів більшості невдалі, застосовують варіант 

формування однопартійних або коаліційних урядів меншості [436].  

Тип системи державного правління натомість деталізованіше окреслює роль і 

потенційний вплив глави держави в урядово-формотворчому процесі. Теоретично це 

новий інституційний чинник, який специфічно детермінує особливості формування, 

а інколи й відповідальності урядів меншості у парламентських демократіях. Новизна 

чинника у тому, що ще донедавна вчені [122; 279; 913] були схильними вважати: 

людина/індивід, котра після парламентських виборів ініціює процес формування нового 

уряду, стратегічно неважлива, навіть незалежно від того, яку політичну партію ця 

людина/індивід репрезентує, і з яких партій буде сформовано урядовий кабінет. 

Однак лише побіжний погляд на формування урядових кабінетів у європейських 

парламентських демократіях, засвідчує: глава держави може відігравати важливу або 

й роль. Попри те, що підтверджувальні (у контексті надання вотумів довіри/інвеститури 

урядам) повноваження у парламентських демократіях зосереджені за парламентами чи 

провідними палатами парламентів, конституції всіх країн майже унілатерально і 

повсюдно аргументують, що глава держави після виборів здійснює перші формальні 

кроки у напрямі формування нового урядового кабінету (виняток, приміром, становить 

Швеція, де такі повноваження закріплені за спікером нижньої палати парламенту). 

Глава держави номінує форматора уряду, який є потенційним прем’єр-міністром, після 

чого починають офіційні перемовини зі залученням до них потенційних учасників 
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урядового кабінету. Причому форматорів урядів номінують президенти та монархи 

у країнах і Західної, і Центрально-Східної Європи [319; 676; 700]. 

Статус форматора уряду, за Д. Рузом, означає його наділення повноваженнями 

"першого ходу" [860, с. 22], тобто повноваженнями пропонувати варіанти кабінетів 

(зокрема коаліційних) упродовж перемовин про їх формування. Ці повноваження можуть 

попередньо впливати на сам процес урядово-формотворчих перемовин, тому вони 

можуть мати навіть своїм попереднім чи очікуваним результатом формування уряду 

меншості. У своїй моделі формування урядів Д. Барон та Дж. Фереджон [123] зауважують, 

що форматор може стратегічноорієнтовано запропонувати урядовий кабінет, де 

якому його партія/блок отримає надлишкові "урядові виграші/компенсації" (англ. 

overcompensation). Інакше кажучи, форматор може запропонувати уряд, у якому 

міністерські портфелі будуть розподілені непропорційно. Однак правила, за котрими 

глави держав призначають форматорів у парламентських демократіях (у тому числі 

і європейських), відмінні й диверсифіковані. Крім того, складна інституційна  

мережа формальних і неформальних правил та процедур у кожній системі правління 

регламентує, що глава держави впливає на створення кожного уряду [363; 672]. Л. де 

Вінтер, стверджує: "залучення різних типів акторів на різних стадіях формотворчого 

процесу детерміноване формальними і неформальними правилами…, а конституційні 

правила часто не рефлектують способу, згідно з яким формотворчий процес  

відбувається на практиці" [319, с. 122]. Тому проблематично вважати главу держави 

таким/такою, що не впливає на процес формування урядового кабінету. Принаймні у 

країнах, де глава держави формально не нейтральний в урядово-формотворчому процесі.  

Проте досліджень, котрі вивчають потенційний вплив глав держав на формування 

та відповідальність урядових кабінетів у парламентських демократіях існує небагато. 

Хоч навіть попри це, вони визначально-актуальні. Наприклад, Ф. Блоч, С. Роттіер [160] 

та О. Процик [807] аргументують, що глава держави, який може номінувати прем’єр-

міністра, – це стратегічний політичний актор. На підставі теорії ігор вчені доводять, що 

глава держави наділений повноваженнями "впорядковувати коаліції", унаслідок чого 

він може позитивно вплинути на присутність або відсутність певних акторів у 

коаліційному кабінеті чи навіть цілковито маніпулювати результатами перемовин про 
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формування урядів. Ш.–Г. Канг констатує: у випадку, коли, глава держави може 

впливати на процес формування уряду через номінування певної парламентської партії, 

ідеологія якої близька главі держави, у вигляді формотворчої, тоді він теоретично може 

попередньо розпоряджатись переговорним процесом на користь гіпотетичного уряду 

меншості [512]. З урахуванням цього глава держави, безперечно, буде залучений до 

формування урядів, особливо коаліційних. Тому урядові кабінети меншості, вочевидь, 

формуватимуть частіше тоді, коли активніші урядово-формотворчі позиції 

висловлюватимуть глави держав. Якщо ж, глави держав формально та фактично 

нейтральніші у процесі створення урядів, вони в жодному випадку не детермінують 

типів урядових кабінетів. Відповідно урядові кабінети меншості за такої ситуації 

треба визначати на основі партологічних теорій і теорій раціонального вибору. 

В емпіричному зрізі окреслена диспозиція серед європейських парламентських 

демократій проявляється так, що глави держав формально є нейтральними в урядово-

формотворчому процесі у Болгарії, Греції, Данії, Німеччині, Ірландії, Люксембурзі, 

Норвегії, Швеції. Вони, формально – парламентські республіки і парламентські монархії, 

а також (і це – специфічно) одна напівпрезидентська республіка (Болгарія). Натомість 

глави держав постають стратегічними акторами урядово-формотворчих процесів у таких 

європейських парламентських демократіях, як Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Сполучене 

Королівство (як парламентські монархії), Італія, Мальта, Естонія, Латвія, Угорщина 

(парламентські республіки), Австрія, Ісландія, Португалія, Фінляндія, Франція, Литва, 

Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Сербія, Хорватія, Чехія та Чорногорія 

(напівпрезидентські республіки) [176; 256; 319; 676; 927]. У країнах з урядово-

формотворчо нейтральними главами держав останні не спроможні інституційно  

обмежувати парламентські партії в їхній вільній конкуренції із приводу розподілу 

міністерських портфелів. Крім того, у цих країнах право номінувати форматорів урядів 

формально чи фактично належить лідерам партій1. На противагу в країнах з урядово-

формотворчо стратегічними главами держав останні виокремлені від прем’єр-міністрів 

                                                           
1 У Болгарії та Греції президент номінує форматора уряду, але конституційно регламентовано спочатку номінувати 

форматором представника найбільшої парламентської партії, згодом – другої парламентської партії і та ін. В Ірландії і 

Німеччині президент номінує/призначає форматора, але винятково за згодою та пропозицією органу законодавчої 

влади. У Данії, Люксембурзі, Норвегії та Швеції монарх номінує форматора уряду винятково за пропозицією і/чи 

рекомендацією інформатора уряду, який скурпульозно вивчає життєздатність різних варіантів урядових кабінетів.  
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(не обов’язково у системі виконавчої влади) і мають певні повноваження номінувати 

форматорів урядів1. Це обмежує монополію парламентських партій в урядово-

формотворчому процесі, тому впливає на результати раціональних і партологічних 

теорій формування урядів меншості. 

Продовжуючи розгляд особливостей формування та відповідальності урядових 

кабінетів меншості у парламентських демократіях, беремо до уваги твердження 

М. Лейвера [566], що теорії та моделі формування й відповідальності урядів як таких, 

зокрема у ситуаціях парламентської меншості, варто таксономувати на емпіричні й 

апріорні, кооперативні та некооперативні, посадо-орієнтовані ("політико-приховані") 

й політико-орієнтовані ("політико-обізнані"). Їхнє суміщення допомагає краще 

зрозуміти причини, тенденції та особливості формування різних типів урядів, у 

тому числі й урядів меншості, крізь призму різних раціональних, партологічних та 

інституційних чинників і парадигм політичного розвитку. Розподіл теорій і моделей 

формування урядових кабінетів на емпіричні й апріорні ґрунтується на врахуванні 

параметрів методологічного стилю і логічного моделювання. Емпіричні теорії 

формування урядів вивчають процес формування урядів як фундаментальний  

предмет своїх інтересів. Вони збирають інформацію про причини формувань і/чи 

відставок урядів, аналізують її стосовно предмета регулярності/повторювальності 

й на цій основі доходять теоретичних висновків щодо особливостей формування та 

відповідальності різних типів урядів у різних параметрах політичних систем, а також 

з огляду на різні парадигми (раціональну, партологічну, інституційну) формування 

урядів. Отже, емпіричні теорії формування урядів не концентруються на конструюванні 

окремих абстрактних висновків, а зосереджуються на реальних урядово-формотворчих 

діях і процесах. Апріорні ж теорії генеруються на припущеннях, які сукупно стилізовано і 

спрощено описують головні особливості формування/відповідальності різних типів 

урядів. Однак і ці теорії ґрунтуються на спостереженнях реальної політики, тому і в 

                                                           
1 Наприклад, в Австрії, Естонії, Франції, Угорщині, Італії, Латвії, Польщі, Португалії, Румунії та Словенії президент 

призначає прем’єр-міністра (як форматора), що повинен отримати вотум довіри парламенту чи провідної палати 

парламенту. У Литві, Словаччині й Чехії президент призначає прем’єр-міністра (як форматора) винятково за згодою 

парламенту. В Ісландії та Фінляндії президент може призначати прем’єр-міністра та інших міністрів. В Нідерландах, 

Бельгії та Іспанії, попри те, що повноваження монархів інкорпоруються через дії інформаторів, монархи відіграють 

активну роль в урядово-формотворчому процесі й інколи призначають форматорів у невідповідності до рекомендацій 

інформаторів.  
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них закладено значну емпіричну базу. Хоча на "виході" вони мають на меті не 

виокремлення чинників і чинників формування різних типів урядів у різних системах, 

а конструювання чітких моделей урядово-формотворчого процесу, побудованих на 

основі правдоподібних "стартових" припущень і чітких логічних аргументів. Тобто 

апріорні теорії та моделі формування урядів – інтуїтивніші, ніж емпіричні [566, с. 2–3].  

Поділ теорій і моделей формування та відповідальності урядів на кооперативні 

і некооперативні (зазвичай цей поділ стосується апріорних теорій формування урядів) 

ґрунтується на тому факті, що тією чи іншою мірою сам процес формування уряду та 

забезпечення йому парламентської підтримки у парламентській демократії є "грою". 

"Ігри" ж теоретично поділяють на кооперативні і некооперативні [546, с. 9], що важливо 

у контексті формувань урядів, особливо коаліційних, оскільки різні політичні партії 

контролюють різні урядові позиції і міністерські портфелі [566, с. 4]. Кооперативний підхід 

розглядає "урядові виграші" партій від різних можливих варіантів урядових кабінетів 

із припущення, що "найціннішим" повинен бути варіант урядового кабінету, який 

швидше за все буде реалізованим/сформованим. У зв’язку із цим підхід зосереджено на 

виявлені "цінності" кожного варіанта урядового кабінету згідно з наявними 

інституціями й інституційними правилами гри. "Виграш" кожного політичного актора 

окреслено у вигляді певної функції "цінностей" різних варіантів урядових кабінетів, де 

цей політичний актор може брати участь, і щодо яких він може вести перемовини за 

установленими правилами гри. Некооперативний підхід вивчає поведінку акторів у 

межах гіпотетичних урядових кабінетів, незалежно від того, чи такими акторами є 

блоки, партії, частини партій/фракцій (факції), чи окремі депутати. Підхід зосереджено на 

конструюванні рівноважного урядового кабінету, тобто кабінету, котрому віддають 

перевагу над іншими альтернативами урядових кабінетів усі його члени. Відтак 

підхід концентрується на досягненні урядово-формотворчого процесу, який має 

результатом осягнення міжпартійної рівноваги, тобто оптимальної індивідуальної 

стратегії кожного учасника урядового кабінету. Зауважимо також: еволюційно 

кооперативні теорії формування та відповідальності урядів відповідали раціональній і 

партологічній перспективам, а некооперативні теорії – інституційній перспективі. Це 

зумовлено та керовано тим, що формування і відповідальність урядових кабінетів – 
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"продукти" інституційних правил урядово-формотворчого процесу, зокрема й 

таких питань, як послідовність залучення лідерів або представників різних партій до 

формування урядів, особливості й процедури вотумів довіри/інвеститури і недовіри 

урядам з боку парламентів чи провідних палат парламентів, параметри розподілу 

конкретної політичної юрисдикції та міністерських портфелів ("урядових виграшів"). 

Зрештою, поділ теорій і моделей формування/відповідальності урядів на посадо-

орієнтовані ("політико-приховані") та політико-орієнтовані ("політико-обізнані"), що 

частково уже розглядалося, ґрунтується на врахуванні мотиваційних припущень блоків, 

партій і депутатів, котрі беруть участь в урядово-формотворчому процесі у 

парламентських демократіях. Політики можуть бути мотивовані передусім бажанням 

потрапити в урядові кабінети або бажанням реалізовувати власні політичні цілі, причому і 

через урядові кабінети, і без участі у них [795]. Крім того, партії та політики можуть бути 

мотивовані потрапити в урядові кабінети й зовсім іншими цілями. Такі цілі зазвичай 

невпорядковані й несистематизовані [566, с. 5]. Приміром, партія або політик може 

суміщати посадо-орієнтовані й політико-орієнтовані мотиви своєї діяльності. Це суттєво 

обтяжує теоретичні конструкції формування й відповідальності урядів у парламентських 

демократіях. Особливо – у світлі електоральних преференцій, які акумулюються 

у мотиваціях партій і політиків [567, с. 45–60]. Як уже зазначалось, початкові теорії 

формування та відповідальності урядів були посадо-орієнтованими, а пізніші (сучасні) – 

політико-орієнтованими. Але це зовсім не означає, що реально й емпірично урядові 

кабінети у парламентських демократіях сьогодні стали здебільше політико-орієнтованими.  

Екстраполюючи окреслену таксономію теорій та моделей формування урядів 

на кейси кабінетів меншості, М. Лейвер аргументує: вони найкраще описуються у 

теоріях формування урядів, які є апріорними та політико-орієнтованими, особливо у 

межах кооперативного підходу [566, с. 13]. Це підтверджують аналітичні фактори 

політичної науки 70–80–х рр. ХХ ст., у тому числі дані Е. Брауна [194], А. де Сваана [315], 

М. Тейлора і М. Лейвера [564], про те, що мінімально-переможні коаліції не є настільки 

поширеними, наскільки передбачають апріорні теорії формування урядів. Натомість 

значну частину повоєнних урядів у парламентських демократіях Європи становили 

кабінети меншості, що в жодному випадку не вписується у посадо-орієнтовані теорії 
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формування урядів [969] (попри це, Л. Мартін і Р. Стівенсон [643, с. 41] обґрунтували, що 

в європейських парламентських демократіях, за винятком урядів меншості, ідентично 

важливу роль відіграють як посадо-орієнтовані ("політико-приховані"), так і політико-

орієнтовані ("політико-зумовлені") теорії формування урядових кабінетів. Унаслідок 

цього М. Лейвер зосереджує увагу на двох пояснювальних чинниках формування 

урядів меншості у парламентських демократіях, апробованих К. Стромом та 

Г. Люеббертом і залежних від ролі партійної політики в урядово-формотворчому 

процесі [566, с. 14]. Так, Г. Люебберт [609] окреслює формування урядів через міжпартійні 

відносини, зокрема роль партійних лідерів. Характеризуючи партійних лідерів як осіб, 

котрі фундаментально мотивовані бажанням залишатись лідерами, дослідник аналізує 

партійну політику як засіб маніпуляцій партійними лідерами задля досягнення власних 

мотивацій. Відповідно пояснення Г. Люебберта зумовлене тим, що деякі партійні 

лідери, відчуваючи свою здатність стати членами урядових кабінетів, можуть 

побоюватись наслідків цього, особливо в контексті необхідних політичних компромісів, 

що може загрожувати їхньому лідерському потенціалові у тих чи інших партіях. На 

противагу К. Стром [969], пояснюючи феномен й особливості формування урядів 

меншості, під грою розуміє не лишень урядово-формотворчий процес, а й виборчий 

та законодавчий процес загалом. Він зауважує: членство в урядовому кабінеті має і 

витрати, і переваги. Велика частина витрат виражена в обмеженні електоральних 

перспектив партій, зокрема внаслідок досягнення нею компромісів із іншими партіями, 

котрі між собою є електоральними суперниками/конкурентами. Тому партії часто 

обирають стратегію залишатись опозиційними/неурядовими, зокрема тоді коли  

вони очікують значних передвиборчих витрат від формування та участі в урядах [674]. 

А це, як згадувалось, доповнюється системами сильних за повноваженнями комітетів 

і комісій в окремих парламентських демократіях, що сумарно результується у значній 

частоті формування урядів меншості.  

Теоретико-методологічний висновок про формування кабінетів меншості  

здебільшого саме за патернами апріорних політико-орієнтованих теорій підтверджує 

і Н. Шофілд. Учений стверджу: якщо у партійній системі функціонує центристська 

або середньо-віддалена (англ. core) партія, то вона домагатиметься, аби результатом 
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урядово-формотворчого процесу було виникнення однопартійного уряду меншості [899, 

с. 8], адже у такому випадку "ідеальним місцем" саме такої партії стане урядова 

політика. Коли ж такої партії у партійній системі нема, то результатом урядово-

формотворчого процесу зазвичай буде мінімально-переможна коаліція. Якщо цей 

висновок інтерпретувати некооперативним підходом, то цілком очевидно: за наявності 

сильної центристської/середньо-віддаленої партії, здатної сформувати однопартійний 

уряд меншості, кожен урядовий кабінет повинен у своєму складі містити таку політичну 

партію. В протилежному випадку ця партія матиме змогу і потенціал ветувати той чи 

інший альтернативний кабінет і тим самим запобігти його формуванню. На думку 

М. Лейвера і К. Шепсла [565], Л. Мартіна і Р. Стівенсона [643, с. 38], це означає: якщо у 

системі існує сильна центристська партія (інколи не обов’язково центристська), то вона є 

членом кожного або майже кожного уряду, заснованого на принципі рівноваги. Тобто 

вона – член коаліційного чи однопартійного уряду меншості або коаліційного уряду 

більшості. Уточнюють позицію К. Кромбез [279] і П. ван Роозендаал [1013], які акцентують, 

що збільшенню частоти формування урядів меншості сприяє зростання розмірів і 

центристсько-ідеологічних позицій партій парламентів і провідних палат парламентів1. 

З погляду Дж. Цебеліса, якщо сильна центристська політична партія не формує уряду 

меншості, то вона на підставі впливу на законодавчий порядок денний усе-таки досягає 

інших політичних результатів, близьких до її ідеальної/очікуваної позиції [1006; 1010, 

с. 97–99]. М. Тейлор і М. Лейвер узагальнюють: у разі, коли в партійній системі наявна 

парламентська партія із "майже абсолютною" більшістю мандатів у парламенті або 

провідній палаті парламенту та підтримкою від іншої/інших партій парламенту чи 

палати парламенту, це треба вважати найвагомішими "самостійним" поясненням 

формування урядів меншості у парламентських демократіях  [564, с. 232]. Це 

пояснення формально детермінується парламентською підтримкою або "критичною 

стриманістю" інших партій у процесі процедур отримання вотумів довіри/інвеститури 

легіслатур, а також під час функціонування урядових кабінетів меншості. 

                                                           
1 К. Кромбез деталізує висновок, зазначаючи, що коли найбільша парламентська партія стає ще розмірно-більшою і 

більш ідеологічно-центристською (ідеологічно рівновіддаленою від інших парламентських партій), то це має два 

наслідки: 1) уряди композиційно змінюються з надлишково-переможних у мінімально-переможні більшості; 2) уряди 

композиційно змінюються з мінімально-переможних більшості в уряди меншості. Загалом це означає, що окреслені 

чинники сприяють зменшенню розмірності урядових кабінетів [279]. 
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Перші некооперативні теорії формування урядів меншості у політичній науці 

зароджуються та розвиваються у 80–х – початку 90–х рр. ХХ ст. Вони пов’язані 

передусім із такими відомими дослідниками, як М. Мореллі [694], Д. Аустен-Сміт та 

Дж. Бенкс [101; 103; 117; 118], Д. Барон та Дж. Фереджон [121–125]. Попри це, вони 

ґрунтуються на класичних теоріях і моделях раціонального вибору, де постульовано 

(на підставі ідеї про "принцип розміру" В. Райкера [839]), що: розподіл міністерських 

портфелів має бути змодельований як недвозначний компонент угоди про формування 

уряду; корисність партії зростає у випадку збільшення частки урядових або міністерських 

портфелів для будь-якої політики, що проводиться урядовим кабінетом; урядово-

формотворчий процес раціоналізується у випадку уникнення розмірності й інших 

апріорних обмежень, котрі можуть накладатись на очікувану угоду, з приводу якої 

ведуть перемовини політичні партії. Дослідники-некооперативісти у зв’язку з цим 

задаються питанням, чи можуть урядові кабінети меншості становити рівновагу 

за умови виконання згадуваних параметрів раціонального вибору [504], і майже завжди 

відповідають на це ствердно. Річ у тому, що згідно з некооперативними теоріями 

урядові кабінети меншості формуються із позитивною ймовірністю тоді коли  

політичні розбіжності або політична поляризація між партіями, котрі беруть 

участь у перемовинах, є відносними стосовно важливості й корисності від участі в 

урядовому кабінеті. Також дослідники, як вказано вище, зауважують, що уряди 

меншості виникають тоді, коли політична партія форматора перебуває у позиції сили 

відносно партнерів з коаліції. Однак це водночас засвідчує, що партія форматора здатна 

одержувати парламентську підтримку поза межами урядового кабінету від формально 

опозиційних партій, в обмін на реалізацію їхніх політичних програм. Це підтверджують і 

висновки, яких дійшли К. Стром [969] і Дж. Цебеліс [1007] у рамках кооперативних 

теорій і моделей формування урядів, зокрема про те, що уряди меншості можуть 

бути стабільними і життєздатними політичними рішеннями. 

Проте висновки стосовно особливостей формування та відповідальності урядових 

кабінетів меншості в парламентських демократіях згідно з некооперативними теоріями 

різняться. Наприклад, за моделями послідовних переговорних ігор А. Рубінштейна [859], 

яка в політичній науці була апробована Д. Бароном та Дж. Фереджоном [123] і використана 
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у формі гри "поділу долара", уряди меншості не формуються у тому випадку, коли ми 

інтерпретуємо "поділ долара" у вигляді розподілу урядових/міністерських портфелів. 

Д. Барон у "динамічній моделі" з випадковим екзогенним статусом-кво зазначає: 

форматори віддають перевагу урядам меншості, але останні не забезпечують 

рівноваги. На противагу, Т. Каландракіс [505; 506; 508–510] визнає сумірність розподілу 

портфелів у однопартійному уряді меншості грі "поділу долара", якщо статус-кво є 

ендогенним. Унаслідок цього дослідник зауважує [504], що уряди меншості в різних 

парламентських демократіях формуються із позитивною ймовірністю, коли партії 

парламентів чи провідних палат парламентів достатньо помітно ідеологічно поляризовані. 

Різні ж уряди більшості натомість формуються за відсутності значних політичних 

розбіжностей. Подібних висновків дійшли К. Кромбез [279], С.-Дж. Чо [240], 

М. Джексон, Б. Моселл [491] і А. Бассі [129]. У розвідках цих науковців підтверджено: 

у "некооперативних іграх" уряди меншості формуються з огляду на переслідування 

двох цілей – формування й отримання посад в урядовому кабінеті, а також реалізація 

політичних цілей, переваг і преференцій. А. Бассі [129], зокрема, аргументує, що урядові 

кабінети меншості становлять рівновагу та формуються тоді, коли партійні переваги з 

приводу посад і політичного курсу не є вирівняними, а самі партії через високу ідеологічну 

поляризацію партійних систем не є традиційними партнерами в урядових кабінетах.  

Використовуючи модель некооперативних рішень, М. Лейвер і Н. Шофілд [567], 

М. Лейвер та К. Шепсл [913; 914; 917], а також Д. Аустен-Сміт та Дж. Бенкс [102; 

103] припускають: партії піклуються винятково про реалізацію власних політичних 

цілей (вони – політико-орієнтовані), тому урядові портфелі не становлять "урядових 

виграшів". Тобто уряди меншості у цьому випадку формуються тоді, коли пропоновані 

ними політичні курси (політика) "невразливі" й "засадничі" для урядових та неурядових 

парламентських партій. Схожу позицію деталізує Дж. Цебеліс, який крізь призму 

теорії вето-гравців у формуванні урядових кабінетів стверджує, що політичні позиції, 

переваги та преференції політичних/парламентських партій відіграють вагому та 

значущу роль в урядово-формотворчому процесі, оскільки саме урядові кабінети у 

парламентських демократіях контролюють порядок процесу розробки та реалізації 

політики [1006]. Відповідно інститути, котрі регулюють цей процес, впливають 
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на формування урядових кабінетів. Наприклад, позиційно-преференційні переваги, 

які може мати урядовий кабінет (приміром, центристське ідеологічне й політичне 

позиціонування форматора і його партії, незначна ідеологічна дистанція між партіями), 

стають важливішими у зв’язку зі зменшенням кількості інституційних умов і переваг 

порядку денного розробки й реалізації політики у розпорядженні такого урядового 

кабінету. Отже, урядові кабінети меншості формуються тоді, коли це найбільше 

відповідає реалізації політичного курсу партій (урядових і неурядових), які можуть 

синтезувати кабінетові парламентську підтримку. 

Ще одну некооперативну модель формування урядів меншості запропонували 

Д. Діермайер, Х. Ереслан, А. Мерло та Ч. Вільсон. Науковці враховуючи розподіл 

міністерських портфелів, зауважують, що партія, яка підтримує урядовий кабінет 

меншості у "критичних" парламентських голосуваннях, але не одержує жодних 

урядових портфелів, не становить частину урядового кабінету (меншості), але є 

складовою підтримуючої коаліції. Річ у тім, що урядово-формотворчі перемовини, які 

проводяться з партіями без урядових портфелів ("виграшів"), не викликають довіри [323–

326; 668–670]. Відповідно нездатність/неможливість вести достовірні перемовини стосовно 

реалізації курсу кабінету з неурядовими партіями є ключовим параметром формування, 

функціонування та "виживання"/стабільності урядів меншості. Особливо – з огляду 

на те, що урядові кабінети розподіляють між парламентськими партіями не лише 

міністерські портфелі, але й місця у різних дорадчих органах і громадських радах. У 

зв’язку з цим Д. Діермайер і А. Мерло виснувати, що урядові кабінети меншості (як 

і надлишково-переможні коаліції) можуть бути рівноважними феноменами [322; 328]. 

Окрім того, кабінети меншості не потрібно розцінювати як рідкісні та аномальні 

винятки, адже вони можуть формуватися за умов усіх чи різних значень і параметрів 

політичних систем. Отже, структурно-некооперативна модель формування урядових 

кабінетів меншості вочевидь спростовує попередній висновок К. Строма, що уряди 

меншості є винятком, який потребує пояснення [969]. Адже форматор може вибирати 

з-поміж декількох "життєздатних" варіантів урядових кабінетів, але він орієнтується 

на той урядовий кабінет, який гіпотетично повинен проводити найбільші результати. 

Проте у випадку ризику врахування тих або інших переваг/преференцій зрозуміло, 
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що форматор і його партія отримають вигоду від політики компромісів, унаслідок чого 

в перемовини форматор залучатиме якомога більшу кількість парламентських партій. 

Безсумнівно це відповідатиме сценарієві формуванню надлишково-переможної коаліції. 

Натомість тоді, коли компроміси між партіями надто "дорогі" для форматора, це 

відповідатиме сценарієві формування уряду меншості. Тому, на думку, Д. Діермайера й 

А. Мерло, мінімально-переможні коаліції формуються винятково через динамічні 

міркування [328]. 

Підсумовуючи різні загальнотеоретичні особливості та моделі формування й 

відповідальності урядів меншості, доходимо висновку, що існуючі моделі формування 

урядів меншості (однопартійних та коаліційних) є мало прогностичними стосовно 

того, коли ж все-таки формуються уряди меншості. Наявні теорії також не повністю 

здатні прогнозувати, які саме уряди меншості можуть бути сформовані. А це означає, 

що особливості формування та відповідальності урядів меншості в європейських 

парламентських демократіях потрібно розглядати наочно, з огляду на раціональні, 

партологічні й конституційно-інституційні патерни, зокрема патерни вотумів 

довіри та недовіри, параметри міжпартійної взаємодії, які реалізовуються у різних 

європейських парламентських демократіях. Це – завдання наступних розділів 

дослідження. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Аргументовано, що уряди меншості не уніфіковані та монолітні інституційні 

структури, а натомість різні за композицією, розмірністю, ідеологічністю і причинами 

формування й особливостями відповідальності. Тому різні типи урядів меншості в 

європейських парламентських демократіях окреслюються різними політичними, 

політико-правовими, соціально-економічними й іншими діями, а також відмінними 

формотворчими, функціональними та регламентними параметрами, через що можуть 

бути розбіжно стабільними й ефективними. 

Виокремлено декілька типологізацій урядів меншості: 1) на підставі партійного 

складу урядів, зокрема в зрізі партійної композиції легіслатур, перед якими формально 
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відповідальні уряди, – однопартійні й коаліційні; 2) залежно від кількості урядових 

партій – одно-, дво-, три-, чотири- і більшепартійні; 3) за характером парламентської 

підтримки (непідтримки) урядів – непідтримані однопартійні, непідтримані коаліційні, 

підтримані однопартійні й підтримані коаліційні; 4) залежно від зміни парламентської 

підтримки урядів – істотні чи субстантивні (спеціальні) й формальні; 5) на підставі 

особливостей і відсотка представництва урядових партій у легіслатурах – уряди, партії 

яких мають підтримку і представництво у легіслатурах на рівні відповідно 45% і більше, 

35–45% й 35% і менше; 6) залежно від типу парламентської стратегії і тактики співпраці 

між партіями у легіслатурах – у формі коаліції, формального пакту/договору, неформальної 

домовленості, більшості під конкретне завдання (ad hoc більшості або "непостійної 

більшості") та "стриманості" опозиції; 7) на підставі диверсифікації компромісів й 

угод, навколо яких формують уряди, – у формі "програшних" коаліційних домовленостей, 

коаліційних порозумінь на основі згоди і підтримки, коаліційних домовленостей на 

засадах співпраці; 8) з огляду на характер взаємодії урядів із неурядовими/опозиційними 

партіями легіслатур – тимчасові спеціальні (ad hoc) домовленості між партіями, "вільні 

союзи" партій, "офіційні угоди" партій; 9) на підставі врахування балансу розподілу 

владних повноважень і специфіки функціонування урядів у вузьких чи широких цілях – 

у форматі мажоритаризму, коаліційності, міноритаризму й тимчасового/спеціального 

міноритаризму; 10) за розмірно-кількісними показниками – "майже переможні" та 

"програшні" (зокрема "тимчасові адміністрації", "вичікувальні"); 11) за призначенням 

формування – постійні та тимчасові. 

Водночас постановлено, що уряди меншості у європейських парламентських 

демократіях відповідають загальним параметрам "життєвого циклу", які виявляються у 

стадіях: 1) "ініціювання", "народження"/"початку"; 2) "функціонування"; 3) "виживання"; 

4) дострокових парламентських виборів чи формування нового уряду; 5) "смерті"/"кінця" 

уряду, що спричинено закінченням повноважень легіслатури. На першій стадії важливі 

роль глави держави, форматора і/чи інформатора в ході формування уряду й особливості 

парламентського вотуму інвеститури як акту, що фіналізує процес формування уряду. 

На другій стадії відбувається перевірка парламентської підтримки уряду стосовно 

виконання ним своїх зобов’язань. На третій стадії "виживання" уряду зумовлюється 
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вотумами довіри й недовіри. На четвертій стадії, коли уряд отримав вотум недовіри, 

політична система вибирає – сформувати новий уряд силами існуючої легіслатури чи в 

результаті її дострокових виборів. На п’ятій стадії уряд обов’язково припиняє повноваження 

у зв’язку з виборами легіслатури. 

Доведено, що ранні політологічні теорії упереджені до феномену урядів меншості 

і пояснюють їх як неефективні й невдалі політичні чи інституційні випадки або дефекти, 

неоптимальні сценарії та рішення в умовах політичної нестабільності чи кризи. Натомість 

виявлено, що сучасні теорії трактують уряди меншості як не обов’язково "кризові", а 

й "нормальні" сценарії політичної змагальності, зумовлені вибором партій між владою та 

опозицією в умовах політичної стабільності. Відповідно встановлено, що уряди меншості в 

парламентських демократіях є "кризовими" лише тоді, коли вони приходять до влади 

за умови відсутності законодавчої більшості, а частіше зустрічаються у випадку меншої 

стабільності політичної системи. Водночас частково спростовано наукову позицію, 

що уряди меншості формуються, коли всі інші механізми й типи урядів вичерпали себе, 

бо уряди меншості здатні виконувати ті ж або подібні функції, що й уряди більшості, 

і можуть бути навіть менш конфліктними, але не менш обмеженими, ніж вони. 

Встановлено наявність класичних і некласичних/модерних перспектив формування, 

функціонування й відповідальності урядів меншості у парламентських демократіях, 

зокрема раціоналістичної, інституціоналістської і партологічної. Згідно першої політичні 

актори – раціональні, а коаліційна політика – стратегічна, бо вона маніфестує себе як 

гру між партіями; згідно другої політика коаліційна, інституційно зумовлена і виходить 

за межі особистих чинників ідентифікації та поведінки політичних гравців; згідно 

третьої ключовими є партії і партійні системи, які окреслюють відносини політичних 

гравців. Суплементарно виявлено корельований набір теорій і моделей формування й 

відповідальності урядів меншості, зокрема "політико-прихованих", "політико-обізнаних" 

і неоінституціойно-орієнтованих. Перші заперечують або не аргументують причини 

формування й відповідальності урядів меншості; другі пояснюють уряди меншості як 

певні раціональні результати міжпартійних перемовин і торгів; треті аргументують, що 

уряди меншості формуються у випадку нездатності політичних акторів впливати на 

законодавчий процес. Додатково виокремлено емпіричні й апріорні, кооперативні та 
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некооперативні, а також посадо-орієнтовані й політико-орієнтовані теорії та моделі 

формування урядів меншості. Емпіричні розглядають процес формування урядів як 

фундаментальний предмет своїх інтересів, а апріорні генеруються на спрощених та 

стилізованих припущеннях про головні особливості формування/відповідальності урядів. 

Кооперативні розглядають "урядові виграші" партій в умовах різних типів урядів як 

варіантів найшвидшої реалізації, а некооперативні вивчають поведінку акторів у межах 

гіпотетичних урядів. Урешті-решт, поділ теорій і моделей формування/відповідальності 

урядів на посадо-орієнтовані й політико-орієнтовані ґрунтується на мотиваційних 

припущеннях політсили, які беруть участь в урядово-формотворчому процесі. 

На цьому тлі констатовано, що уряди меншості теоретично й емпірично залежні 

від диверсифікованого масиву змінних, зокрема феноменів мінімально-переможних 

коаліцій, політично-ідеологічної дистанції, фракціоналізації і поляризації партійних 

систем, переговорного процесу, інформації, раціоналізації, підтримки, переваг та 

преференцій вето-гравців, парламентських комітетів та комісій, правил отримання 

вотумів довіри/інвеститури й недовіри (зокрема феноменів позитивного і негативного 

парламентаризму), типів демократії, систем державного правління та політичних 

режимів, унікамералізму й бікамералізму, впливу глав держав, статусів форматорів й 

інформаторів. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ Й ІНСТИТУЦІЙНО-ПОЛІТИЧНІ АТРИБУТИ 

ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УРЯДІВ 

МЕНШОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЯХ 

 

4.1. Системи позитивного і негативного парламентаризму як інституційно-

політичні й конституційно-правові типи європейських парламентських 

демократій та їхній вплив на формування, функціонування і відповідальність 

урядів меншості 

 

Як зазначалось у попередньому розділі розвідки, формування урядів меншості, 

особливості їхнього функціонування та відповідальності залежать від низки груп 

чинників, у тому числі раціональних (раціонально-логічних), партологічних та 

інституційних. Оскільки всі європейські парламентські демократії – це країни, для 

яких властивий високий рівень прийняття принципів верховенства права, а також 

загалом "примат" норм права, то вочевидь, що визначальну роль у формуванні й 

функціонуванні політичних інститутів (зокрема, інститутів державної влади) мають 

принципи їхнього конституційного регламентування. Інституційно-політичний контекст 

дослідження особливостей формування, функціонування та відповідальності урядів 

меншості (як і всіх інших інститутів державної влади) важливий із огляду на 

те, що уряди (й інші органи влади) в європейських парламентських демократіях 

детерміновані певними масивами політико-правових норм, звичаїв і традицій, які, 

як засвідчує практика, по-різному усталені, апробовані та стереотиповані (тобто 

по-різному інституціоналізовані й повторювальні). Поєднання конституційно-

правових та інституційно-політичних атрибутів формування, функціонування і 

відповідальності урядів, зокрема урядів меншості, становить у такий спосіб одну 

з ключових сторін і проблем їхнього порівняльного дослідження.  

Це особливо проявляється саме у парламентських демократіях, адже вони, на 

думку К. Строма, Х. А. Чейбуба, Ш. Мартіна та Б. Е. Раша, оперують конституціями й 

конституційними системами правління (це винятково напівпрезидентські республіки, 
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парламентські республіки та монархії), в яких урядові кабінети у формуванні, 

функціонуванні і відповідальності залежать від "асамблейної" чи "парламентської" довіри 

[237; 239, с. 1–2; 975]. Тобто, за визначенням парламентської демократії В. Богданора 

[176] і А. Брусевіца [200], системами виконавчо-законодавчих відносин (конституційних 

систем правління), у котрих урядовий кабінет (як виконавча влада) підтримується або 

принаймні не заперечується парламентом (законодавчою владою)1. Це регламентує, 

що урядові кабінети для того, аби стати сформованими (отже, прийти до влади) і 

функціонувати (здійснювати владу та залишатись при владі), мають принаймні бути 

толерованими парламентською/законодавчою більшістю [238; 865] (тому парламентські 

демократії часто іменують демократіями "асамблейної/парламентської довіри" [239, с. 2]). І 

лише тоді, коли більшість депутатів парламентів/провідних палат парламентів активно 

виступає супроти урядових кабінетів (готова голосувати за усунення кабінетів від 

влади), останнім доводиться йти у відставку. Проте це не означає, що у парламентських 

демократіях члени урядів, інкорпоровані урядовими партіями, повинні безпосередньо 

бути тією більшістю депутатів парламентів чи провідних палат парламентів, які 

голосують за дострокове припинення повноважень урядових кабінетів. Окрім того, 

це не засвідчує, що урядові партії мають сумарно становити більшість у парламентах 

або провідних палатах парламентів. Так, в одних випадках (зокрема в одній частині 

європейських парламентських демократій) регламентовано, що урядовий кабінет має 

бути наділений підтримкою парламенту чи провідної палати парламенту доти, 

доки більшість не виступить проти урядового кабінету. В інших випадках (в  

іншій частині європейських парламентських демократій) натомість конституційно 

окреслено: парламентська довіра урядовому кабінетові зберігається лише тоді, 

коли парламентська/законодавча більшість підтримує урядовий кабінет шляхом 

парламентських голосувань різних ініціатив, що пропонує уряд [605, с. 1–2]. Перші кейси 

у політичній науці звично іменують так званим негативним парламентаризмом, 

а другі – позитивним парламентаризмом [140; 144; 319; 414; 415] (чи негативними та 

позитивними правилами формування урядів [142]). 
                                                           
1 Однак потрібно бути обережним з конституційно орієнтованим та обґрунтованим трактуванням парламентських 

демократій. Річ у тому, що, на думку Р. Конглетона й А. Пшеворські, парламентська демократія – продукт взаємодії 

глави держави (зокрема монарха), урядового кабінету й парламенту, який інкорпорується у політичній практиці, 

навіть сьогодні не завжди прописана у конституційних документах [265–267; 810; 820]. 
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Виокремлення систем позитивного й негативного парламентаризму як видів 

парламентської демократії зумовлено потребою з’ясування та врахування ознак і 

відмінностей урядово-формотворчих процесів та їхніх наслідків, у тому числі типів 

урядових кабінетів – більшості й меншості. Відтак цілком очевидно, що різниця між 

позитивним і негативним парламентаризмом є системною, оскільки вона впливає 

не лише на процес формування та відповідальності урядового кабінету, а й на 

інші дуже важливі аспекти діяльності урядового кабінету впродовж періоду його 

функціонування. З цього приводу Х. А. Чейбуб, Ш. Мартін і Б. Е. Раш [238] зазначають, 

що існує два набори інституційних інструментів, які детермінують позитивний та 

негативний парламентаризм: 1) інструменти, які стосуються формування й існування 

урядового кабінету; 2) інструменти, які належать до повноважень урядового кабінету 

впливати на порядок денний, а тому – на здатність мотивувати прийняття законодавчих 

актів, ініційованих урядовим кабінетом, та безпосередньо урядувати. Перший набір 

інституційних процедур/інструментів, що детермінують позитивний і негативний 

парламентаризм, інкорпорований у вотумі довіри/інвеститури очікуваному урядові й 

вотумі недовіри чинному урядові, а другий набір – у вотумі довіри чинному урядові 

й інших повноваженнях уряду впливати на порядок денний діяльності парламенту чи 

провідної палати парламенту [238] (про зазначені інструменти у ракурсі урядових кабінетів 

меншості в європейських парламентських демократіях детально ітиметься в наступних 

підрозділах дослідження). Причому ключовим дистинктивним маркером вирізнення 

систем позитивного та негативного парламентаризму є наявність (конституційна 

передбаченість/зумовленість) або відсутність (конституційна незумовленість) вотуму 

довіри/інвеститури очікуваному/гіпотетичному урядовому кабінетові, тобто визначення 

формальних правил формування урядового кабінету в тій чи іншій країні (у нашому 

випадку – в тій чи іншій європейській парламентській демократії). 

Дистинкція позитивного та негативного парламентаризму, а також її вплив на 

формування різних типів урядових кабінетів цікаві передусім з огляду на те, в який 

спосіб у тій чи іншій країні реалізуються вотуми довіри/інвеститури новим урядовим 

кабінетам, їхнім прем’єр-міністрам, персональним складам або програмам. Так, у 

системах негативного парламентаризму членами урядових кабінетів можуть ставати 
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політичні (парламентські) партії, котрі не мають безпосередньої та чіткої підтримки 

більшості депутатів парламентів або провідних палат парламентів. Це контрастує зі 

системами позитивного парламентаризму, де гіпотетичні урядові кабінети, перш ніж 

вони будуть сформовані офіційно, повинні заручитись підтримкою парламентської 

більшості внаслідок формальних процедур вотумів довіри/інвеститури. Вимога довіри 

чи інвеститури становить своєрідний "бар’єр"/"перешкоду", що очікуваний 

урядовий кабінет має подолати перед тим, як бути підтвердженим парламентом і 

приступити до виконання безпосередніх обов’язків. Причому сама процедура 

вотуму довіри/інвеститури може реалізовуватись різноманітною кількістю варіантів 

і на різних етапах урядово-формотворчого процесу та перемовин (це детально буде 

проаналізовано у наступному структурному підрозділі розвідки). Отже, процедура 

вотуму довіри або інвеститури у парламентських демократіях може бути різної міри 

строгості/вимогливості [67]. З цього приводу очевидно, що країна, в якій існує формальна 

вимога отримання гіпотетичним/очікуваним урядовим кабінетом вотуму 

довіри/інвеститури, перш ніж уряд приступить до виконання своїх повноважень у 

повному обсязі, – приклад системи позитивного парламентаризму. Однак форма 

позитивного парламентаризму та типу позитивного урядового кабінету безпосередньо 

залежать від типу вотуму довіри/інвеститури. Інакше кажучи: 1) в умовах систем 

негативного парламентаризму потенційний/гіпотетичний урядовий кабінет для того, 

щоби бути сформованим і діяти, повинен уникати наявності активної більшості у 

парламенті або провідній палаті парламенту, яка виступає проти урядового кабінету; 

2) в умовах систем позитивного парламентаризму потенційний/гіпотетичний урядовий 

кабінет для того, аби бути сформованим і функціонувати, має одержати чітку та 

пряму підтримку парламентської більшості, що дасть йому змогу приступити до 

функціональних обов’язків. Це природно окреслює негласне правило: "відсутність 

більшості проти уряду" є інституційно слабшою, аніж "наявність більшості за уряд". 

Тобто: легше уникнути ситуації, коли уряду опонує парламентська більшість, ніж 

ситуації, коли уряд має здобути підтримку парламентської більшості [238]. 

Тому можна попередньо теоретизувати, що наявність або відсутність такого 

формального інституту, як вотум довіри чи інвеститури, у системах позитивного та 
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негативного парламентаризму доцільно вважати логічно-важливим для визначення 

гіпотетично частіших типів урядових кабінетів у різних варіантах парламентських 

демократій, зокрема й у країнах Європи. Відповідно у політичній науці досить незрідка 

спостерігаються компаративні припущення і висновки, що уряди більшості частіше 

формуються у системах позитивного парламентаризму, уряди меншості – у системах 

негативного парламентаризму. Як відомо, це майже не було властиво порівняльній 

політології середини та другої третини ХХ ст.. Адже у згадуваний період до уваги брали 

переважно раціонально-обґрунтовані теорії та моделі формування урядових кабінетів, 

які не орієнтувались чи майже не орієнтувались на інституційно-зумовлені чинники й 

аспекти урядово-формотворчих процесів. Натомість вони апелювали до раціоналізму 

(зокрема теорії раціонального вибору), особливо крізь призму поведінки політичних 

партій. Відповідно формування урядів у таких теоріях найчастіше розглядалось як 

поведінкова гра (англ. behavioural game), результатом та ефектом якої повинен був 

стати поділ фіксованого "призу"/"виграшу", тобто розподіл міністерських портфелів 

в урядових кабінетах. Отже, цілком очевидно, що характер оптимальних перемовин 

про формування урядів у ранніх версіях урядово-формотворчих теорій і моделей був 

мінімально-переможним. Адже, як передбачалось, урядові кабінети мають складатися 

лише з урядових партій, потрібних для осягнення парламентської (чи законодавчої) 

більшості. Модифіковану версію цієї теорії запропонував В. Райкер, зауваживши, що 

урядові кабінети мають тенденцію бути мінімально-переможними, тобто такими, які 

складаються зі стількох урядових партій, що сумарно за кількістю своїх парламентських 

мандатів мають парламентську більшість, яка максимально наближається до порога в 

"50% + 1 мандат" у парламенті/провідній палаті парламенту [839, с. 256]1. У попередньому 

розділі дослідження зазначалось, що пізніші теоретичні конструкції та моделі, 

присвячені дослідженню урядово-формотворчих процесів, були орієнтовані на осягнення 

не цілей стосовно розподілу портфелів, а цілей стосовно досягнення власних політичних 

програм. Із цього приводу Р. Акселроуд [104] аргументував: урядові кабінети зазвичай 

"ідеологічно зв’язані", а тому парламентські партії, які розташовані по різні сторони 

ліво-правого ідеологічно-політичного спектра, навряд чи спроможні формувати поміж 

                                                           
1 Подібні висновки зроблено у працях інших вчених [104; 198, с. 394; 315, с. 130; 333, с. 1105; 391, с. 673; 564, с. 206–207; 843]. 
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собою урядові коаліції. Це змусило А. де Сваана [315] дійти висновку, що урядові 

кабінети здебільшого є "ідеологічно компактними". 

Лише на початку 80–х рр. ХХ ст., зокрема з відновленням інтересу до методології 

інституціоналізму (в межах неоінституціоналізму), концепти мінімально-переможних, 

ідеологічно зв’язаних та ідеологічно компактних урядових кабінетів і їхнє формування 

почали переосмислювати крізь призму ролі різних формальних правил та інституцій. 

Спершу – не повністю комплексно та диверсифіковано у різних парламентських 

демократіях, а згодом – комплексно і всебічно на основі інкорпорованих теорій та 

моделей [108; 323; 565; 644; 959; 973]. Це вплинуло на зміну висновків про те, які типи 

кабінетів формуються за тих чи інших національних інституційних умов. Наприклад, 

у розвідках Д. Аустен-Сміт, Дж. Бенкс [101] і Д. Барон [122] сфокусувались на ролі, що 

відіграють форматори в урядово-формотворчому процесі і на важливості порядку, згідно 

з яким різні політичні актори отримують нагоду сформувати урядові кабінети. Це було 

підставою теоретизування з приводу впливу інституційних правил на те, котрі 

парламентські партії стають урядовими й формують урядові кабінети. Натомість 

М. Лейвер і К. Шепсл пішли ще дальше й обґрунтували, що розподіл міністерських 

портфелів в урядових кабінетах також залежить від інституційних правил [565], адже 

останні впливають на те, як функціонують уряди, якою мірою політичної автономії 

наділені окремі міністри урядів, якими є переваги різних партій в урядових кабінетах. 

Зрештою, у межах неоінституціональної методології було аргументовано, що процес 

формування урядових кабінетів у парламентських демократіях найбільше залежить 

від інституційних чинників, спричинених специфічними парламентськими 

правилами і процедурами. Отже, було доведено (про це йшлося на початку 

підрозділу): урядово-формотворчий процес – це основна функція парламентів у 

парламентських демократіях, яка втілюється переважно на підставі наявності або 

відсутності специфічних парламентських вотумів довіри/інвеститури урядам [176; 200]. 

Було простежено, що в окремих кейсах парламентських демократій парламенти чи 

провідні палати парламентів повинні безпосередньо висловлювати довіру/інвеституру 

урядам, а в інших – не голосувати проти інвеститури урядам, тобто не заперечувати 

доцільності формування урядів. 
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Лише К. Стром і Т. Бергман почали приділяти увагу тому, що характер вотуму 

довіри/інвеститури, точніше – його наявність чи відсутність, тобто апробація систем 

позитивного чи негативного парламентаризму в їхніх різновидах у парламентських 

демократіях, впливають на виникнення тенденцій формування тих або інших типів 

урядових кабінетів, зокрема більшості чи меншості [144; 969]. Вони припустили, що 

уряди меншості ймовірно частіше формуються у тих політичних системах, де уряд як 

такий може продовжувати функціонувати ("виживати") на підставі конструювання 

ситуативної або спеціальної (ad hoc) політико-орієнтованої більшості для реалізації 

урядових законодавчих ініціатив у парламенті або провідній палаті парламенту. На 

противагу цьому зазначено, що наявність формальних процедур вотумів довіри чи 

інвеститури може становити значний інституційний "бар’єр"/"перешкоду", оскільки 

парламентські партії, які не входять до складу уряду меншості, можуть бути схильні 

менше підтримувати урядовий кабінет, в якому вони не беруть участі. Відтак у 

цьому зрізі спрацьовує зауваження М. Лейвера, Я. Баджа та К. Строма, що окремі 

партії вважають прийнятною підтримку урядових кабінетів, які вони не можуть 

відкрито підтримувати через вотуми інвеститури [959, с. 311]. Це аргументує, що вотуми 

довіри/інвеститури різняться від правил конфіденційності у процесі формування урядових 

кабінетів у парламентських демократіях. Такий висновок підтверджують М. Лейвер і 

Н. Шофілд, які констатують: потреба очікуваного або чинного урядового кабінету у 

вотумі довіри/інвеститури – більше, ніж наявність або відсутність вотуму інвеститури 

на момент формування уряду, адже урядовий кабінет може потребувати парламентської 

довіри, щоби бути сформованим, чи парламентської довіри, аби залишитись 

виконувати свої обов’язки [567].  

Окреслений висновок підтверджує і Т. Бергман [141, с. 41–43; 144], який у зрізі 

важливості інституційно-парламентських правил урядово-формотворчих процесів 

і впливу парламентів на дострокове припинення повноважень урядових кабінетів 

безпосередньо вперше диференціює з-поміж парламентських демократій системи 

позитивного і негативного парламентаризму. Згодом визначені дослідником варіанти і 

типи парламентських демократій, зокрема у формі систем позитивного і негативного 

парламентаризму, апробували й інші науковці, у тому числі Л. де Вінтер [319; 320], 
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У. Сіеберер [933], Ф. Руссо та Л. Верзічеллі [865], Х. А. Чейбуб, Ш. Мартін, Б. Е. Раш 

[238], М. Молдер [690] та Т. Лоуверс [605], унаслідок чого ці варіанти і типи стали 

загальновживаними та науково-стереотипованими. У зв’язку з цим у порівняльній 

політології усталені висновки: 1) системи позитивного парламентаризму – це урядово-

формотворчі ситуації, в яких очікувані/гіпотетичні уряди мають бути підтримані 

парламентами або провідними палатами парламентів; 2) системи негативного 

парламентаризму – це урядово-формотворчі ситуації, коли очікувані/гіпотетичні уряди 

не повинні бути підтримані парламентами чи провідними палатами парламентів, а 

лише ними "толерованими" або незапереченими.  

Це означає, що в системах позитивного парламентаризму формування урядових 

кабінетів безпосередньо залежить від позитивного (чи підтриманого кваліфікованою, 

абсолютною або відносною парламентською більшістю [210; 560; 567; 913; 969]) вотуму 

довіри/інвеститури уряду з боку парламенту/провідної палати парламенту. Тобто уряд 

починає діяльність лише після того, як йому (прем’єр-міністрові, персональному 

складові, політичній програмі) кваліфікованою, абсолютною чи відносною більшістю 

депутатів парламенту/провідної палати парламенту (залежно від конкретного кейса) 

буде надано вотум довіри/інвеститури. Відповідно урядовий кабінет є чинним 

доти, доки він користується довірою парламенту/провідної палати парламенту чи 

доки йому не буде висловлено позитивного (підтриманого абсолютною або 

відносною парламентською більшістю) вотуму недовіри. Тому в умовах систем 

позитивного парламентаризму довіра/інвеститура уряду постійна і забезпечується 

як на етапі його ініціювання/формування, так і в процесі його функціонування. Це 

також передбачає, що в інструменті позитивного парламентаризму інкорпоровано 

механізми впливу на формування урядового кабінету вотумів довіри/інвеститури, 

тривалості формування уряду, ролі форматора, а також передбачуваних наслідків 

дострокового припинення повноважень уряду. 

Натомість у системах негативного парламентаризму формування урядових 

кабінетів безпосередньо не залежить від позитивного (підтриманого кваліфікованою, 

абсолютною чи відносною парламентською більшістю) вотуму довіри/інвеститури 

або залежить від негативного вотуму довіри/інвеститури урядові з боку парламенту 
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чи провідної палати парламенту. Негативний вотум інвеститури уряду означає, що 

для того, аби уряд почав функціонувати, він має отримати вотум довіри/інвеститури, 

суть якого у тому, що проти прем’єр-міністра, складу чи програми уряду не повинна 

проголосувати абсолютна парламентська більшість (абсолютна більшість депутатів 

парламенту чи провідної палати парламенту) [67]. Інакше кажучи, парламентські партії 

можуть стати урядовими (тобто членами урядового кабінету) навіть без "видимої та 

явної" підтримки більшості депутатів. Тобто урядовий кабінет в умовах системи 

негативного парламентаризму розпочинає діяльність уже після того, як його чи його 

прем’єр-міністра номіновано главою держави або парламентом без наявної підтримки 

(вотуму довіри/інвеститури) прем’єр-міністра, персонального складу, програми уряду 

абсолютною чи відносною більшістю депутатів парламенту (або провідної палати 

парламенту) [176, с. 55] чи за умови, що проти прем’єр-міністра, складу або програми 

уряду не голосує абсолютна парламентська більшість. Вважається, що урядовий 

кабінет отримує парламентську довіру/інвеституру самим фактом номінування його 

прем’єр-міністра чи складу уряду або незапереченням кандидатури прем’єр-міністра 

чи складу уряду абсолютною парламентською більшістю. Урядовий кабінет чинний 

доти, доки йому не висловлено позитивного (тобто підтриманого абсолютною або 

відносною парламентською більшістю) вотуму недовіри чи доки не відмовлено у 

"мовчазній" або негативній довірі. Це означає, що в умовах систем негативного 

парламентаризму довіра/інвеститура уряду не завжди ґрунтується на парламентській 

більшості, адже може не забезпечуватись або забезпечуватись "негативно" у процесі 

формування уряду. На противагу відмова у довірі чинному урядові або незадоволення 

вимог негативної довіри/інвеститури урядовому кабінетові в процесі функціонування 

уряду є причиною його дострокового припинення повноважень. Фактично система 

негативного парламентаризму – інституційно-конституційний сценарій, що ґрунтується 

на постійній "мовчазній" довірі урядовому кабінету, підтриманій більшістю депутатів 

парламенту/провідної палати парламенту (коли парламент/його провідна палата не 

відмовляє уряду в довірі чи не висловлює уряду вотуму недовіри), або на постійній 

негативній довірі/інвеститурі урядовому кабінетові, проти чого не виступає абсолютна 

більшість депутатів парламенту/провідної палати парламенту. Неотримання урядом 
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або втрата урядом позитивної довіри чи незабезпечення уряду негативною довірою 

парламенту/провідної палати парламенту в системах негативного парламентаризму 

спричиняє відставку уряду чи відставку уряду, розпуск парламенту та його вибори.  

Це означає, що інститут парламенту в процесі формування та визначення типу 

і композиції урядів у системах негативного парламентаризму менш вагомий, аніж у 

системах позитивного парламентаризму. Натомість влада парламенту в системах 

негативного парламентаризму особливо проявляється під час функціонування уряду. 

Адже відмова у "мовчазній" довірі уряду або незабезпечення негативної довіри уряду з 

боку парламенту/провідної палати парламенту з будь-якого питання компетенції 

уряду є безпосередньою причиною відставки уряду (відмова у довірі уряду чи втрата 

урядом парламентської довіри у системах негативного парламентаризму фактично 

асоціюється з вотумом недовіри у системах позитивного парламентаризму) [139; 144; 643; 

958]. Тому на відміну від систем позитивного парламентаризму, де уряд має постійно й 

активно залежати від підтримки більшості у парламенті/провідній палаті парламенту, 

у системах негативного парламентаризму більшість у парламенті не повинна постійно 

і активно виступати проти уряду. Тобто у системах негативного парламентаризму 

зазначається, що уряд користується "мовчазною" довірою парламенту, внаслідок чого 

не уряд повинен доводити свою підтримку парламенту, а парламент зобов’язаний 

доводити, що він "більше не терпить/не толерує уряду" [48, с. 27; 56, с. 1042; 144, с. 57]. 

Зважаючи на окреслені теоретичні параметри розуміння систем позитивного та 

негативного парламентаризму у парламентських демократіях, Т. Бергман, аналізуючи 

особливості формування урядів у західних парламентських демократіях упродовж 

1945–1987 рр.1, засвідчив, що у системах негативного парламентаризму кабінети 

меншості становили 48% від усіх урядових кабінетів, натомість в системах позитивного 

парламентаризму – 25% від усіх кабінетів [144, с. 59–61]. Як висновує дослідник, 

урядово-формотворчі правила негативного формування урядових кабінетів значно 

полегшують процедури виникнення урядів меншості. Хоча отриманий підсумок не 

повністю підтверджує про реальні події та їхні інституційні причини, адже емпіричний 
                                                           
1 Т. Бергман проаналізував такі 15 парламентських демократій західного світу, як Бельгія, Данія, Ізраїль, Ірландія, 

Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Сполучене Королівство, Фінляндія, ФРН, Швеція. 

Учений для порівняльного аналізу використав дані, запропоновані К. Стромом і Т. Саалфелдом [144, с. 59–61; 867, 

с. 5; 969, с. 246–269]. 
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аналіз вченого фокусувався лише на одному аспекті процедур вотумів довіри або 

інвеститури, зокрема на формулюванні позитивного чи негативного правила вотумів 

довіри/інвеститури [238].  

Проте результати досліджень Т. Бергмана вплинули на деталізований пошук 

відповіді на питання, як пов’язані вотуми довіри/інвеститури з різними типами  

урядових кабінетів, зокрема у контексті позитивного взаємозв’язку урядів меншості й 

систем негативного парламентаризму. Це передусім проявилось у тому, що інші вчені 

почали дотримуватись висновків Т. Бергмана. Це, наприклад, відображено у доробках 

Л. де Вінтера [318; 319], К. Строма [969], Т. Саалфелда [868] та ін. Також в емпіричному 

дослідженні теорій формування різних типів урядів у західноєвропейських моделях 

демократій Л. Мартін і Р. Стівенсон [643, с. 37] підтвердили попередній висновок, що 

уряди меншості рідше трапляються у системах з формально передбаченим вотумом 

довіри/інвеститури. Однак навіть попри це, вплив процедур вотумів довіри/інвеститури 

неоднозначні. Адже аргументовано, що правила вотумів довіри/інвеститури не мають 

відношення до такого інституційного інструменту, який окремі науковці розуміють як 

компліментарний/доповнюваний вплив процедур довіри (англ. complimentary impact 

of confidence procedures). З цього приводу апелюємо до позиції К. Строма, Я. Баджа і 

М. Лейвера про те, що всі урядові кабінети неявно або небезпосередньо стикаються з 

вотумами довіри/інвеститури у кожному випадку, коли вони вперше представляють 

себе перед парламентами/провідними палатами парламентів стосовно можливості 

отримання ними вотумів недовіри [959, с. 311]. Відтак у цьому проявляється засаднича 

ознака парламентської демократії (позитивного або негативного парламентаризму) – 

потреба уряду зберігати підтримку парламенту чи провідної палати парламенту. Хоча 

така особливість парламентських демократій ще не вказує, чи урядовий кабінет 

на момент свого формування повинен бути наділений формальним вотумом довіри 

або інвеститури, який би засвідчив підтримку уряду парламентом або провідною 

палатою парламенту. Саме з цього приводу М. Голдер, С. Голдер та Д. Сігел 

зауважують, що в кінцевому підсумку урядовий кабінет може бути усунений з 

посади (від повноважень) у будь-який час, коли більшість парламентарів вирішить, 

що це доцільно [413]. Отже, кожний очікуваний/гіпотетичний кабінет має бути 
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спроможним витримати ("пережити") вотум недовіри і в такий спосіб одержати 

підтримку парламентської/законодавчої більшості, навіть якщо він не демонстрував 

цього через фактичне голосування. Тобто це означає, що не кожен урядовий кабінет 

має користуватись формальним вотумом довіри/інвеститури, оскільки довіра до деяких 

урядових кабінетів у декотрих політичних системах є "мовчазною" або негативною. 

Примітно, що докази незначущості вотумів довіри/інвеститури опираються на 

дослідження, які аргументують, наскільки довго відбувається сам процес формування 

урядових кабінетів. У реальному політичному світі процес формування урядів може 

тривати, залежно від країни та конкретного випадку, від кількох годин до кількох 

місяців після проведення парламентських виборів. Причому коли правила вотумів 

довіри/інвеститури мають значення для формування урядів, тоді вони додають певну 

складність у процесі перемовин про формування урядів. Відповідно на формування 

урядів з формальними вотумами довіри/інвеститури звично витрачають більше часу, 

ніж на формування урядів без формальних вотумів довіри/інвеститури. Досліджуючи 

європейські парламентські демократії (передусім західноєвропейські), Л. де Вінтер [319] 

аргументує, що формування урядів у системах негативного парламентаризму займає 

в середньому 33 дні, а формування урядів у системах позитивного парламентаризму – 

41 день (станом на 1995 р.). Інші наукові дослідження засвідчують про дещо відмінні 

результати. Приміром, Д. Діермайер і П. ван Роозендаал [329] обґрунтовують, що вотуми 

довіри/інвеститури не впливають на тривалість формування урядів, зокрема різних 

типів, хоча й впливають на тривалість/стабільність різних типів урядів. Натомість 

С. Голдер [415, с. 15–16], повертаючись до логіки складності у процесі перемовин про 

формування урядових кабінетів, зауважує: завдання формування уряду має бути 

менш комплексним, якщо очікуваний/гіпотетичний уряд просто потребує уникнення 

ситуації, за якої більшість парламентарів голосує проти такого уряду, а не ситуації, за 

якої уряд потребує підтримки голосів більшості парламентарів за такий уряд. Тому, 

зі слів дослідниці, позитивні правила формування урядів додають складності у 

перемовини про формування саме урядів меншості, адже всі інші урядові кабінети, 

що контролюють парламентську більшість, не повинні мати проблем стосовно того, 

як отримати вотум довіри/інвеститури. Інакше кажучи, С. Голдер мотивує, що 
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правила отримання очікуваними урядами парламентських вотумів довіри/інвеститури 

не впливають на кількість часу, що партії повинні витратити на узгодження позицій 

з приводу формування урядів. 

Подібної позиції дотримуються Х. А. Чейбуб, Ш. Мартін та Б. Е. Раш. Вони 

зазначають [238], що наявність чи відсутність формального вотуму довіри/інвеститури не 

має прямого впливу на ймовірність і частоту формування урядів меншості. Станом на 

2016 р. частково статистично підтверджуємо висновки цих науковців, бо уряди 

меншості формуються незрідка і в системах позитивного, і в системах негативного 

парламентаризму. Крім того, формальні (чи зумовлені конституціями) вотуми довіри 

(інвеститури) можуть сприяти чи не сприяти формуванню урядів більшості й урядів 

меншості. 

Щоби деталізувати наші висновки, ми передусім повертаємось до з’ясування 

емпіричної сутності/наглядності систем позитивного та негативного парламентаризму 

в країнах, які є європейськими парламентськими демократіями. Згідно з окресленими 

визначеннями і параметрами систем позитивного й негативного парламентаризму, 

передусім на основі перевірки наявності чи відсутності вотумів довіри/інвеститури, 

стверджуємо, що класичними прикладами систем позитивного парламентаризму в 

європейських парламентських демократіях у 1944–2016 рр. були Болгарія, 

Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Німеччина, Польща, 

Румунія, Словаччина, Словенія, Сербія, Угорщина, Фінляндія (із 2000 р.), Франція (у 

1945–1958 рр.), Хорватія, Чехія та Чорногорія [162; 176; 605; 905]. Натомість 

класичні приклади негативного парламентаризму серед європейських парламентських 

демократій (в аналогічний часовий період) – Австрія, Данія, Ісландія, Люксембург, 

Нідерланди, Норвегія, Фінляндія (у 1945–2000 рр.) та Франція (з 1958 р.) [313; 567; 

605; 690; 761; 999]. 

Водночас зауважуємо, що виокремлення прикладів європейських систем 

позитивного та негативного парламентаризму лише на підставі апелювання до факту 

наявності чи відсутності парламентських вотумів довіри/інвеститури урядам не є 

повним та узагальнюючим. Річ у тому, що в деяких європейських парламентських 

демократіях передбачено вотуми довіри/інвеститури урядам, хоча такі країни не 
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є прикладами систем позитивного парламентаризму, а радше тяжіють до систем 

негативного парламентаризму. Йдеться про Португалію та Швецію, позиціонування 

яких як систем негативного парламентаризму зумовлене особливостями вотумів 

довіри/інвеститури урядовим кабінетам. Річ у тому, що в цих країнах передбачено 

парламентські вотуми довіри/інвеститури урядам, але вони є негативними (про 

це детальніше див. далі). Тобто уряд, аби бути сформованим/фіналізованим, не 

повинен бути заперечений абсолютною більшістю депутатів парламенту (тобто не 

повинні бути заперечені кандидатура прем’єр-міністра, склад уряду, політична 

програма уряду). Це називають негативною більшістю й окреслюють технікою 

поєднання принципів негативного та позитивного парламентаризму [139; 140, с. 45; 146]. 

Фактично зазначене правило є формалізацією у Португалії і Швеції системи негативного 

парламентаризму, оскільки уряди в цих країнах функціонують доти, доки абсолютна 

більшість депутатів парламентів не проголосує проти урядових кабінетів. І навіть за 

умови, що відносна більшість депутатів парламентів проголосує проти вотумів довіри 

(інвеститури) урядам, останні продовжать повноваження, адже не відбудеться 

досягнення "порога"/"бар’єра" негативної більшості. Відмінність Швеції та Португалії 

у тому, що в першій країні негативний вотум довіри/інвеститури урядовому кабінетові 

має прогностичне значення (парламент Швеції має затвердити кандидатуру прем’єр-

міністра від спікера парламенту, тобто прийняти її, не проголосувавши абсолютною 

більшістю своїх членів проти неї), а в другій країні – актуальне чи фактичне значення 

(призначений главою держави уряд зі своєю програмою повинен бути не заперечений 

абсолютною більшістю депутатів парламенту Португалії). 

Особливо примітно також й те, що в окремих європейських парламентських 

демократіях імплементовано урядово-формотворчі процедури, які з першого погляду 

нагадують парламентські вотуми довіри/інвеститури, хоча структурно вони від них 

різняться. Для позначення таких процедур у політичній науці використовують 

поняття "момент інвеститури". Фактично моментом інвеститури є етап урядово-

формотворчого процесу, під час якого парламент або провідна палата парламенту 

мають змогу виразити власну позицію стосовно доцільності формування того або 

іншого уряду. Причому в такий спосіб, що парламентська позиція виявляється 
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потенційно важливою для формування та подальшого функціонування урядового 

кабінету. Отже, момент інвеститури за функціональним призначенням нагадує 

вотум інвеститури, але інколи законодавчо/конституційно від нього різниться. Річ 

у тому, що момент інвеститури може передбачати такий інституційний сценарій, 

який політологічною літературою не трактується як вотум інвеститури. Це властиво 

для таких країн, як Бельгія та Сполучене Королівство (хоч інколи сюди зараховують 

помилково Португалію та Швецію, причиною чого є вузьке трактування вотуму 

інвеститури як винятково позитивної парламентської процедури прийняття рішень). 

У цих країнах моменти інвеститури не мають конституційного мандата, тобто вони 

не зумовлені законодавчо чи регламентовані лише підконституційними документами 

(зокрема регламентами парламентів або провідних палат парламентів) чи узагалі є 

результатами міжпартійних договорів і політичних домовленостей [238].  

Це означає, що варіативними є регуляторні інструменти, особливості й наслідки 

моментів інвеститури. Унаслідок цього одні випадки моментів інвеститури тяжіють 

до систем позитивного парламентаризму (як у Бельгії), інші  – до систем 

негативного парламентаризму (як у Сполученому Королівстві). Специфіка Бельгії у 

тому, що у цій країні момент інвеститури стосується не лише посади форматора 

уряду, а й складу та політичної програми уряду: глава держави (монарх) пропонує 

форматора уряду, який упродовж певного часу веде перемовини з парламентськими 

партіями про склад і політичну програму уряду, які в кінцевому підсумку повинні 

бути затверджені парламентом. Відповідно бельгійський кейс моменту інвеститури 

функціонально нагадує випадок позитивного вотуму довіри/інвеститури урядовому 

кабінетові, бо незгода парламенту на формування урядового кабінету є вирішальною [83; 

1011]. І це попри те, що між номінуванням главою держави форматора/прем’єр-міністра 

й отриманням урядом інвеститури парламенту урядовий кабінет у Бельгії трактують 

як повноправний. Натомість специфіка Сполученого Королівства у тому, що в цій 

країні момент інвеститури стосується винятково посади прем’єр-міністра: Корона 

за результатами врахування партійно-політичної композиції парламенту призначає 

прем’єр-міністра, але парламент надає цій кандидатурі схвалення на своєму першому 

засіданні після виборів (це відбувається у форматі вотуму довіри на промову прем’єр-
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міністра на першому засіданні обраного парламенту [239, с. 2–3]). Оскільки ж процедура 

схвалення прем’єр-міністра не формалізована конституційно1, а також не відповідає 

класичному розумінню парламентського вотуму інвеститури, а радше є узвичаєною 

практикою, то британський кейс традиційно вважають прикладом системи негативного 

парламентаризму. Хоча незрідка звучать думки про те, що британський кейс – це 

приклад синтезу позитивного та негативного парламентаризму. Адже момент інвеститури 

у Сполученому Королівстві є символічною та стверджувально-позитивною (за неї 

голосує абсолютна більшість від складу парламенту) процедурою, яка реалізовується 

винятково на підставі угод і політичних домовленостей [238]. Підсумовуючи здійснений 

аналіз і розгляд, залучаємо до переліку класичних кейсів позитивного парламентаризму 

з-поміж європейських парламентських демократій Бельгію, а до переліку класичних 

кейсів негативного парламентаризму – Португалію, Сполучене Королівство, Швецію. 

З огляду на отримані теоретичні й емпіричні уточнення з приводу систем 

позитивного та негативного парламентаризму серед європейських парламентських 

демократій, висновуємо (табл. 4.1), що в європейських парламентських демократіях 

уряди меншості в 1944–2016 рр. кількісно формувалися однаково часто у системах 

позитивного та негативного парламентаризму (причому у точному підрахунку – 

дещо частіше таки у системах негативного парламентаризму): відповідно 130 та 126 

урядових кабінетів меншості чи відповідно 28,2 та 35,1% від усіх партійних урядів 

європейських парламентських демократій. Суплементарно цікаво, що відсотково 

із-поміж європейських систем позитивного парламентаризму частіше формуються 

уряди меншості у країнах Центрально-Східної Європи (на 9,0% частіше, аніж у 

країнах Західної Європи). Крім того, їхні відсоткові показники відповідають, а інколи 

перевищують статистичні дані по країнах зі системами негативного парламентаризму, 

які натомість властиві винятково для країн Західної Європи. Кореляція становить 

відповідно 31,8 і 35,1%. Це означає, що серед європейських парламентських 

демократій уряди меншості сумарно-відсотково найчастіше траплялись у країнах зі 

системами негативного парламентаризму в Західній Європі, ідентично – у країнах 

                                                           
1 У Сполученому Королівстві лише в 2011 р. було прийнято документ під назвою "Посібник Кабінету: інструкція до 

законів, конвенцій та правил роботи Уряду", в якій зазначено про здатність урядового кабінету "тестувати довіру" 

Палати громад [217, с. 96]. 
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зі системами позитивного парламентаризму в Центрально-Східній Європі, найменше – 

у країнах Західної Європи зі системами позитивного парламентаризму. Однак 

незважаючи на те, що сумарна кількість урядів меншості у системах позитивного та 

негативного парламентаризму майже ідентична, у середньостатистичному контексті 

превалюють усе-таки системи негативного парламентаризму: в системах позитивного 

парламентаризму 29,6% кабінетів – уряди меншості, а в системах негативного 

парламентаризму таких кабінетів близько 36,5%. І це у випадку, коли з-поміж 

європейських демократій кількість кейсів позитивного парламентаризму (22) значно 

більша кількості кейсів негативного парламентаризму (11). Отже, у системах 

негативного парламентаризму уряди меншості простежуються значно частіше, ніж у 

системах позитивного парламентаризму в середньостатистичному зрізі. Причому 

майже вдвічі: у системах негативного парламентаризму в кожній країні формували в 

середньому понад 11 урядів меншості, а в системах позитивного парламентаризму – 

в середньому менше 6 урядів меншості. 

Однак примітно (і це доводить політична практика), що урядові кабінети меншості 

в європейських системах позитивного та негативного парламентаризму не становлять 

консолідованого феномену. Наприклад, серед систем негативного парламентаризму 

в одних країнах уряди меншості стали звичайним/інституціоналізованим феноменом 

(Данія, Норвегія, Португалія та Швеція, у кожній з яких уряди меншості становлять 

40% і більше від партійних урядових кабінетів), а в інших країнах є рідкісним  

(Австрія, Ісландія, Нідерланди, Фінляндія, Франція і Сполучене Королівство – менше 

25% від партійних урядових кабінетів) чи навіть неапробованим (як у Люксембурзі) 

явищем. Аналогічний висновок стосується і систем позитивного парламентаризму, 

в яких уряди меншості: 1) стали узвичаєним феноменом у таких країнах, як Болгарія, 

Ірландія, Іспанія, Італія, Румунія і Хорватія (де уряди меншості становлять 40% і більше 

від партійних урядових кабінетів); 2) є доволі поширеним явищем у таких країнах, 

як Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія та Чехія (де уряди меншості 

становлять 25–40% від партійних урядових кабінетів); 3) є доволі рідкісним явищем у 

таких країнах, як Бельгія, Греція, Мальта, Угорщина і Франція (до 1958 р.) (де уряди 

меншості становлять менше 25% від партійних урядових кабінетів); 4) є неапробованим 
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явищем у таких країнах, як Німеччина, Сербія, Чорногорія та Фінляндія (з 2000 р.). 

Лише у декількох країнах Європи уряди меншості становлять понад половину усіх 

партійних урядів: йдеться про Хорватію (54,6%), Болгарію (55,6%), Норвегію (64,5%), 

Румунію (66,7%), Іспанію (73,3%), Швецію (74,2%), Данію (92,3%). 

Це, на думку деяких науковців [238] та з огляду на частково/відносно правильну 

аналітичну позицію, що уряди меншості частіше формуються у системах негативного 

парламентаризму, дає змогу виокремлювати девіантні кейси частоти формування 

різних типів урядів у різних типах європейських парламентських демократій. Так, 

у системах позитивного парламентаризму девіантними – такими, у котрих урядові 

кабінети меншості формуються дуже часто, кейсами є Болгарія, Ірландія, Іспанія, 

Італія (особливо до початку 90–х рр. ХХ ст.), Румунія та Хорватія. Значна частота 

формування урядів меншості в цих країнах зумовлена слабкими правилами процедур 

парламентських вотумів довіри/інвеститури (що детально розглянемо у наступному 

структурному підрозділі розвідки) та специфічними особливостями партійних 

систем (зокрема наявністю сильних центристських або наближених до ідеологічного 

центру парламентських партій). Натомість зі систем негативного парламентаризму 

девіантними – такими, де уряди меншості не формуються або майже ніколи не 

формуються (зате майже повсякчас формуються уряди більшості), кейсами є 

Австрія, Люксембург, а також Сполучене Королівство. Це спричинено тим, що в цих 

країнах регламентовано/узвичаєно інституційні урядово-формотворчі норми/правила, 

які функціонально еквівалентні до систем позитивного парламентаризму (або й 

сильніші, ніж у системах позитивного парламентаризму). Виборчі системи таких країн 

сприяють великим партіям, конструюванню сценаріїв і урядів більшості, а також 

двопартійних, дво і півпартійних чи двоблокових партійних систем.  

Отже, "інститути важливі", але не визначальні, оскільки формування урядів 

меншості залежить як від інституційних (конституційно-правових, політичних), 

так і партійно-електоральних і законодавчих правил і традицій урядово-формотворчих 

процесів (про що детально йтиметься у цьому та в наступних розділах). Особливо 

цікаві й статистично важливі у такому контексті доказові передумови, причини, 

патерни і параметри формування урядів меншості у групі країн, де останні  
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сумарно-відсотково (з отриманих нами результатів) простежуються найчастіше, тобто 

у країнах зі системами негативного парламентаризму, зокрема у Данії, Норвегії та 

Швеції, менше – в Ісландії та Фінляндії (детально див. табл. 4.1). Зазначені 

країни належать до групи скандинавських парламентських демократій [92]. Але ні за 

електорально-партійними, ні за федеративно-унітарними вимірами (чи показниками) 

А. Лейпхарта [591, с. 250] вони не влаштовують дихотомії парламентських демократій на 

мажоритарні/вестмінстерські й консенсусні, особливо в тім ракурсі, що консенсусна 

сторона їхнього електорально-партійного виміру "порушена". Це, як стверджують 

Н. Елдер, А. Томас і Д. Артер [355, с. 190–191], зумовлено тим, що у названих країнах 

сформована специфічна скандинавська культура консенсусу і структур примирення 

й арбітражу. 

Тому навіть у моменти формування однопартійних (зокрема в Норвегії у 1945–

1961 рр.) або коаліційних (у різних скандинавських країнах, особливо у Фінляндії з 

1977 р. та Ісландії упродовж більшої частини періоду після Другої світової війни) 

урядів більшості скандинавські системи негативного парламентаризму нагадують 

консенсусну модель парламентської демократії А. Лейпхарта, хоч деякими вченими 

доволі часто (на підставі врахування процесуальних, процедурних та інституційних 

структур і виконавчо-законодавчих відносин) вони іменуються й по-іншому. Так, 

Х. Ромметведт зазначає, що скандинавські парламентські демократії еволюціонують 

від "парламентаризму консенсусної більшості до парламентаризму диссенсусної 

меншості" [849]. На противагу А. Сіарофф стверджує: скандинавські системи негативного 

парламентаризму – це приклади систем виконавчо-законодавчого балансу, які вдало 

й ефективно комбінують механізми інституційних стримувань і противаг (перевірок 

та балансів) з боку парламентів і з приводу домінування урядових кабінетів, на основі 

чого політика й процес її реалізації набувають характеру кооперативної дифузії та 

консенсусу. За таких умов особливого значення набувають інститут корпоратизму, 

обмеження дострокового розпуску парламентів, усталена система парламентських 

комітетів (із пропорційним розподілом серед парламентських партій посад голів 

комітетів) і правило несумісності посад міністрів урядових кабінетів та депутатів 

парламентів. 
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Таблиця 4.1 

Статистика кількості та частоти формування урядів більшості й меншості з-поміж партійних урядів в 

європейських системах позитивного і негативного парламентаризму (станом на грудень 2016 р.)1 

 

Країна 

Кількість 

усіх 

партійних 

урядів 

Кількість 

усіх 

урядів 

більшості 

Усі уряди 

більшості, 

% 

Кількість 

усіх 

урядів 

меншості 

Усі уряди 

меншості, 

% 

Кількість усіх 

однопартійних 

урядів 

меншості 

Усі 

однопартійні 

уряди 

меншості, % 

Кількість усіх 

коаліційних 

урядів 

меншості 

Усі 

коаліційні 

уряди 

меншості, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Бельгія (з 1946 р.) 46 39 84,8 7 15,2 2 4,3 5 10,9 

Греція (з 1974 р.) 21 19 90,5 2 9,5 2 9,5 0 0,0 

Ірландія (з 1944 р.) 27 14 51,9 13 48,1 7 25,9 6 22,2 

Іспанія (з 1977 р.) 15 4 26,7 11 73,3 11 73,3 0 0,0 

Італія (з 1945 р.) 63 37 58,7 26 41,3 15 23,8 11 17,5 

Мальта (з 1962 р.) 15 14 93,3 1 6,7 1 6,7 0 0,0 

Німеччина (з 1949 р.) 25 25 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Фінляндія (з 2000 р.) 10 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Франція (1945–1958 рр.) 26 23 88,5 3 11,5 1 3,8 2 7,7 

Разом / у середньому, №/% 248 185 77,2 63 22,8 39 16,35 24 6,45 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія (з 1990 р.) 9 4 44,4 5 55,6 3 33,4 2 22,2 

Естонія (з 1992 р.) 16 12 75,0 4 25,0 2 12,5 2 12,5 

Латвія (з 1990 р.) 24 15 62,5 9 37,5 0 0,0 9 37,5 

Литва (з 1990 р.) 19 13 68,4 6 31,6 0 0,0 6 31,6 

Польща (з 1989 р.) 21 15 71,4 6 28,6 3 14,6 3 14,6 

Румунія (з 1990 р.) 21 7 33,3 14 66,7 4 19,1 10 47,6 

Сербія (з 2007 р.) 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Словаччина (з 1990 р.) 17 11 64,7 6 35,3 1 5,9 5 29,4 

Словенія (з 1990 р.) 16 12 75,0 4 25,0 0 0,0 4 25,0 

Угорщина (з 1990 р.) 11 9 81,8 2 18,2 2 18,2 0 0,0 

Хорватія (з 2000 р.) 11 5 45,4 6 54,6 2 18,2 4 36,4 

                                                           
1 До аналізу введено тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети. Таблицю складено на основі існуючих статистичних даних [88; 89; 336; 485]. 
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Закінчення табл. 4.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чехія (з 1992 р.) 14 9 64,3 5 35,7 2 14,3 3 21,4 

Чорногорія (з 2006 р.) 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Разом / у середньому, №/% 189 122 68,2 67 31,8 19 10,4 48 21,4 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Разом, №/% 437 307 71,8 130 28,2 58 12,9 72 15,3 

У середньому, №/% 19,9 14,0 70,4 5,9 29,6 2,6 13,0 3,3 16,6 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з 1945 р.) 34 32 94,1 2 5,9 1 2,95 1 2,95 

Данія (з 1945 р.) 39 3 7,7 36 92,3 15 38,5 21 53,8 

Ісландія (з 1946 р.) 33 27 81,8 6 18,2 4 12,1 2 6,1 

Люксембург (з 1945 р.) 21 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Нідерланди (з 1946 р.) 32 24 75,0 8 25,0 0 0,0 8 25,0 

Норвегія (з 1945 р.) 31 11 35,5 20 64,5 13 41,9 7 22,6 

Португалія (з 1975 р.) 22 11 50,0 11 50,0 9 40,9 2 9,1 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 26 23 88,5 3 11,5 3 11,5 0 0,0 

Фінляндія (1945–2000 рр.) 38 29 76,3 9 23,7 3 7,9 6 15,8 

Франція (з 1958 р.) 39 31 79,5 8 20,5 6 15,4 2 5,1 

Швеція (з 1944 р.) 31 8 25,8 23 74,2 19 61,3 4 12,9 

Разом / у середньому, №/% 346 220 64,9 126 35,1 73 21,15 53 13,95 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

– – – – – – – – – – 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Разом, №/% 346 220 64,9 126 35,1 73 21,15 53 13,95 

У середньому, №/% 31,5 20,0 63,5 11,5 36,5 6,6 21,0 4,9 15,5 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ТА НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Разом, №/% 783 527 68,4 256 31,6 131 17,0 125 14,6 

У середньому, №/% 23,7 16,0 67,5 7,7 32,5 3,9 16,5 3,8 16,0 
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Це змушує Ж.–Е. Лейна номінувати скандинавські країни прикладами так 

званих "консенсусних демократій з поділом влади" [552], для котрих властиві "стабільні 

партійні уряди, що працюють із ухилом до консенсусу" (інкорпорованого в явищах 

політики компромісів, соціального консенсусу та всеосяжної соціальної інженерії). 

Помірним винятком серед усіх скандинавських представницьких демократій Л. Левін 

вважає Швецію, яка комбінує ідеальні типи мажоритарної та консенсусної моделей 

демократії, хоча й тяжіє переважно до другої [576, с. 204]. 

Магістральними атрибутами скандинавської моделі консенсусного негативного 

парламентаризму, що впливають на велику частоту формування урядів меншості, є 

встановлені обмеження стосовно принципу більшості не лише на підставі розподілу 

влади, а й на підставі "дисперсії/розосередження влади, справедливого поширення 

влади, делегування влади і її формального обмеження" [354, с. 42], внаслідок чого й 

інституціоналізуються механізми досягнення консенсусу, навіть у контексті урядів 

меншості. Саме тому О. Петерссон зауважує: країни Скандинавії – специфічний 

тип політій (способів правління), які змогли розвинути притаманні лише для них 

способи й інструменти вирішення конфліктів і прийняття рішень [783, с. 33], що 

вибудовуються на компромісі та прагматизмі, сприяючи розвитку політичної 

культури консенсусу. Додаткові атрибути скандинавської моделі консенсусного 

негативного парламентаризму: 1) конструювання виборчих систем країн регіону на 

підставі пропорційного представництва з відкритими/преференційними списками у 

багатомандатних виборчих округах; 2) як наслідок – інституціоналізація дуже суттєво 

поляризованих багатопартійних систем, для яких традиційно не властиві домінуючі 

партії (та партії, що отримують абсолютну більшість голосів виборців і/чи мандатів у 

парламенті); 3) як наслідок – усталення процедур формування і функціонування дуже 

широкого спектра коаліційних урядових кабінетів (і більшості, і меншості); 

4) укріплення/інституціоналізація "розпорошення/поділу" ("корпоративізації") влади, 

зокрема в управлінні фінансовою політикою, між головними галузевими групами 

економічних та соціальних інтересів (так званими "соціальними партнерами"), часто 

уособленими представниками різних партій (урядових/опозиційних) у парламентських 

комітетах [550; 562, с. 170], та урядом; 5) збереження широкого спектра "прав 
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соціального добробуту" і різнобічних політичних свобод, котрі посилюють культуру 

здійснення політики. 

Названі чинники іманентно сприяють формуванню урядів меншості чи, інакше 

кажучи, визначення типів урядових кабінетів у скандинавських системах негативного 

парламентаризму часто має вторинне значення. Саме тому Данію, Швецію і Норвегію 

незрідка іменують "батьківщиною урядів меншості" [301], адже в них (поряд з Іспанією і 

Румунією) частота урядів меншості найбільша з усіх європейських парламентських 

демократій. Окрім того, у згадуваних скандинавських країнах деякі конструкції урядів 

меншості (приміром, за участі "Соціал-демократів" (Sd) або Ліберальної партії (V) у 

Данії, Норвезької лейбористської партії (DNA) в Норвегії і "Соціал-демократів" (SAP) 

у Швеції) стали типовими і навіть рутинними. Унаслідок цього виконавчі вертикалі 

цих країн залежать від імплементації політичних програм законодавчими (не плутати 

з парламентськими) коаліціями, причому і формалізованими, і спеціальними ad 

hoc коаліціями, котрі складаються/презентуються однією чи кількома опозиційними 

партіями. Тому в скандинавських системах негативного парламентаризму виконавчо-

законодавчі відносини, зокрема в зрізі урядів меншості, окреслюються постійними 

міжпартійними перемовинами (про що детальніше йтиметься у наступному розділі) і 

"торгами" за лінією "уряд–опозиція". Цього не спостерігається у демократіях 

вестмінстерського типу та більшості інших європейських парламентських демократій, 

для яких властива "культурна презумпція" на користь урядів більшості. У зв’язку з 

цим саме скандинавський досвід спростовує вже стереотипізований політологічний і 

політичний міф про те, що уряди меншості повинні обов’язково бути нестабільними 

й інституційно слабкими [303] (про що деталізовано йтиметься у наступних частинах 

дослідження). Крім того, саме апелювання до урядів меншості значно сприяє 

реалізації конституційно та політично окресленого й очікуваного балансу виконавчо-

законодавчих відносин у системах консенсусного негативного парламентаризму1. Адже 

власне конструкції урядів меншості у таких системах сприяють значному підвищенню 

ефективності підзвітності й відповідальності урядових кабінетів (виконавчої влади) 

                                                           
1 Контраверсійні тенденції спостерігались у Фінляндії в 1995–2003 рр., коли формувались так звані "веселкові коаліції" (англ. 

rainbow coalition), унаслідок функціонування яких виконавча вертикаль часто домінувала над законодавчою владою. 
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перед парламентами (законодавчою владою) і диктують усталення "кооперативної 

політикотворчої дифузії" (термін А. Сіароффа), а тому "дистинктивно скандинавської 

форми парламентаризму" (термін А. Саннерстедта) [92]. Зауважимо також й те, що у 

такому випадку виконавчо-законодавчий баланс ніколи не "опускається" до дихотомії 

та синдрому "нічого, крім опозиції", які властиві для урядів меншості в більшості 

європейських систем позитивного парламентаризму. 

Винятку в цьому зрізі не становить навіть висновок, означений Т. Бергманом, 

суть якого зводиться до того факту, що уряди меншості у скандинавських системах 

негативного парламентаризму не лише кількісно превалюють з-поміж усіх урядових 

кабінетів, а й швидко формуються (значно швидше, ніж у системах позитивного 

парламентаризму й нескандинавських системах негативного парламентаризму). І серед 

них значну частку (особливо в Данії, Ісландії та Фінляндії) становлять так звані "малі 

урядові кабінети меншості" [139] (контролюють менше 40% мандатів у парламентах 

або провідних палатах парламентів [969]). Навіть попри те, що так звані "малі уряди 

меншості" виникають середньостатистично частіше саме у системах негативного 

парламентаризму, а не в системах позитивного парламентаризму. Це змушує деяких 

дослідників аргументувати, що в системах негативного парламентаризму, зокрема у 

скандинавській моделі парламентської демократії, однопартійні чи коаліційні уряди 

меншості трактують як "гнучкі рішення" урядово-формотворчого процесу. Натомість 

коаліційні уряди більшості часто (особливо у системах позитивного парламентаризму) 

розглядають як "неприродні" союзи/блоки партій з дуже різними політичними 

програмами та поглядами [737, с. 94]. 

Значній частоті формування урядів меншості у скандинавських системах  

негативного парламентаризму сприяють також інституційні (конституційно-правові 

й політичні) чинники, про окремі з яких, як про простіші, аніж у випадку систем 

позитивного парламентаризму, частково уже згадувалось. По-перше, у кожній системі 

негативного парламентаризму очікуваний урядовий кабінет задля того, щоби бути 

сформованим, має бути винятково толерований парламентом чи провідною палатою 

парламенту. Відповідно очікуваному урядовому кабінетові не потрібна інвеститура 

чи потрібна лише негативна інвеститура (як у випадку Швеції з 1975 р.) парламенту 
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або його провідної палати [321; 944, с. 118–119; 983]. По-друге, у системах негативного 

парламентаризму інколи (як у Швеції в 1945–1970 рр. і починаючи з 1994 р. – 4 роки, 

а впродовж 1970–1994 рр. – 3 роки) передбачено дуже короткі міжвиборчі терміни, 

незалежно від проведення дострокових виборів, унаслідок чого формуються суттєві 

інституційні перешкоди проведенню дострокових виборів. Адже вони надто 

збільшують гіпотетичну ймовірність виникнення нестабільних перехідних урядових 

кабінетів меншості1 й неформально обмежують здатність урядів оголошувати дострокові 

вибори [141, с. 40–85, 146–165]. По-третє, у системах скандинавського негативного 

парламентаризму (про це уже йшлося та буде деталізовано у наступних розділах 

дослідження) інституціоналізовано системи парламентських комітетів, через котрі 

опозиційні партії спроможні впливати на прийняття політичних рішень, не будучи 

навіть членами урядових кабінетів. Приміром, кожен із парламентських комітетів 

у Швеції має право законодавчої ініціативи, спеціалізація парламентських комітетів 

у цій країні кореспондується зі спеціалізацією міністерств уряду, а посади у комітетах 

розподіляються пропорційно між усіма парламентськими партіями. Саме тому 

зменшуються стимули партій брати участь у формуванні й функціонуванні урядових 

кабінетів, внаслідок чого останні дуже часто позиціонуються як кабінети меншості. 

По-четверте, системах скандинавського негативного парламентаризму – своєрідна 

форма міністерських повноважень. Річ у тому, що імплементація законів часто є 

завданням спеціальних незалежних державних адміністративних агенцій, котрі 

безпосередньо не підпорядковуються галузевим міністрам, а перебувають під впливом 

урядів як колективних інститутів. Це теж перешкоджає окремим індивідам у їхньому 

намірі приєднатись до урядових кабінетів, зокрема до коаліційних кабінетів, у яких 

розподіл міністерських повноважень ще складніший, що вносить невпевненість 

стосовно бачення політичного майбутнього окремих індивідів.  

У порівняльному контексті зацікавлює й інше: системи позитивного та негативного 

парламентаризму різняться за тенденціями та частотою формування різних типів 
                                                           
1 Це особливо властиво у ситуаціях, коли електорат тієї чи іншої країни стабільний і традиційно голосує за ті самі 

політичні партії, проводячи приблизно ті ж самі політичні/виборчі результати. У випадку Норвегії цю інституційну 

особливість посилює той момент, що урядовий кабінет/прем’єр-міністр не припиняє повноважень навіть у випадку 

розпуску парламенту й обрання нового парламенту чи зміни глави держави (монарха). Тобто уряд може примусово 

припинити повноваження лише через вотум недовіри з боку парламенту (причому будь-якого). Це доповнюється тим, що 

Норвегія – єдина європейська парламентська демократія, парламент якої не можна розпустити достроково. 
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урядів меншості. У системах негативного парламентаризму переважають однопартійні 

уряди меншості, здебільшого за рахунок таких країн, як Норвегія, Португалія і Швеція, 

тобто країн, де уряди меншості формуються найчастіше в Європі. На противагу серед 

систем позитивного парламентаризму в Західній Європі превалюють переважно 

однопартійні уряди меншості (особливо за рахунок урядів меншості в Іспанії [66; 383]), а в 

Центрально-Східній Європі – коаліційні уряди меншості (головно за рахунок Латвії, 

Литви, Румунії, Словаччини та Словенії). Загалом серед європейських демократій зі 

системами позитивного парламентаризму в контексті урядів меншості відсотково 

превалюють коаліційні кабінети. Отже, очевидно, що у системах позитивного та 

негативного парламентаризму природа урядів меншості дистинктивна, а інколи – 

суперечлива. Для прикладу, в системах негативного парламентаризму превалюють 

однопартійні уряди меншості, оскільки в цих системах не передбачено позитивного 

вотуму довіри/інвеститури. Але дуже часто передбачено системи сильної опозиції [257], 

яка конкурує з партіями, що мають по 35–50% мандатів у парламентах або провідних 

палатах парламентів (це детальніше розглядалось у попередньому розділі розвідки, 

а також йтиметься у наступних частинах). Тому зрідка у таких системах ініціюються 

варіанти формування коаліційних урядів більшості й меншості, котрі в партійному 

зрізі нераціональні, неефективні та нестабільні. 

Примітно також, що серед усіх урядових кабінетів меншості в європейських 

системах позитивного та негативного парламентаризму, створених у 1944–2016 рр. 

(детально див. Додаток Б), абсолютну більшість становили постійні, а не 

тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети меншості. Причому відсоток 

постійних урядів меншості був вищим у системах позитивного парламентаризму. Це 

регламентує, що в країнах, де часто формуються уряди меншості, вони є звичним 

явищем міжінституційних (парламент-урядових) відносин (це, приміром, властиво 

для систем позитивного парламентаризму в Італії, Ірландії, Латвії, Румунії, Іспанії [464; 

969], а також для систем негативного парламентаризму в країнах Скандинавії [91; 

242; 248; 422; 423; 464; 492; 826; 960]). Натомість половину або більше серед урядів 

меншості тимчасово виконуючі обов’язки кабінети становлять у Болгарії, Ісландії та 

Нідерландах. Це повторно аргументує: уряди меншості для цих країн не притаманні, 
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а якщо вони й формуються, то винятково у вигляді тимчасових антикризових/кризових 

явищ. 

Відповідно це лише частково доводить усталену теоретичну позицію про те, 

що системи негативного парламентаризму сприяють формуванню урядових кабінетів 

меншості в європейських парламентських демократіях [144, с. 61]. Схожі висновки, але у 

часовому зрізі, підтверджують розвідки Х. А. Чейбуба, Ш. Мартіна та Б. Е. Раша [238], в 

яких обґрунтовано, що станом на 1961–2009 рр. сумарно країни Європи, для яких 

властиві формальні (конституційно зумовлені) вотуми довіри/інвеститури (системи 

позитивного парламентаризму), проводили урядові кабінети більшості, що становили 

74% періоду функціонування усіх урядових кабінетів у таких країнах. Натомість у 

системах негативного парламентаризму, де формальні вотуми довіри/інвеститури 

не передбачені, уряди більшості становили 64% періоду існування всіх урядових 

кабінетів. Специфічний виняток у дослідженнях названих авторів становлять такі 

країни, як Португалія та Швеція, визначені дослідниками країнами з формальними 

вотумами довіри/інвеститури, тобто системами позитивного парламентаризму. Однак 

у Португалії та Швеції вотуми довіри окреслюють правилами прийняття негативних 

рішень з приводу формування урядів у формі негативної більшості, тому Португалію 

та Швецію потрібно зараховувати до систем негативного парламентаризму (так було 

зроблено перед проведенням наших порівняльних підрахунків). Водночас увагу треба 

зосередити й на таких країнах, як Данія, Ісландія та Норвегія, які будучи прикладами 

систем негативного парламентаризму, перманентно проводять саме уряди меншості. 

На підставі їхнього вилучення із кроснаціональної вибірки систем негативного 

парламентаризму бачимо, що в останніх урядові кабінети більшості у часовому зрізі 

становлять узагалі понад 90% усіх урядових кабінетів. Таким чином, вилучаючи 

країни Скандинавії (зокрема, Данію, Ісландію, Норвегію і Швецію, де часто існують 

уряди меншості), ми доходимо висновку, що уряди меншості є менше властивими 

для європейських систем негативного парламентаризму, ніж уряди більшості [564; 969]. 

Крім того (і парадоксально), уряди меншості середньостатистично властивіші для систем 

позитивного парламентаризму, особливо в країнах Центрально-Східної Європи. І 

це попри те, що, за даними Х. А. Чейбуба, Ш. Мартіна і Б. Е. Раша [238], у Центрально-
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Східній Європі станом на 2009 р. уряди більшості в часовому зрізі становили 

86% усіх урядових кабінетів. Подібні підсумки отримуємо на підставі власних 

підрахунків станом на 2016 р.: системи негативного парламентаризму за винятком 

країн, для яких перманентно властиві уряди меншості (Данія, Норвегія та Швеція), 

сумарно не проводять більшої кількості урядів меншості, аніж системи позитивного 

парламентаризму, також за винятком країн, для яких перманентно властиві уряди 

меншості (Іспанія, Італія, Румунія, Хорватія). 

Аналіз емпіричного досвіду й частоти формування урядів меншості у системах 

позитивного та негативного парламентаризму дає змогу аргументувати, що уряди 

меншості як такі у двох вибірках країн не потрібно розглядати як єдиновимірний і 

всеохоплюючий варіант міжінституційного балансу законодавчої та виконавчої влади 

за умови неможливості чи небажання формувати однопартійні й коаліційні уряди 

більшості формату "мінімального" чи "максимального" радіусу дії. Річ у тому, що у 

системах позитивного парламентаризму надто зрідка формуються "великі коаліції" 

або "коаліції національної єдності". Виняток становить Німеччина, де із 1949 р. не 

було сформовано жодного кабінету меншості, але з метою вирішення урядово-

формотворчих конфліктів, коли не вдавалось сформувати уряду мінімального радіусу 

дії (у Німеччині – це мінімально-переможна коаліція), тричі намагалися сформувати 

"великі коаліції" між ідеологічними й урядово-формотворчими супротивниками. 

Серед систем позитивного парламентаризму, де уряди меншості не є апробованими, 

сьогодні також виокремлюють Грецію, Мальту, Сербію, Чорногорію, Фінляндію (з 

2000 р.) й Угорщину (де урядів меншості не існувало зовсім чи було дуже мало). В інших 

європейських системах позитивного парламентаризму "великі коаліції" та "коаліції 

національної єдності" не траплялись або ж їхня кількість була меншою за кількість 

урядів меншості. Натомість системи негативного парламентаризму за підходами до 

вирішення ситуацій, коли партії парламенту, які самостійно не мають абсолютної 

більшості в парламенті/провідній палаті парламенту, не можуть створити коаліційних 

кабінетів більшості, треба розподіляти на дві групи. У першій традиційно формуються 

"великі коаліції" та "коаліції національної єдності" (Австрія, Нідерланди, Люксембург). 

У другій зазвичай формуються уряди меншості (Данія, Норвегія, Португалія, Швеція, 
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Франція). Для решти систем негативного парламентаризму (Ісландія, Фінляндія до 

2000 р., а також Сполучене Королівство) невластиве чи зрідка властиве неформування 

однопартійних урядів більшості й коаліційних урядів більшості у форматі мінімально-

переможних чи надлишково-переможних коаліцій "мінімального радіусу дії". 

Різняться також і причини та мотиви формування кабінетів меншості у 

системах позитивного й негативного парламентаризму. З-поміж ключових причин 

формування урядів меншості у системах позитивного парламентаризму виокремлюють 

такі: 1) наявність систем, у яких формалізовано чи стереотиповано/узвичаєно сильну 

парламентську опозицію (наприклад, Бельгія, Італія, Ірландія, Латвія і Румунія)1; 

2) існування політичних систем, в яких групи інтересів здебільшого детермінуються 

не плюралістичними, а корпоративними відносинами (частково Бельгія, Італія та 

Латвія, хоча це не властиво для Німеччини, в якій також значного поширення набули 

корпоративні відносини)2; 3) існування систем, де регламентовано ослаблені варіанти 

і типи позитивних вотумів довіри/інвеститури, зокрема інкорпоровані у правилах 

прийняття рішень не абсолютною, а відносною парламентською більшістю (це  

розглянемо у наступних структурних частинах розвідки)3; 4) діяльність систем, у 

яких існує сильна, але не домінуюча центристська (максимально наближена до 

ідеологічного центру) парламентська партія (як, наприклад, "Християнські демократи" 

                                                           
1 Ключовими атрибутами та ресурсами сильної парламентської опозиції зазвичай є політико-правове окреслення статусу 

і прав парламентської меншості та/чи формування й функціонування систем сильних парламентських комітетів. Про 

це детальніше йтиметься у наступних розділах дослідження [655; 657; 701; 707; 959; 958; 970; 972; 981]. 
2 Плюралістичні відносини груп інтересів зазвичай здійснюються тоді, коли групи інтересів змагаються у політичному 

ринку за межами формального процесу політикотворення. Натомість корпоративні відносини груп інтересів здебільше 

мають місце тоді, коли ключові соціальні й економічні суб’єкти, такі як праця, бізнес і сільське господарство, інтегровані 

у формальному процесі політикотворення. Унаслідок цього інститут корпоративізму сприяє і спрощує процес формування 

урядів меншості, бо змушує уряди меншості співпрацювати з трудовими, підприємницькими і сільськогосподарськими 

групами інтересів. Примітно й те, що такі групи інтересів не повинні бути репрезентовані в урядовому кабінеті, зокрема у 

формі парламентських партій, оскільки у системах, де значного поширення набули корпоративні відносини груп інтересів, 

апробовано непарламентські/неурядові механізми впливу груп інтересів на політичний процес. Це означає, що великий 

вплив на формування та функціонування урядів меншості має непарламентська політична опозиція, бо уряди меншості 

зацікавлені у позапарламентській підтримці власної політичної діяльності та своїх політичних програм, а непарламентська 

опозиція (у тому числі різні групи інтересів) зацікавлена в реалізації своїх завдань та цілей [608; 609]. 
3 Річ у тім, що позитивний вотум довіри/інвеститури уряду на основі відносної парламентської більшості не змушує 

опозиційні партії безпосередньо та відкрито підтримувати кабінет меншості. Внаслідок цього деякі опозиційні партії, які 

публічно не обов’язково підтримують уряд меншості, можуть виявитись лояльними до нього у тому випадку, коли він 

користується підтримкою інших опозиційних партій. У контексті вотуму довіри/інвеститури уряду меншості на основі 

відносної більшості, в цьому може виявлятися "мовчазна" довіра опозиційних парламентських партій. Натомість цього не 

простежуємо в умовах позитивного вотуму довіри/інвеститури на підставі абсолютної більшості від номінального складу 

парламенту чи провідної палати парламенту. Однак головне зауваження в тому, що загалом у системах позитивного 

парламентаризму у зрізі формально-обов’язкової необхідності отримання урядом меншості позитивного парламентського 

вотуму довіри/інвеститури політичну відповідальність покладено саме на уряд меншості, який має довести, що він 

користується згодою та підтримкою більшості у парламенті чи провідній палаті парламенту. 
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(DC) в Італії, Хорватський демократичний союз (HDZ), Fianna Fail (FF) в Ірландії, 

Соціал-демократична партія (PSD) або Демократична ліберальна партія (PD-L) у 

Румунії; це передусім стосується багатопартійних, а не дво- чи дво-з-половиною 

партійних систем)1. Хоча системи негативного парламентаризму значно 

повторюють базові причини формування урядів меншості, властиві для систем  

позитивного парламентаризму. Це стосується наявності систем, де: формалізовано 

чи стереотиповано/узвичаєно сильну парламентську опозицію [147; 339; 792; 960; 971; 

978]; політичні відносини та діяльність груп інтересів переважно генеруються не 

плюралістичними, а корпоративними відносинами; існує сильна, але недомінуюча 

центристська партія. Паралельно урядам меншості у негативному парламентаризмі 

додатково сприяють ще ослабленіші варіанти і типи вотумів довіри/інвеститури чи 

взагалі їхня відсутність (конституційна/законодавча незумовленість)2. 

Однак навіть запропоновані причини та мотиви формування урядів меншості в 

європейських системах позитивного і негативного парламентаризму не є сталими. 

Річ у тому, що в аналізованій вибірці європейських парламентських демократій уряди 

меншості у випадку неможливості чи небажання формування урядів більшості, дуже 

зрідка розглядають як такі, котрі доцільно формувати на всю парламентську каденцію 

після парламентських виборів (особливо у системах позитивного парламентаризму). 

На противагу уряди меншості часто формують для вирішення політичної, внутрішньо-

парламентської та міжпартійної кризи як наслідку дострокової відставки попереднього 

уряду більшості або меншості. Окрім того, уряди меншості у системах позитивного 

та негативного парламентаризму часто формують незадовго до чергових/дострокових 

парламентських виборів, за результатами яких розраховують на формування урядів 

більшості. Це, наприклад, засвідчує інституційна практика таких країн, як Бельгія, 

                                                           
1 Зауважимо: в системах позитивного парламентаризму доцільність формування та тривалість функціонування урядів 

меншості безпосередньо залежать від факту, що слабкі опозиційні партії не можуть домовитись про альтернативи 

урядам меншості. Детально про це йшлось у попередньому і розглядатиметься у наступних розділах дослідження 

[279; 643; 899]. 
2 Уряди меншості часто, що проаналізовано у наступних структурних частинах дослідження, фор муються у 

випадку політичних систем, де формально не регламентовано інституту позитивного вотуму довіри/інвеститури, а 

натомість регламентовано інститут "мовчазного" вотуму довіри/інвеститури уряду (наприклад, Данія та Норвегія) або 

інститут негативного вотуму довіри/інвеститури уряду (Португалія і Швеція). Річ у тому, що "мовчазний" або негативний 

вотум довіри/інвеститури уряду не змушує опозиційні парламентські партії безпосередньо та відкрито підтримувати уряд 

меншості. Як наслідок, деякі опозиційні парламентські партії, які публічно не обов’язково підтримують уряд меншості, 

можуть виявитись лояльними до нього у випадку, коли він користується підтримкою інших опозиційних партій. У цьому 

проявляється "мовчазна" довіра/інвеститура чи незаперечення опозиційними партіями уряду меншості. 



287 

Болгарія, Естонія, Греція, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, 

Чехія та Хорватія (детальніше про часові особливості формування урядів меншості 

як поствиборчих та міжвиборчих див. у наступному структурному підрозділі й у 

наступних розділах дослідження). Саме тому очевидно, що урядові кабінети меншості 

не у всіх європейських системах позитивного та негативного парламентаризму, 

принаймні на рівні з ролями та сприйняттям урядів більшості, вдається назвати 

основним/інституціоналізованим форматом і результатом.  

Узагалі це підтверджує, що конституційно-правові й інституційно-політичні чинники 

формування урядів меншості у різних типах європейських парламентських демократій 

не є самостійними, оскільки корелюють з раціонально-зумовленими і партологічними 

чинниками/причинами виникнення урядів меншості. Окрім того, суттєво різняться 

національно й регіонально-зумовлені набори чинників/передумов та інструментів 

формування і відповідальності урядів меншості в окремих регіонах і вибірках країн, а 

також в окремих кейсах, що потребує додаткового порівняльного аналізу. Зокрема, 

аналізу, який поглиблено засвідчує особливості урядових кабінетів меншості в 

європейських системах позитивного та негативного парламентаризму, а не лише 

унілатеральну дистинкцію європейських парламентських демократій на зазначені типи. 

 

4.2. Типи і конструкції вотумів довіри/інвеститури як інституційні й 

конституційні умови формування урядів меншості у системах позитивного 

та негативного парламентаризму європейських парламентських демократій 

 

Повертаючись до наукових висновків, окреслених у попередньому підрозділі 

дослідження, а також апелюючи до аналітичних доробків цілої плеяди науковців, 

аргументуємо, що розподіл європейських парламентських демократій на системи 

позитивного та негативного парламентаризму доцільно реалізовувати на підставі 

верифікації різних ключових чинників і процедур формування, функціонування та 

відповідальності урядових кабінетів, зокрема кабінетів меншості. Навіть попри те, 

що базовим дистинктивним маркером виокремлення систем позитивного і негативного 

парламентаризму, як вказано у попередньому підрозділі дослідження, є наявність 



288 

(конституційна зумовленість) або відсутність (конституційна незумовленість) вотуму 

довіри/інвеститури очікуваному/гіпотетичному урядовому кабінету, Х. А. Чейбуб, 

Ш. Мартін і Б. Е. Раш [238] зазначають (про це йшлось у попередньому підрозділі), що 

загалом існує два набори інституційних інструментів, які детермінують позитивний 

і негативний парламентаризм: а) інструменти, які стосуються формування й існування 

урядового кабінету; б) інструменти, що належать до повноважень урядового кабінету 

впливати на порядок денний, а тому – й на здатність мотивувати прийняття законодавчих 

актів, ініційованих урядовим кабінетом, та безпосередньо урядувати. 

Перший набір інституційних інструментів, які безпосередньо стосуються того, 

як регламентовано і як відбувається процес формування та відповідальності урядового 

кабінету, передусім містить власне безпосередні правила формування урядів і 

процесуально-процедурні параметри дострокового припинення повноважень урядів. 

Вони інкорпоровані у таких інституційних інструментах, як вотум довіри/інвеститури 

і вотум недовіри. Правила формування урядів (або вотуми довіри/інвеститури) за 

змістом відрізняються передусім з огляду на те, чи конституційно зумовлене та 

передбачене голосування за сам акт формування урядового кабінету, тобто чи 

окреслена законодавча потреба отримання новим урядовим кабінетом інвеститури 

парламентської більшості. Крім того, правила формування урядів різняться з огляду 

на те, якими конкретно є процедурні правила отримання кабінетами вотумів довіри 

(інвеститури) з боку парламентів чи провідних палат парламентів (а інколи з боку 

двох палат бікамеральних парламентів [345]): у форматі абсолютної більшості депутатів 

парламенту чи провідної палати парламенту, у форматі відносної більшості депутатів 

парламенту чи провідної палати парламенту або ж у форматі негативної більшості 

депутатів парламенту чи провідної палати парламенту [238] (вотуми довіри/інвеститури 

у форматі абсолютної чи відносної більшості часто іменують позитивними, а вотуми 

довіри/інвеститури у форматі негативної більшості – негативними). Зрештою, вотуми 

довіри/інвеститури урядовим кабінетам корелюють з огляду на те, що є їхнім предметом 

і на якому етапі урядово-формотворчих процесів перемовин їх застосовують: для 

підтвердження парламентською підтримкою кандидатури на посаду прем’єр-міністра, 

для затвердження парламентською підтримкою складу урядового кабінету або для 
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узгодження парламентською більшістю програми уряду (можливі випадки поєднання 

у вотумі довіри/інвеститури декількох підстав, які здійснюються на різних етапах 

урядово-формотворчого процесу). Результатом успішного/вдалого вотуму довіри 

(інвеститури) вважають завершення урядово-формотворчого процесу і сформованість 

нового урядового кабінету. Натомість процесуально-процедурні ознаки та параметри 

дострокового припинення повноважень урядів, інкорпоровані у вотумах недовіри, 

можуть корелювати на підставі того: якими є конституційно-інституційні правила 

прийняття рішень про відставку урядів; які інституційні обмеження встановлюються 

стосовно самих процедур вотумів недовіри (зокрема, кількість підписів, потрібна для 

оголошення процедур вотумів недовіри, часові й істотні/змістовні обмеження стосовно 

процедур вотумів недовіри, а також обмеження спричинені тим, чи вотум недовіри має 

унаслідуватись альтернативою формування нового урядового кабінету, тобто вотумом 

довіри/інвеститури новому урядовому кабінету). Компіляція інституційних правил та 

їхніх опцій із приводу формування та дострокового припинення повноважень урядових 

кабінетів наближує ту чи іншу систему парламентської демократії до позитивного або 

негативного парламентаризму.  

Другий набір інституційних інструментів, які належать до повноважень уряду 

впливати на порядок денний, а тому й на змогу мотивувати прийняття законодавчих 

актів, ініційованих урядовим кабінетом, та безпосередньо урядувати, передусім 

охоплює вотуми довіри чинним урядовим кабінетам, повноваження урядових  

кабінетів приймати декрети з силою законів, а також інструменти, котрі, за традицією 

французької політико-інституційної практики, іменуються "гільйотиною» і "блочним 

голосуванням" [238]. Вотум довіри чинному урядовому кабінетові – конституційне право, 

гарантоване урядовому кабінетові, суть якого полягає у тому, що урядовий кабінет може 

просити або перевіряти вотум довіри парламенту чи провідної палати парламенту 

стосовно того чи іншого урядового законопроекту. Вотум довіри чинному уряду за своїми 

правовими і політичними наслідками може прирівнюватись або не прирівнюватись до 

вотуму недовіри уряду, ініційованого парламентом/провідною палатою парламенту. 

Відповідно вотум довіри чинному урядовому кабінетові може корелювати на основі 

схожих маркерів, що і вотум недовіри урядовому кабінетові: за винятком обмежень, 
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що вотум довіри не має унаслідуватись альтернативою формування нового урядового 

кабінету, тобто вотумом довіри/інвеститури новому урядовому кабінетові.  

Стосовно повноважень урядів приймати декрети із силою законів також потрібно 

робити дистинкції, бо такі повноваження варіюються у часових та істотних/змістовних 

обмеженнях, а також безпосередньо залежать від типів зумовлюваних ними дій з боку 

парламентів або провідних палат парламентів. Зрештою, інструменти "гільйотини" й 

"блочного голосування" відповідно встановлюють ліміти на можливості парламенту 

або ж провідної палати парламенту вносити поправки у законопроекти, ініційовані 

урядовими кабінетами. Вони також дають змогу кабінетам групувати різноманітні 

законопроекти у "пакети"/"блоки" та подавати їх на розгляд і голосування легіслатури 

в час і спосіб, які вони вважають доцільними [230; 233; 276; 480; 481; 483; 484; 824]. Усі 

інституційні інструменти контролю урядових кабінетів за порядком денним діяльності 

парламентів чи провідних палат парламентів та їхні очікувані наслідки безпосередньо 

впливають, з позиції Х. А. Чейбуба, Ш. Мартіна й Б. Е. Раша [238], на вибір типу уряду – 

більшості або меншості, – у тому чи іншому типі й прикладі моделі парламентської 

демократії. Крім того, вони детермінують тривалість/стабільність різних типів урядів, 

їхню ефективність, а також потенціал законотворчості й урядування. А це означає, 

що функціонування того чи іншого типу урядового кабінету є не лише функцією того, 

як відбувається процес його формування, а й очікуванням того, які наслідки цей 

кабінет може мати, враховуючи інституційні параметри його впливу на порядок денний 

діяльності парламентів або провідних палат парламентів [230; 233]. Це актуально в 

контексті урядів меншості, що в інституційному зрізі можуть очікуватись як нетривалі 

і неефективні, але на практиці можуть демонструвати цілком протилежні показники 

та параметри свого функціонування. 

Виокремлення наборів інституційних інструментів, які детермінують позитивний і 

негативний парламентаризм, а також частоту формування і дострокового припинення 

повноважень урядових кабінетів, зокрема кабінетів меншості, особливо важливе як у 

теоретичному, так і емпіричному вимірі. Хоча би тому, що на основі інституційних 

інструментів ми можемо апелювати до двох варіантів дистинкції систем позитивного 

і негативного парламентаризму. По-перше – на підставі простого врахування наявності 
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(конституційної зумовленості) чи відсутності (конституційної незумовленості) вотумів 

довіри/інвеститури урядовим кабінетам. По-друге – на підставі врахування детальних 

відмінностей природи й різних конструкцій вотумів довіри/інвеститури урядовим 

кабінетам. Перший варіант дистинкції підтримують, наприклад, такі науковці, як 

К. Стром, В. Мюллер і Д. Сміт [973], які зазначають, що системи позитивного чи 

негативного парламентаризму необхідно розглядати на підставі простої дихотомії – 

передбаченості або непередбаченості парламентських вотумів довіри/інвеститури 

урядовим кабінетам у національних конституціях чи інших нормативно-правових 

актах. Однак таке правило порушує принцип виокремлення позитивного (у форматі 

абсолютної чи відносної більшості) й негативного (у форматі негативної більшості) 

вотумів довіри/інвеститури урядам, які, як зазначалось у попередньому підрозділі, є 

безпосередніми предикторами систем позитивного і негативного парламентаризму. 

Тому ми дотримуємось другого варіанта дистинкції, що й запропонована у нашому 

досліджені: тобто не лише виокремлюємо вотум довіри/інвеститури як конституційно 

зумовлений, а й вивчаємо його нормативну структуру та політичні наслідки, тобто 

зважаємо на політичне структурування вотуму довіри/інвеститури. Це означає, що 

у контексті формування урядів, зокрема урядів меншості, потрібно розглядати і 

вотуми довіри/інвеститури у "чистому"/"ідеальному" вигляді, і процедурні 

атрибути вотумів довіри/інвеститури. Генеральна причина такого підходу в тому, 

що емпірично/практично вимоги до вотумів довіри/інвеститури змінюються від країни 

до країни й можуть бути як жорсткими, так і слабкими. Відповідно вони по-різному 

детермінуються у своєму інституційному дизайні й наслідках, а тому, відповідно, 

гіпотетично по-різному впливають на процес, особливості і статистику формування 

урядів меншості (й інших типів урядових кабінетів) в європейських демократіях. 

Це очевидно з огляду на те, що вотуми довіри в європейських парламентських 

демократіях корелюють залежно від варіацій окремих процедурних деталей вотумів 

довіри/інвеститури [67; 144; 484; 825]. Така постановка питання вписується у класичну 

методологію неоінституціоналізму, де неодноразово аргументовано, що "інститути 

важливі". Це виявляється у низці процедурних детермінант вотумів інвеститури. Так, 

інвеститурні правила формування урядів можуть проявлятись як випереджаючі (або 
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ex ante), так і результуючі (або ex post) [238; 526; 614; 975]. Перші мають місце тоді, 

коли парламент або провідна палати парламенту обирає прем’єр-міністра з-поміж 

інших запропонованих кандидатур. Натомість другі простежуються коли, приміром, 

парламент чи провідна палата парламенту лише повинна підтвердити вибір іншого 

політичного актора політичної системи стосовно кандидатури прем’єр-міністра. 

Вотуми довіри/інвеститури, як було зазначено вище, також різняться на підставі 

того, якими є вимоги парламентської більшості, тобто якими є правила прийняття 

рішень про вотуми довіри/інвеститури. Виокремлюють системи, де регламентовано 

потребу наявності відносної, абсолютної, кваліфікованої або негативної більшості 

депутатів від номінального складу парламенту або провідної палати парламенту (а 

інколи – двох палат бікамерального парламенту [345]). Кореляція процедур вотумів довіри 

(інвеститури) також стосується часу: є випадки короткотривалих вотумів інвеститури, 

а є випадки й довгострокових та стадіальних вотумів інвеститури. Також різняться 

наслідки невдалих вотумів довіри/інвеститури: в одних випадках процес формування 

уряду та отримання ним довіри починається з початку; в інших – регламентовано 

обов’язкову відставку парламенту чи провідної палати парламенту; а ще в інших – 

передбачено формування уряду іншими політичними акторами і под. Це засвідчує, 

що реальний світ процедур вотумів довіри/інвеститури строкатий і варіативний, а 

це, очікувано, може мати різні наслідки на формування тих чи інших типів урядів. 

Окрім того, це посилює теоретичну сутність парламентських демократій, зокрема 

"ланцюг" делегування повноважень і відповідальності, де ключову роль у системах 

позитивного й негативного парламентаризму займає парламент (чи провідна палата 

парламенту), який постає ключовим/формотворчим агентом і принципалом. На це є 

низка причин. По-перше, ключовою функцією парламенту в парламентській моделі 

демократії зазвичай вважають формування урядового кабінету, що проявляється у 

виборі варіанта урядового кабінету, його підтвердженні чи незапереченні, а також у 

його підтримці. По-друге (і це безпосередньо випливає з попереднього зауваження), 

парламент уповноважений (якщо це регламентовано конституційно чи законодавчо) 

під час формування урядових кабінетів (як агентів парламентів) використовувати до 

них вотуми довіри/інвеститури, які можуть позиціонуватись або не позиціонуватись 
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як інституційні обмеження процесів перемовин у ході проведення "гри" формування 

урядів. Тобто у такий спосіб парламент (як принципал) спроможний впливати на те, 

який тип уряду буде сформовано. По-третє, важливість інвеститурно-формотворчого 

впливу парламенту (чи провідної палати парламенту) може проявлятися й у тому, що 

в окремих країнах процедура вотуму довіри/інвеститури може застосовуватись як 

певний сигнальний або "рекламний" інструмент, який дає змогу партіям спробувати 

імплементувати передвиборні домовленості про формування гіпотетичних урядів, 

перш ніж буде сформовано реальний (поствиборний) урядовий кабінет [158; 1031]. По-

четверте, вплив парламентської інвеститури проявляється й у тому, що вона може 

підвищувати рівень легітимності політичної влади, зокрема урядового кабінету, що 

триває упродовж значного терміну або опирається у своїх політичних преференціях 

на серединного/медіанного виборця. Однак навіть попри це, доволі важливу роль у 

деяких парламентських демократіях у контексті процедур вотумів довіри/інвеститури 

мають глави держав, особливо якщо вони уповноважені номінувати та призначати 

форматорів урядів, прем’єр-міністрів урядів (які до моменту інвеститури зі сторони 

парламентів або провідних палат парламентів також фактично позиціонуються як 

форматори урядів), а також деяких міністрів урядів. Позиції глав держав особливо 

посилюються в урядово-формотворчому процесі тоді, коли вони уповноважені на 

розпуск парламентів або провідних палат парламентів, якщо останні не спроможні 

забезпечити довірою урядові кабінети, тобто завершити процес їхнього формування. 

Приступаючи до детермінування і компаративного зіставлення національних 

параметрів вотумів довіри/інвеститури в європейських парламентських демократіях, 

ми повинні бути свідомими (про це частково зазначено у попередньому структурному 

підрозділі розвідки), що урядові кабінети можуть змінюватись не лише після 

парламентських виборів, а й у період між парламентськими виборами (черговими 

та достроковими). Причому, на думку дослідників, актуально, що деякі європейські 

парламентські демократії (і системи позитивного парламентаризму, і системи 

негативного парламентаризму) з певних інституційних і партійно-орієнтованих 

причин майже ніколи не апробують практики зміни урядових кабінетів у середині чи 

під час парламентських каденцій, інші парламентські демократії допускають зміни 



294 

урядових кабінетів між парламентськими виборами, і, зрештою, ще інші парламентські 

демократії використовують дострокові парламентські вибори як ресурси/інструменти 

підтвердження або коригування композиції і функціональності урядових кабінетів [67]. У 

цьому контексті примітно та надто важливо те, що якщо вотуми довіри/інвеститури 

конституційно зумовлені й регламентовані, тоді вони здійснюються для формування 

будь-якого нового урядового кабінету – чи після виборів, чи між виборами. Стосовно 

ж інвеститурно-формотворчого впливу глави держави, то він проявляється за  

ідентичною логікою: якщо вплив глави держави на формування урядового кабінету 

регламентовано законодавчо, він також стосується формування кожного нового 

урядового кабінету, а не лише поствиборчого. Специфічний виняток в європейських 

парламентських демократіях становила Греція, де було регламентовано, що попри 

формальну ідентичність процедур отримання урядами вотумів довіри/інвеститури 

після виборів і між виборами, глава держави (президент, якого, що цікаво, обирають у 

парламенті, оскільки Греція – парламентська республіка) наділяється дещо більшими 

повноваженнями із приводу номінування прем’єр-міністра уряду, який формується 

між виборами, аніж із приводу номінування прем’єр-міністра уряду, що формується 

після виборів [238]. Така позиція грецької Конституції 1975 р. була нівельована у 1986 р., 

коли було прийнято поправки до Основного закону, згідно з якими глава держави між 

виборами має призначати/номінувати на прем’єр-міністри особу, запропоновану тією 

парламентською партією, якій належала посада глави попереднього уряду. 

Загалом окреслена логіка формування поствиборчих і міжвиборчих урядових 

кабінетів та їхньої дистинкції з наявністю або відсутністю формальних вотумів 

довіри/інвеститури у системах негативного й позитивного парламентаризму 

(незважаючи на вплив парламентів та глав держав у формуванні урядів) засвідчує, 

що урядові кабінети меншості в європейських парламентських демократіях значно 

частіше формуються (отримують негативні вотуми інвеститури) як поствиборчі у 

системах негативного парламентаризму й у системах позитивного парламентаризму 

країн Західної Європи. Натомість у країнах Центрально-Східної Європи превалюють 

міжвиборчі уряди меншості. 
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Таблиця 4.2 

Статистика поствиборчих і міжвиборчих урядових кабінетів меншості у 

різних конструкціях вотумів довіри/інвеститури європейських систем 

позитивного та негативного парламентаризму (станом на грудень 2016 р.)1 

 

Країна 

Кількість усіх 

парламентських 

виборів 

Кількість урядових 

кабінетів меншості 

Кількість/відсоток (%) 

поствиборчих урядових 

кабінетів меншості 

Кількість/відсоток (%) 

міжвиборчих урядових 

кабінетів меншості 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Бельгія (з 1946 р.) 22 7 6/85,7 1/14,3 

Греція (з 1974 р.) 17 2 2/100,0 0/0,0 

Ірландія (з 1944 р.) 21 13 10/76,9 3/23,1 

Іспанія (з 1977 р.) 13 11 9/81,8 2/18,2 

Італія (з 1946 р.) 18 26 8/30,8 18/69,2 

Мальта (з 1962 р.) 12 1 1/100,0 0/0,0 

Німеччина (з 1949 р.) 18 0 0/0,0 0/0,0 

Фінляндія (з 2000 р.) 4 0 0/0,0 0/0,0 

Франція (1945–1958 рр.) 5 3 2/66,7 1/33,3 

Разом, №/% 130 63 38/60,3 25/39,7 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія (з 1990 р.) 8 5 4/80,0 1/20,0 

Естонія (з 1992 р.) 7 4 0/0,0 4/100,0 

Латвія (з 1990 р.) 9 9 3/33,3 6/66,7 

Литва (з 1990 р.) 8 6 1/16,7 5/83,3 

Польща (з 1989 р.) 9 6 2/33,3 4/66,7 

Румунія (з 1990 р.) 7 14 3/21,4 11/78,6 

Сербія (з 2007 р.) 5 0 0/0,0 0/0,0 

Словаччина (з 1990 р.) 9 6 1/16,7 5/83,3 

Словенія (з 1990 р.) 8 4 0/0,0 4/100,0 

Угорщина (з 1990 р.) 7 2 0/0,0 2/100,0 

Хорватія (з 2000 р.) 6 6 3/50,0 3/50,0 

Чехія (з 1990 р.) 8 5 3/60,0 2/40,0 

Чорногорія (з 2006 р.) 4 0 0/0,0 0/0,0 

Разом, №/% 95 67 20/29,9 47/70,1 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з 1945 р.) 21 2 1/50,0 1/50,0 

Данія (з 1945 р.) 27 36 26/72,2 10/27,8 

Ісландія (з 1946 р.) 22 6 2/33,3 4/66,7 

Люксембург (з 1945 р.) 16 0 0/0,0 0/0,0 

Нідерланди (з 1946 р.) 21 8 2/25,0 6/75,0 

Норвегія (з 1945 р.) 18 20 10/50,0 10/50,0 

Португалія (з 1975 р.) 15 11 7/63,6 4/36,4 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 20 3 2/66,7 1/33,3 

Фінляндія (до 2000 р.) 16 9 2/22,2 7/77,8 

Франція (з 1958 р.) 14 8 1/12,5 7/87,5 

Швеція (з 1944 р.) 22 23 16/69,6 7/30,4 

Разом, №/% 212 126 69/54,8 56/45,2 

 
                                                           
1 До аналізу введено тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети меншості. Таблицю складено на підставі існуючих 

статистичних даних [89; 336; 485]. 
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Сумарно всі європейські системи позитивного парламентаризму проводять дещо 

менше поствиборчих урядових кабінетів меншості: відповідно 44,6% урядів такої 

інвеститурно-формотворчої логіки проти 55,4% міжвиборчих урядових кабінетів 

меншості. Цілком контраверсійна ситуація притаманна для європейських систем 

негативного парламентаризму: 54,8% поствиборчих урядів меншості проти 45,2% 

міжвиборчих урядів меншості. У кроснаціональному контексті спостерігаємо, що 

поствиборчі уряди меншості переважають у таких країнах, як Бельгія, Болгарія, 

Данія, Ірландія, Іспанія, Португалія та Швеція. Тобто у тих країнах, в яких урядові 

кабінети меншості інституціоналізовані як нормальні результати виборчого процесу 

і є узвичаєними наслідками позитивних або негативних вотумів довіри/інвеститури 

(це – системи негативного парламентаризму та системи позитивного парламентаризму, 

що підтверджує наш попередній висновок: урядові кабінети меншості не формуються 

безпосередньо частіше у системах з негативними правилами вотумів інвеститури). В 

інших європейських парламентських демократіях, як бачимо з результатів підрахунків, 

урядові кабінети меншості переважно використовуються на практиці як сценарії 

подолання міжвиборчих урядово-політичних криз, коли колапсу зазнають коаліційні 

уряди більшості чи однопартійні або коаліційні уряди меншості. Це не означає, що в 

таких політичних системах уряди меншості не інституціоналізовані, але засвідчує, 

що природа та призначення таких урядів зовсім інші, ніж у попередній вибірці 

країн. Специфічний випадок в європейських парламентських демократіях (зокрема 

серед тих країн, де уряди меншості формують перманентно) становить Норвегія, у 

якій частота формування поствиборчих і міжвиборчих урядів меншості є сумірною. 

Це означає, що в цій країні уряди меншості особливо інституціоналізовані й можуть 

використовуватись і як нормальний результат виборчого процесу, і як узвичаєний 

наслідок системи негативного парламентаризму, і як сценарій подолання міжвиборчих 

урядово-політичних криз. Одночасно, заявлена логіка формування урядових кабінетів 

меншості у різних рамках інвеститурно-формотворчих процедур демонструє, що в 

окремих кейсах європейських парламентських демократій (це – системи позитивного 

і негативного парламентаризму) не апробовано чи майже не апробовано досвіду й 

практики формування міжвиборчих урядових кабінетів.  
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Це зумовлено формальними правилами і процедурами вотумів інвеститури й 

інституційними варіантами подолання урядово-політичних криз, які у таких кейсах 

здебільшого коригуються достроковими парламентськими виборами1. Це, приміром, 

властиво для таких країн, де перманентно формуються поствиборчі уряди меншості, 

як Бельгія, Данія, Ірландія, Португалія. Лише у них частота формування поствиборчих 

урядових кабінетів меншості значно спричинена частим проведенням дострокових 

парламентських виборів. У решті ж європейських парламентських демократій, як 

компаративно засвідчують дані таблиці 4.3, кореляція дострокових виборів і частоти 

формування поствиборчих і міжвиборчих урядових кабінетів меншості негативна. 

Ураховуючи інституційно-електоральні патерни формування урядових кабінетів 

меншості й повертаючись до деталізації вотумів довіри/інвеститури в європейських 

парламентських демократіях, виокремлюємо декілька дистинктивних параметрів 

класифікації атрибутів парламентських вотумів довіри/інвеститури урядам і порівнюємо 

їх із частотою формування урядів меншості в європейських системах позитивного та 

негативного парламентаризму в 1944–2016 рр. З цією метою цього розглядаємо базові 

маркери парламентських вотумів довіри/інвеститури в європейських парламентських 

демократіях упродовж визначених часових лімітів2 (табл. 4.4), а також їхні (кожного 

окремо) сумарної кореляції зі частотою формування урядів меншості щодо усіх 

(партійних і непартійних) урядових кабінетів у кожному аналітичному кейсі (табл. 4.5)3. 

                                                           
1 Зважаючи на дистинктивну природу урядів меншості, яка регламентується у тому числі і відмінними патернами 

парламентських вотумів довіри/інвеститури урядовим кабінетам, Т. Шмачкова детермінує, що всі уряди меншості 

(однопартійні й коаліційні) треба дихотомувати на дві моделі: урядові кабінети меншості з нестабільною підтримкою або 

інвеститурою на основі одноразової угоди (коли приклади урядів меншості простежуються випадково і не є узвичаєними 

в міжінституційному середовищі), а також урядові кабінети меншості з стабільною підтримкою або інвеститурою на 

основі багаторазової угоди між урядовими та неурядовими/опозиційними партіями в обмін на деякі поступки урядових 

партій неурядовим/опозиційним партіям (коли приклади кабінетів меншості простежуються перманентно, а тому є 

узвичаєними в міжінституційному середовищі). Проте така дихотомія зазвичай стосується коаліційних урядів меншості, в 

яких помітнішими та ширшими є структури міжпартійних відносин і конкуренції [58]. 
2 Так, у західноєвропейських системах позитивного парламентаризму (Бельгія в 1946–1994 рр. та з 1994 р., Греція у 

1974–2001 рр. і з 2001 р., Ірландія з 1944 р., Іспанія з 1977 р., Італія з 1946 р., Мальта з 1962 р., Німеччина з 1949 р., 

Фінляндія з 2000 р., Франція у 1945–1958 рр.), центрально-східноєвропейських системах позитивного парламентаризму 

(Болгарія з 1990 р., Естонія з 1992 р., Латвія з 1990 р., Литва з 1990 р., Польща у 1989–1992 і 1992–1997 р. і з 1997 р., 

Румунія з 1990 р., Сербія з 2007 р., Словаччина у 1990–1999 рр. і з 1999 р., Словенія з 1990 р., Угорщина в 1990–2011 рр. 

і з 2011 р., Хорватія з 2000 р., Чехія у 1990–2013 рр. і з 2013 р., Чорногорія з 2006 р.), європейських (західноєвропейських) 

системах негативного парламентаризму (Австрія із 1945 р., Данія у 1945–1953 рр. та із 1953 р., Ісландія із 1946 р., 

Люксембург з 1945 р., Нідерланди в 1946–1983 рр. та з 1983 р., Норвегія у 1945–2006 рр. та з 2006 р., Португалія в 

1975–1982 рр. та з 1982 р., Сполучене Королівство з 1945 р., Фінляндія у 1945–2000 рр., Франція з 1958 р., Швеція 

з 1944 р.). Це означає, що до аналізу залучено 31 парламентську демократію, інкорпоровану в 44 аналітичні кейси залежно 

від того, що законодавство і традиції констатували про процедури отримання урядами вотумів довіри/інвеститури. 
3 Для здійснення аналізу використовуємо доробки плеяди науковців, які досліджували особливості вотумів інвеститури 

в європейських парламентських демократіях [67; 142; 319; 327; 415; 484; 694; 729; 825; 962; 963]. 
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Таблиця 4.3 

Кореляція частоти дострокових парламентських виборів і частоти 

формування урядових кабінетів меншості у різних конструкціях вотумів 

довіри/інвеститури європейських систем позитивного та негативного 

парламентаризму (станом на грудень 2016 р.)1 

 

Країна 

Кількість 

усіх/дострокових 

парламентських виборів 

Частка дострокових 

парламентських 

виборів, % 

Кількість усіх  

урядових кабінетів/ 

кабінетів меншості 

Частка урядових  

кабінетів 

меншості, % 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Бельгія (з 1946 р.) 22/16 72,7 46/7 15,2 

Греція (з 1974 р.) 17/6 35,3 24/2 8,3 

Ірландія (з 1944 р.) 21/11 52,4 27/13 48,1 

Іспанія (з 1977 р.) 13/1 7,7 15/11 73,3 

Італія (з 1946 р.) 18/9 50,0 66/26 39,4 

Мальта (з 1962 р.) 12/6 50,0 15/1 6,7 

Німеччина (з 1949 р.) 18/3 16,7 25/0 0,0 

Фінляндія (з 2000 р.) 4/0 0,0 10/0 0,0 

Франція (1945–1958 рр.) 5/2 40,0 26/3 11,5 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія (з 1990 р.) 8/3 37,5 13/5 38,5 

Естонія (з 1992 р.) 7/0 0,0 16/4 25,0 

Латвія (з 1990 р.) 9/2 22,2 24/9 37,5 

Литва (з 1990 р.) 8/0 0,0 19/6 31,6 

Польща (з 1989 р.) 9/3 33,3 21/6 28,6 

Румунія (з 1990 р.) 7/0 0,0 22/14 63,6 

Сербія (з 2007 р.) 5/2 40,0 5/0 0,0 

Словаччина (з 1990 р.) 9/4 44,4 17/6 35,3 

Словенія (з 1990 р.) 8/2 25,0 16/4 25,0 

Угорщина (з 1990 р.) 7/0 0,0 11/2 18,2 

Хорватія (з 2000 р.) 6/0 0,0 11/6 54,5 

Чехія (з 1990 р.) 8/3 37,5 16/5 31,3 

Чорногорія (з 2006 р.) 4/2 50,0 5/0 0,0 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з 1945 р.) 21/14 66,7 34/2 5,9 

Данія (з 1945 р.) 27/20 74,1 39/36 92,3 

Ісландія (з 1946 р.) 22/5 22,7 33/6 18,2 

Люксембург (з 1945 р.) 16/1 6,3 21/0 0,0 

Нідерланди (з 1946 р.) 21/12 57,1 32/8 25,0 

Норвегія (з 1945 р.) 18/0 0,0 31/20 64,5 

Португалія (з 1975 р.) 15/7 46,7 24/11 45,8 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 20/5 25,0 26/3 11,5 

Фінляндія (до 2000 р.) 16/4 25,0 44/9 20,5 

Франція (з 1958 р.) 14/6 42,9 39/8 20,5 

Швеція (з 1944 р.) 22/1 4,5 31/23 74,2 
 

                                                           
1 До аналізу введено тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети меншості. Таблицю складено на підставі існуючих 

статистичних даних [89; 336; 485]. 
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По-перше, ініціально треба враховувати найпростішу дистинкцію парламентських 

вотумів довіри/інвеститури, запропоновану К. Стромом, В. Мюллером та Д. Смітом. 

Суть її полягає у виокремленні систем позитивного та негативного парламентаризму 

серед європейських парламентських демократій, у котрих наявні (конституційно 

передбачені) або відсутні (конституційно непередбачені) парламентські вотуми 

довіри/інвеститури урядам [973]. Тобто запропоновано зважати на те, чи парламент або 

провідна палата парламенту (інколи, як в Італії та Румунії, дві палати бікамерального 

парламенту [345]) беруть участь у процедурі вотуму довіри/інвеститури і формуванні 

уряду. Така дистинкція принципова, оскільки вона аргументує, що парламентські 

(позитивні й негативні) вотуми довіри/інвеститури урядовим кабінетам властиві не 

лише для усіх систем позитивного парламентаризму в Європі, а й для певних 

систем негативного парламентаризму в Європі (зокрема, для Португалії та Швеції). 

Це означає, що наявність чи відсутність того чи іншого типу парламентського вотуму 

довіри/інвеститури уряду не треба вважати безпосереднім предиктором висновку 

про тип парламентської демократії як позитивного чи негативного парламентаризму. 

Хоч у кейсі негативного парламентаризму парламентських вотумів довіри/інвеститури 

урядам зазвичай не помічаємо. Натомість про системи позитивного чи негативного 

парламентаризму засвідчують комбінації двох чинників: 1) наявність або відсутність 

парламентських вотумів довіри/інвеститури урядам; 2) у випадку наявності вотумів 

довіри/інвеститури урядам – їхні процедурно-дистинктивні атрибути. У контексті 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях такий висновок дуже 

цінний. Адже він аргументує, що уряди меншості з однаковою частотою формуються 

у системах, де конституційно передбачено (30,1%) та конституційно не передбачено 

(28,7%) парламентських вотумів довіри/інвеститури урядовим кабінетам. Причому 

в європейських системах негативного парламентаризму уряди меншості частіше 

формуються в країнах, в яких регламентовано парламентські (хоч і негативні) 

вотуми довіри/інвеститури урядам (Португалія, Швеція), ніж у країнах, у котрих 

не регламентовано парламентських вотумів довіри/інвеститури урядам (а це  

Австрія, Данія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Франція і 

Сполучене Королівство). Також примітно, що частота формування урядів меншості 
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за умови наявності парламентських вотумів довіри/інвеститури урядам є вищою у 

системах негативного (54,7%), а не позитивного (27,0%) парламентаризму (без 

різниці – чи системи позитивного парламентаризму у Західній (22,5%) або Центрально-

Східній (29,7%) Європі). 

По-друге, необхідно врахувати процедурно-дистинктивні атрибути парламентських 

вотумів довіри/інвеститури урядам, передусім на те, коли чи на якому етапі урядово-

формотворчого процесу та міжпартійних перемовин відбувається голосування стосовно 

вотуму довіри/інвеститури урядовому кабінетові в парламенті. Річ у тому, що вотум 

інвеститури уряду може бути реалізований на початку перемовин про формування 

уряду або умовно наприкінці перемовин про формування уряду (звісно, якщо такі 

перемовини будуть успішними). Відповідно, як уже згадувалось, варто виокремлювати 

випереджаючі (ex ante) і результуючі (ex post) [67; 238; 526; 614; 975] варіанти вотуму 

інвеститури. У першому випадку йдеться про політичний (політико-правовий) акт – 

через нього парламент чи провідна палата парламенту вибирає або ж перевибирає 

форматора очікуваного (гіпотетичного) урядового кабінету. Отже, у випадку 

випереджаючого вотуму довіри/інвеститури значна частина переговорного урядово-

формотворчого процесу, зокрема щодо структурування політичної платформи уряду 

та розподілу міністерських портфелів між партіями, відбувається безпосередньо після 

отримання урядом/форматором вотуму інвеститури. Натомість у зрізі результуючого 

вотуму довіри/інвеститури йдеться про апробацію процедури, згідно з якою очікуваний 

(гіпотетичний) урядовий кабінет і його склад (а також здебільшого і політична 

програма уряду) перевіряються на предмет статусу-кво та підтримки парламенту чи 

провідної палати парламенту. Фактично мовиться про сценарій "реального" вотуму 

довіри/інвеститури урядовому кабінетові, коли депутати парламенту або провідної 

палати парламенту перевіряють підтримку кандидатури прем’єр-міністра уряду, 

міністерсько-персонального складу уряду та/чи програми уряду. Треба усвідомити, 

що дистинкція вотумів інвеститури на випереджаючі й результуючі не є тривіальною, 

оскільки вона може бути продемонстрована на підставі моделі сетера Т. Ромера і 

Г. Розентала [846]. 
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Таблиця 4.4 

Особливості процедур парламентських вотумів довіри/інвеститури в європейських системах позитивного та 

негативного парламентаризму та їхня кореляція з кількістю/частотою формування урядів меншості (1944–2016 р.)1 

 

Країна 

Кількість 

(частота) 

урядових  

кабінетів 

меншості 

Участь парламенту в 

процедурі вотуму 

довіри/інвеститури і 

формування уряду 

Допустима 

кількість 

форматорів чи 

альтернатив 

урядів для 

інвеститури 

Право 

номінувати 

прем’єр-

міністрів/ 

форматорів або 

альтернативи 

урядів 

Кількість спроб 

отримання 

парламентського 

вотуму 

довіри/інвеститури 

Тип 

парламентського 

вотуму довіри/ 

інвеститури 

Правило прийняття 

рішення про 

парламентський 

вотум довіри/ 

інвеститури 

Наслідок невдачі 

парламентського 

вотуму довіри/ 

інвеститури 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Бельгія (1946–1994 рр.)2 7/46 

(15,2) 

Так 1 Глава держави Не передбачено Результуючий Абсолют. більшість Нова спроба 

Бельгія (з 1994 р.) Так 1 Глава держави Не передбачено Результуючий Абсолют. більшість Нова спроба 

Греція (1974–2001 рр.) 2/24 

(8,3) 

Так 1 Глава держави,  

партійні групи 

Не передбачено Випереджаючий Віднос. більшість Розпуск пар-ту 

Греція (з 2001 р.) Так 1 Не передбачено Випереджаючий Віднос. більшість Розпуск пар-ту 

Ірландія (з 1944 р.) 
13/27 

(48,1) 
Так 1 

Парламент, глава 

держави 
Не передбачено 

Випереджаючий + 

результуючий 
Віднос. більшість Нова спроба 

Іспанія (з 1977 р.) 
1/15 

(73,3) 
Так 1 

Глава держави, 

спікер пар-ту 
Не передбачено Випереджаючий 

Абсолют. більшість/  

Віднос. більшість3 

Нова спроба/ 

розпуск пар-ту 

Італія (з 1946 р.) 
26/66 

(39,4) 
Так 1 Глава держави Не передбачено Результуючий Віднос. більшість4 Нова спроба 

 

 

                                                           
1 Аналіз частоти урядів меншості – стосовно партійних і непартійних урядів. В аналіз включено тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети. Таблицю складено на основі 

існуючих статистичних даних та національних конституцій [89; 238; 336; 932]. 
2 Конституція Бельгії не передбачає процедурних особливостей отримання урядами вотумів довіри/інвеститури. Таблицю по Бельгії складено на основі емпіричних даних. 
3 В Іспанії передбачено специфічні правила парламентського вотуму довіри/інвеститури урядовому кабінету. Номінує кандидатуру форматора/прем’єр-міністра король, 

але після консультацій з представниками парламентських фракцій та на підставі рішення спікера Палати представників. Форматор повинен запропонувати нижній палаті 

парламенту політичну програму очікуваного/гіпотетичного уряду. Після цього Палата представників повинна абсолютною більшість від номінального складу надати уряду 

вотум довіри/інвеститури. Якщо цього не відбувається, то впродовж 98 годин відбувається повторне голосування, де вотум інвеститури здобувається відносною більшістю 

депутатів Палати представників. Якщо й у цьому випадку гіпотетичний уряд не отримує довіри/інвеститури, то урядово-формотворчий процес починається заново. Якщо 

таким чином впродовж двох місяців від першого голосування за вотум довіри/інвеститури не буде сформовано урядового кабінету, то король уповноважений розпустити 

дві палати парламенту. Ще одна специфіка вотуму довіри/інвеститури у тому, що він, будучи результуючим, не передбачає затвердження парламентом персонального 

складу уряду. Міністерські портфелі розподіляються королем на підставі подання прем’єр-міністра після отримання урядом вотуму довіри/інвеститури. 
4 Специфіка вотуму довіри/інвеститури в Італії у тому, що в умовах бікамералізму підтримку гіпотетичний/очікуваний уряд повинен одержати від двох палат парламенту. 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мальта (з 1962 р.) 
1/15 

(6,7) 
Так 1 Глава держави Не передбачено Випереджаючий Абсолют. більшість1 Нова спроба 

Німеччина (з 1949 р.) 
0/25 

(0,0) 
Так >1 

Глава держави, 

25% депутатів, 

партійні групи 

3 Випереджаючий 
Абсолют. більшість/ 

Віднос. більшість2 

Уряд глави д-ви чи 

розпуск палати 

Фінляндія (з 2000 р.) 
0/10 

(0,0) 
Так >1 

Парламент, глава 

держави 
3 Випереджаючий Віднос. більшість3 Формування уряду 

Франція (1945–1958 рр.) 
3/26 

(11,5) 
Так 1 Глава держави Не передбачено Випереджаючий4 Абсолют. більшість Розпуск пар-ту 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія (з 1990 р.) 
5/13 

(38,5) 
Так 1 

Глава держави, 

партійні групи 
3 

Випереджаючий + 

результуючий 
Віднос. більшість 

Тимчасовий уряд + 

розпуск пар-ту  

Естонія (з 1992 р.) 
4/16 

(25,0) 
Так >1 

Глава держави, 

парламент 
3 Випереджаючий Віднос. більшість Розпуск пар-ту 

Латвія (з 1990 р.) 
9/24 

(37,5) 
Так 1 Глава держави Не передбачено Результуючий Віднос. більшість Нова спроба 

Литва (з 1990 р.) 
6/19 

(31,6) 
Так 1 Глава держави Не передбачено 

Випереджаючий + 

результуючий 
Віднос. більшість Не передбачено 

Польща (1989–1992 рр.) 
3/5 

(60,0) 
Так 1 Парламент Не передбачено Випереджаючий Абсолют. більшість Не передбачено 

Польща (1992–1997 рр.) 
0/4 

(0,0) 
Так 1 

Глава держави, 

парламент 
4 Результуючий 

Абсолют. більшість/ 

Віднос. більшість5 

Розпуск пар-ту/ 

тимчасовий уряд 

Польща (з 1997 р.) 
3/12 

(25,0) 
Так >1 

Глава держави, 

парламент, 10% 

депутатів 

3 Результуючий Віднос. більшість Розпуск пар-ту 

                                                           
1 Ми відносимо Мальту до системи позитивного парламентаризму. Ст. 80 Конституції декларує, що президент призначає прем’єр-міністра, що повинен користуватись підтримкою 

більшості депутатів парламенту. Сумнів викликає формулювання про призначення президентом прем’єр-міністра, але на користь позитивного парламентаризму діє чинник, що 

Мальта – парламентська республіка, в якій президента обирають у парламенті. Жодна парламентська республіка Європи не є прикладом системи негативного парламентаризму.  
2 Якщо після двох спроб не забезпечено довіри/інвеститури форматору, в третій спробі обраним вважається той кандидат, який отримає найбільше голосів депутатів. Якщо це 

одночасно абсолютна більшість від складу Бундестагу, то такий кандидат стає канцлером. Якщо кандидат обраний, але не абсолютною більшістю від складу Бундестагу, тоді 

президент республіки має право призначити такого кандидата канцлером або розпустити нижню палату парламенту.  
3 Спочатку кандидат на посаду глави уряду має отримати більшість голосів присутніх депутатів парламенту. Якщо цього не вдається зробити за дві спроби, тоді прем’єр-

міністром стає кандидат, який отримує найбільше голосів депутатів парламенту з-поміж усіх інших кандидатів у прем’єр-міністри. Це окреслює різноманітність варіантів 

системи відносної більшості у правилах прийняття рішення про вотум довіри/інвеститури урядовому кабінету, а також означає, що кабінет у Фінляндії формується завжди. 
4 Фактично у Франції в цей період використовували випереджаючий і результуючий вотуми інвеститури уряду: спочатку (це було передбачено конституцією) – за посаду 

прем’єр-міністра та програму уряду, пізніше (це не було передбачено конституцією) – за композицію урядового кабінету. Ми виходимо винятково з оцінки конституції. 
5 Кандидатуру прем’єр-міністра у 1992–1997 рр. пропонував глава держави. Її абсолютною більшістю від свого складу мав затвердити Сейм. Якщо цього не ставалось, то 

кандидатуру прем’єра пропонував Сейм і мав її затвердити абсолютною більшістю свого складу. Якщо й цього не ставалось, окреслені процедури відбувались повторно, але 

з використанням правила прийняття рішення про вотум інвеститури відносною більшістю депутатів Сейму. Якщо й тоді не вдавалось сформувати уряду, глава держави 

отримував альтернативу: а) розпустити Сейм і призначити його дострокові вибори; б) сформувати тимчасово виконуючий обов’язки уряд терміном на 6 місяців. 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Румунія (з 1990 р.) 
14/22 

(63,6) 
Так 1 Глава держави 2 Результуючий Віднос. більшість1 Розпуск пар-ту 

Сербія (з 2007 р.) 
0/5 

(0,0) 
Так 1 Глава держави Не передбачено Результуючий Абсолют. більшість Розпуск пар-ту 

Словаччина (1990–1999 рр.) 6/17 

(35,3) 

Так 1 Глава держави 3 Результуючий Віднос. більшість Розпуск пар-ту 

Словаччина (з 1999 р.) Так 1 Глава держави 3 Результуючий Віднос. більшість Розпуск пар-ту 

Словенія (з 1990 р.) 
4/16 

(25,0) 
Так 1/>1 

Глава держави, 

партійні групи, 

10 депутатів 

3 Випереджаючий 
Абсолют. більшість/ 

Віднос. більшість2 
Розпуск пар-ту 

Угорщина (1990–2011 рр.) 2/11 

(18,2) 

Так 1 Глава держави Не передбачено Випереджаючий + 

результуючий 

Абсолют. більшість Нова спроба 

Угорщина (з 2011 р.) Так 1 Глава держави Не передбачено Абсолют. більшість Нова спроба 

Хорватія (з 2000 р.) 
6/11 

(54,5) 
Так 1 Глава держави Не передбачено Результуючий Абсолют. більшість 

Тимчасовий уряд + 

розпуск пар-ту  

Чехія (1990–2013 рр.) 
5/16 

(31,3) 

Так 1 Глава держави 3 Результуючий Віднос. більшість Уряд глави д-ви за 

згодою спікера пар-

ту чи розпуск пар-ту 
Чехія (з 2013 р.) Так 1 Глава держави 3 Результуючий Віднос. більшість 

Чорногорія (з 2006 р.) 
0/5 

(0,0) 
Так 1 Глава держави Не передбачено Результуючий Абсолют. більшість Нова спроба 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з 1945 р.) 
2/34 

(5,9) 
Ні – Глава держави – – – – 

                                                           
1 Випадок вотуму довіри/інвеститури у Румунії є специфічним. Він включає у себе голосування за кандидатуру прем’єр-міністра, склад і програму урядового кабінету. Проте 

голосують вотум довіри/інвеститури в Румунії дві палати бікамерального парламенту, – Палата депутатів і Сенат, – на їхньому спільному засіданні. Для отримання вотуму 

довіри/інвеститури очікуваний/гіпотетичний урядовий кабінет повинен отримати відносну більшість голосів депутатів двох палат парламенту. Причому у Конституції 

Румунії не вказано прямої вимоги про відносну більшість як правило прийняття рішення про вотум довіри/інвеститури, але є посилання на те, що звичайні закони та постанови 

приймаються більшістю голосів від присутніх членів парламенту. Якщо після двох спроб формування урядового кабінету чи шістдесяти днів від ініціювання процесу отримання 

вотуму довіри/інвеститури уряду жодна зі спроб не є вдалою, президент має право (після консультацій зі спікерами палат парламенту) розпустити орган законодавчої влади. 
2 У Словенії передбачено специфічну процедуру вотуму довіри/інвеститури очікуваному/гіпотетичному урядовому кабінету. Номінування кандидатури прем’єр-міністра 

після консультацій із лідерами парламентських груп та фракцій здійснює глава держави. Після цього відбувається процес таємного "обрання" прем’єр-міністра у нижній палаті 

парламенту, для чого потрібна абсолютна більшість від її номінального складу палати. У випадку неотримання вотуму інвеститури глава держави після повторних консультацій з 

лідерами парламентських груп і фракцій пропонує нову або ідентичну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра. Разом із цим, уможливлено номінування кандидатів на главу 

уряду парламентськими групами (не менше десяти депутатів). Якщо запропоновано кілька кандидатур, стосовно кожної (починаючи із президентської) відбувається окреме 

голосування (у порядку, як вони запропоновані). Коли прем’єр-міністра не обрано, тобто уряд не отримав вотуму довіри/інвеститури, президент достроково може припинити 

повноваження парламенту та призначити нові вибори. Однак навіть у вказаному випадку конституційно закладено досить цікавий нюанс. Якщо за попередньою процедурою 

обрання прем’єр-міністра успіху не досягнуто, президент може скористатись "останнім" шансом здійснення функції "делегування повноважень" новому урядовому кабінету. 

Якщо за 84 години нижня палата парламенту більшістю присутніх голосів депутатів (тобто відносною більшістю) "прийме рішення" про проведення нових виборів прем’єр-

міністра, вони відбудуться і в них для обрання прем’єр-міністра та вираження вотуму інвеститури уряду буде достатньо відносної більшості голосів депутатів палати. Голосування 

за різних кандидатів відбувається у "встановленому порядку": спочатку за кандидатів, які отримали відносну більшість голосів у попередньому турі обрання прем’єр-міністра, 

а потім за нових кандидатів (преференція теж надається кандидатам глави держави). Якщо й так не обрано прем’єр-міністра та уряд, відбуваються вибори до парламенту. 
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Закінчення табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Данія (1945–1953 рр.) 36/39 

(92,3) 

Ні – Глава держави – – – – 

Данія (з 1953 р.) Ні – Глава держави – – – – 

Ісландія (з 1946 р.) 
6/33 

(18,2) 
Ні – Глава держави – – – – 

Люксембург (з 1945 р.) 
0/21 

(0,0) 
Ні – Глава держави – – – – 

Нідерланди (1946–1983 рр.)  8/32 

(25,0) 

Ні – Глава держави – – – – 

Нідерланди (з 1983 р.)  Ні – Глава держави – – – – 

Норвегія (1945–2006 рр.) 20/31 

(64,5) 

Ні – Глава держави – – –   – 

Норвегія (з 2006 р.) Ні – Глава держави – – –   – 

Португалія (1975–1982 рр.) 
4/10 

(40,0) 
Так 1 Глава держави 3 Результуючий Негат. більшість Розпуск пар-ту 

Португалія (з 1982 р.) 
7/14 

(50,0) 
Так 1 Глава держави Не передбачено Результуючий Негат. більшість1 Нова спроба 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 
3/26 

(11,5) 
Ні2   – Глава держави – – – – 

Фінляндія (до 2000 р.)3 
9/44 

(20,5) 
Ні   – Глава держави – – – – 

Франція (з 1958 р.) 
8/39 

(20,5) 
Ні – Глава держави – – – – 

Швеція (з 1944 р.) 
23/31 

(74,2) 
Так 1 Спікер пар-ту 4 Випереджаючий Негат. більшість4 Розпуск пар-ту 

                                                           
1 Суть португальського правила прийняття рішення про негативний вотум довіри/інвеститури урядовому кабінету (а точніше програмі кабінету) негативною більшістю полягає 

у тому, що проти програми урядового кабінету/прем’єр-міністра, запропонованого главою держави, не повинна проголосувати абсолютна більшість депутатів парламенту. Якщо 

цього не стається, вважають, що прем’єр-міністра призначено й обрано. Якщо проти програми урядового кабінету/прем’єр-міністра голосує абсолютна більшість депутатів 

парламенту, урядово-формотворчий процес починається заново із призначення главою держави нового форматора/прем’єр-міністра. 1975–1982 рр. формування уряду таким 

чином було обмежене трьома спробами, після чого у випадку невдачі глава держави був зобов’язаний розпустити парламент. Сьогодні кількість спроб не лімітована.  
2 Специфічність британського випадку негативного парламентаризму і неучасті парламенту в процедурі вотуму інвеститури й формування уряду у тім, що в цій країні формально 

не передбачено вотуму інвеститури кабінету, кандидатуру в прем’єр-міністри якого пропонує Корона. Однак вотум довіри кабінету фактично має місце й ним слугує вотум довіри на 

промову кандидата в прем’єр-міністри на першому засіданні новообраного парламенту. Однак це не відповідає класичному розумінню вотуму інвеститури, який трактують як етап 

формування уряду, на якому парламент або провідна палата парламенту має можливість виразити свою позицію із приводу доцільності формування уряду, за результатами чого 

перевіряють, чи очікуваний уряд сформовано. Натомість у Сполученому Королівстві, як вказано вище, швидше йдеться про "момент інвеститури", оскільки вотум інвеститури на 

промову кандидата, як демонструє практика, є символічною та стверджувально-позитивною (за яку голосує абсолютна більшість від складу парламенту) процедурою. Більше того, 

"момент інвеститури" у Сполученому Королівстві не має "конституційного мандата", а регламентований у підконституційних документах, зокрема в парламентському регламенті. 
3 У Конституції Фінляндії в цей період не було достеменно передбачено поняття парламентського вотуму довіри/інвеститури урядовому кабінету. Лише окреслювалось, що 

після консультацій із парламентськими групами президент призначав членів урядового кабінету. Це засвідчує на користь системи негативного парламентаризму.  
4 Суть шведського правила прийняття рішення про негативний вотум довіри/інвеститури урядовому кабінету негативною більшістю полягає у тому, що проти кандидатури 

прем’єр-міністра, запропонованої спікером парламенту, не повинна проголосувати абсолютна більшість депутатів парламенту. Якщо цього не стається, вважають, що прем’єр-

міністра призначено й обрано. Якщо проти кандидатури прем’єр-міністра чотири рази підряд голосує абсолютна більшість депутатів парламенту, останній розпускають. Однак 

партії по-різному інтерпретують доцільність голосування не лише за чи проти кандидатури прем’єр-міністра, а й за чи проти політичної програми уряду. 
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Вчені зауважують, що на момент перевірки вотуму довіри певному очікуваному 

уряду парламент або провідна палата парламенту фактично діють згідно з "закритими 

правилами", оскільки до уваги парламентаріїв береться якась конкретна модель та 

альтернатива урядового кабінету. Відповідно парламент чи його провідна палата 

не можуть видозмінювати жодного аспекту такої урядово-формотворчої моделі й 

альтернативи – ні прем’єр-міністра/форматора, ні складу уряду, ні політичного курсу 

та програми уряду, – не починаючи урядово-формотворчого процесу заново [238]. Це є 

основою інкорпорації відносно сильних позицій впливу на порядок денний за  

інформатором (чи чинним прем’єр-міністром) і/чи форматором (зазвичай очікуваним 

прем’єр-міністром гіпотетичного уряду). Останні окреслюються як сетери порядку 

денного урядово-формотворчого процесу. Адже вони можуть використовувати 

на свою користь факт, що парламент чи провідна палата парламенту наділені  

суто повноваженнями приймати або відхиляти формотворчу позицію, близьку чи 

віддалену від інформатора або форматора. У такому контексті випереджаючий 

тип вотуму довіри/інвеститури є гнучкішим, оскільки парламент чи його провідна 

палата можуть оперувати своєрідним "правилом поправки", маючи "прихованими" 

кілька варіантів/альтернатив очікуваних/гіпотетичних урядових кабінетів. Деякі 

парламенти або провідні палати парламентів узагалі оперують мультиплікаторними 

(складними) процедурами перевірки вотумів довіри/інвеститури, тобто апробують 

кілька варіантів/альтернатив гіпотетичних урядових кабінетів. У такому випадку 

зростає ймовірність формування власне урядів меншості, зокрема в країнах, де немає 

впевненості у формуванні урядів більшості. Хоч саме випереджаючі вотуми інвеститури 

триваліші, тому становлять штучну перешкоду у формуванні урядів меншості. 

Ситуацію ускладнюють європейські парламентські демократії, у котрих існує 

процедура поєднання випереджаючого й результуючого вотумів довіри/інвеститури 

урядам. Вони зазвичай відбуваються поетапно, оскільки спочатку використовують 

випереджаючий вотум довіри/інвеститури для підтвердження кандидатури прем’єр-

міністра (форматора) та/чи персонального складу уряду, а згодом застосовують 

результуючий вотум довіри для підтвердження політичної програми уряду (або 

політичної програми та персонального складу уряду). 
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Таблиця 4.5 

Кореляція частоти формування урядових кабінетів меншості в європейських системах позитивного і негативного 

парламентаризму та дистинктивних параметрів парламентських вотумів довіри/інвеститури урядам або їхньої 

відсутності1 

Дистинктивний параметр парламентського вотуму 

довіри/інвеститури 

СПП (ЗЄ) СПП (ЦСЄ) СПП (Є) СНГ (Є) ЄПП 

КУМ/ КВУ, 

№ 

ЧУМ, 

% 

КУМ/ КВУ, 

№ 

ЧУМ, 

% 

КУМ/ КВУ, 

№ 

ЧУМ, 

% 

КУМ/ КВУ, 

№ 

ЧУМ, 

% 

КУМ/ КВУ, 

№ 

ЧУМ, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. УЧАСТЬ ПАРЛАМЕНТУ В ПРОЦЕДУРІ ВОТУМУ ДОВІРИ/ІНВЕСТИТУРИ ТА ФОРМУВАННЯ УРЯДУ (НАЯВНІСТЬ ВОТУМУ ІНВЕСТИТУРИ) 

Так 59/247 23,9 64/184 34,8 123/431 28,5 32/53 60,4 155/484 32,0 

Ні – – – – – – 90/291 30,9 90/291 30,9 

Разом 59/247 23,9 64/184 34,8 123/431 28,5 122/344 35,5 245/775 31,6 

2. ТИП ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ВОТУМУ ДОВІРИ/ІНВЕСТИТУРИ 

Випереджаючий 14/110 12,7 11/35 31,4 25/145 17,2 23/31 74,2 48/176 27,3 

Результуючий 33/111 29,7 40/107 37,4 73/218 33,5 9/22 40,9 82/240 34,2 

Випереджаючий + результуючий 12/26 46,2 13/42 31,0 25/68 36,7 – – 25/68 36,7 

Відсутність парламентського вотуму інвеститури – – – – – – 90/291 30,9 90/291 30,9 

Разом 59/247 23,9 64/184 34,8 123/431 28,5 122/344 35,5 245/775 31,6 

3. ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ВОТУМ ДОВІРИ/ІНВЕСТИТУРИ 

Абсолютна більшість 11/87 12,6 9/33 27,3 20/120 16,7 – – 20/120 16,7 

Відносна більшість 40/123 32,5 51/131 38,9 91/254 35,8 – – 91/254 35,8 

Абсолютна більшість/відносна більшість 8/37 21,6 4/20 20,0 12/57 21,1 – – 12/57 21,1 

Негативна більшість – – – – – – 32/53 60,4 32/53 60,4 

Відсутність парламентського вотуму інвеститури – – – – – – 90/291 30,9 90/291 30,9 

Разом 59/247 23,9 64/184 34,8 123/431 28,5 122/344 35,5 245/775 31,6 

                                                           
1 Умовні позначення: СПП – системи позитивного парламентаризму; СНГ – системи негативного парламентаризму; ЄПП – європейські парламентські демократії; ЗЄ – 

Західна Європа; ЦСЄ – Центрально-Східна Європа; КУМ – кількість урядів меншості; КВУ – кількість всіх урядів; ЧУМ – частота урядів меншості. На відміну від інших 

даних і з огляду на наявну статистику, аналіз здійснено станом на квітень 2015 р., тобто не враховуючи декількох кабінетів, сформованих упродовж квітня 2015 – грудня 2016 рр. 
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Закінчення табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. ДОПУСТИМА КІЛЬКІСТЬ ФОРМАТОРІВ АБО АЛЬТЕРНАТИВ УРЯДІВ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ВОТУМУ ДОВІРИ/ІНВЕСТИТУРИ 

1 59/213 27,7 53/143 37,1 112/356 31,5 32/53 60,4 144/409 35,2 

>1 0/34 0,0 11/41 26,8 11/75 14,7 – – 11/75 14,7 

Відсутність парламентського вотуму інвеститури – – – – – – 90/291 30,9 90/291 30,9 

Разом 59/247 23,9 64/184 34,8 123/431 28,5 122/344 35,5 245/775 31,6 

5. ПРАВО НОМІНУВАТИ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРІВ/ФОРМАТОРІВ АБО АЛЬТЕРНАТИВИ УРЯДІВ 

Глава держави 37/152 24,3 45/121 37,2 82/273 30,0 99/313 28,8 181/586 30,9 

Глава держави і парламент (спікер парламенту) 20/47 42,6 7/29 24,1 27/76 35,5 – – 27/76 35,5 

Глава держави і партійні групи/депутати 2/48 4,2 9/29 31,0 11/77 14,3 – – 11/77 14,3 

Парламент (спікер парламенту) – – 3/5 60,0 3/5 60,0 23/31 71,0 26/36 72,2 

Разом 59/247 23,9 64/184 34,8 123/431 28,5 122/344 35,5 245/775 31,6 

6. КІЛЬКІСТЬ СПРОБ ОТРИМАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ВОТУМУ ДОВІРИ/ІНВЕСТИТУРИ 

2 спроби – – 14/21 66,7 14/21 66,7 – – 14/21 66,7 

3 спроби 0/34 0,0 26/85 30,6 26/119 21,8 4/10 40,0 30/129 23,3 

4 спроби – – 0/4 0,0 0/4 0,0 23/31 74,2 23/35 65,7 

Не передбачено 59/213 27,7 24/74 32,4 83/287 28,9 5/12 41,7 88/299 29,4 

Відсутність парламентського вотуму інвеститури – – – – – – 90/291 30,9 90/291 30,9 

Разом 59/247 23,9 64/184 34,8 123/431 28,5 122/344 35,5 245/775 31,6 

7. НАСЛІДОК НЕВДАЧІ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ВОТУМУ ДОВІРИ/ІНВЕСТИТУРИ 

Нова спроба формування уряду 54/164 31,1 11/38 28,9 65/202 32,2 5/12 41,7 70/214 32,7 

Розпуск парламенту 5/49 10,2 30/81 37,0 35/130 26,9 27/41 65,9 62/171 36,3 

Уряд глави держави (тимчасовий уряд)/розпуск парламенту 0/34 0,0 14/42 33,3 14/76 18,4 – – 14/76 18,4 

Не передбачено – – 9/23 39,1 9/23 39,1 – – 9/23 39,1 

Відсутність парламентського вотуму інвеститури – – – – – – 90/291 30,9 90/291 30,9 

Разом 59/247 23,9 64/184 34,8 123/431 28,5 122/344 35,5 245/775 31,6 
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Приклади поєднання двох типів парламентських вотумів довіри/інвеститури 

з-поміж європейських парламентських демократій – Ірландія, Болгарія, Литва та 

Угорщина, тобто винятково системи позитивного парламентаризму1. Причому частота 

формування урядових кабінетів меншості у таких системах достатньо висока 

(36,7%), хоча й лімітована незначною кількістю емпіричних випадків урядових 

кабінетів меншості. Серед усіх європейських парламентських демократій урядові 

кабінети меншості переважно формуються за наслідками поєднання випереджаючих і 

результуючих вотумів довіри/інвеститури (36,7%), дещо рідше – за наслідками 

використання результуючих вотумів довіри/інвеститури (34,2%), ще рідше – у 

випадку відсутності парламентських вотумів довіри (30,9%), а найрідше – у 

випадку використання випереджаючих вотумів довіри/інвеститури (27,3%). 

Однак це не виконується у випадку окремих груп парламентських демократій. 

Так, у системах позитивного парламентаризму в Західній Європі уряди меншості 

найчастіше простежуються у випадку поєднання випереджаючого та результуючого 

вотумів інвеститури (Ірландія – 46,2%), не дуже часто – у випадку використання 

результуючого вотуму інвеститури (Бельгія, Італія – 29,7%), а найрідше – під час 

використання випереджаючого вотуму інвеститури (Греція, Іспанія, Мальта,  

Німеччина, Фінляндія (з 2000 р.), Франція (у 1945–1958 рр.) – 12,7%). Інша 

ситуація – у системах позитивного парламентаризму в Центрально-Східній Європі: 

найбільше урядам меншості сприяють випадки результуючого вотуму інвеститури 

(Латвія, Польща із 1992 р., Румунія2, Сербія, Словаччина, Хорватія, Чорногорія, 

                                                           
1 Наприклад, ст. 92 Конституції Литви регламентує, що прем’єр-міністр за згодою Сейму (парламенту) повинен 

бути підтверджений або звільнений главою держави (президентом), але одночасно вимагає, щоби прем’єр-міністр 

упродовж 15 днів від підтвердження главою держави представив склад урядового кабінету (який він сформував і 

який був підтверджений главою держави) та політичну програму уряду на обговорення Сейму. Щоб уряд отримав 

офіційний мандат (тобто почав функціонувати), він повинен отримати парламентську підтримку відносної більшості 

депутатів Сейму. Схожа практика використовувалась свого часу в Сербії, коли діяла конституція 2003 р.: згідно ст. 27 і 

35, парламент спочатку висловлював вотум довіри кандидатурі форматора/прем’єр-міністра, а пізніше персональному 

складу урядового кабінету. Сьогодні такої практики у сербському законодавстві не передбачено, але вона цілком 

аналогічною є в ірландському випадку, де теж поєднано випереджаючий і результуючий вотуми довіри/інвеститури. 

У Болгарії та Угорщині процедури синтезування випереджаючого та результуючого вотумів довіри/інвеститури є 

дещо модифікованими (детально див. національні конституції Болгарії та Угорщини). 
2 Специфіка результуючого вотуму довіри/інвеститури в Румунії (окрім зауважень із табл. 4.4) у тому, що перед 

голосуванням за урядовий кабінет в цілому двома палатами парламенту на їхньому спільному засіданні Палата депутатів 

(нижня палата румунського парламенту) голосує за окремих міністрів урядового кабінету. Виглядає це таким чином, 

що окремі міністри уряду проходять американський варіант інвеститурних/стверджувальних слухань у відповідних 

комітетах палати парламенту. Однак результати голосування комітетів нижньої палати парламенту є рекомендаціями, 

а не остаточними рішеннями, адже тільки парламент приймає рішення про підтримку чи непідтримку інвеститури 

урядовому кабінету. 
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Чехія1 – 37,4%), менше – випадки випереджаючого вотуму довіри (Естонія,  

Польща 1989–1992 рр., Словенія – 31,4%), найменше – кейси випереджаючого 

та результуючого вотумів інвеститури (Болгарія, Литва, Угорщина2 – 31%). 

Загалом ситуація в європейських системах позитивного парламентаризму та в усіх 

парламентських демократіях переймає логіку країн із позитивним парламентаризмом 

у Західній Європі. Відмінність становлять системи негативного парламентаризму, де 

урядам меншості найбільше сприяють випереджаючі вотуми довіри/інвеститури 

(Швеція – 74,2%), значно менше – результуючі вотуми довіри/інвеститури 

(Португалія – 40,9%), найменше – випадки відсутності вотумів довіри (решта 

європейських систем негативного парламентаризму – 30,9%). Це підтверджує 

висновки використання попереднього дистинктивного параметру вотумів інвеститури. 

По-третє, важливе процедурне значення у контексті використання вотумів довіри 

(інвеститури) під час формування урядів мають правила прийняття рішень про вотуми 

довіри (інвеститури). Як уже зазначалось, вотуми довіри/інвеститури розподіляють на 

позитивні й негативні. Позитивні вотуми інвеститури забезпечуються підтримкою 

кваліфікованої, абсолютної чи відносної парламентської більшості, негативні вотуми 

інвеститури – підтримкою негативної парламентської більшості (або незапереченням 

абсолютної парламентської більшості). Оскільки серед європейських парламентських 

демократій не апробовано систем кваліфікованої більшості як правила отримання 

очікуваними урядами парламентських вотумів довіри/інвеститури, то вважають, що 

найстрогішим парламентським правилом є система абсолютної більшості. Її суть у 

тім, що очікуваний/гіпотетичний урядовий кабінет для того, аби бути фіналізованим 

чи створеним, повинен отримати парламентську підтримку понад 50% мандатів від 

номінального складу парламенту/провідної палати парламенту (інколи двох палат 

бікамерального парламенту [345]). Тобто за інвеституру уряду має проголосувати сумарно 

                                                           
1 Особливості результуючого вотуму довіри/інвеститури в Чехії у тому, що голосування за вотум інвеститури уряду 

згідно з Конституцією 1993 р. (та поправок до неї від 2013 р.) стосується винятково композиції урядового кабінету (тобто 

посади прем’єр-міністра та складу уряду). Однак за традицією конституції 1960 р., де регламентувалось голосування 

за політичну програму уряду, сьогодні у Чехії під час голосування інвеститури уряду де-факто використовують ідею 

про "конституційну звичку", адже голосують і за політичну програму, і за композицію урядового кабінету. 
2 В Угорщині до 2011 р. конституційно було передбачено, що вотум довіри/інвеститури очікуваному уряду передбачає 

(крім всього іншого) голосування за політичну програму уряду. В конституційних поправках від 2011 р. було 

регламентовано, що вотум довіри/інвеститури означає голосування винятково за посаду прем’єр-міністра, але на 

практиці це окреслюється голосуванням за кандидатуру прем’єр-міністра й програму урядового кабінету [239, с. 7]. 
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більша кількість депутатів, ніж сумарна кількість депутатів, котрі не беруть участі в 

голосуванні (чи утримуються від нього) або голосують проти інвеституру уряду [605, с. 3].  

На відміну від системи абсолютної більшості, система відносної більшості – це 

правило прийняття рішень про вотуми довіри/інвеститури урядам, згідно з яким 

очікуваний/гіпотетичний урядовий кабінет для того, щоби бути фіналізованим чи 

створеним, повинен отримати парламентську підтримку понад 50% мандатів від 

фактичного складу парламенту/провідної палати парламенту (інколи – двох палат 

бікамерального парламенту) – тобто від депутатів, які присутні або беруть участь у 

голосуванні (залежно від конкретного національного контексту). Отже, згідно зі 

системами відносної більшості не враховуються мандати відсутніх депутатів або ж 

мандати присутніх депутатів, які не беруть участі/утримуються у голосуванні (тобто 

враховуються голоси лише тих депутатів, які голосують "за" і "проти" [723; 819]). Це 

означає, що в системах відносної більшості гіпотетичний уряд меншості легше  

отримуватиме вотум довіри/інвеститури парламенту чи провідної палати парламенту 

тоді, коли збільшуватиметься кількість депутатів, які не беруть участі/утримуються 

від голосування. Натомість у випадку збільшення кількості депутатів, які не беруть 

участі/утримуються від голосування у системах абсолютної більшості, одержання 

вотуму довіри/інвеститури урядового кабінету меншості ускладнюється, бо відсоток 

і кількість відданих прихильників/симпатиків такого уряду зменшується [67]. Зауважимо, 

що до систем відносної більшості ми відносимо такі правила отримання урядами 

парламентських вотумів довіри/інвеститури, згідно з якими достатньо, аби за такі уряди 

проголосувало більше депутатів, ніж за будь-які інші альтернативи урядів, навіть тоді, коли 

це менше відносної або абсолютної більшості депутатів парламенту чи провідної 

палати парламенту. В західній політичній науці для позначення окреслених правил 

отримання урядами вотумів довіри/інвеститури інколи застосовують термін "правило 

більшості" (англ. plurality rule), виокремлюючи його від поняття "відносна 

більшість" (англ. simple majority)1. У конкретному аналітичному ракурсі ми цього не 

                                                           
1 Загалом треба зважати, що західна політична наука дистинктивно підходить до розмежування понять "відносна 

більшість" та "правило більшості". Так, В. Богданор аргументує, що ці поняття функціонально є синонімічними, а 

Т. Бергман – що, ці поняття функціонально нееквівалентні. Ми погоджуємось із висновком Т. Бергмана узагалі, але 

зауважуємо, що у випадку чинних сьогодні європейських парламентських демократій паралельно спрацьовує і висновок 

В. Богданора. Тому система відносної більшості і правило більшості функціонально еквівалентні [144, с. 63; 175, с. 350]. 



311 

робимо, оскільки в європейських парламентських демократіях "правило більшості" 

завжди є складовою системи "відносної більшості": "правило більшості" ніколи не 

застосовується ініціально на початку урядово-формотворчого процесу та не постає 

першою стадією голосування стосовно отримання вотуму довіри/інвеститури, а лише 

слугує завершальною стадією урядово-формотворчого процесу, коли видається 

неможливим сформувати урядовий кабінет на підставі системи "відносної більшості"1 

(детально див. табл. 4.4). Окрім того, на користь спорідненості "правила більшості" та 

системи "відносної більшості" в урядово-формотворчому контексті засвідчує й те, що 

у випадку "правила більшості" депутати голосують за декілька кандидатур форматорів 

чи декілька альтернатив урядів, а перемагає та, яка отримує найбільший відсоток 

голосів депутатів, що фактично є системою відносної більшості. 

Нарешті, система негативної більшості – це таке правило прийняття рішень про 

вотуми довіри/інвеститури урядам, згідно з яким очікуваний/гіпотетичний урядовий 

кабінет задля того, щоб бути сформованим або фіналізованим, не повинен отримати 

заперечення абсолютної більшості депутатів від складу легіслатури [144, с. 57; 239, 

с. 9; 605, с. 3–4]. Це підтверджує, що уряд існує доти, доки проти нього не проголосує 

абсолютна парламентська більшість, або що уряд може бути сформований навіть 

тоді, коли проти нього проголосує відносна парламентська більшість2. Отже, це 

підтверджує наш попередній висновок про те, що система негативної більшості є 

лише одним із варіантів формалізації системи негативного парламентаризму. Тобто 

для систем негативного парламентаризму можуть бути притаманні й парламентські 

вотуми довіри/інвеститури як такі, що інкорпоровано у досвіді Швеції (випереджаючий 

                                                           
1 Єдиний відомий випадок застосування "правила більшості" як ініціального (на першій стадії голосування вотуму 

довіри/інвеститури уряду) серед країн Європи був апробований, на думку Х. А. Чейбуба, Ш. Мартіна та Б. Е. Раша, 

Грецією за конституцією 1952 р. У ст. 78 основного закону йшлось, що уряд, для того, щоби отримати вотум інвеститури, 

мав бути підтриманий 2/5 від складу парламенту. Однак, з позиції Т. Лоуверса, у цьому випадку радще доводиться 

розглядати використання "правила менше, ніж більшості". Станом на 2016 р. "правило більшості" серед європейських 

парламентських демократій не застосовувалось ініціально на початку урядово-формотворчого процесу й не було першою 

стадією голосування щодо отримання вотуму довіри/інвеститури уряду, а лиш слугувало завершальною стадією урядово-

формотворчого процесу, коли виявлялося не можливим створити урядовий кабінет на підставі системи "відносної 

більшості", наприклад, у Німеччині та Фінляндії [238; 605, с. 4]. 
2 Цікаве зауваження пропонує Т. Лоуверс, який зазначає, що якщо би "правило більшості" застосовувалось ініціально на 

початку урядово-формотворчого процесу та становило першу стадію голосування про отримання вотуму довіри/інвеститури 

уряду, то воно фактично було би слабшим правилом прийняття рішення про вотум довіри/інвеститури уряду, ніж система 

негативної більшості [605, с. 4]. 
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вотум довіри чи інвеститури) та Португалії (результуючий вотум довіри або  

інвеститури)1. 

Таблиця 4.6 

Правила прийняття рішень про парламентські вотуми довіри/інвеститури 

урядовим кабінетам та їхня апробація в європейських парламентських 

демократіях (1944–2016 рр.)2 

Правило прийняття 

рішення про 

парламентський вотум 

довіри/інвеститури уряду 

Математичний вигляд 

правила прийняття 

рішення про вотум 

довіри/інвеститури 

Тип 

парламентської 

демократії 

Приклади серед європейських парламентських 

демократій 

Система абсолютної 

більшості 
Y > (N + A) 

Позитивний 

парламентаризм 

Бельгія (з 1946 р.), Іспанія (з 1977 р., перша спроба 

формування уряду), Мальта (з 1962 р.), Німеччина (з 

1949 р., перша та друга спроби формування уряду), 

Польща (1989–1992 рр.), Польща (1992–1997 рр., 

перша та друга спроби формування уряду), Сербія 

(з 2007 р.), Словенія (з 1990 р., перша і друга спроби 

формування уряду), Угорщина (з 1990 р.), Франція 

(1945–1958 рр.), Хорватія (з 2000 р.), Чорногорія (з 

2006 р.) 

Система відносної 

більшості 
Y > N 

Позитивний 

парламентаризм 

Болгарія (з 1990 р.), Греція (з 1974 р.), Естонія (з 

1992 р.), Ірландія (з 1944 р.), Іспанія (з 1977 р., друга 

спроба формування уряду), Італія (з 1946 р.), Латвія 

(з 1990 р.), Литва (з 1990 р.), Польща (1992–1997 рр., 

третя і четверта спроби формування уряду), Польща 

(з 1997 р.), Румунія (з 1990 р.), Словаччина (з 1990 р.), 

Словенія (з 1990 р., третя/остання спроба 

формування уряду), Фінляндія (з 2000 р., перша та 

друга спроби формування уряду), Чехія (з 1990 р.) 

"Правило більшості" Y1 > Yn для кожного n 
Позитивний 

парламентаризм 

Німеччина (з 1949 р., третя/остання спроба 

формування уряду), Фінляндія (з 2000 р., 

третя/остання спроба формування уряду) 

Система негативної 

більшості 
(Y + A) > N 

Негативний 

парламентаризм 
Португалія (з 1975 р.), Швеція (з 1944 р.) 

"Правило менше, ніж 

більшості" 

Y > M (Y + N + A),  

M < 0,5 

Позитивний 

парламентаризм 
Греція (1952 р.) 

Відсутність вотуму 

довіри/інвеститури 

уряду 

– 
Негативний 

парламентаризм 

Австрія (з 1945 р.), Данія (з 1945 р.), Ісландія (з 

1946 р.), Люксембург (з 1945 р.), Нідерланди (з 

1946 р.), Норвегія (з 1945 р.), Сполучене 

Королівство (з 1945 р.), Фінляндія (1945–2000 рр.), 

Франція (з 1958 р.) 

 

                                                           
1 З цього приводу Х. А. Чейбуб, Ш. Мартін і Б. Е. Раш зауважують про критичний/екстремальний випадок реалізації 

системи негативної більшості в Швеції у 1978 р., коли кандидат на посаду прем’єр-міністра О. Ульстен був підтриманий 

лише 39 з 349 членів Риксдагу (парламенту). Причому 66 депутатів парламенту проголосували проти урядового 

кабінету О. Ульстена, 215 депутатів утримались від голосування. Це означає, що проти урядового кабінету була відносна 

більшість депутатів Риксдагу, але цього було недостатньо, щоби не сформувати уряд. Ще один цікавий випадок у 

Швеції стався через рік, коли за кандидата на посаду прем’єр-міністра Т. Фаллдіна проголосували 170 депутатів, а 

проти 174 депутати. Однак уряд було сформовано, адже 174 депутати Риксдагу не становили абсолютної більшості 

від номінального складу парламенту, тобто 175 депутатів (349/2=174,5, що заокруглено дорівнює 175 мандатам) [67; 176, 

с. 56; 238]. 
2 Умовні позначення: Y – голоси за вотум довіри/інвеститури уряду; Yn – голоси за вотум довіри/інвеститури 

альтернативному уряду n; N – голоси проти вотуму довіри/інвеститури уряду; A – відсутні депутати і/або голоси тих, 

хто утримався від голосування за вотум довіри/інвеститури уряду; M – вимога для отримання вотуму довіри/інвеститури 

(%). Таблицю складено на підставі даних Т. Лоуверса [605, с. 5]. 
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Серед усіх парламентських демократій найчастіше формуються урядові кабінети 

меншості у системах, де регламентовано негативні правила рішень про вотуми довіри 

чи інвеститури, тобто в системах, у котрих вотуми довіри/інвеститури повинні бути 

підтримані негативною більшістю або незаперечені абсолютною більшістю депутатів 

парламенту чи провідної палати парламенту. Це властиво для Португалії та Швеції: 

тут сумарна/середня частота формування урядів меншості становить 60,4%. 

Однак негативні правила рішень про вотуми довіри/інвеститури властиві винятково для 

систем негативного парламентаризму, де у такий спосіб уряди меншості формуються 

навіть частіше, ніж у випадку відсутності формальних вимог про вотуми інвеститури 

(це стосується решти європейських систем негативного парламентаризму, частота 

формування урядів меншості у яких становить 30,9%). Що ж стосується систем 

позитивного парламентаризму, то в них найчастіше уряди меншості формуються на 

підставі використання правил про прийняття вотумів довіри/інвеститури відносною 

парламентською більшістю (у Західній Європі (Греція, Ірландія, Італія, Фінляндія з 

2000 р.) – 32,5% урядів меншості, у Центрально-Східній Європі (Болгарія, 

Естонія, Латвія, Литва, Польща з 1997 р., Румунія, Словаччина, Чехія) – 38,9% 

урядів меншості, у всіх європейських системах позитивного парламентаризму – 

35,8% урядів меншості). Рідше уряди меншості формуються у системах, де  

регламентовано й апробовано синтезовані варіанти інституційних правил прийняття 

вотумів довіри/інвеститури: спочатку абсолютною парламентською більшістю, а 

за невдачі – відносною парламентською більшістю. У системах позитивного  

парламентаризму країн Західної Європи (Іспанія, Німеччина) частота формування 

урядів меншості за такими правилами прийняття вотумів інвеститури становить 21,6%, 

у системах позитивного парламентаризму країн Центрально-Східної Європи (Польща 

у 1992–1997 рр., Словенія) – 20%, а у всіх європейських системах позитивного 

парламентаризму – 21,1%. Урешті-решт, сумарно/в середньому серед усіх 

європейських систем позитивного парламентаризму уряди меншості найрідше  

формуються у випадку використання інституційних правил про прийняття вотумів 

довіри/інвеститури урядам абсолютною парламентською більшістю. У позитивному 

парламентаризмі країн Західної Європи (Бельгія, Мальта, Франція у 1945–1958 рр.) 
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частота формування урядів меншості за такими правилами прийняття вотумів довіри 

становить 12,6%, у системах позитивного парламентаризму країн Центрально-

Східної Європи (Польща у 1989–1992 рр., Сербія, Угорщина, Хорватія, Чорногорія) – 

27,3%, а у всіх європейських системах позитивного парламентаризму – 16,7%. Це 

аргументує, що уряди меншості за наявності формальних вимог про вотуми інвеститури 

частіше формуються у випадку спрощення інституційних засад прийняття вотумів 

інвеститури: від систем негативної більшості до систем абсолютної більшості.  

По-четверте, побічне дистинктивно-процедурне значення інституційного впливу 

вотумів довіри/інвеститури на формування урядів меншості враховує такий маркер 

порівняльного аналізу, як допустима кількість форматорів або альтернатив урядів 

для парламентського вотуму довіри/інвеститури. В європейських демократіях, де 

формалізовано парламентські вотуми довіри/інвеститури урядам, урядові кабінети 

меншості частіше (у системах позитивного парламентаризму в Західній і Центрально-

Східній Європі й у системах негативного парламентаризму загалом) формуються у 

випадку наявності лише однієї альтернативи форматора чи тільки однієї альтернативи 

урядового кабінету. Частота формування урядів меншості у таких кейсах становить, 

відповідно: у системах позитивного парламентаризму в Західній Європі – 27,7%, у 

системах позитивного парламентаризму в Центрально-Східній Європі – 37,1%, у всіх 

європейських системах позитивного парламентаризму – 31,5%, у всіх європейських 

системах негативного парламентаризму – 60,4%, а загалом ж у всіх європейських 

парламентських демократіях – 35,2%. Значно рідше (менше ніж у двічі) урядові 

кабінети меншості формуються у випадку наявності більше ніж однієї альтернативи 

форматора чи більше ніж однієї альтернативи урядового кабінету. Сумарна частка 

таких урядів меншості в європейських парламентських демократіях дорівнює 14,7%: 

у системах позитивного парламентаризму в Західній Європі (Німеччина, Фінляндія 

з 2000 р.) такі уряди не простежуються, у системах позитивного парламентаризму 

в Центрально-Східній Європі (Естонія, Польща з 1997 р., Словенія) – 26,8%, у 

системах негативного парламентаризму такі правила не передбачено. Це аргументує, 

що уряди меншості у парламентських демократіях, для яких властиві парламентські 

вотуми довіри/інвеститури, є радше усвідомленими, а не випадковими рішеннями.  
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По-п’яте, дескриптивне процедурне значення впливу вотумів довіри/інвеститури 

на формування урядів меншості (зокрема в контексті попереднього маркера) передбачає 

врахування такого маркера аналізу, як право номінувати прем’єр-міністра/форматора 

чи альтернативу уряду. Серед усіх європейських парламентських демократій (системи 

позитивного й негативного парламентаризму) урядові кабінети меншості найчастіше 

формуються у тому випадку, коли право ініціювати урядові кабінети та номінувати 

прем’єр-міністрів мають лише парламенти/провідні палати парламентів чи спікери 

парламентів/провідних палат парламентів (Польща 1989–1992 рр., Швеція). У такому 

випадку частота урядів меншості становить понад 70% кейсів усіх урядових 

кабінетів. Значно рідше формуються уряди меншості в тому випадку, коли правом 

номінувати прем’єр-міністрів і альтернативи урядів наділені паралельно глави держав 

і спікери парламентів/провідних палат парламентів або парламенти/провідні палати 

парламентів як такі: сумарно в європейських парламентських демократіях і системах 

позитивного парламентаризму частота формування урядів меншості в таких умовах 

становить 35,5%; у системах позитивного парламентаризму в країнах Західної  

Європи (Ірландія, Іспанія, Фінляндія з 2000 р.) – 42,6%; у системах позитивного 

парламентаризму в країнах Центрально-Східної Європи (Естонія, Польща з 1992 р.) – 

24,1%. Ще менше урядів меншості формується тоді, коли право номінувати 

прем’єр-міністрів і альтернативи урядів мають винятково глави держав (навіть у 

системах негативного парламентаризму, де не передбачено парламентських вотумів 

довіри, а номінування главою держави прем’єр-міністра/уряду означає автоматичне 

формування уряду): сумарно в європейських парламентських демократіях – це 

30,9%; в європейських системах негативного парламентаризму – 28,8%; в 

європейських системах позитивного парламентаризму – 30%; у системах 

позитивного парламентаризму в країнах Західної Європи (Бельгія, Італія, Мальта, 

Франція у 1945–1958 рр.) – 24,3%; у системах позитивного парламентаризму в 

країнах Центрально-Східної Європи (Латвія, Литва, Румунія, Сербія, Словаччина, 

Угорщина, Хорватія, Чехія, Чорногорія) – 37,2%. Врешті-решт, найрідше уряди 

меншості формуються у випадку, коли правом номінувати прем’єр-міністрів й уряди 

наділені паралельно/результативно глави держав та партійні групи (фракції)/депутати 
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парламентів/провідних палат парламентів. Сумарно в європейських парламентських 

демократіях і системах позитивного парламентаризму частота формування урядів 

меншості в таких умовах становить 14,3%; причому в системах позитивного 

парламентаризму в країнах Західної Європи (Греція та Німеччина) – 4,2%; у 

системах позитивного парламентаризму країн Центрально-Східної Європи (Болгарія 

та Словенія) – 31%. Загалом це аргументує, що немає чіткого інституційного 

зв’язку між ініціаторами урядово-формотворчих процесів та ініціаторами урядових 

кабінетів і частотою формування урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях, хоч і спостерігається тенденція збільшення кількості й частоти урядів 

меншості у системах, де в цьому зрізі урядово-формотворчо превалюють парламенти.  

По-шосте, практика європейських парламентських демократій засвідчує, що частота 

формування урядів меншості не залежить від такого інституційного предиктора, як 

кількість спроб отримання парламентського вотуму довіри/інвеститури очікуваним 

урядом або форматором/прем’єр-міністром. Наприклад, досвід Румунії виявляє, що 

уряди меншості часто формують у випадку, коли конституційно передбачено лише 

дві спроби ініціювання урядового кабінету (або ж дві спроби урядово-формотворчого 

процесу), наслідком невдачі яких є розпуск парламенту. Натомість цілком аналогічні 

висновки простежуємо у Швеції, в котрій апробовано, що уряди меншості часто 

формуються у випадку, коли конституційно передбачено чотири спроби ініціювання 

урядового кабінету (або чотири спроби урядово-формотворчого процесу), наслідком 

невдачі яких також є розпуск парламенту. Сумарно у цих кейсах уряди меншості 

становлять понад 65% усіх урядових кабінетів. Контраверсійні випадки в 

європейських парламентських демократіях демонструють інституційні системи, в 

котрих передбачено три спроби ініціювання урядових кабінетів: в середньому у таких 

сценаріях уряди меншості становлять 23,3% усіх урядових кабінетів, у тому 

числі: в системах негативного парламентаризму – 40%, а в системах позитивного 

парламентаризму – 21,8%; у системах позитивного парламентаризму в Західній 

Європі (Німеччина та Фінляндія з 2000 р.) – 0%, а в системах позитивного 

парламентаризму в Центрально-Східній Європі (Болгарія, Естонія, Польща з 1997 р., 

Словаччина, Словенія, Чехія) – 30,6%. 
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По-сьоме, незначне прогностичне значення для окреслення частоти формування 

урядів меншості має і такий дескриптор парламентських вотумів довіри/інвеститури, 

як наслідки невдачі вотумів довіри/інвеститури, тобто наслідки неформування урядів. 

Загалом в європейських парламентських демократіях уряди меншості найчастіше 

формують тоді, коли очікуваним наслідком невдач урядово-формотворчих процесів є 

розпуск парламенту/провідної палати парламенту (36,3%). Значно рідше – якщо 

очікуваним наслідком невдач урядово-формотворчих процесів виявляється початок 

нових урядово-формотворчих процесів (32,7%), а найрідше – коли наслідком невдач 

урядово-формотворчих процесів є формування тимчасово виконуючих обов’язків 

урядових кабінетів (18,4%). Однак детерміновані зауваження/висновки не повністю 

стосуються системах позитивного та негативного парламентаризму. Наприклад, у 

системах негативного парламентаризму та центрально-східноєвропейських системах 

позитивного парламентаризму вагомість очікуваних наслідків неформування урядів та 

їхнього впливу на формування урядів меншості зменшується в розглянутому порядку, 

а в західноєвропейських системах позитивного парламентаризму і загалом у системах 

позитивного парламентаризму – в порядку від нових спроб формування урядів, до 

розпуску легіслатур і формування тимчасово виконуючих обов’язків урядових кабінетів. 

Але Х. А. Чейбуб, Ш. Мартін і Б. Е. Раш [239, с. 2] вважають, що на формування 

різних типів урядів (зокрема урядів меншості) у парламентських демократіях, тобто 

демократіях "асамблейної/парламентської довіри", впливають не лише формалізовані 

й узвичаєні парламентські вотуми довіри/інвеститури (чи їхня відсутність) та їхні патерни 

і конструкції, але й інші (про окремі уже згадувалось) інституційні правила, які 

інкорпоровані за парламентами/провідними палатами парламентів. Серед них: роль 

парламенту/провідної палати парламенту у виборі урядового кабінету (форматора 

чи прем’єр-міністра та складу урядового кабінету); кількість палат парламенту, які 

залучені до процесу вибору і формування уряду, а також правила прийняття рішень 

про довіру/інвеституру уряду в кожній палаті парламенту; політичні наслідки і 

подальші дії за умови невибору й неформування парламентом урядового кабінету. 

Роль парламенту чи провідної палати парламенту у виборі урядового кабінету 

(форматора чи прем’єр-міністра та складу урядового кабінету), тобто партії/партій, 
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які формують урядовий кабінет і беруть у ньому участь, може бути неактивною, 

активною та реактивною (про роль та порівняння "сили" парламентів або провідних 

палат парламентів та їхніх структурних складових в інших контекстах виконавчо-

законодавчих відносин, зокрема в ракурсі урядів меншості, йтиметься в наступних 

розділах розвідки). Окремі європейські парламенти (тобто парламенти з-поміж 

європейських парламентських демократій), причому зазвичай у системах негативного 

парламентаризму, не відіграють жодної формально-вирішальної ролі у виборі і/чи 

формуванні кабінетів. Вони формально є неактивними [239, с. 3; 549]. Натомість у 

декотрих системах негативного і здебільшого позитивного парламентаризму парламенти 

чи провідні палати парламентів активно вибирають або підтверджують нові урядові 

кабінети. Причому зазвичай за рахунок процедури формального голосування, яку, 

як зазначено у нашому дослідженні, іменують вотумом довіри/інвеститури урядовому 

кабінетові. Такі парламенти поділяють на активні й реактивні: перші застосовують 

практику випереджаючих вотумів довіри/інвеститури, другі – практику результуючих 

вотумів довіри/інвеститури. З огляду на інституційно-політичну практику (а не лише 

на конституційні регламентації), очевидно, що серед європейських парламентських 

демократій парламенти в урядово-формотворчому процесі є/були: неактивними в 

Австрії, Данії, Ісландії, Люксембурзі, Нідерландах, Норвегії, Фінляндії (до 2000 р.), 

Франції; активними – в Греції, Естонії, Іспанії, Мальті, Німеччині, Польщі (в 1989–

1992 рр.), Словенії, Сполученому Королівстві (у процесі голосування моменту 

інвеститури на промову прем’єр-міністра в новообраному парламенті), Фінляндії (з 

2000 р.), Франції (у 1945–1958 рр.) та Швеції; реактивними – у Бельгії, Болгарії, 

Ірландії, Італії, Латвії, Литві, Польщі (з 1992 р.), Португалії, Румунії, Словаччині, 

Сербії, Угорщині, Хорватії, Чехії та Чорногорії. Середня кількість урядів меншості в 

європейських парламентських демократіях упродовж 1944–2015 рр. була найбільшою 

у системах із неактивними парламентами (10,9%), значно меншою – у системах із 

реактивними парламентами (6,4%), а найменшою – у системах з активними 

парламентами (4,6%). Трохи відмінні висновки отримуємо за результатами аналізу 

частоти формування урядових кабінетів меншості: найчастіше їх формують в 

системах із реактивними парламентами (34,5%), майже ідентично часто – у 
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системах із неактивними парламентами (32,6%), а найрідше – у системах із 

активними парламентами (25,5%). Отже, урядові кабінети меншості частіше 

формують в європейських системах негативного парламентаризму із неактивними 

парламентами, а також в європейських системах позитивного парламентаризму із 

реактивними парламентами. Натомість уряди меншості невластиві для систем, 

де функціонують активні в урядово-формотворчому зрізі парламенти.  

Кількість палат парламенту, які залучені до процесу вибору і формування уряду, 

а також правила прийняття рішень про довіру/інвеституру уряду в кожній із палат 

парламенту також мають важливе значення в урядово-формотворчому процесі, 

тому можуть впливати на частоту формування урядів меншості. Про це зазначено в 

розвідках Д. Діермайера, Х. Ереслан й А. Мерло [324], Дж. Дракмана, М. Зейса і 

Л. Мартіна [344; 345], Х. А. Чейбуба, Ш. Мартіна і Б. Е. Раша [239, с. 2], Дж. Цебеліса і 

Ж. Мані [1005], В. Хеллера та Д. Брандусе [459] (див. попередній розділ дослідження). 

Можемо перевірити такий зв’язок на підставі кореляції частоти формування урядових 

кабінетів меншості у системах, в яких на формування урядів впливають лише нижні 

палати бікамеральних парламентів або унікамеральні/однопалатні парламенти, та 

системах, у яких на формування урядів впливають нижні й верхні палати бікамеральних 

парламентів. Серед країн Європи нижні та верхні палати парламентів беруть участь у 

забезпеченні вотумів довіри чи інвеститури урядам лише в Італії та Румунії (про 

особливості цього див. у табл. 4.4) [84; 85]. Окрім того, у цих країнах кабінети 

відповідальні перед двома палатами парламентів. Примітно, що середньостатистично 

уряди меншості в європейських парламентських демократіях частіше формувались 

саме у системах, в яких вотуми довіри/інвеститури урядам залежать від підтримки 

двох палат парламентів: 46,5% урядів меншості від усіх урядових кабінетів 

у таких системах порівняно з 29,5% урядів меншості у системах, де вотуми 

довіри/інвеститури урядам залежать від однопалатних парламентів чи лише нижніх 

палат двопалатних парламентів.  

Підсумовуючи, доходимо висновку, що вплив конструкцій вотумів довіри або 

інвеститури на формування урядів меншості (а також інших типів урядових кабінетів) 

достатньо значний. Це простежуємо і в простій перевірці того, чи конституціями та 
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законодавством окремих країн регламентовано парламентські вотуми інвеститури 

урядовим кабінетам, і в детермінуванні інституційного дизайну парламентських 

вотумів довіри/інвеститури як гетерогенних правил та процедур, які не завжди треба 

синтезувати й комбінувати у цілісні аналітичні групи. Саме тому очевидно, що 

наявність або відсутність вотумів довіри/інвеститури, а також їхні комбінації та 

процедурні патерни по-різному впливають на частоту формування різних типів 

урядів, зокрема й урядів меншості. З-поміж таких патернів виокремлюють: участь 

або неучасть парламенту в процедурі вотуму довіри/інвеститури та формування 

уряду (наявність чи відсутність вотуму інвеститури); тип парламентського вотуму 

довіри/інвеститури (випереджаючий чи результуючий); правило прийняття рішення 

про парламентський вотум довіри/інвеститури урядовому кабінетові (абсолютною, 

відносною, негативною парламентською більшістю); допустима кількість форматорів 

або альтернатив урядів для парламентського вотуму довіри/інвеститури уряду; право 

номінувати прем’єр-міністрів/форматорів чи альтернативи урядів; кількість спроб 

отримання парламентського вотуму довіри/інвеститури; наслідок невдачі вотуму 

довіри/інвеститури. Однак перевірка кореляції цих патернів вотумів довіри/інвеститури 

і частоти формування урядів меншості узагальнено засвідчує, що інституційний дизайн 

вотумів довіри/інвеститури здебільшого усереднено не впливає на частоту формування 

урядів меншості, хоча окремі патерни вотумів довіри/інвеститури у цьому контексті є 

визначальними. Приміром, визначальна позиція таких дослідників, як Я. Бадж та 

М. Лейвер [210; 560], М. Лейвер і Н. Шофілд [567], М. Лейвер і К. Шепсл [913], К. Стром 

[969], які стверджують (і це доведено підрахунками), що інституційний критерій 

абсолютної більшості як правила вотуму довіри/інвеститури не чутливий до частоти 

формування урядів меншості. Адже у деяких країнах уряди формують на підставі 

наявності не абсолютної, а відносної більшості депутатів парламентів чи провідних 

палат парламентів. Це підтверджує дослідницьку позицію про те, що на формування 

урядів меншості впливають не лише внутрішньопарламентські (партійні/міжпартійні) 

політичні атрибути, а й позапарламентські (конституційні та інституційні) важелі, 

зокрема інституційна прийнятність конкуруючих кандидатів на посаду глави уряду, 

право номінування кандидатів на посаду прем’єр-міністра, особливості забезпечення 
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більшості для реалізації парламентського вотуму інвеститури, спосіб голосування 

за вотум довіри (інвеститури) гіпотетичному/очікуваному урядовому кабінетові 

[846; 933] (зокрема прем’єр-міністрові, складу чи програмі урядового кабінету). 

 

4.3. Політико-правова специфіка й особливості відповідальності урядових 

кабінетів меншості в європейських парламентських демократіях у ракурсі 

інституційно зумовлених процедур вотумів довіри та недовіри чинним урядам 

 

Як зазначено у попередніх підрозділах дослідження, іншими інституційними 

атрибутами/принципами, які детермінують позитивний і негативний парламентаризм 

(загалом феномен парламентської демократії), є процесуально-процедурні параметри 

відповідальності та ймовірного дострокового припинення повноважень урядів. Вони 

звикло репрезентовані у таких інституційних інструментах, як парламентські вотуми 

довіри й недовіри чинним урядам, адже сутність парламентської демократії переважно 

інкорпорована у феномені колективно відповідального перед парламентом урядового 

кабінету [939, с. 15–16]. Тобто кабінету, склад котрого чи окремі міністри котрого за 

наполяганням і впливом парламенту з політичних мотивів можуть припинити 

повноваження, спричиняючи потребу формування нового урядового кабінету або ж 

заміщення міністрів [810; 820]. Як наслідок, В. Мюллер, Т. Бергман та К. Стром 

висновують: "критерій відповідальності" є генеральною складовою парламентської 

демократії, зокрема внаслідок того, що толерування уряду більшістю у парламенті є 

принциповою характеристикою системи державної влади [704, с. 12]. На противагу в 

парламентських демократіях процеси формування урядових кабінетів, як зазначено в 

попередньому підрозділі дослідження, можуть бути унаслідувані від інституційних і 

конституційних ролей парламентів/їх провідних палат та/чи глав держав. Саме тому 

політичну відповідальність урядів у парламентських демократіях часто називають 

парламентською відповідальністю урядів чи системою методів і форм парламентського 

контролю за діяльністю урядів та їхніх політичних наслідків [46, с. 130].  

Аналізуючи відповідальність урядів перед парламентами/провідними палатами 

парламентів у парламентських демократіях, традиційно використовують ідею про 
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"парламентське домінування/переважання над урядом " [46, с. 130]. Для прикладу, 

Г. Дьорінг виокремлює три виміри парламентської "сили" над урядом: контроль 

порядку дебатів і слухань у комітетах та комісіях; "сила" комітетів у законодавчому 

процесі; повноваження формувати порядок голосувань у парламенті [335]. Д. Олсон 

і Ф. Нортон вирізняють атрибути прийняття конституцій, інституційні параметри 

політичних систем (напівпрезидентських республік і парламентських республік та 

монархій у випадку європейських парламентських демократій), а також параметри 

інституціоналізації партійних систем [742] (частина цих атрибутів у зрізі урядів 

меншості розглянута у попередніх розділах дослідження; див. також наступні 

розділи розвідки). Саме з огляду на це, у політичній науці узвичаєна позиція, що 

парламентське домінування/переважання над урядами в парламентських демократіях 

виявляється у кількох вимірах: повноваження парламенту чи його провідної палати 

(або двох палат бікамерального парламенту) ініціювати вотум довіри/інвеститури у 

процесі формування нового уряду (про це йшлось у попередніх підрозділах роботи); 

повноваження урядового кабінету (чи прем’єр-міністра) перевіряти вотум довіри з 

боку парламенту чи його провідної палати (або двох палат парламенту) під час 

функціонування чинного уряду; повноваження парламенту або його провідної палати 

(чи двох палат бікамерального парламенту) виражати вотум недовіри чинному уряду; 

повноваження парламенту або його провідної палати (чи двох палат парламенту) 

робити зміни в складі уряду1; остереження парламенту або його провідної палати 

(чи двох палат бікамерального парламенту) стосовно дострокового розпуску (щоби 

дисциплінувати та стабілізувати парламент і/чи уряд) [46, с. 130–131].  

Парламентська відповідальність урядів у парламентських демократіях зазвичай 

здійснюється через такі інституційні механізми/інструменти, як вотум довіри/відмова 

у довірі й вотум недовіри чинному уряду. Окрім того, нерідко застосовують такі 

інструменти політико-правового структурування діяльності урядових кабінетів з боку 

парламентів/провідних палат парламентів, як інтерпеляції (запитання) та імпічменти.  

                                                           
1 Процедури змін і перестановок у складі урядового кабінету також відрізняються: інколи зміни у складі урядового 

кабінету не потребують підтвердження парламентом; іноді підтвердження парламенту потребує кожна зміна в складі 

урядового кабінету; іноді підтвердження парламенту потребує зміна передбаченої/фіксованої кількості міністрів у складі 

урядового кабінету. 
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По-особливому логіка парламентської відповідальності урядів відображена в 

інституційному інструменті вотуму недовіри, оскільки він, на відміну від вотуму 

довіри/інвеститури очікуваному уряду та вотуму довіри чинному уряду, притаманний 

(хоч і в різних формах) для усіх парламентських демократій [635] (детально окреслено 

у табл. 4.7). Тому загалом вотум недовіри чинному уряду є критичним атрибутом 

парламентської демократії. З огляду на це, а також враховуючи міркування Ф. Руссо 

та Л. Верзічеллі [865], Х. А. Чейбуба, Ш. Мартіна і Б. Е. Раша [238; 239], виокремлення 

інституційних інструментів вотумів довіри і недовіри урядам (та інших інституційних 

інструментів), а не лише вотумів довіри/інвеститури очікуваним урядам, безпосередньо 

підтверджує той факт, що дистинкція парламентських демократій на системи 

позитивного й негативного парламентаризму відбувається не лише завдяки наявності 

своєрідних (ідіосинкратичних) чинників (інкорпорованих у вотумах інвеститури), а й 

через системні причини1. Подібно Т. Бергман, В. Мюллер, К. Стром і М. Бломгрен [142], 

У. Сіеберер [933] та Т. Лоуверс [605, с. 2] зазначають: дистинкція парламентських 

демократій на системи позитивного і негативного парламентаризму може бути оцінена 

не лише як механізм вирізнення позитивних і негативних правил формування урядів, а й 

як аспект сили парламентських повноважень чи, у ширшому зрізі, як маркер/частина 

взаємовідносин між парламентом/провідною палатою парламенту (принципалом) та 

урядом (агентом) у "ланцюгу" делегування повноважень і відповідальності.  

Унаслідок цього абсолютно очевидно, що свідомий вибір конституційного варіанта 

парламентської демократії – прямий наслідок бажаного/очікуваного та встановленого 

інституційного балансу (рівноваги) парламенту, урядового кабінету й глави держави. 

Емпірично зрозуміло також, що парламентські демократії зі системами позитивного 

та негативного парламентаризму, тобто з позитивними та негативними правилами 

формування урядів і парламентських вотумів довіри/інвеститури очікуваним урядам 

(або їхньої відсутності), різняться з огляду на те, як інші політичні/владні інститути 

впливають на виконавчо-законодавчі відносини. Причому політичні інститути у 

заданому контексті можуть розумітись або як незалежні змінні (зокрема тоді, коли 

ми оцінюємо те, як вони впливають на політичну поведінку), або як залежні змінні 

                                                           
1 Додатково див. [317; 605; 868]. 
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(особливо, коли оцінюємо, що зумовлює їхнє створення, прийняття і апробацію) [865, 

с. 3], але синтез усіх варіантів їхньої взаємодії інкорпорується у конституціях та інших 

нормативно-правових (не обов’язково писаних) актах. Це детермінує, що кожний 

політичний інститут, який визначає особливості/патерни й наслідки виконавчо-

законодавчих відносин, може стати інструментом формування того чи іншого типу 

урядового кабінету (в тому числі й кабінету меншості). Тобто він може бути 

предиктором для розвитку міжінституційних зв’язків у "ланцюгу" делегування 

повноважень і відповідальності в парламентських демократіях.  

Інакше кажучи, на формування, функціонування та відповідальність того чи 

іншого різновиду урядового кабінету впливають не лише формотворчо-процедурні 

патерни (інкорпоровані у вотумах довіри/інвеститури очікуваним урядам), а й 

очікувані особливості та наслідки дострокового припинення повноважень урядових 

кабінетів (які інкорпоровані у вотумах довіри й недовіри чинним урядам). Так, перші 

встановлюють параметри отримання урядами "агентства" парламентами, а другі – 

параметри втрати урядами "агентства" [79; 144; 317; 974]. Між ними, на думку 

Т. Саалфелда, мають бути детерміновані відносини інституційного балансу і компромісу 

[868, с. 358]. Це означає, що формотворчо-процедурні патерни впливають на особливості й 

наслідки дострокового припинення повноважень урядів, визначаючи типологізаційну 

структуру останніх у тій чи іншій системі [605]. Приміром, позитивні правила формування 

урядів (тобто системи позитивного парламентаризму) теоретично строгіші на 

стадії ведення перемовин про альтернативи урядів. Тому вони, ймовірно, повинні 

генерувати менш вразливі урядові кабінети. Зате негативні правила формування 

урядів (тобто системи негативного парламентаризму), які, як доведено у попередньому 

підрозділі, все-таки сприяють більшій частоті формування саме урядових кабінетів 

меншості, теоретично менш строгі на стадії ведення перемовин про альтернативи 

урядів. У зв’язку з цим вони, вірогідно, повинні генерувати вразливіші урядові кабінети, 

хоча би з огляду на те, що останні більше піддаються парламентському контролю [319; 

865, с. 4; 931–933; 973; 1031] (про атрибути стабільності урядів меншості йтиметься далі). 

Зокрема – на підставі сильніших бюджетних повноважень парламентів і повноважень 

парламентів контролювати порядок денний, сильніших парламентських комітетів і 
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впливовіших парламентських запитів/інтерпеляцій, а також безпосередніших та 

інституційно окреслених процедур вотумів довіри і недовіри чинним урядам. 

Різниця таких процедур парламентського контролю урядових кабінетів, як вотум 

довіри і вотум недовіри чинному урядові (інші процедури розглянемо у наступних 

розділах), спостерігається ось у чому: перша процедура завжди безпосередньо 

ініціюється урядовим кабінетом (зокрема прем’єр-міністром), а друга процедура – 

парламентом або провідною палатою парламенту (чи будь-якою з палат двопалатного 

парламенту). Ми вже зазначали, що процесуально-процедурні ознаки та параметри 

дострокового припинення повноважень урядів, інкорпоровані у вотумах недовіри, 

можуть корелювати на підставі того: якими є конституційно-інституційні правила 

прийняття рішень про відставку урядів; які інституційні обмеження встановлюються 

стосовно самих процедур вотумів недовіри (зокрема, кількість підписів, потрібна для 

оголошення процедур вотумів недовіри; часові й істотні/змістовні обмеження щодо 

процедур вотумів недовіри; обмеження спричинені тим, чи вотум недовіри має  

унаслідуватись альтернативою формування нового урядового кабінету, тобто вотумом 

довіри/інвеститури новому урядовому кабінету). На противагу вотум довіри чинному 

кабінетові – конституційне/нормативне право, гарантоване урядовому кабінетові, суть 

якого полягає у тому, що урядовий кабінет може просити або перевіряти вотум довіри 

парламенту чи провідної палати парламенту (або ж відразу двох палат двопалатного 

парламенту) стосовно будь-якого законопроекту уряду чи суспільно-політичного питання, 

ініційованого урядом, складу уряду та самого факту існування уряду. Вотум довіри 

чинному урядові за правовими й політичними наслідками може прирівнюватись або 

не прирівнюватись до вотуму недовіри чинному уряду. Саме тому вотум довіри 

чинному урядові може корелювати на підставі схожих маркерів, що й вотум недовіри 

чинному урядові, але за винятком обмежень, що вотум довіри не має унаслідуватись 

альтернативою формування будь-якого нового урядового кабінету, тобто вотумом 

довіри/інвеститури новому/очікуваному урядовому кабінетові. Таке правило властиве 

для так званих конструктивних вотумів недовіри чинним урядовим кабінетам. У 

цьому зрізі зауважимо, що загалом існує чимало способів вираження вотуму недовіри 

чинному урядовому кабінетові: від недовіри чи звинувачення конкретного міністра 
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урядового кабінету до звичайного вотуму недовіри чинному урядовому кабінетові, а 

також до конструктивного вотуму недовіри урядовому кабінетові. Конструктивний 

вотум недовіри урядовому кабінетові, на відміну від звичайного вотуму недовіри, 

обмежує змогу парламенту/його провідної палати (чи двох палат бікамерального 

парламенту) відправляти урядовий кабінет у відставку і як наслідок пасивно стабілізує 

урядовий кабінет у тій чи іншій країні. Адже конструктивний вотум недовіри 

урядовому кабінетові, на відміну від звичайного вотуму недовіри урядовому кабінетові, 

водночас передбачає висунення кандидатури нового прем’єр-міністра, складу і/або 

програми уряду (залежно від особливостей вотуму інвеститури очікуваному урядові). 

Разом із цим, потрібно розуміти: процедурно й інституційно вотуми довіри та 

недовіри чинним урядам різняться серед європейських парламентських демократій 

диференційованіше, а тому вони, з огляду на те, що системно зумовлюють останні, 

по-різному впливають на кількість випадків і частоту формування урядів меншості. 

Унаслідок цього виокремимо декілька дистинктивних параметрів класифікації 

інституційних атрибутів спочатку парламентських вотумів недовіри чинним урядам, а 

згодом – парламентських вотумів довіри чинним урядам та порівняти їх із частотою 

формування урядів меншості в європейських системах позитивного та негативного 

парламентаризму в 1944–2016 рр. Для цього пропонуємо розгляд основних маркерів 

парламентських вотумів довіри/недовіри чинним урядовим кабінетам в європейських 

парламентських демократіях упродовж окреслених часових лімітів1 (детально див. 

табл. 4.7 і 4.8) та їх (кожного окремо) сумарної кореляції з частотою формування 

урядів меншості щодо усіх (партійних і непартійних) урядових кабінетів у кожному 

аналітичному кейсі2 (див. табл. 4.9). 

                                                           
1 Наприклад, у західноєвропейських системах позитивного парламентаризму (Бельгія з 1946 р., Греція з 1974 р., Ірландія з 

1944 р., Іспанія з 1977 р., Італія з 1946 р., Мальта з 1962 р., Німеччина з 1949 р., Фінляндія з 2000 р., Франція у 1945–

1958 рр.), центрально-східноєвропейських системах позитивного парламентаризму (Болгарія з 1990 р., Естонія з 1992 

р., Латвія з 1990 р., Литва з 1990 р., Польща в 1989–1992, 1992–1997 р. та з 1997 р., Румунія з 1990 р., Сербія з 2007 р., 

Словаччина з 1990 р., Словенія з 1990 р., Угорщина в 1990–2011 рр. і з 2011 р., Хорватія з 2000 р., Чехія з 1990 р., а також 

Чорногорія з 2006 р.), європейських (західноєвропейських) системах негативного парламентаризму (Австрія з 1945 р., 

Данія з 1945 р., Ісландія з 1946 р., Люксембург з 1945 р., Нідерланди з 1946 р., Норвегія з 1945 р., Португалія в 1975–

1982 рр. і з 1982 р., Сполучене Королівство з 1945 р., Фінляндія в 1945–2000 рр., Франція з 1958 р., Швеція з 1944 р.). 

Це означає, що до порівняльного аналізу залучено 31 парламентську демократію Європи, інкорпоровану в дещо більшу 

кількість аналітичних кейсів залежно від того, що конституційне й інше законодавство і традиції вказували чи вказують 

стосовно процедур парламентських вотумів довіри та недовіри чинним урядам. 
2 Для здійснення аналізу використовуємо доробки плеяди науковців, які досліджували особливості вотумів довіри та 

недовіри чинним урядам в європейських парламентських демократіях [142; 319; 457; 481; 484; 547; 932; 962; 964]. 
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Таблиця 4.7 

Особливості процедур парламентських вотумів недовіри чинним урядам в європейських системах позитивного та 

негативного парламентаризму та їхня кореляція з кількістю/частотою формування урядів меншості (1944–2016 р.)1 

Країна 

Кількість 

(відсоток) 

урядів 

меншості 

Наявність 

вотуму 

недовіри 

уряду 

Ініціатор вотуму  

недовіри уряду 

Причина 

вотуму 

недовіри 

уряду 

Об’єкт вотуму 

недовіри уряду 

Тип вотуму 

недовіри уряду 

Правило 

прийняття 

рішення про 

вотум недовіри 

уряду 

Частота 

оголошення 

вотуму недовіри 

уряду 

Наслідки вдалого/повного 

вотуму недовіри уряду 

Наслідки невдалого / 

неповного вотуму 

недовіри уряду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Бельгія  

(з 1946 р.) 

7/46 

(15,2) 
Так 

Нижня палата 

парламенту 
Не вказується Уряд Конструктивний 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду + 

призначення нового  

прем’єр-міністра2 

Довіра уряду/ 

розпуск нижньої 

палати парламенту 

Греція  

(з 1974 р.) 

2/24 

(8,3) 
Так 1/6 парламенту Вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Раз на 6 міс.3 

Відставка уряду або  

члену уряду4 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Ірландія  

(з 1944 р.) 

13/27 

(48,1) 
Так 

Нижня палата 

парламенту 
Не вказується Уряд Звичайний 

Віднос. 

більшість 
Не передбачено Відставка уряду Довіра уряду 

Іспанія  

(з 1977 р.) 

11/15 

(73,3) 
Так 

1/10 нижньої 

палати 

парламенту 

Не вказується Уряд Конструктивний 
Абсолют. 

більшість 
Раз на сесію 

Відставка уряду + 

призначення нового 

прем’єра-міністра5 

Довіра уряду 

 

                                                           
1 Аналіз частоти урядів меншості здійснено стосовно партійних і непартійних урядів. До аналізу введено тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети. Таблицю складено 

на основі існуючих статистичних даних та національних конституцій [88; 89; 238; 336; 932]. Також таблицю складено на підставі існуючих розвідок інших науковців [142; 238; 

319; 605].  
2 Оскільки у Бельгії інкорпоровано конструктивний вотум недовіри, нижня палата парламенту абсолютною більшістю має проголосувати за вотум недовіри уряду, а також 

одночасно запропонувати главі держави (монарху) наступника прем’єр-міністра. Якщо нижня палата парламенту не голосує абсолютною більшістю за вотум недовіри уряду, то 

вважають, що уряд наділений довірою парламенту. Однак якщо нижня палата парламенту голосує абсолютною більшістю за вотум недовіри уряду, але не пропонує главі 

держави наступника прем’єр-міністра, то монарх уповноважений (хоч не зобов’язаний) розпустити нижню палату парламенту. До 2014 р. розпуск нижньої палати парламенту 

(Палати представників) спричиняв розпуск верхньої палати парламенту (Сенату). 
3 Проте якщо за оголошення вотуму недовіри чинному уряду виступає (за підписами) весь номінальний склад парламенту, часовий ліміт (6 місяців) може бути знято. 
4 Глава держави (президент) може розпустити парламент, який двічі підряд унаслідок вотумів недовіри чинним урядам відправив їх у відставку і на підставі своєї партійної 

композиції не зміг забезпечити стабільності урядового кабінету та виконавчо-законодавчих відносин. 
5 В Іспанії 1/10 депутатів Конгресу (нижньої палати парламенту) уповноважена висловлювати вотум недовіри чинному уряду, паралельно пропонуючи кандидатуру нового 

прем’єр-міністра. Голосування з приводу вотуму недовіри чинному уряду відбуваються п’ять днів від моменту його ініціювання, але упродовж перших двох днів з моменту 

ініціювання вотуму недовіри чинному уряду можуть бути внесені альтернативні вотуми недовіри уряду (із іншими кандидатурами нових прем’єр-міністрів). Варіант вотуму 

недовіри чинному уряду, який отримає підтримку абсолютної більшості депутатів Конгресу (а також більше, ніж інші альтернативи), вважається вдалим та означає 

відставку чинного уряду й отримання вотуму довіри/інвеститури новим прем’єр-міністром. 



328 

Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Італія  

(з 1946 р.) 

26/66 

(39,4) 
Так 

1/10 будь-якої 

палати 

парламенту 

Вказується Уряд або член уряду Звичайний 
Віднос. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду1 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Мальта  

(з 1962 р.) 

1/15 

(6,7) 
Так Парламент Не вказується Уряд Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

розпуск парламенту2 
Довіра уряду 

Німеччина  

(з 1949 р.) 

0/25 

(0,0) 
Так 

Нижня палата 

парламенту 
Не вказується Прем’єр-міністр Конструктивний 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду + 

призначення нового  

прем’єр-міністра 

Довіра уряду та 

прем’єр-міністру 

Фінляндія  

(з 2000 р.) 

0/10 

(0,0) 
Так3 Парламент Вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Віднос. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Франція  

(1945–1958 рр.) 

3/26 

(11,5) 
Так 

Нижня палата 

парламенту 
Не вказується Уряд Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено Відставка уряду4 Довіра уряду 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія  

(з 1990 р.) 

5/13 

(38,5) 
Так 1/5 парламенту Не вказується 

Уряд або прем’єр-

міністр 
Звичайний 

Віднос. 

більшість5 
Раз на 6 міс. Відставка уряду Довіра уряду 

Естонія  

(з 1992 р.) 

4/16 

(25,0) 
Так 1/5 парламенту Вказується 

Уряд, прем’єр-міністр 

або член уряду 
Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Раз на 3 міс. 

Відставка уряду або розпуск 

парламенту6/ відставка члена 

уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

 

 

                                                           
1 Право оголосити вотум недовіри чинному урядові має будь-яка палата італійського двопалатного парламенту. Окрім того, кожна палата парламенту уповноважена відносною 

більшістю мандатів від свого номінального складу відправити уряд у відставку.  
2 Специфіка Мальти у тому, що остаточне рішення про відставку уряду, за результатами вдалого парламентського вотуму недовіри чинному уряду, приймає глава держави 

(президент). Якщо глава держави впродовж трьох днів після вдалого вотуму недовіри чинному уряду з ініціативи прем’єр-міністра не розпускає парламенту, він зобов’язаний 

підтримати відставку уряду. В такому контексті особливо цікаво, що навіть після згоди глави держави на пропозицію прем’єр-міністра розпустити парламент перший має 

право перепризначити чинного або призначити нового прем’єр-міністра. Фактично це означає, що парламентський вотум недовіри чинному уряду в Мальті може слугувати 

причиною і дострокової відставки уряду, і розпуску парламенту та його дострокових виборів.  
3 Специфіка Фінляндії у тому, що питання про вотум недовіри чинному уряду може бути поставлене парламентом безпосередньо, а може бути й наслідком інтерпеляції. Це 

стосується як вотуму недовіри усьому складу уряду, так і вотуму недовіри окремим міністрам уряду. 
4 У Франції впродовж 1945–1958 рр. було передбачено цікаве конституційне положення, згідно з яким глава держави (президент) за пропозицією прем’єр-міністра та рішенням 

уряду міг розпустити нижню палату парламенту, яка двічі підряд впродовж 18 місяців унаслідок вотумів недовіри чинним урядам відправляла їх у відставку і на підставі своєї 

партійної композиції не могла забезпечити стабільності урядового кабінету та виконавчо-законодавчих відносин. Виняток становили перші 18 місяців діяльності новообраної 

нижньої палати парламенту.  
5 У Болгарії чинний уряд отримує вотум недовіри парламенту (Національних зборів) тоді, коли за таку пропозицію голосує більшість від більше ніж половини конституційного 

складу парламенту (ст. 89 Конституції). Фактично йдеться про голосування за системою відносної більшості. 
6 В Естонії процедура вотуму недовіри прем’єр-міністру чи загалом урядовому кабінету особлива: якщо його реалізовано (підтримано абсолютною більшістю депутатів парламенту – 

Рійгікогу), глава держави (президент) за пропозицією уряду за 3 дні може оголосити дострокові парламентські вибори. Якщо цього не стається, глава держави погоджується 

на відставку уряду. Якщо вотум недовіри застосовано до міністра, спікер парламенту зобов’язаний сповістити главу держави про дострокове припинення повноважень міністра. 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Латвія  

(з 1990 р.) 

9/24 

(37,5) 
Так 1/10 парламенту Вказується1 

Прем’єр-міністр або 

член уряду 
Звичайний 

Віднос. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Литва  

(з 1990 р.) 

6/19 

(31,6) 
Так2 Парламент Не вказується 

Уряд, прем’єр-міністр 

або член уряду 
Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або розпуск 

парламенту3/ відставка члена 

уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Польща  

(1989–1992 рр.) 

3/5 

(60,0) 
Так 

Нижня палата 

парламенту 
Не вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або 

 члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Польща  

(1992–1997 рр.) 

0/4 

(0,0) 
Так 

1/10 (46 депутатів) 

нижньої палати 

парламенту 

Не вказується Уряд або член уряду Конструктивний 
Абсолют. 

більшість 
Раз на 3 міс.4 

Відставка уряду + призначення 

прем’єра/ відставка уряду або 

розпуск палати парламенту5/ 

відставка члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Польща  

(з 1997 р.) 

3/12 

(25,0) 
Так 

1/10 (46 депутатів) 

нижньої палати 

парламенту6 

Не вказується Уряд або член уряду 
Конструктивний/ 

звичайний7 

Абсолют. 

більшість 
Раз на 3 міс.8 

Відставка уряду + призначення 

прем’єра або лише відставка 

уряду/ відставка члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Румунія  

(з 1990 р.) 

14/22 

(63,6) 
Так 

1/4 двох палат 

парламенту 
Не вказується Уряд Звичайний 

Абсолют. 

більшість9 
Раз на сесію Відставка уряду Довіра уряду 

                                                           
1 Причиною ініціювання вотуму недовіри чинному уряду в Латвії може бути прийняття відповідного рішення парламентом (Сеймом) або відмова парламенту приймати 

проект річного державного бюджету, внесеного урядовим кабінетом. 
2 Підставою вотуму недовіри уряду в Литві може бути і сценарій, коли парламент вважає недостатньою відповідь прем’єр-міністра/міністра на питання в парламенті. У такому 

випадку більшість від половини повного складу парламенту може проголосувати за трансформацію питання до прем’єр-міністра/міністра у вотум недовіри уряду чи міністрові. 
3 У Литві процедура вотуму недовіри стосовно прем’єр-міністра або загалом урядового кабінету особлива: якщо його реалізовано (тобто вотум недовіри підтримала абсолютна 

більшість депутатів парламенту – Сейму), то глава держави (президент) за пропозицією уряду може оголосити дострокові парламентські вибори. Якщо цього не стається, то 

вважають, що глава держави погоджується на відставку уряду. Однак примітно, що за таким конституційним сценарієм глава держави не може розпустити парламент, якщо 

термін повноважень глави держави завершується менше, ніж за 6 місяців або якщо менше, ніж 6 місяців минуло від моменту інших дострокових парламентських виборів. 

Коли ж вотум недовіри застосовано до окремого міністра, спікер парламенту повинен сповістити главу держави про дострокове припинення повноважень цього міністра. 
4 У Польщі в 1992–1997 рр. було передбачено також процедуру дострокового (раніше 3 місяців) висловлення повторного вотуму недовіри одному й тому ж чинному урядовому 

кабінету: для цього була потрібна згода не менше 115 депутатів нижньої палати парламенту (Сейму). 
5 У Польщі в 1992–1997 рр. було регламентовано специфічні процедури конструктивного вотуму недовіри чинному урядові: паралельно відбувалось голосування за відставку 

чинного уряду та призначення нового прем’єр-міністра. Однак передбачалось, що якщо нижня палата парламенту (Сейм) голосувала за відставку чинного уряду, але не 

голосувала за призначення нового прем’єр-міністра, глава держави (президент) уповноважувався прийняти відставку чинного уряду або розпустити нижню палату парламенту. 
6 Зауважимо: для ініціювання процедури вотуму недовіри окремому міністрові потрібна згода не менше 69 депутатів нижньої палати польського парламенту (Сейму). 
7 Традиційно у Польщі регламентовано процедуру конструктивного вотуму недовіри чинному урядові: одночасно відбувається голосування в нижній палаті парламенту (Сеймі) 

за відставку чинного уряду та за кандидатуру нового прем’єр-міністра. Однак конституційно визначено, що вотумом недовіри чинному урядові може стати відмова у довірі 

чинному уряду або прем’єр-міністрові. Такий сценарій вотуму недовіри не треба трактувати як конструктивний, а натомість як звичайний вотум недовіри чинному урядові. 
8 У Польщі передбачено також процедуру дострокового (раніше 3 місяців) висловлення повторного вотуму недовіри одному й тому ж чинному урядовому кабінету: для цього 

потрібна згода не менше 115 депутатів нижньої палати парламенту (Сейму). 
9 У Румунії урядовий кабінет відповідальний перед двома палатами парламенту (Палатою депутатів та Сенатом). На спільному засіданні палат парламенту не менше половини 

депутатів і сенаторів мають висловитися за дострокове припинення повноважень урядового кабінету, тобто за вотум недовіри чинному уряду. Цікаво й те, що ініціювати вотум 

недовіри чинному уряду повинні одночасно дві палати румунського парламенту (не менше 1/4 частини від номінального складу кожної з палат парламенту). 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сербія  

(з 2007 р.) 

0/5 

(0,0) 
Так1 

60 депутатів 

парламенту 
Не вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Раз на 180 днів 

Відставка уряду + формування 

нового уряду або розпуск парл-

ту2/ відставка члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Словаччина  

(з 1990 р.) 

6/17 

(35,3) 
Так3 1/5 парламенту Не вказується 

Уряд, прем’єр-міністр 

або член уряду 
Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Будь-коли 

Відставка уряду або  

члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Словенія  

(з 1990 р.) 

4/16 

(25,0) 
Так 

1/9 (10 депутатів) 

нижньої палати 

парламенту 

Не вказується 
Уряд, прем’єр-міністр 

або член уряду 

Конструктивний/ 

звичайний4 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду + призначення 

нового прем’єра/ відставка 

уряду/ відставка члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Угорщина  

(1990–2011 рр.) 2/11 

(18,2) 
Так 1/5 парламенту Не вказується Прем’єр-міністр Конструктивний5 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду + призначення 

нового прем’єр-міністра6 
Довіра уряду 

Угорщина  

(з 2011 р.) 

 

 

                                                           
1 Специфіка Сербії у тому, що питання про вотум недовіри чинному уряду може бути поставлене парламентом (Національними зборами) безпосередньо, а може бути й 

наслідком інтерпеляції. Це трапляється тоді, коли Національні збори не схвалюють відповіді урядового кабінету чи окремого міністра урядового кабінету шляхом голосування. 
2 Фактично у Сербії регламентовано модифікований варіант синтезу звичайного та конструктивного вотумів недовіри уряду. Річ у тому, що після того, як Національні збори 

(парламент) вдало голосують за вотум недовіри чинному уряду, глава держави (президент) ініціює процедуру формування нового уряду. Проте якщо Національні збори впродовж 

30 днів від моменту проходження вотуму недовіри попередньому уряду не можуть сформувати нового уряду, то глава держави зобов’язаний розпустити Національні збори і 

призначити дострокові парламентські вибори (стаття 130 Конституції). Інституційним моментом, який не дає змогу назвати сербський випадок конструктивним вотумом 

недовіри, є те, що відставка попереднього і формування нового уряду є розведеними в часі (не більше 30 днів). Натомість на користь специфічності вотуму недовіри чинному 

уряду в Сербії слугує той факт, що його результатом є відставка попереднього уряду і формування нового уряду або відставка попереднього уряду і розпуск парламенту. 

Стосовно вотуму недовіри до окремого міністра чинного уряду, то парламентське голосування з приводу нього є остаточним і не може спричинити розпуску парламенту. 
3 Своєрідність Словаччини у тому, що питання про вотум недовіри чинному уряду може бути зініційована парламентом (Національною радою) безпосередньо, а може бути 

й наслідком інтерпеляції. Це стосується як вотуму недовіри цілому складу уряду, так і вотуму недовіри окремим міністрам уряду і відбувається тоді, коли Національна рада 

не схвалює відповіді урядового кабінету або окремого міністра урядового кабінету шляхом голосування. 
4 Особливість конструктивного вотуму недовіри чинному уряду в Словенії у тому, що має минути не менше 48 годин між поданням пропозиції про вотум недовіри чинному 

прем’єр-міністрові та вотум інвеститури новому прем’єр-міністрові й актом парламентського голосування з приводу такого подання у нижній палаті парламенту (Національних 

зборах). Винятком є випадки надзвичайного чи військового стану та сценарії, коли змін потребує не менше 2/3 номінального складу Національних зборів. У Словенії також 

передбачено можливість звичайного вотуму недовіри, який відбувається стосовно складу уряду або окремого міністра у випадку, якщо вони не повністю відповідають на питання/інтерпеляції 

до них. 
5 Специфіка конструктивного вотуму недовіри чинному уряду в Угорщині у тому, що він ініціюється у формі письмової пропозиції 1/5 складу парламенту, в якій зазначена 

кандидатура нового/очікуваного прем’єр-міністра. Відповідно парламент паралельно (одним голосуванням) голосує за відставку чинного прем’єр-міністра та призначення 

нового прем’єр-міністра. 
6 В Угорщині упродовж 1990–2011 рр. було передбачено цікаве конституційне положення, згідно з яким глава держави (президент) міг розпустити парламент і призначити 

дострокові парламентські вибори, якщо парламент у межах однієї каденції впродовж 12 місяців чотири або більше рази висловлював вотуми недовіри чинним урядовим кабінетам. 

Однак перед цим президент повинен був проконсультуватись із прем’єр-міністром, спікером парламенту та лідерами парламентських партій. 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хорватія  

(з 2000 р.) 

6/11 

(54,5) 
Так 1/5 парламенту Не вказується 

Уряд, прем’єр-міністр 

або член уряду 
Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Раз на 6 міс. 

Відставка уряду + формування 

нового уряду або розпуск 

парламенту/ відставка члена 

уряду + обрання нового члена 

уряду або відставка уряду1 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Чехія  

(з 1990 р.) 

5/16 

(31,3) 
Так 

1/4 (50 депутатів) 

нижньої палати 

парламенту 

Не вказується Уряд Звичайний 
Абсолют. 

більшість 
Не передбачено Відставка уряду Довіра уряду 

Чорногорія  

(з 2006 р.) 

0/5 

(0,0) 
Так 

27 депутатів 

парламенту 
Не вказується Уряд Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Раз на 90 днів Відставка уряду Довіра уряду 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія  

(з 1945 р.) 

2/34 

(5,9) 
Так 

Нижня палата 

парламенту 
Не вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Віднос. 

більшість2 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Данія  

(з 1945 р.) 

36/39 

(92,3) 
Так Парламент Не вказується 

Прем’єр-міністр або 

член уряду 
Звичайний 

Віднос. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду 

Довіра уряду або 

членові уряду 

Ісландія  

(з 1946 р.) 

6/33 

(18,2) 
Так3 Парламент Не вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду  

Довіра уряду або 

членові уряду 

Люксембург  

(з 1945 р.) 

0/21 

(0,0) 
Так4 Парламент Не вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Віднос. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду  

Довіра уряду або 

членові уряду 

 

 

                                                           
1 Фактично у Хорватії регламентовано модифікований варіант синтезу звичайного й конструктивного вотумів недовіри чинному уряду. Річ у тому, що після того, як парламент 

вдало голосує за вотум недовіри чинному уряду, починається процедура формування нового уряду. Проте якщо парламент упродовж 30 днів від моменту проходження вотуму 

недовіри попередньому уряду не може сформувати нового уряду, глава держави після офіційного сповіщення спікера парламенту зобов’язаний розпустити парламент та 

призначити дострокові парламентські вибори (стаття 116 Конституції). Інституційним моментом, що не дає змоги назвати хорватський випадок конструктивним вотумом 

недовіри, є те, що відставка попереднього уряду і формування нового уряду є розведеними в часі (не більше 30 днів). Натомість на користь специфічності вотуму недовіри 

чинному уряду в Хорватії слугує факт, що його результатом є або відставка попереднього уряду та формування нового уряду, або відставка попереднього уряду та розпуск 

парламенту. Цікавий момент стосується вотуму недовіри окремому члену уряду (окрім прем’єр-міністра). Якщо парламентський вотум недовіри окремому члену уряду 

вдалий, прем’єр-міністр може запропонувати на парламентський вотум довіри кандидатуру нового члена уряду. Якщо ж прем’єр-міністр цього не робить, то весь склад уряду 

подає у відставку і застосовуються процедури та наслідки вотуму недовіри усьому складу уряду. 
2 Для голосування парламентського вотуму недовіри чинному уряду у Національній раді (нижній палаті австрійського парламенту) повинна бути присутньою принаймні 

половина її номінального складу. Для того, аби голосування виявилось вдалим, вотум недовіри чинному уряду повинна підтримати більшість присутніх депутатів нижньої 

палати парламенту. Тобто в Австрії апробовано систему відносної більшості. 
3 Про наявність вотуму недовіри чинному уряду та членам уряду в Ісландії можемо дізнатися лише із парламентського регламенту. Річ у тому, що вотуму недовіри 

чинному уряду та членам уряду не передбачено Конституцією Ісландії [547].  
4 Про специфіку вотуму недовіри чинному уряду і членам уряду в Люксембурзі можемо судити винятково з парламентського регламенту. Річ у тім, що вотуму недовіри 

чинному уряду або членам уряду не деталізовано Конституцією Люксембургу [996]. 
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Закінчення табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нідерланди  

(з 1946 р.) 

8/32 

(25,0) 
Так1 

Будь-яка палата 

парламенту 
Не вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Віднос. 

більшість2 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду  

Довіра уряду або 

членові уряду 

Норвегія  

(з 1945 р.) 

20/31 

(64,5) 
Так Парламент Вказується Уряд або член уряду Звичайний3 

Віднос. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду  

Довіра уряду або 

членові уряду 

Португалія  

(1975–1982 рр.) 

4/10 

(40,0) 
Так 

1/4 парламенту чи 

будь-яка фракція 

парламенту 

Вказується Уряд Звичайний 
Абсолют. 

більшість 
Раз на сесію Відставка уряду Довіра уряду 

Португалія  

(з 1982 р.) 

7/14 

(50,0) 
Так 

1/4 парламенту чи 

будь-яка фракція 

парламенту 

Вказується Уряд Звичайний 
Абсолют. 

більшість 
Раз на сесію Відставка уряду Довіра уряду 

Сполуч. Корол.  

(з 1945 р.) 

3/26 

(11,5) 
Так 

30 депутатів 

нижньої палати 

парламенту 

Вказується Уряд або член уряду Звичайний 
Віднос. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду  

Довіра уряду або 

членові уряду 

Фінляндія  

(1945–2000 рр.) 

9/44 

(20,5) 
Так Парламент Не вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Віднос. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду або  

члена уряду  

Довіра уряду або 

членові уряду 

Франція  

(з 1958 р.) 

8/39 

(20,5) 
Так 

1/10 нижньої 

палати 

парламенту 

Не вказується Уряд Звичайний 
Абсолют. 

більшість 

3 рази на 

сесію/1 раз на 

сесію4 

Відставка уряду Довіра уряду 

Швеція  

(з 1944 р.) 

23/31 

(74,2) 
Так 1/10 парламенту Не вказується Уряд або член уряду Звичайний 

Абсолют. 

більшість 
Не передбачено 

Відставка уряду (члена уряду) або 

розпуск парламенту5  

Довіра уряду або 

членові уряду 

                                                           
1 Про наявність вотуму недовіри уряду та членам уряду в Нідерландах можемо дізнатися лише з парламентського регламенту. Річ у тому, що вотуму недовіри уряду та 

членам уряду не передбачено Конституцією Нідерландів.  
2 Специфіка вотуму недовіри уряду в Нідерландах у тому, що будь-яка палата парламенту (Палата представників або Сенат) може висловитись та проголосувати з приводу 

нього. Рішення про вотум недовіри чинному уряду приймається більшістю присутніх депутатів (тобто відносною більшістю) будь-якої палати парламенту, але за умови, 

що присутніми у цій палаті парламенту на момент голосування вотуму недовіри є більше половини депутатів/сенаторів від її номінального складу. 
3 Особливість Норвегії у тому, що в цій країні інституціоналізовано звичайний вотум недовіри чинному уряду. Проте окремі науковці зазначають, що у випадку оголошення 

вотуму недовіри чинному уряду стосовно питань бюджетного процесу вотум недовіри фактично позиціонується як конструктивний, оскільки відставка чинного уряду 

зумовлює паралельне формування нового уряду. Це посилює позиції урядів меншості. Річ у тому, що якщо проект урядового бюджету не схвалений парламентом, пропонується 

проект бюджету інших (неурядових) парламентських партій. Якщо парламент його схвалює, тоді урядовий кабінет фактично не може залишатись при виконанні своїх 

повноважень і формується новий урядовий кабінет. Однак таке зауваження вважаємо не повною мірою логічним, оскільки в Норвегії інституціоналізовано негативний 

парламентаризм, тобто уряд формується главою держави (монархом) без участі (вотуму інвеститури) парламенту. 
4 Специфіка вотуму недовіри чинному уряду в Франції у тому, що жоден член нижньої палати парламенту (Національних зборів) не може ініціювати більше трьох вотумів 

недовіри уряду впродовж однієї чергової сесії палати парламенту або більше одного вотуму недовіри уряду впродовж позачергової сесії палати парламенту. 
5 Особливість Швеції у тому, що уряд може протистояти вдалому (тобто проголосованому абсолютною більшістю депутатів парламенту – Риксдагу) вотуму недовіри. Річ у 

тім, що якщо парламент висловлюється за вотум недовіри чинному уряду або члену чинного уряду, то уряд упродовж одного тижня може оголосити дострокові парламентські 

вибори, залишаючи на своїх посадах окремих членів уряду або взагалі весь урядовий кабінет. Після дострокових парламентських виборів, але не пізніше, ніж через два тижні, 

новообраний парламент повинен такому уряду та його прем’єр-міністру оголосити довіру чи підтримку у форматі негативної більшості. Тобто проти чинного уряду та прем’єр-

міністра не повинна проголосувати абсолютна більшість депутатів від номінального складу Риксдагу.  
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У контексті парламентських вотумів недовіри чинним урядам апелюємо до таких 

маркерів: наявність чи відсутність (або конституційно-правова зумовленість чи 

незумовленість); ініціатори, причини, типи, правила прийняття рішень та частота 

оголошення парламентських вотумів недовіри чинним урядам; наслідки вдалого 

(повного) та невдалого (неповного) оголошення вотумів недовіри чинним урядам; 

зіставлення кожного серед них з частотою формування урядів меншості в європейських 

парламентських демократіях (детально див. табл. 4.7 і 4.9).  

По-перше, ініціально треба враховувати твердження Б. Маніна [635], що вотуми 

недовіри чинним урядам принципово процедурно властиві для усіх парламентських 

демократій – для систем позитивного парламентаризму та для систем негативного 

парламентаризму. Однак хоча вотуми недовіри чинним урядам використовують 

у всіх європейських парламентських демократіях, не у всіх із них такі інституційні 

процедури регламентовано конституційно. Приміром, про наявність вотумів недовіри 

чинним урядам і членам урядів в Ісландії, Люксембурзі й Нідерландах можемо дізнатися 

лише із парламентських регламентів, бо вотумів недовіри чинним урядам та членам 

урядів не передбачено конституціями [192, с. 2; 547; 996]. Окрім того, науковці 

часто зауважують: законодавство країн Західної та Центрально-Східної Європи 

регламентує наявність двох процедур, які, процедурно будучи подібними до вотумів 

недовіри чинним урядам, можуть визивати дострокові відставки урядових кабінетів, – 

це власне вотуми недовіри урядам і так звані осуди недовіри урядів. Обидва поняття є 

синонімічними функціонально (але не процедурно), бо вони стосуються голосування 

парламенту/провідної палати парламенту (чи двох палат бікамерального парламенту) 

з приводу оцінки діяльності урядового кабінету, за наслідками якого останній може 

достроково припинити повноваження. Проте, з позиції Г. Петрена [784], у парламентських 

демократіях ми все-таки спостерігаємо технічно-процедурні відмінності вотумів і осудів 

недовіри. В абсолютній більшості європейських парламентських демократій йдеться 

про вотуми недовіри чинним урядам – процедури, згідно з якими парламенти/провідні 

(або дві) палати бікамеральних парламентів можуть ініціювати недовіру урядовим 

кабінетам, а потім проголосувати з приводу неї. Натомість у декотрих країнах Європи, 

зокрема Данії, Фінляндії та Норвегії, не існує таких офіційних інструментів, як вотуми 
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недовіри (принаймні у традиційному розумінні), а інкорпоровано осуди недовіри: у 

цих країнах регламентовано, що урядові кабінети подають у відставку винятково у 

випадку, коли вони втрачають підтримку парламентів/провідних палат парламентів 

стосовно результатів обговорення/голосування певних важливих питань, ініційованих 

урядовими кабінетами або парламентами/провідними палатами парламентів. І тут 

примітно, що уряди меншості найчастіше формуються у системах, де апробовано так 

звані осуди недовіри урядів (52,2%), рідше – у системах, де вотуми недовіри чинним 

урядам передбачено конституційно (28,7%), найрідше – в системах, де конституційно 

не передбачено вотуми недовіри урядів (14,6%). 

По-друге, у парламентських демократіях суттєво різняться ініціатори вотумів 

недовіри чинним урядовим кабінетам. Так, у більшості європейських парламентських 

демократій ініціаторами вотумів недовіри чинним урядам є парламенти загалом (у 

випадку однопалатності) чи нижні або провідні палати парламентів (у випадку 

двопалатності) або їхні окремі частини (наприклад, 1/10, 1/9, 1/6, 1/5 тощо складу 

парламенту/провідної палати парламенту, хоча це не завжди передбачено у законі) 

(табл. 4.7). Натомість в Італії та Нідерландах ініціатором вотуму недовіри урядові 

може бути будь-яка палата двопалатного парламенту: палата парламенту, котра 

ініціює вотум недовіри чинному урядові, з цього приводу голосує і приймає рішення. 

Ще складніша ситуація у Румунії, оскільки тут ініціатором вотуму недовіри 

чинному урядові можуть бути лише депутати/сенатори, які становлять 1/4 складу 

двох палат парламенту. Окрім того, рішення про відставку уряду на підставі вотуму 

недовіри приймають одночасно дві палати бікамерального парламенту на їхньому 

спільному засіданні. Зауважимо, що кабінети меншості частіше формуються у 

системах, у яких будь-яка палата парламенту або водночас дві палати парламенту 

можуть або повинні ініціювати вотуми недовіри чинним урядам (32,5%), а не в 

тих системах, у котрих лише нижня/провідна палата парламенту чи однопалатний 

парламент спроможні ініціювати вотуми недовіри чинним урядам (29,3%). Однак 

навіть попри це, на частоту формування і тривалість функціонування урядів 

меншості у парламентських демократіях майже не впливають вимоги окреслення чи 

неокреслення офіційних причин вотумів недовіри чинним урядам: кабінети меншості 
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однаково часто формуються і в тих інституційних сценаріях, де конституційно не 

передбачено визначення причин вотумів недовіри чинним урядовим кабінетам (28,9%), 

і в інституційних сценаріях, де це передбачено (31,2%). 

По-третє, як уже згадувалось, парламентські вотуми недовіри чинним урядам 

розподіляють на звичайні й конструктивні. Суть перших така: у випадку, коли за 

вотум недовіри проголосує необхідна кількість депутатів парламенту чи провідної 

палати (або будь-якої чи одночасно двох палат) парламенту, тоді міністр, прем’єр-

міністр або урядовий кабінет (загалом об’єкт вотуму недовіри) достроково припиняє 

повноваження. Цей інституційний сценарій властивий для абсолютної більшості 

європейських парламентських демократій. Суть других полягає у тому, що в їхньому 

зрізі йдеться про дострокове припинення повноважень об’єкта вотуму недовіри за 

умови одночасного висунення кандидатури нового міністра, прем’єр-міністра і/чи 

складу (або програми) урядового кабінету (залежно від особливостей та об’єкта 

вотуму недовіри чинному й вотуму інвеститури очікуваному уряду в тій чи іншій 

країні). Отже, що висловлення конструктивного вотуму недовіри чинному урядовому 

кабінетові воднораз є успішним вотумом інвеститури очікуваному прем’єр-міністрові 

й урядовому кабінетові. Цей інституційний сценарій властивий для обмеженої кількості 

європейських парламентських демократій, зокрема для Бельгії, Іспанії, Німеччини, 

Польщі, Словенії, Угорщини. У Бельгії, в якій інкорпоровано конструктивний вотум 

недовіри чинному урядові нижня палата парламенту абсолютною більшістю мандатів 

має проголосувати за вотум недовіри чинному урядові та відразу запропонувати 

главі держави (монарху) кандидатуру нового прем’єр-міністра. Коли нижня палата 

парламенту не голосує абсолютною більшістю за вотум недовіри уряду, тоді вважають, 

що уряд наділений довірою парламенту. Якщо ж нижня палата парламенту голосує 

абсолютною більшістю за вотум недовіри уряду, але не пропонує главі держави 

кандидатури нового прем’єр-міністра, то монарх уповноважений (хоч не зобов’язаний) 

розпустити нижню палату парламенту. До 2014 р. розпуск нижньої палати парламенту 

(Палати представників) призводив ще й до розпуску верхньої палати парламенту 

(Сенату). Частково відмінний інституційний сценарій невдалого конструктивного 

вотуму недовіри чинному урядові в 1992–1997 рр. простежувався у Польщі, де було 
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регламентовано, що якщо нижня палата парламенту (Сейм) голосувала за відставку 

чинного уряду, але не голосувала за призначення нового прем’єр-міністра, тоді глава 

держави уповноважувався прийняти відставку чинного уряду чи розпустити нижню 

палату парламенту. 

Специфіка конструктивного вотуму недовіри чинному урядові в Іспанії у тому, 

що голосування стосовно вотуму недовіри відбувається упродовж п’яти днів від 

моменту його ініціювання. Однак упродовж перших двох днів від часу ініціювання 

вотуму недовіри уряду можуть бути внесені альтернативні вотуми недовіри уряду 

(з іншими кандидатурами нових прем’єр-міністрів). Варіант вотуму недовіри уряду, 

який одержує підтримку абсолютної більшості депутатів Конгресу (а також більше, 

ніж інші альтернативи), вважається вдалим та означає відставку чинного уряду, а 

також отримання вотуму довіри/інвеститури новим прем’єр-міністром. Проте, на 

відміну від Бельгії та Польщі в 1992–1997 рр., а також сумірно з Німеччиною, Польщею 

(із 1997 р.), Словенією й Угорщиною (хоча без можливості висунення альтернативних 

конструктивних вотумів недовіри чинним урядам), глава держави (монарх) в Іспанії 

не уповноважений розпускати парламент чи провідну палату парламенту у випадку 

невдалого вотуму недовіри чинному урядові. Водночас у Польщі та Словенії ми 

спостерігаємо законодавче уможливлення процедур і конструктивного, і звичайного 

вотумів недовіри чинним урядам. Річ у тому, що в Польщі конституційно окреслено: 

вотумом недовіри чинному урядові може стати відмова у довірі чинному урядові 

або прем’єр-міністрові; у Словенії ж передбачено можливість звичайного вотуму 

недовіри, який стосується складу уряду або окремого міністра у випадку, коли вони 

не повністю відповідають на питання/інтерпеляції до них. 

Кореляція типів вотумів недовіри чинним урядам і частоти формування урядів 

меншості в європейських парламентських демократіях аргументує, що частіше уряди 

меншості формуються у парламентських демократіях, де регламентовано винятково 

звичайні вотуми недовіри чинним урядам (31,3%), рідше – у парламентських 

демократіях, де регламентовано звичайні й конструктивні вотуми недовіри чинним 

урядам (25,0%), найрідше – у парламентських демократіях, в яких передбачено лише 

конструктивні вотуми недовіри чинним урядам (20,5%). Зазвичай це зумовлено 
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природою та правилами прийняття парламентських рішень про різні типи вотумів 

недовіри чинним урядам.  

По-четверте, важливе процедурне значення у ракурсі застосування вотумів 

недовіри чинним урядам мають правила прийняття парламентських рішень про 

вотуми недовіри. Адже звичайні вотуми недовіри чинним урядовим кабінетам можуть 

прийматись і відносною, і абсолютною більшістю депутатів парламентів або 

провідних (чи одночасно двох) палат парламентів, а конструктивні вотуми недовіри 

чинним урядам – лише абсолютною більшістю депутатів парламентів або провідних 

палат парламентів. Однак навіть попри це, вотуми недовіри чинним урядам обов’язково 

у парламентських демократіях реалізовуються за позитивними правилами, тобто 

вони забезпечуються підтримкою абсолютної чи відносної парламентської більшості 

(ознаки й особливості правил прийняття парламентських рішень детально розглянуті 

у попередньому підрозділі). Правила абсолютної більшості у зрізі вотумів недовіри 

чинним урядам інкорпоровано в політичних системах Бельгії, Греції, Естонії, Ісландії, 

Іспанії, Литви, Мальти, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Словаччини, 

Словенії, Угорщини, Франції, Чехії, Чорногорії, Швеції. Натомість правила відносної 

більшості – у політичних системах Австрії, Болгарії, Данії, Ірландії, Італії, Латвії, 

Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Сполученого Королівства та Фінляндії. Цілком 

очевидно, що уряди меншості частіше формують у тих інституційних сценаріях, де 

конституційно передбачені правила прийняття парламентських рішень про вотуми 

недовіри урядам відносною (32,0%), а не абсолютною більшістю (28,2%). 

Комбінування типів парламентських вотумів недовіри чинним урядам і правил 

прийняття парламентських рішень про вотуми недовіри чинним урядам на прикладі 

європейських парламентських демократій детермінує: що легше уряд відправити у 

відставку, то більша ймовірність, що в межах ідентичної каденції парламенту чи 

провідної палати парламенту буде сформовано уряд меншості (або як постійний, або 

як тимчасовий до чергових чи дострокових парламентських виборів). Менше це 

стосується формування урядів меншості партіями новообраних парламентів (чи 

так званих поствиборчих урядів меншості). Тим не менше, навіть і тут вотуми недовіри 

чинним урядам відіграють важливу роль, особливо тоді, коли вони детермінують сутність 
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систем позитивного/негативного парламентаризму і майже завжди (будучи вдалими) 

спричиняють дострокові парламентські вибори. Загалом очевидно, що спрощення 

інституційно-правових процедур вотумів недовіри чинним урядам сприяє зростанню 

частоти формування урядів меншості у середньо- і довгостроковій перспективі1.  

По-п’яте, на частоту формування урядових кабінетів меншості в європейських 

парламентських демократіях впливають також наслідки вдалих (повних) і невдалих 

(неповних) вотумів недовіри чинним урядам. Наслідками вдалих вотумів недовіри 

чинним урядам можуть бути: а) відставка уряду (Австрія, Болгарія, Греція, Данія, 

Ірландія, Ісландія, Італія, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща в 1989–

1992 рр., Португалія, Румунія, Словаччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Чехія, 

Франція, Чорногорія); б) відставка уряду й обрання нового прем’єр-міністра, тобто 

формування нового уряду (Бельгія, Іспанія, Німеччина, Польща з 1992 р., Словенія, 

Угорщина, Сербія та Хорватія – дві останні не у форматі конструктивних вотумів 

недовіри чинним урядам2); в) відставка уряду або розпуск парламенту (Мальта, 

Естонія, Литва, Швеція3). Уряди меншості найчастіше формуються тоді, коли 

                                                           
1 Зазначену позицію частково спростовує емпіричний висновок про те, що уряди меншості частіше формуються у 

політичних системах, де меншою чи нерегламентованою законодавчо є частота оголошення вотумів недовіри чинним 

урядам. Приміром: у системах, в яких частота оголошення вотумів недовіри чинним урядам не передбачена чи дозволена 

будь-коли, кабінети меншості формуються з частотою 31,3%; у системах, де вотуми недовіри чинним урядам 

дозволено оголошувати раз на 6 місяців (або раз на парламентську сесію) – 40,4%; у системах, де вотуми недовіри 

чинним урядам дозволено оголошувати раз на 3 місяці (тобто двічі на парламентську сесію) – 21,4% (висновок 

зроблено на підставі підрахунків емпіричних даних з табл. 4.7). 
2 У Сербії та Хорватії не апробовано конструктивних вотумів недовіри чинним урядам в класичному розумінні. 

Специфіка країн у тому, що в них фактично регламентовано модифіковані варіанти синтезу звичайного та конструктивного 

вотумів недовіри урядам. Річ у тому, що після того, як парламенти вдало голосують за вотуми недовіри чинним урядам, 

глави держав (президенти) ініціюють процедури формування нових урядів. Проте якщо парламенти впродовж певного 

терміну від моменту проходження вотумів недовіри попереднім урядам не можуть сформувати нових урядів, тоді глави 

держав зобов’язані розпустити парламенти і призначити дострокові парламентські вибори. Інституційним моментом, 

який не дає змоги назвати сербський і хорватський випадки конструктивними вотумами недовіри, є те, що відставки 

попередніх і формування нових урядів розведені у часі. Однак на користь специфічності вотумів недовіри чинним 

урядам слугує той факт, що їхнім результатом є відставка попередніх урядів і формування нових урядів або відставка 

попередніх урядів і розпуск парламентів. 
3 Специфіка Мальти у тому, що остаточне рішення про відставку уряду за результатами вдалого парламентського 

вотуму недовіри чинному уряду приймає глава держави (президент). Якщо глава держави упродовж трьох днів після 

вдалого вотуму недовіри уряду із ініціативи прем’єр-міністра не розпускає парламенту, він зобов’язаний підтримати 

відставку уряду. У цьому контексті особливо цікаво те, що навіть після згоди глави держави на пропозицію прем’єр-

міністра розпустити парламент, перший має право перепризначити чинного чи призначити нового прем’єр-міністра. 

Якщо вотум недовіри прем’єр-міністру або загалом урядовому кабінету реалізовано в Естонії або Литві, то глава держави 

(президент) за пропозицією уряду може оголосити дострокові парламентські вибори. Якщо цього не стається, глава 

держави погоджується на відставку уряду. У Швеції, якщо парламент висловлюється за вотум недовіри чинному уряду, 

то уряд упродовж одного тижня може оголосити дострокові парламентські вибори, залишаючи на своїх посадах окремих 

членів уряду або взагалі весь урядовий кабінет. Після дострокових парламентських виборів, але не пізніше, ніж через 

два тижні, новообраний парламент повинен такому уряду та його прем’єр-міністру оголосити довіру чи підтримку у 

форматі негативної більшості. Тобто проти чинного уряду та прем’єр-міністра не повинна проголосувати абсолютна 

більшість депутатів від номінального складу парламенту. 
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наслідком вдалих вотумів недовіри чинним урядам є відставки урядів чи розпуски 

парламентів (30,9%), значно рідше – у випадку, коли наслідком вдалих вотумів недовіри 

чинним урядам є тільки відставки урядових кабінетів (21,6%) або наслідком вдалих 

вотумів недовіри чинним урядам є відставки урядів та призначення нових прем’єр-

міністрів, тобто формування нових урядів (21,9%). Інакше кажучи, якщо невдалі 

(неповні) вотуми недовіри чинним урядам не призводять до відставки урядів на 

основі можливості урядів/глав держав розпускати у таких випадках парламенти, то 

зростає системна ймовірність формування саме урядів меншості. Це означає: що 

меншими є повноваження парламентів безпосередньо впливати і визначати відставки 

урядів, то частіше повинні формуватись кабінети меншості.  

У контексті парламентських вотумів довіри чинним урядам апелюємо до таких 

маркерів: наявність або відсутність (чи конституційно-правова зумовленість або 

незумовленість); ініціатори, питання, об’єкти та/чи правила прийняття рішень про 

парламентські вотуми довіри чинним урядам; наслідки вдалих вотумів довіри урядам 

або нерозгляду питань про вотуми довіри урядам та наслідки невдалих вотумів довіри 

(відмов у довірі) урядам (у тому числі підтвердження наслідків невдалих вотумів довіри 

урядам); зіставлення кожного серед них із частотою формування урядів меншості в 

європейських парламентських демократіях (див. табл. 4.8 і 4.9). 

По-перше, європейські парламентські демократії можна розподілити на три групи: 

ті, для яких властиві й конституційно передбачені вотуми довіри чинним урядам; ті, 

для яких властиві, але конституційно не передбачені вотуми довіри чинним урядам; ті, 

для яких не властиві й конституційно не передбачені вотуми довіри чинним урядам.  

Першу групу європейських парламентських демократій становлять такі країни, 

як Бельгія, Болгарія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Німеччина, Польща (з 

1997 р.), Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 

Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія. Другу групу становлять такі країни, як Данія, 

Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Сполучене Королівство і Швеція, про наявність 

вотумів довіри чинним урядам у котрих можемо дізнатися лише з парламентських 

регламентів [484; 996]. Третю групу країн, для яких не властиві вотуми довіри чинним 

урядам, становлять Австрія, Ісландія, Латвія, Литва, Мальта, Польща (1989–1997 рр.).  
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Таблиця 4.8 

Особливості процедур парламентських вотумів довіри чинним урядам в європейських системах позитивного та 

негативного парламентаризму та їхня кореляція з кількістю/частотою формування урядів меншості (1944–2016 р.)1 

Країна 

Кількість 

(частота) 

урядів  

меншості 

Наявність 

вотуму  

довіри  

уряду 

Ініціатор 

вотуму довіри 

уряду 

Питання вотуму 

довіри уряду 

Об’єкт вотуму 

довіри уряду 

Правило 

прийняття 

рішення про 

вотум довіри 

уряду 

Наслідок вдалого вотуму довіри 

уряду або нерозгляду питання 

про вотум довіри уряду 

Наслідок невдалого вотуму 

довіри (відмови в довірі) уряду  

Підтвердження 

наслідку невдалого 

вотуму довіри уряду 

іншим політичним 

інститутом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Бельгія  

(з 1946 р.) 

7/46 

(15,2) 
Так 

Прем’єр-

міністр 
Не вказується Уряд Негат. більшість Продовження уряду 

Відставка уряду та призначення 

нового прем’єр-міністра2 

Парламентом у формі 

призначення нового 

прем’єр-міністра 

Греція  

(з 1974 р.) 

2/24 

(8,3) 
Так Уряд Вказується Уряд або член уряду 

Віднос. більшість/ 

40%3 

Продовження уряду/ 

Розпуск парламенту4 
Відставка уряду5 Ні 

Ірландія  

(з 1944 р.) 

13/27 

(48,1) 
Так 

Прем’єр-

міністр 
Не вказується Уряд 

Віднос. 

більшість 
Продовження уряду Відставка уряду Ні 

Іспанія  

(з 1977 р.) 

11/15 

(73,3) 
Так 

Прем’єр-

міністр/уряд 

Вказується/ 

програма уряду/ 

політичні питання 

Уряд 
Абсолют. 

більшість 
Продовження уряду Відставка уряду Ні 

 

 

                                                           
1 Аналіз частоти урядів меншості здійснено стосовно партійних і непартійних урядів. До аналізу введено тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети. Таблицю складено на 

основі існуючих статистичних даних та національних конституцій [88; 89; 238; 336; 932]. Також таблицю складено на підставі існуючих розвідок інших науковців [484; 605]. 
2 Фактично у Бельгії регламентовано такий варіант вотуму довіри чинному уряду, згідно з яким відмова нижньої палати парламенту урядові в довірі (на підставі системи 

негативної більшості) інтерпретується як вотум недовіри цьому урядові, але у його конструктивному вигляді. Це означає, що у випадку відмови нижньої палати парламенту в 

довірі уряду (абсолютною більшістю присутніх депутатів від обраного складу нижньої палати парламенту) перший повинен упродовж трьох днів запропонувати главі держави 

(монарху) затверджену кандидатуру прем’єр-міністра нового уряду. Якщо цього не стається, то глава держави вповноважений розпустити нижню палату парламенту. Процедурні 

правила вотумів довіри чинним урядам у Бельгії були деталізовані тільки в 1995 р. 
3 Вотум довіри чинному уряду або члену уряду в Греції вважається прийнятим, якщо за нього проголосує абсолютна більшість присутніх депутатів парламенту, тобто 

фактично відносна більшість депутатів від номінального складу парламенту, але не менше 2/5 (40%) депутатів від номінального складу парламенту. 
4 У випадку вдалого вотуму довіри чинному уряду останній продовжує виконувати свої обов’язки. Однак за пропозицією уряду, який попередньо отримав вотум довіри 

парламенту, глава держави (президент) може розпустити парламент, якщо уряд наполягає на необхідності оновлення мандата парламенту із огляду на необхідність вирішення 

проблем надзвичайної національної важливості. За окресленою процедурою не може бути розпущений новообраний парламент.  
5 У Греції передбачено цікаве конституційне положення, згідно з яким глава держави (президент) може розпустити парламент, який двічі підряд унаслідок відмов у вотумах 

довіри чинним урядам відправив їх у відставку і на підставі своєї партійної композиції не зміг забезпечити стабільності урядового кабінету і виконавчо-законодавчих відносин. 
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Продовження табл. 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Італія  

(з 1946 р.) 

26/66 

(39,4) 
Так 

Прем’єр-

міністр/уряд 

Вказується/ 

програма уряду/ 

політичні питання/ 

законопроекти 

Уряд/ 

програма уряду 

Віднос. 

більшість 

Продовження уряду/ зміна 

програми уряду/прийняття 

законопроекту 

Продовження уряду/ незміна 

програми уряду/неприйняття 

законопроекту1 

Ні 

Мальта  

(з 1962 р.) 

1/15 

(6,7) 
Ні – – – – – – – 

Німеччина  

(з 1949 р.) 

0/25 

(0,0) 
Так 

Прем’єр-

міністр 

Вказується/ 

політичні питання 

Прем’єр-міністр/ 

політичні питання 
Негат. більшість 

Продовження уряду/ 

узгодження політичних питань 

Розпуск нижньої палати 

парламенту або призначення 

нового прем’єр-міністра2 

Главою держави для 

розпуску палати пар-

ту або парл-том для 

призначення нового 

прем’єр-міністра 

Фінляндія  

(з 2000 р.) 

0/10 

(0,0) 
Так 

Прем’єр-

міністр/уряд 

Вказується/ 

політичні питання 
Уряд або член уряду 

Віднос. 

більшість 

Продовження уряду чи члена 

уряду/ узгодження політичних 

питань 

Відставка уряду або члена 

уряду 
Ні 

Франція  

(1945–1958 рр.) 

3/26 

(11,5) 
Так 

Прем’єр-

міністр 

Вказується/ 

політичні питання/ 

законопроекти 

Прем’єр-міністр/ 

політичні питання/ 

проекти законів 

Негат. більшість/ 

Віднос. більшість3 

Продовження уряду/ 

узгодження політичних питань/ 

прийняття законопроекту 

Відставка уряду4/ 

неузгодження політичних 

питань/неприйняття 

законопроекту 

Ні 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія  

(з 1990 р.) 

5/13 

(38,5) 
Так Уряд 

Вказується/ 

програма уряду/ 

політичні питання 

Уряд 
Віднос. 

більшість5 

Продовження уряду/ 

зміна програми уряду/ 

узгодження політичних питань 

Відставка уряду Ні 

                                                           
1 Якщо хоча б одна чи дві палати італійського парламенту відмовляють чинному уряду в довірі, останній продовжує функціонувати, але причина, з приводу якої уряд оголосив вотум 

довіри, лишається нереалізованою. Тобто парламент (будь-яка з палат парламенту) не погоджується на зміну програми уряду чи прийняття законопроекту, ініційованого урядом.  
2 У Німеччині специфіка вотуму довіри чинному уряду, який вповноважений оголошувати винятково прем’єр-міністр (канцлер), в тому, що у випадку відмови нижньої 

палати парламенту (Бундестагу) в довірі чинному уряду (на підставі системи негативної більшості, тобто абсолютною більшістю присутніх депутатів від обраного складу 

нижньої палати парламенту) глава держави (федеральний президент) за пропозицією прем’єр-міністра впродовж 21 дня може розпустити нижню палату парламенту. Однак 

якщо нижня палата парламенту встигне швидше обрати нового прем’єр-міністра, уряд, який перевіряв парламентський вотум довіри, подає у відставку, натомість формується 

новий уряд, а глава держави втрачає право розпустити нижню палату парламенту. Це означає, що відмова у вотумі довіри чинному уряду може відбуватись за логікою 

конструктивного вотуму недовіри чинному уряду, але може призводити й до розпуску нижньої палати парламенту. А тому вотуми довіри чинному уряду позиціонується 

як інституційний інструмент, який врівноважує повноваження прем’єр-міністра/уряду та нижньої палати парламенту. 
3 Для того, щоби вотум довіри не отримав уряд як такий, він повинен був одержати непідтримку абсолютної більшості депутатів нижньої палати парламенту (система 

негативної більшості). Для того, щоб підтримку не одержали політичне питання або законопроект, ініційований урядом, вони повинні були одержати непідтримку відносної 

більшості депутатів нижньої палати парламенту (правило більшості). Тому парламентські вотуми довіри у Франції в 1945–1958 рр. мали двозначний характер [481; 558]. 
4 У Франції впродовж 1945–1958 рр. було передбачено цікаве конституційне положення, згідно з яким глава держави (президент) за пропозицією прем’єр-міністра та рішенням 

уряду міг розпустити нижню палату парламенту, яка двічі підряд впродовж 18 місяців унаслідок відмови чинним урядам у вотумах довіри відправляла їх у відставку і на підставі 

своєї партійної композиції не могла забезпечити стабільності урядового кабінету і виконавчо-законодавчих відносин. Виняток становили перші 18 місяців діяльності новообраної 

нижньої палати парламенту.  
5 У Болгарії чинний уряд отримує вотум довіри парламенту (Національних зборів) тоді, коли за таку пропозицію голосує більшість від більше, аніж половини конституційного 

складу парламенту (ст. 112 Конституції). Фактично йдеться про голосування за системою відносної більшості. 
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Продовження табл. 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Естонія  

(з 1992 р.) 

4/16 

(25,0) 
Так Уряд 

Вказується/ 

законопроекти 

Уряд/ 

проекти законів 

Абсолют. 

більшість 

Продовження уряду/ 

прийняття законопроекту 
Відставка уряду Ні 

Латвія  

(з 1990 р.) 

9/24 

(37,5) 
Ні – – – – – – – 

Литва  

(з 1990 р.) 

6/19 

(31,6) 
Ні – – – – – – – 

Польща  

(1989–1992 рр.) 

3/5 

(60,0) 
Ні – – – – – – – 

Польща  

(1992–1997 рр.) 

0/4 

(0,0) 
Ні – – – – – – – 

Польща  

(з 1997 р.) 

3/12 

(25,0) 
Так 

Прем’єр-

міністр 
Не вказується Уряд 

Віднос. 

більшість1 
Продовження уряду Відставка уряду  Ні 

Румунія  

(з 1990 р.) 

14/22 

(63,6) 
Так Уряд 

Вказується/ 

програма уряду/ 

законопроекти 

Уряд/ 

програма уряду/ 

проекти законів 

Абсолют. 

більшість2 

Продовження уряду/зміна 

програми уряду/прийняття 

законопроекту3 

Окреслення як вдалого вотуму 

недовіри уряду + відставка 

уряду 

Ні 

Сербія  

(з 2007 р.) 

0/5 

(0,0) 
Так Уряд 

Вказується/ 

політичні питання 

Уряд або член 

уряду/ 

політичні питання 

Абсолют. 

більшість 

Продовження уряду чи члена 

уряду/ узгодження політичних 

питань 

Відставка уряду (члена уряду) + 

формування нового уряду4 

Парламентом у формі 

формування нового 

уряду 

Словаччина  

(з 1990 р.) 

6/17 

(35,3) 
Так 

Прем’єр-

міністр/ 

уряд5 

Вказується/ 

програма уряду/ 

політичні 

питання/ 

законопроекти 

Уряд, член і 

програма уряду/ 

політичні питання/ 

проекти законів 

Абсолют. 

більшість 

Продовження уряду чи члена 

уряду/зміна програми 

уряду/узгодження політичного 

питання/прийняття 

законопроекту 

Відставка уряду або члена 

уряду/незміна програми 

уряду/неприйняття 

законопроекту 

Ні 

 

                                                           
1 Чинний уряд отримує вотум довіри нижньої палати парламенту (Сейму) тільки тоді, коли за таку пропозицію проголосує більшість депутатів нижньої палати парламенту у 

присутності не менше половини конституційного складу нижньої палати парламенту (ст. 160 Конституції). Фактично йдеться про голосування за системою відносної більшості. 
2 Питання про вотум довіри чинному уряду в Румунії виноситься на розгляд та приймається на спільному засіданні двох палат парламенту – Палати депутатів та Сенату. 
3 Якщо чинний уряд Румунії отримує вотум довіри парламенту з приводу того чи іншого законопроекту, глава держави все ж наділений правом організувати дебати з 

приводу цього законопроекту на спільному засіданні двох палат парламенту. 
4 Новий уряд повинен бути сформований упродовж 30 днів із моменту відмови в довірі попередньому уряду. Якщо цього не стається, тоді глава держави (президент) має 

розпустити парламент (Національні збори) і призначити дострокові парламентські вибори. Однак навіть у випадку неформування нового уряду попередній уряд офіційно 

вважається завершеним і функціонує як тимчасово виконуючий обов’язки.  
5 Вотум довіри чинному уряду в Словаччині може бути ініційований і не урядовим кабінетом або прем’єр-міністром, адже він може розпочатися зі звичайного усного чи 

письмового запитання членові уряду (або уряду загалом) чи будь-якому державному службовцю та стосуватися важливих проблем, які належать до їхньої компетенції. Розгляд 

проблеми у парламенті може спонукати формулювання питання про довіру урядовому кабінету. Якщо ж уряд ставить питання про парламентську довіру самостійно, тоді процедура 

вотуму довіри має комплексний характер і стосується всього кабінету, його складу та програми (хоч може стосуватися не лише програми діяльності уряду загалом, а й окремих 

питань). Зауважимо: питання про вотум довіри чинному уряду використовують задля того, щоби "дисциплінувати" парламент. Якщо останній упродовж трьох місяців не 

приймає рішення про схвалення або несхвалення вотуму довіри чинному уряду, президент має всі підстави достроково розпустити парламент і призначити дострокові вибори. 
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Продовження табл. 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Словенія  

(з 1990 р.) 

4/16 

(25,0) 
Так 

Прем’єр-

міністр 

Вказується/ 

політичні питання/ 

законопроекти 

Уряд/  

політичні питання/ 

проекти законів 

Абсолют. 

більшість 

Продовження уряду/ 

узгодження політичного 

питання/прийняття 

законопроекту 

Відставка уряду та призначення 

нового прем’єр-міністра (+ 

інколи відставка палати 

парламенту) або продовження 

уряду без узгодження 

політичного питання чи 

законопроекту1 

Парламентом у формі 

призначення нового 

прем’єра або у формі 

повторного вотуму 

довіри уряду 

Угорщина  

(1990–2011 рр.) 2/11 

(18,2) 
Так 

Прем’єр-

міністр/уряд 
Не вказується Уряд 

Абсолют. 

більшість 
Продовження уряду Відставка уряду2 Ні 

Угорщина  

(з 2011 р.) 

Хорватія  

(з 2000 р.) 

6/11 

(54,5) 
Так 

Прем’єр-

міністр 
Не вказується Уряд 

Абсолют. 

більшість 
Продовження уряду 

Відставка уряду або розпуск 

парл-ту3 
Ні 

Чехія  

(з 1990 р.) 

5/16 

(31,3) 
Так 

Прем’єр-

міністр/уряд 

Вказується/ 

політичні питання/ 

законопроекти 

Уряд/ 

політичні питання/ 

проекти законів 

Абсолют. 

більшість 

Узгодження політичних питань/ 

прийняття законопроектів 

Вотум недовіри 

уряду/неузгодження 

політичних питань/ 

неприйняття законопроектів 

Ні4 

Чорногорія  

(з 2006 р.) 

0/5 

(0,0) 
Так Уряд Не вказується Уряд 

Абсолют. 

більшість 
Продовження уряду Відставка уряду Ні 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія  

(з 1945 р.) 

2/34 

(5,9) 
Ні – – – – – – – 

Данія  

(з 1945 р.) 

36/39 

(92,3) 
Так5 

Прем’єр-

міністр 
Не вказується Уряд 

Віднос. 

більшість 
Продовження уряду Відставка уряду Ні 

Ісландія  

(з 1946 р.) 

6/33 

(18,2) 
Ні – – – – – – – 

                                                           
1 У випадку невдалого парламентського вотуму довіри (відмови у довірі) чинному уряду нижня палата словенського парламенту може: а) відправити чинний уряд у відставку й 

упродовж 30 днів обрати нового прем’єр-міністра, що слугуватиме вотумом довіри/інвеститури новому кабінету; б) на підставі повторного переголосування вотуму довіри 

продовжити функції чинного урядового кабінету. Однак якщо нижня палата парламенту вирішує повторно поставити питання про вотум довіри чинному урядовому 

кабінету, але голосування з цього приводу виявляється негативним/невдалим, тоді глава держави має розпустити парламент і призначити дострокові парламентські вибори. Тому в 

Словенії перший негативний вотум довіри (перша відмова в довірі) уряду фактично означає вотум недовіри уряду, а другий негативний вотум довіри (друга відмова в довірі) 

уряду – вотум недовіри уряду та розпуск парламенту. 
2 Згідно з Конституцією 2011 р. у випадку відмови парламенту у вотумі довіри чинному уряду останній подає у відставку, а глава держави (президент) повинен упродовж 15 

днів запропонувати кандидатуру нового прем’єр-міністра та подати її на розгляд парламенту. 
3 Згідно з хорватською Конституцією (ст. 104) результатом невдалого вотуму довіри чинному уряду, окрім відставки уряду, натомість (альтернативно) може бути розпуск парламенту. 

Але для цього потрібне рішення глави держави, контрасигноване прем’єр-міністром, на пропозицію уряду після консультацій із представниками парламентських партій. 
4 Президент Чехії наділений повноваженнями дострокового припинення діяльності нижньої палати парламенту за умови, що остання не може за 3 місяці прийняти рішення 

стосовно урядового законопроекту, для розгляду якого чинний уряд просить парламентської довіри. 
5 Про наявність вотуму довіри чинному уряду в Данії можемо дізнаватися лише з парламентського регламенту (ст. 24), адже вотуму довіри чинному уряду не передбачено 

Конституцією Данії [484]. 
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Закінчення табл. 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Люксембург  

(з 1945 р.) 

0/21 

(0,0) 
Так1 

Прем’єр-

міністр/уряд 

Вказується/ 

склад уряду/ 

законопроекти 

Уряд або член уряду/ 

проекти законів 

Віднос. 

більшість 

Продовження уряду чи члена 

уряду/прийняття законопроекту 

Відставка уряду чи члена уряду/ 

неприйняття законопроектів 
Ні 

Нідерланди  

(з 1946 р.)  

8/32 

(25,0) 
Так2 

Прем’єр-

міністр/уряд 

Вказується/ 

політичні питання 

Уряд або член уряду/ 

політичні питання 

Віднос. 

більшість 

Продовження уряду чи члена 

уряду/узгодження політичних 

питань 

Відставка уряду чи члена уряду/ 

неузгодження політичних 

питань 

Ні 

Норвегія  

(з 1945 р.) 

20/31 

(64,5) 
Так3 Уряд 

Вказується/ 

політичні питання 

Уряд або член уряду/ 

політичні питання 

Віднос. 

більшість 

Продовження уряду чи члена 

уряду/узгодження політичних 

питань 

Відставка уряду Ні 

Португалія  

(1975–1982 рр.) 

4/10 

(40,0) 
Так Уряд 

Вказується/ 

політичні питання 

Уряд/ 

політичні питання 
Негат. більшість 

Продовження уряду/ 

узгодження політичних питань 
Відставка уряду Ні 

Португалія  

(з 1982 р.) 

7/14 

(50,0) 
Так Уряд 

Вказується/ 

політичні питання 

Уряд/ 

політичні питання 
Негат. більшість 

Продовження уряду/ 

узгодження політичних питань 
Відставка уряду Ні 

Сполуч. Корол.  

(з 1945 р.) 

3/26 

(11,5) 
Так 

Прем’єр-

міністр 

Вказується/ 

політичні питання 

Уряд/ 

політичні питання 

Віднос. 

більшість 

Продовження уряду/ 

узгодження політичних питань 
Відставка уряду Ні 

Фінляндія  

(1945–2000 рр.) 

9/44 

(20,5) 
Так 

Прем’єр-

міністр/уряд 

Вказується/ 

політичні питання 

Уряд або член уряду/ 

політичні питання 

Віднос. 

більшість 

Продовження уряду або члена 

уряду/узгодження політичних 

питань 

Відставка уряду або члена 

уряду/неузгодження 

політичних питань 

Ні 

Франція  

(з 1958 р.) 

8/39 

(20,5) 
Так 

Прем’єр-

міністр/уряд 

Вказується/ 

програма уряду/ 

законопроекти 

Уряд/ 

програма уряду/ 

проекти законів 

Негат. більшість 

Продовження уряду/ 

зміна програми уряду/ 

прийняття законопроекту4 

Відставка уряду Ні 

Швеція  

(з 1944 р.) 

23/31 

(74,2) 
Так5 

Прем’єр-

міністр/уряд 
Не вказується Уряд 

Віднос. 

більшість 
Продовження уряду Відставка уряду Ні 

                                                           
1 Про специфіку вотуму довіри чинному уряду та членам уряду в Люксембурзі можемо дізнаватися лише із парламентського регламенту. Річ у тому, що вотуму довіри 

чинному уряду або членам уряду не деталізовано Конституцією Люксембургу [484; 996]. 
2 Про наявність вотуму довіри чинному уряду та членам уряду в Нідерландах можемо судити винятково із парламентського регламенту. Річ у тому, що вотуму довіри 

чинному уряду та членам уряду не передбачено Конституцією Нідерландів [484]. 
3 Наявність вотуму довіри чинному уряду та членам уряду в Норвегії засвідчує лише парламентський регламент. Річ у тому, що вотуму довіри чинному уряду та членам уряду 

не передбачено Конституцією Норвегії [484]. 
4 Прем’єр-міністр може ініціювати два вотуми довіри чинному уряду впродовж однієї чергової сесії нижньої палати парламенту Франції (Національних зборів): один із 

приводу фінансового законопроекту або законопроекту з питань соціальної безпеки, інший – з приводу будь-якого іншого законопроекту. Зауважимо: вотум довіри уряду із 

приводу фінансового законопроекту або законопроекту із питань соціальної безпеки вважається вдалим, якщо нижня палата парламенту впродовж 24 годин із моменту подання 

вотуму довіри чинному уряду не ініціює вотуму недовіри чинному уряду. Також примітно, що прем’єр-міністр може, крім вотуму довіри своєму уряду, просити у верхньої 

палати парламенту Франції (Сенату) згоди на підтвердження питання загальної політики уряду. 
5 Про наявність вотуму довіри чинному уряду в Швеції можемо судити лише з парламентського регламенту, бо вотуму довіри чинному уряду не передбачено Конституцією 

Швеції [484]. 
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Примітно, що урядові кабінети меншості частіше формують у системах, 

для котрих властиві (конституційно передбачені й конституційно непередбачені) 

вотуми довіри чинним урядам (30,9%), а не в системах, для котрих вотуми довіри 

чинним урядам взагалі не властиві (23,4%). Причому цікаво те, що урядові 

кабінети меншості частіше формуються у парламентських демократіях, в котрих 

ініціаторами вотумів довіри чинним урядам можуть бути лише уряди (32,4%), дещо 

рідше – у системах, у котрих ініціаторами вотумів довіри чинним урядам можуть 

бути прем’єр-міністри (30,2%) чи прем’єр-міністри й уряди (30,3%).  

По-друге, як регламентують нормативно-правові акти і засвідчує інституційна 

практика, вотуми довіри чинним урядовим кабінетам можуть супроводжуватись чи 

не супроводжуватись причинами та питаннями, з приводу яких вони ініціюються. 

Найчастішими питаннями, стосовно яких ініціюються вотуми довіри чинним урядам, 

є: затвердження нових програм та/або політичних декларацій урядів чи змін до уже 

чинних програмних документів урядів (прийнятих раніше, зокрема внаслідок 

формотворчих вотумів інвеститури очікуваним урядам); прийняття парламентами чи 

провідними палатами парламентів потрібних для урядових кабінетів законів та інших 

нормативно-правових актів, які викликають значний суспільний резонанс; бажання 

чи необхідність впевнитися у підтримці урядових кабінетів парламентами (відмова у 

довірі парламенту може зумовлювати або не зумовлювати дострокове припинення 

повноважень урядових кабінетів). 

В аналізованому контексті зацікавлює те, що частіше урядові кабінети меншості 

формують у парламентських демократіях, у котрих причини та питання, з приводу 

яких ініціюються вотуми довіри чинним урядам, не зазначені (39,4%), а не в  

парламентських демократіях, де причини та питання вотумів довіри чинним урядам 

окреслюються (27,7%). Примітно те, що в першому випадку об’єктами вотумів довіри 

чинним урядам зазвичай є винятково урядові кабінети, а в другому – урядові 

кабінети загалом чи окремі члени урядового кабінету, програми й політичні декларації 

урядів, політичні питання і законопроекти, ініційовані урядами та ін. 
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Таблиця 4.9 

Кореляція частоти формування урядових кабінетів меншості в європейських парламентських демократіях і 

дистинктивних параметрів парламентських вотумів довіри та недовіри чинним урядам або їхньої відсутності1 

 

Дистинктивні параметри парламентських  

вотумів недовіри чинним урядам 

ЧУМ 
Дистинктивні параметри парламентських  

вотумів довіри чинним урядам 

ЧУМ 

% % 

1. ЗАКОНОДАВЧЕ ОКРЕСЛЕННЯ ВОТУМІВ НЕДОВІРИ ЧИННИМ УРЯДАМ  1. ЗАКОНОДАВЧЕ ОКРЕСЛЕННЯ ВОТУМІВ ДОВІРИ ЧИННИМ УРЯДАМ  

1.1. Як вотумів недовіри конституційно 28,7 1.1. Вотуми довіри чинним урядам окреслені конституційно/регламентаційно 30,9 

1.2. Як "осудів недовіри" конституційно 52,2 1.2. Вотуми довіри чинним урядам не окреслені конституційно/регламентаційно 23,4 

1.3. Як вотумів недовіри неконституційно (регламентаційно) 14,6 2. ІНІЦІАТОРИ ВОТУМІВ ДОВІРИ ЧИННИМ УРЯДАМ  

2. ІНІЦІАТОРИ ВОТУМІВ НЕДОВІРИ ЧИННИМ УРЯДАМ  2.1. Винятково урядові кабінети 32,4 

2.1. Будь-яка палата парламенту або водночас дві палати парламенту 32,5 2.2. Прем’єр-міністри й урядові кабінети 30,3 

2.2. Провідна палата парламенту чи однопалатний парламент 29,3 2.3. Винятково прем’єр-міністри 30,2 

3. ОКРЕСЛЕННЯ ПРИЧИН ВОТУМІВ НЕДОВІРИ ЧИННИМ УРЯДАМ  3. ОКРЕСЛЕННЯ ПРИЧИН ВОТУМІВ ДОВІРИ ЧИННИМ УРЯДАМ  

3.1. Законодавчо передбачено окреслення причин вотумів недовіри урядам 31,2 3.1. Законодавчо передбачено окреслення причин вотумів довіри урядам 27,7 

3.2. Законодавчо не передбачено окреслення причин вотумів недовіри урядам 28,9 3.2. Законодавчо не передбачено окреслення причин вотумів довіри урядам 39,4 

4. ТИПИ ВОТУМІВ НЕДОВІРИ ЧИННИМ УРЯДАМ  4. ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ВОТУМИ ДОВІРИ УРЯДАМ  

4.1. Лише звичайні вотуми недовіри чинним урядам 31,3 4.1. Прийняття рішень про вотуми довіри урядам абсолютною більшістю 31,2 

4.2. Лише конструктивні вотуми недовіри чинним урядам 20,5 4.2. Прийняття рішень про вотуми довіри урядам відносною більшістю 34,3 

4.3. Конструктивні й звичайні вотуми недовіри чинним урядам 25,0 4.3. Прийняття рішень про вотуми довіри урядам негативною більшістю 23,1 

5. ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ВОТУМИ НЕДОВІРИ УРЯДАМ  5. НАСЛІДКИ НЕВДАЛИХ ВОТУМІВ ДОВІРИ ЧИННИМ УРЯДАМ  

5.1. Прийняття рішень про вотуми недовіри урядам відносною більшістю 32,0 5.1. Продовження повноважень чинних урядових кабінетів 40,0 

5.2. Прийняття рішень про вотуми недовіри урядам абсолютною більшістю 28,2 5.2. Постановка питань про вотуми недовіри чинним урядам 31,3 

6. НАСЛІДКИ ВДАЛИХ ВОТУМІВ НЕДОВІРИ ЧИННИМ УРЯДАМ  5.3. Винятково відставки чинних урядів 31,5 

6.1. Винятково відставки чинних урядів 21,6 5.4. Відставки чинних (формування нових) урядів або розпуски чинних парламентів 23,1 

6.2. Відставки чинних і формування нових урядів 21,9   

6.3. Відставки чинних урядів або розпуски чинних парламентів 30,9   

                                                           
1 Умовні позначення: ЧУМ – частота урядів меншості. На відміну від інших даних та з огляду на наявну статистику, аналіз здійснено станом на квітень 2015 р., тобто без 

урахування декількох кабінетів, сформованих упродовж квітня 2015 – грудня 2016 рр. 
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По-третє, важливе процедурне значення у контексті застосування вотумів довіри 

чинним урядам мають правила прийняття парламентських рішень про вотуми довіри 

чинним урядам, які розподіляють на позитивні й негативні. Позитивні вотуми довіри 

чинним урядам забезпечуються підтримкою абсолютної чи відносної парламентської 

більшості, тоді як негативні вотуми довіри чинним урядам – підтримкою негативної 

парламентської більшості (чи незапереченням абсолютної парламентської більшості, 

про що деталізовано у попередньому підрозділі дослідження). Правила абсолютної 

більшості у зрізі вотумів довіри чинним урядам інкорпоровано у політичних системах 

Іспанії, Естонії, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії та 

Чорногорії, тобто переважно – у парламентських демократіях Центрально-Східної 

Європи. З-поміж них дистинктивний випадок становить Румунія, у якій питання про 

вотум довіри чинному кабінету розглядають та приймають на спільному засіданні 

двох палат парламенту – Палати депутатів та Сенату. Правила відносної більшості 

у зрізі вотумів довіри чинним урядам інкорпоровано у політичних системах 

Болгарії, Греції, Данії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, 

Фінляндії, Сполученого Королівства та Швеції, тобто головно – у парламентських 

демократіях Західної Європи. Серед них специфічним є випадок Греції, в якій вотум 

довіри чинному урядові/членові уряду вважають прийнятим, якщо за нього проголосує 

абсолютна більшість присутніх депутатів парламенту, але не менше 2/5 (40%) 

депутатів від номінального складу парламенту. В Болгарії чинний уряд отримує 

вотум довіри парламенту тоді, коли за таку пропозицію голосує більшість від понад 

половини конституційного складу парламенту, а в Польщі – коли більшість 

депутатів нижньої палати парламенту в присутності не менше половини її повного 

(номінального) складу. Тому фактично у випадку Греції, Болгарії та Польщі йдеться 

про голосування за системою відносної більшості. Зрештою, правила негативної 

більшості у зрізі вотумів довіри чинним урядам інкорпоровано у політичних системах 

Бельгії, Німеччини, Португалії та Франції (з 1958 р.). Зауважимо: у Франції правила 

негативної більшості використовували й упродовж 1945–1958 рр., але у відмінній 

формі: для того, аби чинний уряд (в цілому) не отримав вотуму довіри, він мав 

одержати непідтримку абсолютної більшості депутатів нижньої палати парламенту 
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(система негативної більшості). Однак для того, аби підтримку не одержали політичне 

питання або законопроект, ініційовані урядом, вони мали отримати непідтримку 

відносної більшості депутатів нижньої палати парламенту (правило більшості) [481; 558]. 

Вочевидь, уряди меншості частіше формуються у тих інституційних сценаріях, де 

конституційно передбачено правила прийняття парламентських рішень про 

вотуми довіри чинним урядам позитивною, а не негативною більшістю, зокрема: 

найчастіше – відносною більшістю (34,3%), рідше – абсолютною більшістю (31,2%), 

найрідше – негативною більшістю депутатів парламентів чи провідних (або водночас 

двох) палат парламентів (23,1%). Звідси випливає висновок: що важче чинному уряду 

одержати підтримку парламенту чи провідної палати парламенту, то більша 

ймовірність формування уряду меншості в межах ідентичної каденції парламенту або 

провідної палати парламенту. Значно менше це стосується формування урядів 

меншості партіями новообраних парламентів.  

По-четверте, також на частоту формування урядів меншості у парламентських 

демократіях впливають наслідки вдалих вотумів довіри чинним урядам чи нерозгляду 

питань про вотуми довіри чинним урядам або ж наслідки невдалих вотумів довіри 

(відмови у довірі) чинним урядам. Наслідками вдалих вотумів довіри чинним урядам 

чи нерозгляду питань про вотуми довіри таким урядам (поряд із прийняттям програм 

урядів або змін до них, розв’язання політичних питань і прийняття законопроектів) 

можуть бути: 1) продовження повноважень чинних урядів (європейські парламентські 

демократії в повному переліку, крім Греції); 2) продовження повноважень чинних 

урядів та (за бажанням урядів) розпуск парламентів (Греція1). Вочевидь, урядові 

кабінети меншості частіше формують у випадку, коли наслідками вдалих вотумів 

довіри чинним урядам є продовження їхніх повноважень, що не спричиняє розпуску 

парламентів/провідних палат парламентів. Проте такий висновок не має значного 

диференційного навантаження, оскільки визначальними чинниками в контексті урядів 

меншості й гіпотетичної частоти їхнього формування крізь призму вотумів довіри 

чинним урядам є наслідки їхніх невдалих сценаріїв, тобто відмов чинним урядам у довірі.  
                                                           
1 У випадку вдалого вотуму довіри чинному уряду в Греції цей уряд продовжує виконувати обов’язки. Однак за 

пропозицією уряду, що попередньо отримав вотум довіри парламенту, глава держави (президент) може розпустити 

парламент, якщо уряд наполягає на необхідності оновлення мандата парламенту з огляду на необхідність вирішення 

проблем надзвичайної національної важливості. Так не може бути розпущений новообраний парламент. 
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Потрібно усвідомити: не у всіх європейських парламентських демократіях (де є 

процедури вотумів довіри чинним урядам) відсутність довіри (або відмова в довірі) 

чинним урядам із боку парламентів або провідних палат парламентів є причиною 

дострокової відставки урядових кабінетів. Окрім того, невдалі вотуми довіри чинним 

урядам можуть зумовлювати й інші інституційно-політичні наслідки, сумарно із яких 

виокремлюють (у порядку ускладнення міжінституційних відносин): 1) продовження 

повноважень урядових кабінетів (Італія1); 2) постановка питань про вотуми недовіри 

чинним урядовим кабінетам (Чехія2); 3) відставка урядових кабінетів (Болгарія, 

Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, 

Португалія, Румунія, Словаччина, Сполучене Королівство, Угорщина, Фінляндія, 

Франція, Чорногорія та Швеція); 4) відставка чинних урядових кабінетів або розпуск 

парламентів (Хорватія3); 5) відставка чинних і формування нових урядових кабінетів 

чи розпуск парламентів (Бельгія4, Німеччина5, Сербія6). Найскладніший випадок 

невдалих вотумів недовіри чинним урядам демонструє Словенія, де у випадку 

відмови чинному урядові в довірі нижня палата парламенту може: а) відправити чинний 

уряд у відставку й упродовж 30 днів обрати нового прем’єр-міністра, що 

слугуватиме вотумом довіри/інвеститури новому кабінетові; б) на основі повторного 

переголосування вотуму довіри продовжити функції чинного урядового кабінету. 

                                                           
1 Якщо хоч одна чи дві палати італійського парламенту відмовляють чинному уряду в довірі, останній продовжує 

функціонувати, але причина, з приводу якої уряд оголосив вотум довіри, залишається нереалізованою. Це означає, 

що парламент (чи будь-яка з палат парламенту) не погоджується на зміну політичної програми уряду чи прийняття 

законопроекту, ініційованого урядом. 
2 Проте президент Чехії наділений повноваженням дострокового припинення діяльності нижньої палати парламенту за 

умови, якщо остання не може за 3 місяці прийняти рішення стосовно урядового законопроекту, для розгляду якого 

чинний уряд просить парламентської довіри. 
3 Результатом невдалого вотуму довіри чинному уряду, крім відставки уряду, натомість (чи альтернативно) може 

бути розпуск парламенту. Однак для цього потрібне рішення глави держави (президента), контрасигноване прем’єр-

міністром, на пропозицію уряду після консультацій із представниками парламентських партій. 
4 У Бельгії відмова нижньої палати парламенту в довірі уряду інтерпретується як вотум недовіри уряду, але у його 

конструктивному вигляді. Це означає, що нижня палата парламенту повинна упродовж трьох днів запропонувати главі 

держави (монарху) затверджену кандидатуру прем’єр-міністра нового уряду. Якщо цього не стається, то глава держави 

вповноважений розпустити нижню палату парламенту. 
5 В Німеччині у випадку відмови нижньої палати парламенту в довірі уряду глава держави (федеральний президент) 

за пропозицією прем’єр-міністра впродовж 21 дня може розпустити нижню палату парламенту. Однак якщо нижня палата 

парламенту встигає швидше обрати нового прем’єр-міністра, уряд, який перевіряв парламентський вотум довіри, йде 

у відставку, формується новий уряд, а глава держави втрачає право розпустити нижню палату парламенту. Тобто 

відмова у вотумі довіри чинному уряду може відбуватись як за логікою конструктивного вотуму недовіри чинному 

уряду, так і може призводити до розпуску нижньої палати парламенту. 
6 У випадку невдалого вотуму довіри чинному уряду, останній йде у відставку, а новий уряд має бути сформований 

упродовж 30 днів з моменту відмови в довірі попередньому уряду. Якщо цього не стається, глава держави (президент) 

має розпустити парламент та призначити дострокові парламентські вибори. Однак навіть у випадку неформування нового 

уряду попередній уряд офіційно вважається завершеним і функціонує як тимчасово виконуючий обов’язки. 
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Проте якщо нижня палата парламенту вирішить повторно розглянути питання про вотум 

довіри чинному урядовому кабінетові, але голосування з цього приводу виявиться 

негативним/невдалим, тоді глава держави буде зобов’язаний розпустити парламент і 

призначити дострокові парламентські вибори. Емпіричний аналіз підтверджує, що 

уряди меншості формують: найчастіше – у системах, в яких невдалі вотуми довіри 

чинним урядам спричиняють продовження повноважень чинних урядових кабінетів 

(40,0%), рідше – у системах, в яких невдалі вотуми довіри чинним урядам зумовлюють 

розгляд питань про вотуми недовіри чинним урядам (31,3%) чи відставку чинних 

урядових кабінетів (31,5%), найрідше – в системах, де невдалі вотуми довіри чинним 

урядам приводять до відставки чинних (формування нових) урядових кабінетів чи 

розпуску парламентів (23,1%). Це означає, що уряди меншості частіше формуються 

тоді, коли законодавчо й інституційно/звичаєво спрощено наслідки невдалих вотумів 

довіри для чинних урядів і чинних парламентів. Це підтверджує наш попередній 

висновок: що меншими є повноваження парламентів безпосередньо впливати і  

визначати відставки урядів, то частіше мають формуватись урядові кабінети меншості.  

Усе це засвідчує: в європейських парламентських демократіях, які можуть 

бути інкорпоровані у системах позитивного та негативного парламентаризму, вотуми 

довіри і недовіри чинним урядам – це майже завжди (особливо у випадку других, але 

переважно – у випадку перших) традиційні конституційно-правові та інституційно-

політичні інструменти, які генеровані для того, щоб забезпечувати існування взаємних 

способів впливу одна на одну виконавчої (уряду/урядового кабінету) і законодавчої 

(парламенту/провідної палати парламенту) гілок влади. Однак ці механізми не є 

уніфікованими, оскільки теорія та практика їхнього використання у парламентських 

демократіях є різними, а тому по-різному детермінує й особливості формування, 

функціонування, відповідальності урядів меншості. Приміром, вотуми довіри чинним 

урядам застосовують/ініціюють безпосередньо уряди задля верифікації впевненості 

у тому, що вони користуються підтримкою/довірою легіслатур.  

Натомість вотуми недовіри чинним урядовим кабінетам застосовують та 

ініціюють саме парламенти чи провідні палати парламентів для того, аби довести, 

що уряди не мають підтримки парламентів або провідних палат парламентів. А це, 
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попри "усередненість" результатів вотумів довіри або недовіри чинним урядам та 

можливість відправити уряди у відставку за будь-якою процедурою (хоча по-різному 

і неуніфіковано), означає: ініціальна природа вотумів довіри та недовіри чинним 

урядам у парламентських демократіях є різною, тому диференційовано впливає на 

формування, функціонування та відповідальність різних типів урядів, у тому числі й 

кабінетів меншості. Річ у тім, що процедури вотумів недовіри чинним урядам, навіть 

їхня конституційна чи неконституційна регламентація, безумовно, дисциплінують уряди, 

зокрема уряди меншості, котрі апріорі не користуються стабільною підтримкою 

парламентської більшості. Зате процедури вотумів довіри чинним урядам, також 

особливо у контексті кабінетів меншості, змушують останні функціонувати  

далекоглядніше, репрезентувати перед парламентами/провідними палатами парламентів 

якісніші й розроблені законопроекти і под. Тому загалом вотуми довіри та/або 

недовіри чинним урядам, зокрема урядам меншості, апріорі спричиняють корекцію 

їхніх програмних документів і діяльності загалом, хоча не дуже часто на практиці 

зумовлюють дострокове припинення повноважень урядів (у тому числі й урядів 

меншості; детально див. Додаток Б1). 

Цікавою у контексті частоти формування урядів меншості також виявляється 

кореляція складності реалізації вотумів довіри/інвеститури очікуваним урядам і 

вотумів недовіри та довіри чинним урядам (у тих країнах, де останні регламентовані 

й апробуються). Тобто – кореляція складності конституційно-правових та інституційно-

політичних особливостей формування і парламентської відповідальності урядів, 

що може бути інкорпорована у відносній "силі" парламентів з приводу формування 

та відповідальності урядових кабінетів. Окреслення цієї кореляції повинне 

відповісти на питання, наскільки вотуми довіри та недовіри чинним урядам 

(побіжно враховуючи вотуми довіри/інвеститури очікуваним урядам; висновки про 

це зроблено в нашому й інших дослідженнях) системно впливають на фактичне 

позиціонування систем позитивного та негативного парламентаризму як різновидів 

парламентських демократій і на частоту формування у них урядів меншості.  

                                                           
1 За початковими підрахунками, станом на грудень 2015 р. з усіх урядів меншості, які формувались і функціонували в 

європейських парламентських демократіях (таких налічувалось 245), лише 59 кабінетів припинили повноваження на 

підставі втрати вотумів довіри (невдалих вотумів довіри) або на підставі вдалих вотумів недовіри. 



352 

Таблиця 4.10 

Групи європейських парламентських демократій на підставі кореляції 

процедурної складності правил прийняття парламентських рішень про вотуми 

довіри/інвеститури очікуваним урядам, вотуми довіри та недовіри чинним урядам 

і частоти формування кабінетів меншості (станом на грудень 2016 р.) 

 

Правила прийняття парламентських рішень про різні 

типи парламентських вотумів урядовим кабінетам 

(від найскладнішого правила формування уряду до 

найпростішого правила відставки уряду) 

Приклади країн 

Кількість (частота 

(%) формування) 

урядів меншості 

Прийняття вотуму довіри/інвеститури очікуваному урядові 

абсолютною (або відносною) більшістю + прийняття вотуму 

недовіри чинному урядові абсолютною більшістю + 

прийняття вотуму довіри чинному урядові абсолютною 

більшістю  

Іспанія, Сербія, Словенія, 

Угорщина, Хорватія, Чорногорія 
23/63 (36,5) 

Прийняття вотуму довіри/інвеститури очікуваному урядові 

абсолютною (або відносною) більшістю + прийняття вотуму 

недовіри чинному урядові абсолютною більшістю + 

відсутність або прийняття вотуму довіри чинному урядові 

негативною більшістю 

Бельгія, Мальта, Німеччина, 

Польща (1989–1992 рр.), 

Польща (1992–1997), Франція 

(до 1958 р.) 

14/121 (11,6) 

Прийняття вотуму довіри/інвеститури очікуваному урядові 

відносною більшістю + прийняття вотуму недовіри чинному 

урядові абсолютною більшістю + прийняття вотуму довіри 

чинному урядові абсолютною більшістю 

Естонія, Румунія, Словаччина, 

Чехія 
29/71 (40,8) 

Прийняття вотуму довіри/інвеститури очікуваному урядові 

відносною більшістю + прийняття вотуму недовіри чинному 

урядові абсолютною більшістю + відсутність або прийняття 

вотуму довіри чинному урядові відносною більшістю 

Греція, Литва, Польща (з 1997 р.) 11/55 (20,0) 

Прийняття вотуму довіри/інвеститури очікуваному урядові 

відносною більшістю + прийняття вотуму недовіри чинному 

урядові відносною більшістю + відсутність або прийняття 

вотуму довіри чинному урядові відносною більшістю 

Болгарія, Ірландія, Італія, 

Латвія, Фінляндія (з 2000 р.)  
53/140 (37,9) 

Прийняття вотуму довіри/інвеститури очікуваному урядові 

негативною більшістю + прийняття вотуму недовіри 

чинному урядові абсолютною більшістю + відсутність або 

прийняття вотуму довіри чинному урядові відносною чи 

негативною більшістю 

Португалія, Швеція 34/55 (61,8) 

Відсутність вотуму довіри/інвеститури очікуваному урядові + 

прийняття вотуму недовіри чинному урядові абсолютною 

більшістю + відсутність або прийняття вотуму довіри 

чинному урядові відносною чи негативною більшістю 

Ісландія, Франція (з 1958 р.) 14/72 (19,4) 

Відсутність вотуму довіри/інвеститури очікуваному урядові + 

прийняття вотуму недовіри чинному урядові відносною 

більшістю + відсутність або прийняття вотуму довіри 

чинному урядові відносною чи негативною більшістю 

Австрія, Данія, Люксембург, 

Нідерланди, Норвегія, Сполучене 

Королівство, Фінляндія (до 2000 р.) 

78/227 (34,4) 

 

З метою здійснення та верифікації кореляції зіставляємо конституційно-правові й 

інституційно-політичні параметри вотумів довіри/інвеститури очікуваним урядам 

і вотумів недовіри та довіри чинним урядам (зокрема, правила прийняття рішень 

парламентів/провідних палат парламентів (чи, інакше кажучи, "сили" їхнього впливу 

на формування і відповідальність урядів) про реалізацію вотумів інвеститури, довіри 
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й недовіри урядам у порядку зменшення їхньої процедурної складності (і в контексті 

формування урядів парламентами, і відповідальності урядів перед парламентами) – від 

систем абсолютної більшості до систем відносної більшості до систем негативної 

більшості до нерегламентованості або відсутності процедур) з частотою формування 

кабінетів меншості у різних європейських парламентських демократіях (див. табл. 

4.10 і 4.11). Результуємо, що уряди меншості усереднено частіше формують у  

системах, де очікуваним урядам (як таким) легше отримати парламентські вотуми 

довіри/інвеститури, а чинні уряди важче можуть отримати парламентські вотуми 

довіри чи важче можуть бути відправлені у відставку з причин вотумів недовіри. 

По-перше (на підставі підрахунків з табл. 4.10), у системах, де очікувані уряди мають 

отримати вотуми інвеститури: абсолютною (абсолютною чи відносною) більшістю – 

частка урядів меншості становить 18,5%, відносною більшістю – 35,1%, негативною 

більшістю – 61,8%, де інвеститури не передбачено – 31,1%. 

По-друге (також на підставі підрахунків з табл. 4.10), у системах, де чинні уряди 

можуть бути відправлені у відставку з причин парламентських вотумів недовіри: 

абсолютною більшістю – частка урядів меншості становить 28,6%, а відносною 

більшістю – 35,7%. По-третє (що частково йде у розріз зі загальною логікою), у 

системах, де чинні уряди можуть бути відправлені або не відправлені у відставку з 

причин неотримання вотумів довіри: абсолютною більшістю – частка кабінетів 

меншості становить 38,8%, а відносною чи негативною більшістю (або де вотуми 

довіри чинним урядам не передбачені законодавчо) – 30,4%. Це підтверджує, що 

отримані нами висновки є здебільшого суто усередненими/середньозваженими, тому 

безпосередньо не стосуються усіх кейсів (у різних групах виокремлених нами країн 

ми можемо спостерігати суттєві дистинкції). Причому примітно, що визначальну 

(системну) роль відіграє кореляція саме парламентських вотумів довіри/інвеститури 

очікуваним урядам і парламентських вотумів недовіри чинним урядам. Натомість 

феномен парламентських вотумів довіри чинним урядам відіграє суплементарну 

роль, оскільки їхні гіпотетичні наслідки опосередкованіше впливають на очікування 

формування тих чи інших типів урядів, зокрема урядів меншості, в європейських 

парламентських демократіях. 
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Таблиця 4.11 

Кореляція складності конституційно-правових та інституційно-політичних особливостей формування й 

відповідальності урядів у контексті "сили" парламентів і частоти формування урядів меншості (на грудень 2016 р.)1 

 

Країна 

Кількість 

(частота) 

урядових 

кабінетів 

меншості 

Правило прийняття 

рішення про вотум 

довіри/інвеститури 

очікуваному 

урядові 

Правило прийняття 

рішення про вотум 

недовіри чинному 

урядові 

Правило прийняття 

рішення про вотум 

довіри чинному 

урядові 

Індекс "сили" 

парламентів з 

вибору/формування 

урядів2 

Індекс "сили" 

парламентів з 

усунення/відставки 

урядів 

1 2 3 4 5 6 7 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Бельгія (з 1946 р.) 7/46 (15,2) Абсолют. більшість Абсолют. більшість Негат. більшість 0,75 2,50 

Греція (з 1974 р.) 2/24 (8,3) Віднос. більшість Абсолют. більшість 
Віднос. більшість 

(40%) 
0,50 4,50 

Ірландія (з 1944 р.) 13/27 (48,1) Віднос. більшість Віднос. більшість Віднос. більшість 0,83 4,00 

Іспанія (з 1977 р.) 11/15 (73,3) 
Абсолют. більшість/  

Віднос. більшість 
Абсолют. більшість Абсолют. більшість 0,50 1,00 

Італія (з 1946 р.) 26/66 (39,4) Віднос. більшість Віднос. більшість Віднос. більшість 0,50 6,00 

Мальта (з 1962 р.) 1/15 (6,7) Абсолют. більшість Абсолют. більшість – 0,00 3,00 

Німеччина (з 1949 р.) 0/25 (0,0) 
Абсолют. більшість/ 

Віднос. більшість 
Абсолют. більшість Негат. більшість 1,83 1,00 

Фінляндія (з 2000 р.) 0/10 (0,0) Віднос. більшість Віднос. більшість Віднос. більшість 1,00 6,00 

Франція (1945–1958 рр.) 3/26 (11,5) Абсолют. більшість Абсолют. більшість Негат. більшість н.а./н.д. н.а./н.д. 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія (з 1990 р.) 5/13 (38,5) Віднос. більшість Віднос. більшість Віднос. більшість н.а./н.д. н.а./н.д. 

Естонія (з 1992 р.) 4/16 (25,0) Віднос. більшість Абсолют. більшість Абсолют. більшість 1,00 4,50 

Латвія (з 1990 р.) 9/24 (37,5) Віднос. більшість Віднос. більшість – 0,50 6,00 

Литва (з 1990 р.) 6/19 (31,6) Віднос. більшість Абсолют. більшість – 0,83 4,50 

 

                                                           
1 Таблицю складено на підставі попередньо отриманих даних (див. попередні таблиці), а також відомостей інших досліджень. Умовні позначення: н.а./н.д. – не аналізовані або не 

доступні дані. 
2 Дані отримано із досліджень У. Сіеберера [932; 933]. 
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Закінчення табл. 4.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Польща (1989–1992 рр.) 3/5 (60,0) Абсолют. більшість Абсолют. більшість – н.а./н.д. н.а./н.д. 

Польща (1992–1997 рр.) 0/4 (0,0) 
Абсолют. більшість/ 

Віднос. більшість 
Абсолют. більшість – н.а./н.д. н.а./н.д. 

Польща (з 1997 р.) 3/12 (25,0) Віднос. більшість Абсолют. більшість Віднос. більшість 1,00 2,50 

Румунія (з 1990 р.) 14/22 (63,6) Віднос. більшість Абсолют. більшість Абсолют. більшість н.а./н.д. н.а./н.д. 

Сербія (з 2007 р.) 0/5 (0,0) Абсолют. більшість Абсолют. більшість Абсолют. більшість н.а./н.д. н.а./н.д. 

Словаччина (з 1990 р.) 6/17 (35,3) Віднос. більшість Абсолют. більшість Абсолют. більшість 0,83 4,50 

Словенія (з 1990 р.) 4/16 (25,0) 
Абсолют. більшість/ 

Віднос. більшість 
Абсолют. більшість Абсолют. більшість 1,16 2,50 

Угорщина (з 1990 р.) 2/11 (18,2) Абсолют. більшість Абсолют. більшість Абсолют. більшість 0,75 1,00 

Хорватія (з 2000 р.) 6/11 (54,5) Абсолют. більшість Абсолют. більшість Абсолют. більшість н.а./н.д. н.а./н.д. 

Чехія (з 1990 р.) 5/16 (31,3) Віднос. більшість Абсолют. більшість Абсолют. більшість 0,83 3,00 

Чорногорія (з 2006 р.) 0/5 (0,0) Абсолют. більшість Абсолют. більшість Абсолют. більшість н.а./н.д. н.а./н.д. 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з 1945 р.) 2/34 (5,9) – Віднос. більшість – 0,00 6,00 

Данія (з 1945 р.) 36/39 (92,3) – Віднос. більшість Віднос. більшість 0,00 6,00 

Ісландія (з 1946 р.) 6/33 (18,2) – Абсолют. більшість – н.а./н.д. н.а./н.д. 

Люксембург (з 1945 р.) 0/21 (0,0) – Віднос. більшість Віднос. більшість 0,50 6,00 

Нідерланди (з 1946 р.)  8/32 (25,0) – Віднос. більшість Віднос. більшість 0,00 6,00 

Норвегія (з 1945 р.) 20/31 (64,5) – Віднос. більшість Віднос. більшість 0,00 6,00 

Португалія (1975–1982 рр.) 4/10 (40,0) Негат. більшість Абсолют. більшість Негат. більшість 0,50 3,00 

Португалія (з 1982 р.) 7/14 (50,0) Негат. більшість Абсолют. більшість Негат. більшість 0,50 3,00 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 3/26 (11,5) – Віднос. більшість Віднос. більшість 0,00 4,00 

Фінляндія (до 2000 р.) 9/44 (20,5) – Віднос. більшість Віднос. більшість 0,00 6,00 

Франція (з 1958 р.) 8/39 (20,5) – Абсолют. більшість Негат. більшість 0,00 3,00 

Швеція (з 1944 р.) 23/31 (74,2) Негат. більшість Абсолют. більшість Віднос. більшість 0,83 4,50 
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Це дає змогу повторно обґрунтувати, що урядові кабінети меншості частіше 

формуються чи гіпотетично повинні формуватись у країнах з системами негативного 

парламентаризму. Адже у системах негативного парламентаризму перманентно 

парламентам/провідним палатам парламентів легше сформувати/інвестувати уряди, 

ніж відправити їх у відставку. Тобто вотуми довіри/інвеститури очікуваним урядам у 

таких системах реалізуються за простішими правилами прийняття парламентських 

рішень, аніж вотуми недовіри чинним урядам (окрім того, у цих системах немає 

конструктивних вотумів недовіри чинним урядам). Натомість у системах позитивного 

парламентаризму традиційно, за винятком таких країн, як Греція, Естонія, Литва, 

Польща (з 1997 р.), Румунія, Словаччина та Чехія, а також умовно – Іспанія, Німеччина, 

Польща (у 1992–1997 рр.) і Словенія, правила прийняття парламентських рішень з 

приводу вотумів довіри/інвеститури очікуваним урядам та вотумів недовіри чинним 

урядам є або раніше були сумірними чи майже сумірними за складністю. Це означає, 

що у системах негативного парламентаризму уряди меншості більше захищені від 

парламентів, ніж у системах позитивного парламентаризму. Однак усереднене емпіричне 

підтвердження цього висновку вказує: окрім конституційно-правових/інституційно-

політичних чинників на формування і функціонування урядів меншості впливають й 

інші фактори – партійно-виборчі, ідеологічні, інституційно-структурні, владно-опозиційні. 

Отже, отримані результати засвідчують, що різні правила вотумів недовіри 

чинним урядам в європейських парламентських демократіях позитивно корелюють із 

частотою формування різних типів урядових кабінетів, а тому по-різному окреслюють 

частоту ініціювання й урядів меншості. Крім того, правила вотумів недовіри чинним 

урядам дотичні до визначення "сили" повноважень парламентів та їхнього впливу на 

частоту формування урядів меншості. Звідси (на підставі вказаних висновків) очевидно, 

що відмінність між системами позитивного й негативного парламентаризму потрібно 

сумарно розуміти на основі визначення і детермінування міжінституційних взаємин 

між парламентами й урядовими кабінетами та їхнім партійним структуруванням. 

Так, системи позитивного парламентаризму характеризуються відносно (порівняно зі 

системами негативного парламентаризму) високими інституційними вимогами стосовно 

вотумів довіри/інвеститури очікуваним урядам і вотумів недовіри чинним урядам. А 
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це означає, що урядові кабінети спочатку повинні "завоювати" довіру парламентів, а 

потім упевнитись в тому, що отримана парламентська довіра не може бути просто 

скасованою/подоланою (це дуже властиво для Іспанії, Німеччини, Польщі, Словенії, 

Угорщини). Натомість у системах негативного парламентаризму "виграш" чи радше 

"невтрата" парламентської інвеститури є простими, але простими (порівняно зі 

системами позитивного парламентаризму) є і правила вотумів недовіри чинним 

урядам (зокрема в Австрії, Данії, Люксембурзі, Нідерландах, Норвегії). Тому ми 

дотримуємось висновку Дж. Геррінга [405], що парламентські демократії поділяти 

на системи позитивного та негативного парламентаризму доцільно на основі 

окреслення правил формування урядів і отримання (або неотримання) ними вотумів 

довіри/інвеститури з боку парламентів/провідних (або ж одночасно двох) палат 

парламентів. На противагу ж механізми/правила парламентських вотумів довіри і недовіри 

чинним урядам допомагають деталізувати природу систем негативного й позитивного 

парламентаризму, зокрема крізь призму детермінування типів урядів, які у них мають 

формуватися частіше. 

З цього приводу спочатку А. Сіарофф [930] і У. Сіеберер [933], а згодом й 

комплексніше та систематичніше (у контексті виокремлення різних різновидів 

систем правління і розуміння парламентаризму/парламентської демократії як правил, 

за якими парламенти контролюють вибір/формування й усунення/відставки урядів) 

У. Сіеберер [931; 932] вважають: одним з ракурсів "сили" повноважень парламентів є 

їхній вплив на формування, функціонування та відповідальність різних типів урядів 

(або урядів як таких). Цей ракурс інкорпорований у чотирьох вимірах інституційної 

"сили" парламентів: у прямому політичному впливі на уряди; випереджаючому (ex 

ante) виборі урядових кабінетів; результуючому (ex post) контролі урядових кабінетів; 

повноваженнях парламентських комітетів і комісій (декотрі виміри "сили" парламентів 

окреслені вище, а про деякі йтиметься у наступних розділах розвідки). На основі 

синтезування цих вимірів У. Сіеберер пропонує два ключові показники інституційної 

"сили" парламентів – так звані "індекс повноважень вибору/формування" (англ. 

electoral powers index) й "індекс повноважень усунення/відставки" (англ. removal 

powers index). Перший стосується парламентських повноважень з приводу вибору та 
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призначення/формування урядів. Тому він охоплює повноваження формування порядку 

денного, визначення кількості кандидатів на різні посади в урядових кабінетах, правил 

прийняття рішень про формування урядів (так звані "вимоги більшості") та методів 

голосування (зокрема відкритого чи таємного). Другий стосується парламентських 

повноважень з приводу усунення чи відставки урядів. Тому він ґрунтується на типах 

(звичайному або конструктивному) вотумів недовіри урядам, правилах прийняття 

рішень про дострокові відставки урядів ("вимогах більшості"), методах голосування 

(відкритому чи таємному) і можливості/неможливості усунення окремих міністрів.  

Як засвідчують емпіричні дані (табл. 4.11 і 4.12), найсильніші повноваження вибору 

чи формування урядових кабінетів властиві для парламентів таких систем позитивного 

парламентаризму, як Естонія, Німеччина, Польща, Словенія і Фінляндія, та систем 

негативного парламентаризму – як Швеція, натомість найслабші – для таких систем 

позитивного парламентаризму, як Греція, Іспанія, Італія, Латвія і Мальта, і майже 

усіх систем негативного парламентаризму. Водночас, найсильніші повноваження 

усунення або відставки урядових кабінетів притаманні для парламентів таких систем 

позитивного парламентаризму, як Італія, Латвія і Фінляндія, та систем негативного 

парламентаризму – як Австрія, Данія, Люксембург, Нідерланди і Норвегія, натомість 

найслабші – для таких систем позитивного парламентаризму, як Іспанія, Німеччина, 

Угорщина, та майже для жодних систем негативного парламентаризму. 

Загалом переконуємося, що повноваження вибору/формування урядів сумарно 

слабші, ніж повноваження усунення/відставки урядових кабінетів, притаманні для 

парламентів європейських парламентських демократій. Особливо це спостерігаємо 

у системах негативного парламентаризму, а тому саме у системах негативного  

парламентаризму уряди меншості формуються або повинні формуватися значно 

частіше, ніж у системах позитивного парламентаризму. Водночас було емпірично 

простежено, що уряди меншості можуть часто формуватись як у системах, в яких 

повноваження парламентів вибирати урядові кабінети – незначні, а повноваження 

усувати урядові кабінети – значні (як у Данії, Ірландії, Італії, Латвії, Литві, Норвегії, 

Словаччині, Швеції), так і в системах, де повноваження парламентів вибирати і усувати 

урядові кабінети є незначними (чи проміжними) (як в Іспанії, Португалії та Чехії).  
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Таблиця 4.12 

Відносна "сила" повноважень парламентів вибирати та усувати урядові 

кабінети, правила прийняття рішень про обрання (вотуми інвеститури) й 

усунення (вотуми недовіри) урядів і частота урядових кабінетів меншості в 

європейських парламентських демократіях (на грудень 2016 р.)1 

 

Індикатори порівняння 

Повноваження парламентів з вибору/формування урядів 

Слабкі Сильні 

"–"/НБ/ВБ  АБ "–"/НБ/ВБ  АБ 

Повноваження 

парламентів з 

усунення/відставки 

урядів 

Слабкі 

ВБ – – – – 

АБ 

Чехія, 

Португалія, 

Франція 

Бельгія, Іспанія, 

Мальта, 

Угорщина 

Польща 
Німеччина, 

Словенія 

Сильні 

ВБ 

Австрія, Данія, 

Ірландія, 

Італія, Латвія, 

Люксембург, 

Нідерланди, 

Норвегія, 

Сполучене 

Королівство 

– Фінляндія – 

АБ 

Греція, Литва, 

Словаччина, 

Швеція 

– Естонія – 

 

На противагу урядові кабінети меншості майже не властиві для систем, у 

яких повноваження парламентів вибирати урядові кабінети порівняно значні (й 

навіть сумірні чи більші, ніж повноваження парламентів усувати урядові кабінети) 

(скажімо, в Естонії, Німеччині, Польщі (з 1997 р.), Словенії, Угорщині, Фінляндії (з 

2000 р.) та ін.). Це означає, що формуванню урядових кабінетів меншості сприяє 

послаблення повноважень парламентів вибирати урядові кабінети (особливо, якщо це 

поєднано з неучастю парламентів у виборі/формуванні урядів або з правилами вибору 

чи формування урядів на засадах прийняття парламентами негативною або відносною 

більшістю відповідних рішень). Натомість "сила" парламентів у повноваженнях 

усувати урядові кабінети має суплементарне значення. Дистинктивними кейсами є, 

приміром, Австрія, Бельгія, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Сполучене 

Королівство та Франція, де уряди меншості формуються дуже зрідка або ж зовсім 

                                                           
1 Умовні позначення: "–" – прийняття рішення парламентом про вибір/формування уряду не передбачено; НБ – правило 

прийняття рішення парламентом про вибір/формування уряду негативною більшістю; ВБ – правило прийняття рішення 

парламентом про вибір/формування чи усунення/відставку уряду відносною більшістю; АБ – правило прийняття рішення 

парламентом про вибір/формування чи усунення/відставку уряду абсолютною більшістю. Виділені у таблиці країни – це 

країни, частота формування урядів меншості у котрих становить понад 30%. Таблицю частково складено на підставі 

використання наукових результатів У. Сіеберера [932; 933]. 
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не формуються. Це вимагає аналізу урядів меншості з огляду й на інші чинники, 

зокрема партійно-виборчі, ідеологічні, владно-опозиційні тощо. 

 

Висновки до Розділу 4 

 

Обґрунтовано, що оскільки європейські парламентські демократії – країни, для 

яких властиві принципи верховенства права, то у формуванні, функціонуванні та 

відповідальності урядів, у тому числі й меншості, визначальну роль відіграють по-різному 

усталені, апробовані й стереотиповані масиви політико-правових норм, звичаїв і 

традицій. На цій підставі з’ясовано, що всі європейські парламентські демократії 

дихотомують на системи позитивного та негативного парламентаризму, причому: 

перші – це урядово-формотворчі ситуації, в яких очікувані/гіпотетичні уряди мають 

бути підтримані легіслатурами, а другі – це урядово-формотворчі ситуації, в яких вони 

не повинні бути підтримані, а лише "толеровані" чи незаперечені легіслатурами. 

Доповнено, що перші інкорпорують механізми впливу на формування урядів вотумів 

довіри/інвеститури, їхньої тривалості, ролі форматорів і передбачуваних наслідків 

дострокового припинення повноважень урядів, а другі – сценарії, що ґрунтуються на 

постійній "мовчазній" довірі уряду, підтриманій більшістю в легіслатурі, чи на постійній 

негативній довірі уряду, проти якої не виступає абсолютна більшість депутатів у 

легіслатурі. Відповідно з’ясовано, що інститут парламенту в процесі формування, 

визначення типу і композиції, а також відповідальності урядів у системах негативного 

парламентаризму менш вагомий, аніж у системах позитивного парламентаризму.  

Виявлено, що у системах позитивного й негативного парламентаризму природа 

урядів меншості дистинктивна, а інколи – суперечлива. Хоча загалом у двох серед 

урядів меншості абсолютну більшість мають постійні, а не тимчасові, але їх не можна 

назвати інституціоналізованим форматом і результатом у всіх країнах. З’ясовано, що 

системи негативного парламентаризму за винятком країн, для яких перманентно 

властиві уряди меншості, сумарно не проводять більшої кількості урядів меншості, 

ніж системи позитивного парламентаризму за винятком країн, для яких перманентно 

властиві уряди меншості. Зафіксовано, що уряди меншості не потрібно розглядати 
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як єдиновимірний і всеохоплюючий варіант міжінституційного балансу законодавчої 

та виконавчої влади за умови неможливості/небажання формувати уряди більшості, 

бо різними є причини й мотиви формування урядів меншості у системах позитивного 

та негативного парламентаризму: у перших – це традиційно формалізація й узвичаєність 

сильної парламентської опозиції, детермінування груп інтересів не плюралістичними, 

а здебільшого корпоративними відносинами, регламентація "ослаблених" варіантів і 

типів позитивних (передусім за правилом відносної більшості) вотумів інвеститури, 

наявність сильної, але не домінуючої центристської парламентської партії, а в других 

додатково – регламентація "ще ослабленіших" варіантів і типів вотумів інвеститури 

(зокрема за правилом негативної більшості) або взагалі їхня відсутність.  

Аргументовано, що на частоту формування урядів меншості у європейських 

парламентських демократіях по-різному впливають процедурні особливості вотумів 

довіри/інвеститури новим/очікуваним урядам та вотумів довіри й недовіри чинним 

урядам. Серед атрибутів вотумів інвеститури кореляційно важливими визначено такі: 

їхня наявність або відсутність у системах позитивного й негативного парламентаризму; 

їхні процедурно-предметні правила, які можуть виявлятись як випереджаючі (ex ante) 

і результуючі (ex post); правила прийняття рішень про них – відносною, абсолютною, 

кваліфікованою чи негативною більшістю у легіслатурі; суб’єкти номінування і допустима 

кількість форматорів чи альтернатив урядів для них; кількість спроб і наслідки невдачі. 

У свою чергу, маркерами вотумів недовіри виокремлено: їхню наявність чи відсутність 

(конституційно-правову зумовленість чи незумовленість у формі осудів й вотумів 

недовіри); їхні ініціатори (частка легіслатури), причини (окреслені чи неокреслені), 

типи (звичайні, конструктивні або і одні, і другі), правила прийняття (відносною чи 

абсолютною більшістю легіслатури) й частоту оголошення; їхні наслідки у випадку 

вдалого (повного) й невдалого (неповного) вотуму недовіри. Врешті-решт, маркерами 

вотумів довіри чинним урядам визначено: їхню наявність чи відсутність (зумовленість чи 

незумовленість); їхні ініціатори (уряди, прем’єр-міністри, і одні, і другі), питання 

(окреслені чи неокреслені), об’єкти і правила прийняття (абсолютною, відносною чи 

негативною більшістю); наслідки у випадку вдалого й невдалого вотуму довіри. 
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РОЗДІЛ 5 

ПАРТІЙНО-ЕЛЕКТОРАЛЬНІ, ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ВЛАДНО-ОПОЗИЦІЙНІ 

АТРИБУТИ І ДЕТЕРМІНАНТИ УРЯДІВ МЕНШОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЯХ 

 

5.1. Партійно-електоральні детермінанти й особливості урядових кабінетів 

меншості в європейських парламентських демократіях 

 

У попередніх розділах дослідження зазначалось, що формування урядів меншості, 

особливості їхнього функціонування та відповідальності залежать від низки груп 

чинників, зокрема раціональних (або раціонально-логічних), партологічних, а також 

інституційних. Як уже згадувалось, усі європейські парламентські демократії є 

країнами, для котрих перманентно властиві партійні уряди й урядові кабінети, що 

формуються та колективно відповідальні за результатами всенародного волевиявлення 

(обов’язково у контексті всенародного обрання національних парламентів, інколи – 

і глав держав). Унаслідок цього визначальну роль у формуванні, функціонуванні й 

відповідальності урядів і урядових кабінетів (у тому числі урядів й урядових кабінетів 

меншості) мають зокрема й партійно-електоральні, ідеологічні та владно-опозиційні 

чинники і детермінанти, інкорпоровані у феноменах партій та виборів, партійних і 

виборчих систем, партійно-виборчої політики, партійної ідеології, влади й опозиції. 

Річ у тому, що природа електорально зумовлених міжпартійних угод і різних типів 

міжпартійної (владно-опозиційної) конкуренції відіграють конститутивну роль у 

визначенні особливостей формування, функціонування, відповідальності, стабільності 

й ефективності урядів та урядових кабінетів, зокрема урядів і урядових кабінетів 

меншості. Частково (переважно в урядово-формотворчому контексті) про окреслені 

чинники уже згадувалось у попередніх розділах, але основну увагу (здебільшого у 

функціональному контексті, хоча в урядово-формотворчому контексті також) на 

них зосереджено у цьому розділі. 

Специфіка впливу партійно-електоральних, ідеологічних і владно-опозиційних 

чинників і детермінант на формування, функціонування та відповідальність урядів 
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меншості у тому, що перші становлять "грізний виклик теорії коаліцій". Для прикладу, 

К. Стром зауважує, що згідно з теорією коаліцій у європейських парламентських 

демократіях у випадку неформування однопартійних урядів більшості повинні були би 

формуватися винятково коаліційні уряди більшості, але не однопартійні й коаліційні 

уряди меншості [960, с. 584]. Адже згідно з теорією коаліцій варіанти коаліційних урядів 

більшості проявляються як раціональні стратегії політичних партій. Натомість у 

випадку формування та функціонування урядів меншості, від протилежного, політичні 

партії, відповідно до теорії коаліцій, мають діяти нераціонально. За такою логікою 

очевидно, що в європейських парламентських демократіях, де уряди меншості 

формуються чи формувались доволі часто, парламентські партії діють чи діяли не 

зовсім раціонально. Однак це не зовсім відповідає дійсності, оскільки у таких країнах, 

як Болгарія, Данія, Ірландія, Італія, Латвія, Норвегія, Португалія, Румунія, Хорватія 

та Швеція, політичні партії дуже часто свідомо погоджуються чи погоджувались на 

формування урядів меншості, не беручи у них участі, тобто не отримуючи портфелів 

в урядових кабінетах. Окрім того, вони унаслідок цього одержували різні преференції – 

партійно-електорального та владного характеру. Самі ж урядові кабінети меншості не 

завжди позиціонувались такими, що зумовлені наступними чинниками: конфліктна 

політична культура, політична нестабільність або криза, політична поляризація та 

фрагментація партійних систем [970] (про це йшлось у попередніх розділах). Відтак 

урядово-формотворчу позицію партій у країнах, де частими є уряди меншості, 

навряд чи доцільно й адекватно називати безоглядно нераціональною. Це навіть попри 

те, що з огляду теорії "ігор" уряди меншості, з слів Е. Брауна [195, с. 348], позиціонуються 

як найнеочікуваніші та найменш адекватно зрозумілі урядово-формотворчі рішення.  

Щоби довести нашу позицію, ми використовуємо зауваження К. Строма, 

згідно з яким урядово-формотворчий процес варто досліджувати у вигляді "гри" з відносно 

високими ставками, яку проводить невелика кількість поінформованих і досвідчених 

політичних акторів, утілених в особах лідерів політичних партій. Комбінація таких 

властивостей гри стосовно формування уряду виправдовує застосування раціональних 

моделей, у яких політичні партії (на підставі виборів) зазвичай трактують як актори, 

що максимізують голоси виборців [341], свої політичні повноваження [839] і політичні 
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цілі [104]. Інакше кажучи, партії прагнуть розширити власні політичні (владні) 

повноваження, інкорпоровані у різних, передусім урядових, посадах, та деталізувати 

розширення впливу своїх політичних завдань [960, с. 588]. Вибори у цьому зрізі треба 

тлумачити як інструменти, за допомогою котрих партії виконують/максимізують власні 

цілі. Однак зауважимо, що різні партії характеризуються різною відносною вагомістю 

намірів отримати політичні/владні посади і втілити свої політичні цілі й завдання. 

У демократичних режимах усе залежить від таких внутрішньопартійних змінних як 

організаційні ресурси та необхідність винагородити клієнтів, симпатиків, активістів. 

Значний вплив також мають інституційні змінні, втілені передусім у відносинах між 

такими інститутами, як глава держави, парламент (провідна палата парламенту) й 

уряд тощо (про це йшлось у попередньому розділі). Примітно також і те, що 

політичні партії враховують і короткострокові, й довгострокові політичні завдання. 

У короткостроковій перспективі цими завданнями майже завжди водночас є як 

отримання посад, так і втілення політичних цілей, а в довгостроковій перспективі – 

найчастіше кореляція та дихотомія між ними. Річ у тім, що короткострокове завдання 

отримати політичні/владні посади (наприклад, сформувати урядовий кабінет)  

спричиняє довгострокове завдання та зобов’язання електорального характеру [619], яке 

зменшує ймовірність реалізації усіх інших короткострокових завдань. У зв’язку з цим 

зрозуміло, чому політичні партії можуть відмовлятись від короткострокових вигод 

(виграшів) у формі політичних/владних, зокрема урядових, посад із метою підвищення 

власних довгострокових електоральних перспектив і под. 

Саме така своєрідна "сором’язливість" партій у ракурсі нереалізації ними своїх 

короткострокових завдань владно-посадового характеру в низці випадків може бути 

передумовою для формування у ситуаціях меншості (коли неможливе формування 

однопартійних урядів більшості) однопартійних і коаліційних урядів меншості [960, 

с. 589]. У цьому зрізі варто зауважити, що формування різних типів урядів меншості 

(про які йшлось у попередніх розділах) відбувається тоді, коли процес залучення 

партнерів з гіпотетичних урядових коаліцій зупиняється до того, як буде досягнуто 

своєрідного бар’єра, тобто абсолютної більшості (50% + 1 голосу) депутатів 

парламенту чи провідної палати (або водночас двох палат) парламенту. У зв’язку з 
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цим до урядового кабінету меншості не за власним бажанням не потрапляють деякі 

маргінальні партії. Хоча трапляється, що до складу урядових кабінетів меншості не 

входять впливові (основні/великі) партії, які самостійно відмовляються від отримання 

політичних/владних посад. Отже, невходження політичних партій в уряди меншості 

може бути зумовлене і власними політичними цілями й уподобаннями цих партій, 

і політичними цілями, уподобаннями та бажаннями ключових акторів урядових 

кабінетів меншості. Так чи інакше, але такі партії не є членами урядів меншості 

хоча б тому, що для них або інших політичних партій це електорально "дорого". 

Буває і так, як зауважує К. Стром, що "електорально дорожче" бути членом великої, 

а не малої коаліції [977]. Відтак не дуже переконливими для партій можуть виявлятися 

стимули стати частинами коаліційних урядів більшості, унаслідок чого можуть 

формуватися і однопартійні, й коаліційні уряди меншості. Це означає, що ймовірність 

формування та ефективного функціонування урядів меншості позитивно корелюють 

з: а) відносною оцінкою перспектив реалізації довгострокових, а не короткострокових 

цілей і завдань; б) очікуваним розміром несприятливого ефекту отримання виборчих 

переваг. Натомість – негативно корелюють з величиною короткострокових утрат, 

пов’язаних зі статусом парламентської опозиції.  

З цього приводу цілком теоретично очевидно, що для того, щоб уряди меншості 

(зокрема поствиборчі) формувались, а неурядові партії оцінювались як раціональні 

актори, треба, аби чинники позитивної кореляції з урядами меншості компенсували 

чинник негативної кореляції з урядами меншості. У тих країнах, де це відбувається 

перманентно, лідери великих партій дуже часто відмовляються від участі в урядових 

кабінетах, тому незрідка замість коаліційних урядів більшості формуються уряди 

меншості (однопартійні та/чи коаліційні). Зворотна ситуація властива для країн, де 

партії не отримують значної користі від неучасті в урядових кабінетах, а натомість 

стикаються із великою кількістю короткострокових утрат, пов’язаних зі статусом 

парламентської опозиції: у них перманентно формуються саме коаліційні урядові 

кабінети більшості й тільки зрідка або взагалі ніколи – однопартійні чи коаліційні 

урядові кабінети меншості. Окреслений науковий висновок особливо релевантний із 

частотою формування поствиборчих урядів меншості у таких країнах, як Бельгія, 
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Болгарія, Данія, Ірландія, Іспанія, Норвегія, Португалія, Чехія та Швеція. Значно 

менше окреслений висновок стосується країн, де частіше формуються міжвиборчі 

уряди меншості, зокрема Естонії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, 

Румунії, Норвегії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Фінляндії та Франції. Це дає 

змогу припустити, що в першій групі країн під час формування урядів меншості 

здебільшого превалюють партологічні (раціонально-партологічні) чинники, а в 

другій групі країн – інституційні (раціонально-інституційні) чинники. Проте вочевидь, 

що безпосередні вигоди/виграші партій від участі в урядових кабінетах завжди мають 

зіставлятись із очікуваними довгостроковими, зокрема електоральними, витратами. 

Якщо урядові виграші менші, ніж електоральні витрати, тоді партії часто не беруть 

участі у формуванні коаліційних урядів більшості, внаслідок чого у таких системах 

превалюють однопартійні або коаліційні уряди меншості. Якщо ж урядові виграші 

більші, ніж електоральні витрати, то політсили зацікавлені брати участь у формуванні 

коаліційних урядів більшості. Тому уряди меншості у таких системах простежуються 

значно рідше. 

З огляду на це, зрозуміло, що політичні партії та їхні політичні лідери повинні 

мати достатньо чітке уявлення про власне політичне майбутнє та його важливість для 

того, щоби бути готовими "відкладати владні винагороди" від отримання урядових 

портфелів, коли такі пропонуються партіям [960, с. 589]. Але зрозуміло, що деякі 

організації справді окреслюються й користуються таким баченням власних політичних 

витрат і виграшів, а деякі – ні. У цьому контексті зауважимо: високі оцінки свого 

політичного й електорального майбутнього з боку партій потребують організаційної 

дисципліни і ресурсів, стабільного, передбачуваного конституційного й інституційно-

політичного середовища, мінімального рівня політичної орієнтації і політизації, тобто 

чинників і детермінант, які щодо політичних партій є внутрішніми і зовнішніми за 

походженням. 

Одним із найважливіших внутрішньопартійних чинників формування урядових 

кабінетів меншості є організаційна дисципліна та ресурси, що є важливими умовами 

будь-яких сталих зусиль, спрямованих не лише на отримання короткострокових 

виграшів, а й довгострокових результатів партій. Коли у межах партії відбувається 
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часта та непередбачувана зміна партійних лідерів, тоді відповідальні партійні лідери 

(у ті чи інші моменти розвитку партії) мають надто мало стимулів, аби хвилюватись 

за події у майбутньому. Якщо партійні лідери та партійне керівництво не можуть 

розраховувати на те, що рядові члени партії підтримуватимуть їх та їхні непопулярні 

рішення, то вони можуть не хотіти і не домагатись "відкладення владних винагород" 

від отримання урядових портфелів та участі в урядових кабінетах. Якщо ж політична 

партія повністю залежить від виграшів у межах урядових кабінетів (приміром для того, 

аби винагородити своїх членів, активістів і симпатиків), то рішення про відмову 

від цих переваг/виграшів сприймається і стає дуже "болісним". Тому очевидно, що 

не всі політичні партії, на думку К. Строма і Т. Каландракіса, можуть діяти стратегічно 

з огляду винятково на свої довгострокові перспективи [511; 960, с. 589].  

Однак це не властиво, наприклад, для партій в окремих країнах, де дуже часто 

формуються урядові кабінети меншості, зокрема для партій Данії, Норвегії, Швеції, 

менше – для Ірландії, Ісландії, Нідерландів і Фінляндії (особливо до 80–х рр. ХХ ст.), 

тобто для партій країн, котрі переважно є скандинавськими системами негативного 

парламентаризму (інституційні й інші особливості цієї групи країн проаналізовано 

у попередньому розділі). Лідери політичних партій у цих країнах детерміновані дуже 

тривалими термінами перебування на партійних посадах (зокрема у Швеції [575]). 

Окрім того, про високий рівень партійної дисципліни у цих країнах засвідчує і той 

момент, що у скандинавській групі країн висок згуртованість членів партій під 

час голосувань [138; 355, с. 129]. Загалом лідери цих політичних партій користуються 

підвищеним рівнем контролю за відповідні й підпорядковані їм партійні організації. 

Скандинавські партії також володіють значними організаційними ресурсами: вони 

мають істотні джерела доходів, причому незалежно від формування та фактичної 

участі в урядових кабінетах. Окрім того, вони можуть розраховувати на великі членські 

внески. Отже, скандинавські політичні партії менш фінансово залежні, ніж більшість 

їхніх гомологів у інших європейських (особливо в центрально-східноєвропейських) 

парламентських демократіях, зокрема незважаючи на те, що другі залежать від 

непрямої фінансової компенсації власної діяльності від фактичної участі у формуванні 

та функціонуванні урядових кабінетів [887]. Річ у тім, що скандинавські країни фактично 
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були піонерами державного фінансування політичних партій та їхньої діяльності1. 

Також скандинавські партії зазвичай мають значні членські організації2. 

Одним з найважливіших зовнішньопартійних чинників формування урядових 

кабінетів меншості є наявність стабільного та передбачуваного конституційного й 

інституційно-політичного середовища та мінімального рівня політичної орієнтації і 

політизації. Знову ж таки скандинавські політичні партії детерміновані тим, що 

перед ними не постає проблема безпосереднього організаційного виживання, тому 

стратегічна, а не тактична поведінка таких партій є цілком життєздатним варіантом. 

Проте стратегічна поведінка партій одночасно потребує стабільного та передбачуваного 

інституційного й політичного середовища, які, наприклад, у випадку скандинавських 

систем негативного парламентаризму втілюються на підставі надзвичайно високого 

рівня інституційної легітимності, а також "абсолютного закріплення" в політичному 

житті й в інституційному розвитку поступовості та прагматизму [355; 740]. Якщо ці 

чинники вдало поєднуються, то політичні партії часто готові відмовлятись від участі у 

формуванні та функціонуванні урядових кабінетів, переслідуючи далекоглядніші та 

довгостроковіші політичні наміри, що саме властиво для таких скандинавських країн, 

як Данія, Норвегія та Швеція (менше це властиво для Ісландії, Нідерландів і  

Фінляндії). Однак скандинавська специфіка зазвичай не притаманна для більшості інших 

партій в європейських парламентських демократіях, унаслідок чого вони мотивовані 

участю у формуванні всіх гіпотетичних варіантів урядових кабінетів. Тому урядові 

кабінети меншості у них спостерігаються значно рідше. Зрештою, готовність "відкладати 

владні винагороди" від отримання урядових портфелів зростає тоді, коли політичні 

партії (незалежно від інших чинників і детермінант) у своїй діяльності мотивовані 

не лише прагненням отримати владу та владні повноваження. Це означає, що уряди 

меншості частіше формуються у партійних системах, для котрих не притаманні 

                                                           
1 Так, Швеція була другою (після Німеччини) європейською країною, яка в 1965 р. запровадила механізми державного 

фінансування політичних партій. Згодом, у 1969 та 1970 рр., це здійснили відповідно Данія та Норвегія тощо. Саме з 

тих пір величина державної підтримки партій зросла у всіх країнах, де її передбачено. Приміром, у Норвегії пряма 

державна підтримка поширюється на парламентські та непарламентські партії на національному, провінційному та 

місцевому рівнях, а непряма державна підтримка – надається за допомогою таких заходів, як "газетні субсидії". Швеція – 

це країна з найбільшим обсягом державного фінансування партій, яке ще у 1980 р. становило більше половини доходів 

усіх основних партій. Натомість у Данії державні субсидії отримують тільки парламентські партії. Тим не менше, гранти 

дрібним партіям у Данії є відносно більшими, ніж у випадку їхніх норвезьких та шведських гомологів [1021, с. 206]. 
2 Щільність членства у політичних партіях (частка виборців, що є членами партій), наприклад, ще у 70–х роках ХХ 

століття становила: в Норвегії – 17%; в Швеції – 15%; в Данії – 8% [367, с. 104]. 
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клієнтелістські політичні партії, а інституції, у межах яких вони функціонують, не 

пропонують щедрих вигод [960, с. 591]. Цей висновок стосується державних установ у 

країнах Скандинавії, де лише невелика їхня частина заповнюється за квотами партій, 

а решта репрезентована непартійними функціонерами. Крім того, формуванню 

урядів меншості сприяє наявність політичних партій, котрі тісно пов’язані з їхніми 

відповідними соціальними інтересами, тому не можуть не звертати уваги на політичні 

проблеми цих урядів. Річ у тому, що саме такі умови створюють родючий ґрунт 

для стратегічного утримання партій від влади. 

Однак навіть попри це, політичні партії здатні стратегічно утримуватись від влади 

та сприяти формуванню урядів меншості тільки тоді, коли, як уже зазначено, вони 

мотивовані отриманням у майбутньому більших політичних/виборчих результатів, 

аніж результати від їхньої участі у формуванні урядових кабінетів і одержанні влади 

у короткостроковій перспективі. Серед мотиваційних чинників, які сприяють неучасті 

партій у формуванні урядів більшості, а відповідно сприяють формуванню урядів 

меншості, зазвичай виділяють такі [960, с. 591]: а) наявність політично, а не владно 

мотивованих партій; б) існування партій, очікувані втрати політичного впливу яких 

незначні, а витрати на короткострокове утримання від влади частково окреслені 

очікуваним політично-владним диференціалом (що звикло визначається інституційно) 

між статусом урядової й опозиційної партії; в) діяльність дуже впливових парламентів, 

які можуть домінувати над кабінетами ієрархічно та за спеціалізацією [95; 454; 740; 845] 

(зокрема через структури парламентських комітетів, що можуть бути непартійними, 

або через процедури пропорційного розподілу часу на виступи у парламентах між 

партіями на підставі їхнього представництва без урахування членства в урядових 

кабінетах); г) наявність особливо змагальних виборів та їхніх виборчо мінливих 

результатів і, як наслідок, – фракціоналізованих і поляризованих партійних систем (про 

окремі з окреслених чинників зазначено у попередніх і в цьому розділі, а про інші 

детально йтиметься у наступних частинах дослідження). 

У контексті партійно-електоральних детермінант і особливостей урядів меншості 

в європейських парламентських демократіях (найбільше на тлі різних мотиваційних 

чинників, які сприяють неучасті партій у формуванні урядів більшості, відповідно 
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допомагають формуванню урядів меншості) потрібно апелювати передусім до 

визначення впливу та специфіки змагальності парламентських виборів у системах, 

які є парламентськими демократіями – особливо у тих, де уряди меншості формуються 

дуже часто. Для прикладу, скандинавські політичні партії, оцінюючи свій виборчий 

вплив, чітко розуміють, що вони мають організаційний потенціал "відкладати владні 

винагороди" від отримання урядових портфелів, коли такі пропонуються партіям. 

Річ у тому, що ці партії, залишаючись у парламентській опозиції, не обов’язково 

"потерпають" від значної втрати свого політичного впливу. Це стимулює оцінка 

прогнозованих несприятливих виборчих наслідків від участі у формуванні урядів 

та перебування в їхньому складі. Відповідно, як засвідчує політична практика, у 

системах, де оцінки виборчих наслідків для партій від їхньої участі в урядах 

здебільшого несприятливі, а парламентські вибори дуже змагальні (це можна простежувати, 

як уже згадувалось, на підставі індексів ефективної кількості виборчих і парламентських 

партій або виборчої та парламентської фракціоналізації), партії можуть бути зацікавлені, 

а тому й раціоналізувати позицію, що їм краще утриматись від виконавчої влади у 

короткостроковій перспективі, щоби прийти до влади з більшою для себе користю 

та в сприятливіших умовах у майбутньому. За ситуацій меншості такі умови переважно 

характеризуються привабливішим набором гіпотетичних партнерів з очікуваних 

урядових коаліцій, перспективами формування урядів більшості й кращим економічним 

становищем [960, с. 596]. 

Саме тому очевидно, що однією з необхідних передумов добровільного вибору 

політичною партією раціонального варіанта парламентської опозиції є електоральна 

змагальність/конкурентоспроможність, яка стосується "чутливості" електорату із 

приводу дій партії, що у цьому випадку окреслюються участю або неучастю партії 

у процесі формування та функціонування урядового кабінету. Що змагальніша 

партійна система, то більше електоральні успіхи конкретних партій визначатимуть 

рішення партій приєднуватись або ж не приєднуватись до тих чи інших кабінетів. 

У цьому зрізі треба розуміти: електоральна змагальність зазвичай детермінується 

такими важливими аспектами/показниками – електоральна мінливість/волатильність, 

електоральна укомплектованість посад і електоральна близькість/проксимальність. 
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Електоральна мінливість/волатильність описується "чистим" сукупним зміщенням 

виборців між партіями від одних парламентських виборів до наступних чи попередніх 

парламентських виборів. Це агрегований показник ступеня того, наскільки виборці 

можуть бути переконаними змінити власні партійно-орієнтовані вподобання (з однієї 

партії на іншу). Проте електоральна мінливість є необхідною, хоча й не зовсім 

достатньою умовою для підрахунків, оскільки якщо виборці у жодному випадку не 

змінюють своїх партійних переваг між виборами, тоді політики не мають ніяких 

стимулів піклуватися про майбутні вибори. Це – з одного боку. З іншої – електоральні 

зміщення та перестановки здійснюються за певною логікою та передбачуваністю, 

перш ніж партії матимуть змогу поводитися стратегічно по-іншому. Однак, як уже 

зауважувалось, вагомим аспектом електоральної передбачуваності є очікування партій 

стосовно того, що електоральна укомплектованість посад допомагатиме виконанню 

виборчих зобов’язань. Названий аргумент передусім достовірний тоді, коли коаліційні 

уряди та відповідно їхні партії особливо схильні втратити свою прихильність унаслідок 

наступних виборів. Тому електоральна мінливість і електоральна укомплектованість 

посад не можуть бути ефективними стримуючими чинниками для партій від участі у 

формуванні й функціонуванні урядів самостійно, якщо партії дуже нерівномірно 

позиціонуються електорально. Річ у тім, що електоральна змагальність потребує, аби 

потенційні виборчі зміщення та перестановки могли суттєво змінювати переговорні 

позиції різних політичних партій. А це ж натомість залежить від близькості або 

проксимальності змагальності між релевантними/істотними партіями та блоками. 

Що вони ближчі/проксимальніші, то важливіше прийняття тих чи інших партійних 

рішень про майбутні наслідки безпосередньої участі у формуванні й функціонуванні 

урядових кабінетів [96; 960, с. 597–598]. 

Загалом це засвідчує: чим більш змагальними (мінливими, укомплектованими 

посадами та близькими/проксимальними) є парламентські вибори, тим частіше мають 

(принаймні теоретично) формуватися урядові кабінети меншості. Це зумовлено ось 

чим: відразу після оголошення результатів парламентських виборів лідери партій 

міркують про участь чи неучасть у формуванні й функціонуванні урядових кабінетів 

не лише в короткостроковій перспективі з метою отримати владу, а й у тривалішій 
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довгостроковій перспективі задля втілення своїх програмних цілей та паралельно – 

отримання представництва у парламенті за результатами наступних парламентських 

виборів. Однак параметри електоральної змагальності в різних країнах можуть дуже 

суттєво корелювати: від високих рівнів електоральної мінливості до наявності 

непередбачуваного електорату та змінних міжпартійних домовленостей – і навпаки. 

У цьому контексті апелюємо до твердження Р. Акселроуда, що іншим важливим 

чинником формування та функціонування урядових кабінетів меншості, який "збільшує 

тінь майбутнього" [105], зокрема у скандинавських системах негативного 

парламентаризму, є частота парламентських виборів. 

Перевірячи електоральні детермінанти формування та функціонування урядових 

кабінетів меншості, враховуємо такі параметри/маркери парламентських виборів та 

виборчих систем, як: електоральна мінливість (на підставі модифікованого індексу 

електоральної мінливості/волатильності Педерсена [770]); тип парламентських виборів 

(зокрема зважаючи на частоту формування та функціонування урядів меншості для 

періодів після чергових і дострокових парламентських виборів); тип виборчих систем 

і диспропорційність виборчих систем (використовуючи індекс Галлахера) (див. 

табл. 5.1, а також детально Додаток В). 

По-перше, цілком очевидно, що уряди меншості в європейських парламентських 

демократіях формуються та функціонують незалежно від електоральної мінливості 

як самостійної електоральної детермінанти. Річ у тому, що у системах позитивного 

парламентаризму в Західній Європі уряди меншості найчастіше трапляються тоді, 

коли: електоральна мінливість низька та помірна (згідно з модифікованим індексом 

Педерсена – до 20,0); у системах негативного парламентаризму в Західній Європі – 

коли електоральна мінливість низька, помірна і висока (згідно з модифікованим 

індексу Педерсена – до 30,0); системах позитивного парламентаризму в країнах 

Центрально-Східної Європи – коли електоральна мінливість висока та дуже висока 

(згідно з модифікованим індексом Педерсена – понад 20,0). Отже, електоральна 

змагальність неуніфіковано регламентує частоту формування урядів меншості. 
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Таблиця 5.1 

Кореляція частоти урядових кабінетів меншості та параметрів виборчих систем в європейських парламентських 

демократіях (1944–2016 р.)1 

Дистинктивний параметр (маркер) виборчої системи 
СПП (ЗЄ) СПП (ЦСЄ) СПП (Є) СНГ (Є) ЄПП 

ЧУМ, % ЧУМ, % ЧУМ, % ЧУМ, % ЧУМ, % 

1. ЕЛЕКТОРАЛЬНА МІНЛИВІСТЬ (МОДИФІКОВАНИЙ ІНДЕКС ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ МІНЛИВОСТІ/ВОЛАТИЛЬНОСТІ ПЕДЕРСЕНА) (IEV) 

IEV > 40,0 0,00 0,44 0,39 – 0,39 

30 < IEV ≤ 40,0 0,34 0,22 0,23 0,00 0,21 

20 < IEV ≤ 30,0 0,07 0,35 0,31 0,44 0,34 

10 < IEV ≤ 20,0 0,34 0,13 0,30 0,42 0,38 

IEV ≤ 10,0 0,19 – 0,19 0,32 0,27 

2. ТИП ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ  

Чергові парламентські вибори 0,23 0,28 0,27 0,33 0,29 

Дострокові парламентські вибори 0,21 0,22 0,22 0,39 0,31 

3. ТИП ВИБОРЧИХ СИСТЕМ 

Пропорційна списків 0,24 0,32 0,28 0,39 0,34 

Пропорційна єдиного перехідного голосу 0,30 – 0,30 – 0,30 

Змішана (паралельного членства) – 0,31 0,31 0,40 0,35 

Змішана (пропорційна чи мажоритарна змішаного членства) 0,13 0,24 0,16 – 0,16 

Мажоритарна абсолютної більшості – 0,50* 0,50* 0,18 0,20 

Мажоритарна відносної більшості – – – 0,11 0,11 

4. ДИСПРОПОРЦІЙНІСТЬ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ (ІНДЕКС ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ ГАЛЛАХЕРА) (G) 

D > 10,0 0,29 0,27 0,27 0,17 0,22 

5,0 < D ≤ 10,0 0,26 0,35 0,31 0,17 0,27 

D ≤ 5,0 0,21 0,28 0,22 0,33 0,30 

                                                           
1 Умовні позначення: СПП – системи позитивного парламентаризму; СНГ – системи негативного парламентаризму; ЄПП – європейські парламентські демократії; ЗЄ – Західна 

Європа; ЦСЄ – Центрально-Східна Європа; ЧУМ – частота урядів меншості. Середньозважену частоту урядів меншості для кожного дистинктивного параметра (маркера) 

виборчої системи обчислено на підставі визначення середнього арифметичного частоти формування, а не кількості урядів меншості впродовж кожної парламентської каденції 

у кожній європейській парламентській демократії. Таблицю складено на підставі даних з Додатка В (для цього використано й суміжні наукові та статистичні джерела). * 

Висновок щодо мажоритарної системи абсолютної більшості у системах позитивного парламентаризму нерелевантний, адже така система на парламентських виборах у Європі 

використовувалась лише разу (у Литві 1992 р.). 
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По-друге, цілком зрозуміло, що уряди меншості в європейських парламентських 

демократіях формуються та функціонують незалежно від типу парламентських виборів 

(на підставі врахування частоти формування та функціонування урядів меншості для 

періодів після чергових і дострокових виборів) як самостійної виборчої детермінанти. 

Річ у тім, що в системах позитивного парламентаризму (в Західній та Центрально-

Східній Європі) урядові кабінети меншості спостерігаються частіше як наслідки 

чергових парламентських виборів, а в системах негативного парламентаризму (лише 

у Західній Європі) – як наслідки дострокових парламентських виборів. Це значно 

зумовлено і регламентовано інституційними чинниками і детермінантами, які властиві 

для систем позитивного й негативного парламентаризму (про це йшлося раніше). 

По-третє (і це дуже актуально та системно уніфіковано), уряди меншості з-поміж 

європейських парламентських демократій сумарно найчастіше формуються у тих 

країнах, для яких притаманні виборчі системи, де превалюють пропорційні 

складові. Йдеться, наприклад, про пропорційні системи списків (найпоширеніший 

різновид європейських виборчих систем – про це детально зазначено у Додатку В), 

пропорційні системи єдиного перехідного голосу, а також різні варіанти незалежних 

змішаних систем паралельного членства. Найрідше ж уряди меншості мають місце 

у тих парламентських демократіях, для яких властиві виборчі системи, де переважають 

або значну частину становлять мажоритарні складові. Йдеться про мажоритарні 

системи абсолютної та відносної більшості й про різні типи залежних змішаних 

систем (пропорційні або мажоритарні системи змішаного членства). 

По-четверте (і як доповнення до попереднього висновку), уряди меншості серед 

європейських парламентських демократій сумарно частіше формуються у країнах, 

виборчі системи яких пропорційніші або менш диспропорційні (принаймні на 

підставі застосування індексу диспропорційності виборчих систем Галлахера). Однак 

і такий висновок не уніфікований. Адже у системах позитивного парламентаризму в 

Західній Європі уряди меншості дещо частіше формуються у диспропорційніших 

виборчих системах; у системах позитивного парламентаризму в Центрально-Східній 

Європі – у помірно диспропорційних виборчих системах; у системах негативного 

парламентаризму в Західній Європі – в менш диспропорційних виборчих системах. 
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Загалом це аргументує, що електоральні чинники формування та функціонування 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях є опосередкованими і 

не завжди системними. Однак це в жодному випадку не применшує наукового висновку 

К. Строма, згідно з яким в європейських парламентських демократіях формування 

та функціонування урядів меншості частіше відбувається тоді, коли парламентські 

вибори є "вирішальними" (англ. decisive). Тобто тоді: коли перед виборцями чітко 

вимальовуються й ідентифікуються альтернативи урядових кабінетів до моменту 

оголошення результатів виборів; коли значною є флуктація розподілу парламентських 

мандатів між партіями від виборів до виборів (тобто значною є виборча змагальність, 

зокрема електоральна мінливість/волатильність); коли урядові кабінети формуються 

партіями, які за результатами виборів більше "отримали", аніж "втратили" (тобто 

коли значною є "електоральна чутливість" партій); коли урядові кабінети виникають 

у безпосередній близькості до наступних чергових або дострокових виборів (тобто 

коли великою є проксимальність або близькість парламентських виборів) [969, с. 47]. Річ 

у тім, що коли названі чинники враховуються, тоді виборчі наслідки від участі в уряді 

суттєві, а тому значення членства в урядовому кабінеті є низьким/несуттєвим:  

якщо вибори є "вирішальними", то формується компроміс між короткотривалими 

цілями партії отримувати посади та реалізовувати свій політичний курс, а також її 

довгостроковими виборчими стимулами [969, с. 44]. Це означає, що отримання партією 

посад в кабінеті (тобто формування нею урядового кабінету) може перешкодити 

її майбутнім електоральним успіхам. Тому кожна партія самостійно вирішує для 

себе – брати участь у формуванні й функціонуванні кабінету або ж залишитись в 

опозиції та підтримувати кабінет меншості [567, с. 88]. Однак К. Стром зауважує: 

сфера впливу запропонованого ним пояснення обмежена країнами зі стабільними 

партійними системами, бо якщо електоральне майбутнє трактується як невизначене, 

непередбачуване та некероване, то партії навряд чи вигідно і змістовно "відкладати 

владні винагороди" від отримання урядових портфелів [969, с. 53]. Цей висновок у разі 

країн Центрально-Східної Європи, для яких властиві нестабільні партійні системи, 

підтверджують Г. Шабад і К. Сломчинські [909], О. Ніедермаєр [720, с. 365], Е. Бос 

та Д. Сегерт [182]. Вони зазначають, що партії у регіоні сприймають своє електоральне 
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майбутнє як невизначене та непередбачуване. Відтак зрозуміло, що про бажання 

чи небажання партії брати участь у формуванні й функціонуванні урядового кабінету 

треба розмірковувати, враховуючи системні та ситуативні особливості партійних і 

виборчих систем. В одному випадку доцільно й брати до уваги те, що та чи інша 

партія відмовиться від участі у формуванні й функціонуванні урядового кабінету, 

внаслідок чого теоретично збільшиться частота урядів меншості. В іншому ж – 

розглядати це і на це розраховувати цілком безпідставно. 

Поряд з чинниками, які детермінують партії не брати участь у формуванні урядів 

більшості, а, відповідно, допомагають у формуванні урядових кабінетів меншості, 

на частоту виникнення останніх також (як аргументовано у попередніх розділах), 

впливають особливості партійних систем. Характеристики партійних систем треба 

трактувати як вирішальні чинники, які згідно з теоріями коаліцій впливають на урядово-

формотворчий процес, а також на функціонування та відповідальність урядів, у тому 

числі й урядів меншості, переважно (хоч не у всіх), європейських парламентських 

демократій [207; 215; 548; 701; 702; 705]. Із цих характеристик, що випливає з попередніх 

розділів, доцільно виокремлювати так звані кількісні й ідеологічні виміри пояснень. 

Таблиця 5.2 

Теоретико-методологічні й політико-практичні патерни впливу 

характеристик партійних систем на урядово-формотворчий процес в 

європейських парламентських демократіях 

 

Характеристики 

партійних систем 
Кількісний вимір пояснення Ідеологічний вимір пояснення 

Позиція однієї/двох 

партій 

Частка (відсоток) мандатів 

найбільшої та двох найбільших 

парламентських партій 

Наявність ідеологічно 

центристської чи серединної 

партії як найбільшої 

Позиції всіх партій 
Рівень фрагментації або 

фракціоналізації парламенту 

Розподіл ідеологічних 

уподобань/частка (відсоток) 

мандатів екстремістських партій 

 

Кількісний вимір пояснень партійних систем обертається довкола таких змінних, 

як частка мандатів найбільшої та двох найбільших парламентських партій і рівень 

фракціоналізації чи фрагментації парламентів або провідних палат парламентів. У 

попередніх розділах, а також у низці наукових праць було здійснено спробу 
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доведення факту, що в ситуаціях меншості формування урядів меншості частіше 

відбувається тоді, коли частки мандатів найбільших партій якомога вищі, тобто 

наближаються (хоча й менші) до 50% від номінального складу парламентів або 

провідних палат парламентів. Унаслідок цього такі найбільші парламентські партії 

можуть з найвищою ймовірністю сформувати уряди меншості, бо значно ослабленими 

у такому випадку є партії парламентської опозиції [464, с. 197]. Додаткове значення у 

цьому зрізі мають параметри ідеологічного позиціонування парламентських партій, 

як-от наявність ідеологічно центристської (ліво- чи правоцентристської) або серединної 

партії як найбільшої парламентської. Перевірки потребує також кореляція частоти 

формування урядів меншості з часткою мандатів двох найбільших парламентських партій.  

З цього приводу ми апелюємо до зауваження К. Строма [970], про яке йшлось у 

попередніх розділах, згідно з яким урядові кабінети меншості, урядові партії 

яких мають підтримку та представництво у парламентах або провідних палатах 

парламентів, треба типологізувати на "майже переможні" й "програшні" на підставі 

відсоткової кореляції депутатських мандатів урядових партій. З огляду на це, учений 

пропонує виокремлювати такі різновиди урядових кабінетів меншості: що мають 

підтримку і представництво у парламентах чи провідних палатах парламентів на рівні 

45% та більше від їхнього номінального складу; що мають підтримку та 

представництво у парламентах або провідних палатах парламентів на рівні 35–45% 

від їхнього номінального складу; що мають підтримку й представництво у парламентах 

або в провідних палатах парламентів на рівні менше 35% від їхнього номінального 

складу. Модифікуючи підхід К. Строма показником частки або відсотка мандатів 

найбільшої парламентської партії, виокремлюємо політичні системи, в яких уряди 

меншості формуються у випадку, коли відсоток мандатів найбільшої парламентської 

партії: а) становить понад 50% (a > 50,0%); б) більший чи дорівнює 45%, але менший 

або дорівнює 50% (45,0% ≤ a ≤ 50,0%); в) більший або дорівнює 35%, але менший 45% 

(35,0% ≤ a ≤ 44,9%); г) становить менше 35% (a < 35,0% або a ≤ 34,9%). Як засвідчують 

середньозважені дані емпіричних підрахунків (див. табл. 5.3, 5.4 і детально Додаток В), 

уряди меншості найчастіше формуються і функціонують у європейських парламентських 

демократіях (за винятком систем позитивного парламентаризму в країнах Центрально-
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Східної Європи), у яких відсоток мандатів найбільшої парламентської партії більший 

чи дорівнює 45%, але менший чи дорівнює 50%. Це особливо притаманно для таких 

демократій як Болгарія, Ірландія, Іспанія, Норвегія, Сполучене Королівство та Швеція, 

а не властиво/майже не властиво для Австрії, Люксембургу й Німеччини. 

Дещо рідше в європейських парламентських демократіях (однак за винятком 

систем позитивного парламентаризму в країнах Центрально-Східної Європи) урядові 

кабінети меншості формуються у випадку, коли відсоток мандатів найбільшої партії 

парламенту чи провідної палати парламенту більший або дорівнює 35%, але менший 

45%. Це особливо притаманно чи раніше було притаманно таким країнам як, 

Болгарія, Данія, Італія, Норвегія, Португалія, Румунія, Чехія, Швеція, а не властиво чи 

майже не властиво для Австрії, Ісландії, Люксембургу, Німеччини, Словенії, Угорщини, 

Франції. Ще рідше (за винятком європейських систем негативного парламентаризму) 

уряди меншості формуються у країнах, де відсоток мандатів найбільшої партії 

парламенту чи провідної палати парламенту менший 35%. Найчастіше таке  

партійне правило формування та функціонування урядів меншості спрацьовує або ж 

спрацьовувало у країнах, котрі є системами негативного парламентаризму (приміром, 

у Данії, Нідерландах та Фінляндії, особливо в 1948–1962 рр.), або в деяких країнах 

Центрально-Східної Європи (зокрема в Латвії і Словенії), а найрідше – в країнах, що 

є західноєвропейськими прикладами систем позитивного парламентаризму (зокрема 

у Бельгії та Італії). Зрештою, найрідше (точніше – майже ніколи) урядові кабінети 

меншості формуються у системах, де відсоток мандатів найбільшої парламентської 

партії дорівнює понад 50%. Специфічними винятками у запропонованому зрізі є 

два однопартійні урядові кабінети меншості: один – у Болгарії на чолі з прем’єр-

міністром С. Софіянські (12.02.1997–19.04.1997), другий – у Франції на чолі з прем’єр-

міністром Ж.–М. Еро (15.05.2012–10.06.2012). Обидва формувались за наявності 

партій, які самостійно мали представництво у парламенті/провідній палаті парламенту 

на рівні абсолютної більшості від їхнього номінального складу, але характеризувались 

значними внутрішньопартійними протиріччями. Однак навіть попри це, в окреслених 

ситуаціях ці уряди меншості зазвичай позиціонувались чи сприймались у вигляді 

тимчасових політичних рішень до чергових або дострокових парламентських виборів. 
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Таблиця 5.3 

Середні національні та регіональні кількісні й ідеологічні параметри (маркери) партійних систем і частота 

формування урядів меншості (щодо партійних урядів) в європейських парламентських демократіях1 

Країна ВМНП, % ІПНП ВМДНП, % АКПП ЕКВП ЕКПП НЦПН ІППС ВМЕП, % ЧФУМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Системи позитивного парламентаризму в Західній Європі 

Бельгія (з 1946 р.) 29,6 5,5 52,9 9,5 6,6 5,8 +/– 0,38 4,8 0,152 

Греція (з 1974 р.) 52,3 5,5 84,7 5,4 3,3 2,6 – 0,43 7,1 0,095 

Ірландія (з 1944 р.) 48,3 6,1 78,9 5,4 3,4 2,9 + 0,32 1,2 0,462 

Іспанія (з 1977 р.) 48,5 5,6 83,4 11,3 3,8 2,8 – 0,43 0,4 0,692 

Італія (з 1945 р.) 38,7 5,5 64,4 11,9 4,7 4,2 + 0,45 22,5 0,419 

Мальта (з 1962 р.) 52,5 5,1 100,0 2,0 2,1 2,0 + 0,17 0,0 0,067 

Німеччина (з 1949 р.) 40,1 4,5 74,0 5,4 3,8 3,4 – 0,35 3,4 0,000 

Фінляндія (з 2000 р.) 24,9 6,2 47,8 8,8 6,2 5,4 + 0,34 0,0 0,000 

Франція (1945–1958 рр.) 27,3 4,1 51,1 5,8 5,1 4,9 – 0,58 26,3 0,115 

Середні дані по групі 40,2 5,3 70,8 7,3 4,3 3,8 +/– 0,38 7,3 0,222 

Системи позитивного парламентаризму в Центрально-Східній Європі 

Болгарія (з 1990 р.) 45,4 5,9 71,4 5,3 4,6 3,4 – 0,37 1,5 0,556 

Естонія (з 1992 р.) 31,1 6,6 57,1 6,4 6,0 4,7 – 0,40 1,1 0,267 

Латвія (з 1990 р.) 31,1 6,6 57,1 6,4 6,0 4,7 – 0,40 1,1 0,391 

Литва (з 1990 р.) 37,2 5,3 58,1 10,1 6,6 4,7 – 0,37 7,3 0,333 

                                                           
1 Умовні позначення: ВМНП – відсоток мандатів найбільшої партії; ІПНП – ідеологічне позиціонування найбільшої партії; ВМДНП – відсоток мандатів двох найбільших 

партій; АКПП – абсолютна кількість парламентських партій; ЕКВП – ефективна кількість виборчих партій; ЕКПП – ефективна кількість парламентських партій; НЦПН – 

наявність центристської (ліво- чи правоцентристської) партії як найбільшої; ІППС – індекс поляризації партійних систем (Далтона); ВМЕП – відсоток мандатів екстремістських 

(радикальних) партій; ЧФУМ – частота формування урядів меншості. Таблицю складено на підставі даних із Додатка В (для цього використано й суміжні наукові та статистичні 

джерела). Середні дані за групами, а також загальноєвропейські середні дані підраховано на підставі середніх арифметичних середніх національних даних по кожній країні. На 

відміну від інших даних та з огляду на наявну статистику, аналіз здійснено станом на грудень 2015 р., тобто не враховуючи декількох кабінетів, сформованих упродовж грудня 

2015 – грудня 2016 рр. 
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Закінчення табл. 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Польща (з 1989 р.) 39,0 5,2 67,4 7,2 6,3 4,2 – 0,35 7,0 0,286 

Румунія (з 1990 р.) 40,4 3,8 61,1 8,3 4,4 4,3 + 0,28 1,6 0,667 

Словаччина (з 1990 р.) 38,1 4,5 56,7 6,8 5,9 4,4 +/– 0,37 3,5 0,333 

Словенія (з 1990 р.) 29,9 4,5 51,9 7,6 6,3 5,4 +/– 0,38 1,6 0,250 

Угорщина (з 1990 р.) 49,7 5,0 74,8 6,1 4,0 2,9 – 0,45 7,8 0,182 

Хорватія (з 2000 р.) 38,2 6,3 66,7 12,4 4,5 4,1 – 0,43 5,7 0,444 

Чехія (з 1992 р.) 37,0 5,0 63,4 6,1 5,5 4,1 – 0,50 16,9 0,357 

Середні дані по групі 37,9 5,3 62,3 7,5 5,5 4,3 – 0,39 5,0 0,370 

Системи негативного парламентаризму в Західній Європі 

Австрія (з 1945 р.) 44,3 4,8 83,5 3,9 3,0 2,8 + 0,37 11,2 0,061 

Данія (з 1945 р.) 34,4 4,3 55,9 10,2 4,9 4,9 + 0,43 6,7 0,921 

Ісландія (з 1946 р.) 37,2 7,3 64,8 4,9 4,1 3,8 – 0,45 6,0 0,187 

Люксембург (з 1945 р.) 39,8 6,2 69,3 5,1 4,0 3,5 + 0,41 7,4 0,000 

Нідерланди (з 1946 р.) 30,2 5,2 57,2 9,8 5,2 4,9 +/– 0,38 10,9 0,250 

Норвегія (з 1945 р.) 43,4 3,4 64,7 6,7 4,3 3,7 – 0,43 11,6 0,645 

Португалія (з 1975 р.) 45,1 5,2 76,9 6,1 3,4 3,1 + 0,43 2,3 0,500 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 54,1 6,0 93,0 7,7 2,9 2,2 +/– 0,35 0,3 0,120 

Фінляндія (1945–2000 рр.) 27,1 3,9 50,5 8,9 5,6 5,1 – 0,38 0,2 0,237 

Франція (з 1958 р.) 46,5 6,2 71,0 8,1 5,4 3,2 – 0,47 7,8 0,216 

Швеція (з 1944 р.) 44,3 3,4 66,0 6,0 3,8 3,6 – 0,40 6,3 0,742 

Середні дані по групі 40,6 5,1 68,4 7,0 4,2 3,7 +/– 0,41 6,4 0,353 

Усі європейські парламентські демократії 

Середні дані 39,6 5,2 67,2 7,3 4,7 3,9 +/– 0,39 6,2 0,315 
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Що стосується кореляції частоти формування урядів меншості з часткою (або 

відсотком) мандатів двох найбільших парламентських партій (див. табл. 5.3, 5.4, а 

також детально Додаток В), то в європейських парламентських демократіях сумарно 

простежуємо такі особливості: а) уряди меншості найчастіше формуються й існують у 

країнах, де частка мандатів двох найбільших парламентських партій є на рівні 50–

70% (особливо у Болгарії, Данії, Італії, Латвії, Норвегії, Португалії, Румунії, Чехії та 

Швеції, але не в Австрії, Ісландії, Люксембурзі, Нідерландах, Словенії та Фінляндії) 

або 70–90% (зокрема в Ірландії, Іспанії, Італії, Португалії та Швеції, але не в 

Австрії, Греції, Люксембурзі, Німеччині, Сполученому Королівстві, а також країнах 

Центрально-Східної Європи); б) високою також, окрім західноєвропейських систем 

позитивного парламентаризму, є частота формування та функціонування урядових 

кабінетів меншості в європейських парламентських демократіях, де частка мандатів 

двох найбільших парламентських партій спостерігається на рівні, меншому/рівному 

50% (це стосується Данії (декілька разів), Латвії, Литви, Словенії (особливо – до 

2000 р.) і под.); в) найменша частота формування урядів меншості – в європейських 

парламентських демократіях, у яких частка мандатів двох найбільших партій є на 

рівні понад 90% (це, зокрема, проявляється в Австрії до 1986 р., Греції, Мальті та 

Сполученому Королівстві до 1997 р. тощо). 

Така змінна кількісного виміру пояснень партійних систем у контексті урядів 

меншості, як рівень фракціоналізації чи фрагментації парламентів або провідних 

палат парламентів, а також кількість і розмір парламентських партій, важлива хоча б 

з огляду на те, що може засвідчити про наявність або відсутність достатньої інформації 

й упевненості окремих партій щодо різних альтернатив урядів у контексті здійснення 

урядово-формотворчого (особливо коаліційно-формотворчого) процесу [878; 970; 984, 

с. 12–14]. Як згадано у попередніх розділах, кількісний вимір пояснення позицій усіх 

партій (зокрема на підставі окреслення абсолютної чи ефективної кількості виборчих і 

парламентських партій, а також фракціоналізації парламентів або провідних палат 

парламентів) у межах національних партійних систем важливий з огляду на те, що 

різні типи партійних систем (навіть незалежно від використовуваних класифікацій) 

сприяють формуванню різних типів урядових кабінетів. Наприклад, Дж. Сарторі [878] 
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стверджує, що формуванню урядів меншості сприяють партійні системи поміркованого 

плюралізму. Натомість новіші дослідження аргументують, що уряди меншості 

властиві як для систем поміркованого, так і для поляризованого плюралізму, а інколи 

простежуються й у двопартійних та в дво-з-половиною партійних системах. Це чітко 

детермінує, що формування та/чи функціонування урядів меншості безпосередньо 

залежить від фракціоналізації чи фрагментації партійних систем, тобто від функції 

кількості й розміру парламентських партій.  

З огляду на це, вченими було запропоновано декілька підходів до окреслення 

взаємозв’язку між фракціоналізацією чи фрагментацією партійних систем і частотою 

формування та функціонування урядів меншості (й інших типів кабінетів). Так, Я. Бадж, 

В. Херман [205], а також Д. Рей [813; 814] зауважують, що фракціоналізація або 

фрагментація партійної системи позитивно корелює зі статистикою формування урядів 

меншості. Адже що більшою є кількість партій у парламенті, то теоретично складніше 

сформувати одночасно парламентську й урядову більшість, у зв’язку з чим існує більша 

ймовірність формування уряду меншості. І навпаки, кількість урядів меншості тоді 

скорочується, коли партійна система стає менш фракціоналізованою, тобто прямує 

до двопартійності. У свою чергу, Л. Додд [332, с. 62–70] наголошує, що фракціоналізація 

партійної системи веде до інформаційної невизначеності серед партійних лідерів, а тому 

й існує логічний взаємозв’язок між фракціоналізацією партійних систем і урядовими 

кабінетами, які не детерміновані урядовою більшістю, хоч і зумовлені постійною або 

ситуативною парламентською чи законодавчою більшістю, тобто урядовими 

кабінетами меншості. Однак у дослідженнях Л. Додда парламентська фракціоналізація 

чи фрагментація постає необхідною, але недостатньою умовою для формування уряду 

меншості. Додаткове значення має також рівень ідеологічного конфлікту/поляризації 

між парламентськими партіями (про що йтиметься згодом, зокрема й у наступному 

підрозділі дослідження). Річ у тому, що недостовірність інформації характеризує не 

лише фракціоналізацію чи фрагментацію, а й нестабільність партійної системи та 

взаємодію цих двох чинників. Тому його теорія акцентується на важливості радше 

поступової, а не абсолютної фракціоналізації партійних систем як умов урядів 

меншості. Відповідно М. Тейлор, В. Херман [991], а також Б. Пауелл [791] зазначають, 
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що формування уряду меншості – найбільш можливе та ймовірне рішенням, коли 

партійна система раптово стає фракціоналізованішою/фрагментованішою. 

Це достеменно засвідчують результати емпіричних підрахунків в європейських 

парламентських демократіях (див. табл. 5.3, 5.4, а також детально Додаток В), котрі 

сконструйовані на означенні кореляції частоти формування урядів меншості й 

таких дистинктивних параметрів (маркерів) партійних систем, як абсолютна кількість 

парламентських партій та ефективна кількість виборчих і парламентських партій. 

Так, статистично доведено й очевидно, що, по-перше, уряди меншості частіше 

формуються в європейських парламентських демократіях, де більша абсолютна 

кількість парламентських партій. Переважно уряди меншості трапляються у тих 

європейських парламентських демократіях, де абсолютна кількість партій більша 5. 

Це середньозважено властиво і як для систем позитивного, так і для негативного 

парламентаризму з єдиним винятком, суть якого полягає у тому, що в Центрально-

Східній Європі (вона репрезентує системи позитивного парламентаризму) урядові 

кабінети меншості найчастіше простежуються тоді, коли абсолютна кількість партій 

коливається у межах 3–5. По-друге, аргументовано, що уряди меншості частіше 

формуються та функціонують у європейських парламентських демократіях, в яких 

ефективна кількість виборчих партій коливається у межах 3–7, а найрідше – у 

системах, де ефективна кількість виборчих партій менша 3 або більша 7. Це засвідчує, 

що урядам меншості зазвичай сприяє плюралістична система партійно-електоральної 

конкуренції. Частковий виняток у цьому контексті становлять західноєвропейські 

системи позитивного та негативного парламентаризму: у перших уряди меншості 

зрідка формуються тоді, коли ефективна кількість виборчих партій коливається в 

межах 5–7 (як і у випадку дуже низької та ще вищої ефективної кількості виборчих 

партій), а в других уряди меншості дуже часто спостерігаються й у випадках, якщо 

ефективна кількість виборчих партій більша 7, а конкуренція дуже плюралістична.  
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Таблиця 5.4 

Кореляція частоти урядових кабінетів меншості й кількісних та ідеологічних параметрів партійних систем 

європейських парламентських демократій (1944–2015 р.)1 

Дистинктивний параметр (маркер) партійної системи 
СПП (ЗЄ) СПП (ЦСЄ) СПП (Є) СНГ (Є) ЄПП 

ЧУМ, % ЧУМ, % ЧУМ, % ЧУМ, % ЧУМ, % 

1 2 3 4 5 6 

1. МАНДАТИ НАЙБІЛЬШОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ПАРТІЇ (a), % 

a > 50,0% 0,00 0,06 0,01 0,01 0,01 

45,0% ≤ a ≤ 50,0% 0,53 0,30 0,49 0,50 0,50 

35,0% ≤ a ≤ 44,9% 0,26 0,46 0,35 0,41 0,38 

a < 35,0% 0,11 0,28 0,21 0,39 0,29 

2. МАНДАТИ ДВОХ НАЙБІЛЬШИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПАРТІЙ (a + b), % 

a + b > 90,0% 0,14 0,00 0,14 0,13 0,13 

70,0% < a + b ≤ 90,0% 0,30 0,24 0,28 0,24 0,27 

50,0% < a + b ≤ 70,0% 0,22 0,33 0,29 0,44 0,38 

a + b ≤ 50,0% 0,13 0,38 0,25 0,39 0,30 

3. АБСОЛЮТНА КІЛЬКІСТЬ/СУМА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПАРТІЙ (s), № 

s ≤ 3 партій 0,06 0,17 0,07 0,10 0,08 

3 партії < s ≤ 5 партій 0,10 0,41 0,21 0,26 0,24 

5 парті1 < s ≤ 8 партій 0,30 0,25 0,27 0,38 0,34 

s > 8 партій 0,32 0,35 0,33 0,37 0,35 

4. ЕФЕКТИВНА КІЛЬКІСТЬ ВИБОРЧИХ ПАРТІЙ (ENEP), № 

ENEP < 3 партій 0,16 0,17 0,17 0,09 0,15 

3 партії ≤ ENEP ≤ 5 партій 0,31 0,29 0,31 0,37 0,34 

                                                           
1 Умовні позначення: СПП – системи позитивного парламентаризму; СНГ – системи негативного парламентаризму; ЄПП – європейські парламентські демократії; ЗЄ – Західна 

Європа; ЦСЄ – Центрально-Східна Європа; ЧУМ – частота урядів меншості. Середньозважену частоту урядів меншості для кожного дистинктивного параметра (маркера) 

партійної системи обчислено на підставі визначення середнього арифметичного частоти формування, а не кількості урядів меншості впродовж кожної парламентської каденції у 

кожній європейській парламентській демократії. Таблицю складено на підставі даних з Додатка В (для цього використано й суміжні наукові та статистичні джерела). З 

огляду на наявну статистику, аналіз здійснено станом на грудень 2015 р., тобто не враховуючи декількох кабінетів, сформованих упродовж грудня 2015 – грудня 2016 рр. 
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Закінчення табл. 5.4 

1 2 3 4 5 6 

5 парті1 < ENEP ≤ 7 партій 0,12 0,39 0,29 0,37 0,33 

ENEP > 7 партій 0,11 0,18 0,15 0,75 0,19 

4. ЕФЕКТИВНА КІЛЬКІСТЬ ВИБОРЧИХ ПАРТІЙ (ENPP), № 

ENPP < 2,5 партії (двопартійна система) 0,12 0,08 0,11 0,10 0,11 

2,5 партії ≤ ENPP < 3 партій (дво і півпартійна система) 0,37 0,15 0,31 0,13 0,26 

3 партії ≤ ENPP ≤ 5 партій (обмежений плюралізм) 0,25 0,35 0,30 0,41 0,37 

5 парті1 < ENPP ≤ 7 партій (надмірний плюралізм) 0,16 0,29 0,24 0,48 0,33 

ENPP > 7 партій (атомізована система) 0,15 0,42 0,22 – 0,22 

5. ІДЕОЛОГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НАЙБІЛЬШОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ПАРТІЇ (Ia) (ВІД "0" – ЯК НАЙБІЛЬШ ЛІВОГО, ДО "10" – ЯК НАЙБІЛЬШ ПРАВОГО) 

Ia > 7,5 0,28 0,30 0,29 0,00 0,21 

5,0 < Ia ≤ 7,5 0,27 0,33 0,29 0,18 0,24 

2,5 < Ia ≤ 5,0 0,14 0,30 0,23 0,49 0,39 

Ia ≤ 2,5 0,17 0,50* 0,21 0,67* 0,26* 

6. НАЯВНІСТЬ ІДЕОЛОГІЧНО ЦЕНТРИСТСЬКОЇ (ЛІВО- ЧИ ПРАВОЦЕНТРИСТСЬКОЇ) АБО СЕРЕДИННОЇ ПАРТІЇ ЯК НАЙБІЛЬШОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ  

Так 0,25 0,35 0,28 0,32 0,30 

Ні 0,21 0,30 0,25 0,38 0,32 

7. ІНДЕКС ПОЛЯРИЗАЦІЇ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ (ДАЛТОНА) (IPPS) 

IPPS > 0,45 0,26 0,37 0,31 0,36 0,34 

0,30 < IPPS ≤ 0,45 0,24 0,28 0,25 0,36 0,31 

IPPS ≤ 0,30 0,17 0,36 0,24 0,00 0,22 

8. МАНДАТИ ЕКСТРЕМІСТСЬКИХ (РАДИКАЛЬНИХ) ПАРТІЙ (e), % 

e > 20,0% 0,34 0,22 0,30 0,38 0,33 

10,0% < e ≤ 20,0% 0,15 0,27 0,21 0,41 0,32 

5,0% < e ≤ 10,0% 0,15 0,41 0,27 0,36 0,33 

e ≤ 5,0% 0,23 0,30 0,26 0,32 0,28 

 
* Така ситуація серед систем позитивного парламентаризму в Центрально-Східній Європі була властива лише Польщі у 1989–1991 рр., а серед систем негативного парламентаризму 

в Західній Європі – лише Фінляндії у 1958–1962 рр. Тому висновок у цьому зрізі відносний для всієї вибірки. 
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По-третє, підтверджено науково обґрунтовану раніше позицію про те, що уряди 

меншості найчастіше формуються в тих європейських парламентських демократіях, 

в яких ефективна кількість парламентських партій1 коливається на рівні 3–5, тобто у 

країнах, у котрих притаманні партійні системи обмеженого (поміркованого або 

поляризованого) плюралізму. Разом з цим, середньозважений аналіз доводить, що 

уряди меншості також дуже часто формуються і функціонують у тих європейських 

парламентських демократіях, де ефективна кількість парламентських партій – на рівні 

5–7, тобто у країнах, для яких властиві партійні системи надмірного (поміркованого 

чи поляризованого) плюралізму. Тим не менше, деякі дистинкції становлять системи 

позитивного парламентаризму в Західній та Центрально-Східній Європі й системи 

негативного парламентаризму в Західній Європі. У першій групі країн уряди меншості 

найчастіше трапляються в системах, де ефективна кількість партій коливається на 

рівні 2,5–5, тобто у дво і півпартійних системах, а також у системах обмеженого 

(поміркованого чи поляризованого) плюралізму. У другій групі країн – у системах, де 

ефективна кількість партій коливається на рівні, більшому 3 партій, тобто у системах 

обмеженого та надмірного (поміркованого чи поляризованого) плюралізму, а також 

в атомізованих системах. У третій групі країн – у системах, де ефективна кількість 

партій коливається на рівні 3–7 партій, отже, у системах обмеженого та надмірного 

(поміркованого чи поляризованого) плюралізму. В усіх європейських парламентських 

демократіях уряди меншості майже не спостерігаються у двопартійних системах, тобто 

у системах, де ефективна кількість парламентських партій менша 2,5.  

Однак зростання фракціоналізації або фрагментації партійних систем (хоч би до 

рівня обмеженого чи надмірного плюралізму) ще не є безпосереднім "передвісником" 

урядів меншості. Річ у тому, що, як вказують П. Мітчелл і Б. Ньюблейд [685, с. 216], 

високі рівні фракціоналізації/фрагментації партійних систем ведуть до загальної 

інформаційної невпевненості партій у перемовинах з приводу врахування переваг 

одна одної в урядово-формотворчому процесі. Унаслідок цього часто формуються і 

уряди меншості, і надлишково-переможні коаліції, що особливо властиво країнам зі 

системами позитивного парламентаризму в Західній і Центрально-Східній Європі. З 

                                                           
1 Виміряна (як і у випадку ефективної кількості виборчих партій) на підставі методики М. Лааксо та Р. Таагепери [551]. 
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єдиним зауваженням, що уряди меншості все-таки частіше формуються у системах, 

для яких притаманна ефективна кількість парламентських партій на рівні 3–5 (тобто 

у системах, які Дж. Сарторі називає обмежено чи помірно фрагментованими [878]), а 

надлишково-переможні коаліції – у системах, для яких властива ефективна кількість 

партій на рівні, вищому 5 (тобто у системах, котрі Дж. Сарторі визначає надмірно 

фрагментованими й атомізованими) [438; 439; 726–728]. Але навіть попри це, у більшості 

випадків у цих й інших типах партійних систем (на підставі показників фракціоналізації 

або фрагментації партійних систем) формуються не уряди меншості чи надлишково-

переможні коаліції, а мінімально-переможні коаліції, тому окреслені висновки є 

відносними [336; 710]. 

Ідеологічний вимір пояснень партійних систем (про це додатково йтиметься і в 

наступному підрозділі дослідження) обертається довкола таких змінних/параметрів –

наявності ідеологічно центристської (ліво- або правоцентристської) чи серединної 

партії як найбільшої парламентської і розподілу ідеологічних уподобань, партійної 

поляризації і відсотка мандатів екстремістських (радикальних) партій. У науці вже 

давно усталена позиція, згідно з якою що ідеологічно поляризованіша та розділена 

партійна система, то більша вірогідність формування урядів меншості [811; 878, с. 135]. З 

цього приводу Л. Додд вказує, що ідеологічно-політичне розмежування чи поляризація 

партійних систем негативно позначаються на безумовній готовності партій вести 

перемовини про участь в урядових кабінетах, тобто в урядово-формотворчих процесах. 

Відповідно: чим менше намірів партії мають вести перемовини про формування 

урядів більшості, то більша ймовірність, що у кінцевому результаті вони опиняться в 

урядах меншості [332, с. 57–68]. Це ймовірно, якщо ідеологічна поляризація партійних 

систем збігається з явищами фракціоналізації та нестабільності партійних систем. 

Однак, на думку Б. Пауелла, ідеологічна поляризація у межах партійних систем може 

бути й самодостатньою причиною формування урядів меншості, оскільки за 

надзвичайно великої ідеологічної поляризації багатопартійні парламенти ставатимуть 

свідками формування урядів меншості. Адже партії парламенту не визнаватимуть і 

не погоджуватимуться на коаліційну більшість навіть за умови наявності достовірної 

інформації [791, с. 142]. Хоча навіть попри це, поляризація у рамках партійних систем 
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є лише однією (дуже часто дистинктивною) з передумов і причин формування урядів 

меншості й відповідає за конкретний тип урядів меншості. Річ у тому, що дуже часто 

у теоретично передбачуваних ситуаціях, коли мали би формуватися уряди меншості, 

цього не відбувається. Про це аргументує К. Стром [970], коли доводить, що: не можна 

виокремлювати єдиноправильної тенденції стосовно того, що збільшення ідеологічної 

поляризації партійних системи призводить до обов’язкового формування урядів 

меншості; однопартійні уряди меншості традиційно асоційовані зі значно нижчими 

показниками ідеологічної поляризації партійних систем, ніж коаліційні уряди меншості. 

Аби простежити наглядно, як ідеологічний вимір пояснення партійних систем впливає 

на формування та функціонування урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях, а також перевірити окреслені висновки на прикладі країн Західної та 

Центрально-Східної Європи, апелюємо до таких ідеологічних дистинктивних 

параметрів (маркерів) партійних систем як ідеологічне позиціонування найбільшої 

парламентської партії, наявність ідеологічно центристської або серединної партії як 

найбільшої парламентської партії, індекс поляризації партійної системи, а також 

відсоток мандатів екстремістських (радикальних) партій у партійній системі (у  

парламенті чи провідній палаті парламенту, див. табл. 5.3, 5.4 і Додаток В). 

Приміром, на підставі такого маркера ідеологічного виміру пояснень партійних 

систем, як ідеологічне позиціонування найбільшої парламентської партії (не завжди 

як одночасно урядової партії), що визначене на основі ліво-правого ідеологічного 

спектра за шкалою від "0" до "10" балів у напрямі від радикально лівих партій до 

радикально правих партій (за методологією Ф. Кастлеса та П. Мейра [227], Дж. Хубера 

й Р. Інглхарта [478], К. Бенойта і М. Лейвера [135]), очевидно, що сумарно в європейських 

парламентських демократіях урядові кабінети меншості частіше формуються тоді, 

коли найбільші парламентські партії ідеологічно позиціонуються та коливаються у 

межах діапазону від "2,5" до "7,5" балів, тобто коли обов’язково не окреслюються як 

радикальні ліві та радикальні праві, натомість змінюються від лівих до правих і 

навпаки (тобто можуть бути помірно лівими, лівоцентристськими, центристськими, 

правоцентристськими й помірно правими). Однак така тенденція є узагальненою, а 

не уніфікованою. Річ у тому, що в європейських парламентських демократіях урядові 
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кабінети меншості часто трапляються й у випадку, коли найбільшими політичним 

партіями парламентів/провідних палат парламентів є радикальні ліві й праві партії а 

та партії, котрі до них ідеологічно близькі. Окрім того, у системах позитивного 

парламентаризму в Західній Європі уряди меншості формуються та функціонують 

частіше тоді, коли найбільші парламентські партії є центристськими, правими або 

правоцентристськими, тобто коли партійні системи ідеологічно більше тяжіють до 

правої, а не лівої частини спектра. Натомість зворотна ситуація властива для систем 

негативного парламентаризму в Західній Європі, де уряди меншості формуються та 

функціонують частіше, якщо найбільші парламентські партії є центристськими, 

лівоцентристськими або лівими, тобто у випадку, коли партійні системи ідеологічно 

тяжіють до лівої, а не правої частини спектра. І лише у країнах Центрально-Східної 

Європи урядові кабінети меншості формуються та функціонують майже з однаковою 

частотою, незалежно від того, якими ідеологічно є найбільші парламентські партії. 

Зазначений контраверсійний висновок підтверджує також маркер ідеологічного 

виміру пояснень партійних систем – наявність ідеологічно центристської (ліво- чи 

правоцентристської) або серединної партії як найбільшої парламентської партії. Річ 

у тому, що в європейських парламентських демократіях уряди меншості однаково 

часто (незалежно від регіону та різновиду парламентської демократії) формуються 

та функціонують у системах, в яких найбільша парламентська партія є або не є 

центристською (ліво- й правоцентристською) або серединною1. З єдиним винятком, 

суть якого в тому, що у системах позитивного парламентаризму уряди меншості дещо 

частіше трапляються тоді, коли найбільші парламентські партії є центристськими 

чи серединними (або наближеними до них ідеологічно), а в системах негативного 

парламентаризму – тоді, коли найбільші парламентські партії не є центристськими чи 

серединними (або не наближені до них ідеологічно). Це частково спростовує усталену 

наукову позицію, згідно з якою партія, яка розташована в ідеологічному центрі 

                                                           
1 Водночас, як зауважують В. Мюллер і К. Стром, із-поміж урядів меншості (принаймні західноєвропейських) 

превалюють такі, у складі котрих є центристські/серединні партії. Однак цей висновок не кореспондується із країнами 

Центрально-Східної Європи. Окрім того, не всі центристські/серединні партії урядів меншості позиціонуються як 

найбільші урядові, а тим паче парламентські партії. Відповідно апелювання суто до феномену центристських партій не 

кореспондується із феноменом найбільших партій, котрі згідно науковими позиціями П. ван Роозендаала та П. Варвіка, 

Б. Грофмана, Ф. Страффіна та Н. Новіелло, М. Тейлора та М. Лейвера, а також В. Хермана і Дж. Поупа окреслюються 

як "домінуючі гравці" урядово-формотворчого процесу [437; 464; 564; 701, с. 561; 1012; 1013; 1028; 1031].. 
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(їй властиве "центральне/медіанне" положення у контексті прийняття політичних 

рішень), має стратегічні урядово-формотворчі переваги. Річ у тому, що не кожна така 

партія (яку умовно іменують "серединним/медіанним законодавцем", англ. median 

legislator) відіграє вирішальну ("диктаторську") роль у процесі формування уряду. 

Отже, не кожна така партія є членом урядового кабінету, зокрема такого урядового 

кабінету, що не контролює більшості парламентських мандатів (тобто урядового 

кабінету меншості)1. Це чітко доводить іншу усталену наукову позицію, згідно з якою 

ідеологічні пояснення партійних систем не можуть самостійно та достатньо 

зумовлювати й інтерпретувати особливості формування й функціонування урядів 

меншості. Адже партія може позиціонуватись у вигляді центристської/серединної, 

але недостатньо впливової (хоча, можливо, в найвпливовішої) у термінах розподілу 

парламентських мандатів [279, с. 16; 565; 643, с. 37; 685, с. 218; 899].  

Окрім того, як безпосередньо зауважують Н. Шофілд, Е. Мартін, К. Квінн і 

Е. Вітфорд [895; 897, с. 262; 899; 901], М. Тейлор та М. Лейвер [564], ідеологічне 

детермінування різних типів урядів має пояснюватись на підставі врахування одно- або 

багатовимірних моделей урядово-формотворчого процесу. У випадку, коли партії 

зосереджені винятково на політичних цілях, а не на меті отримання посад, то будь-

яка партія із центристською ідеологічною позицією у парламенті чи провідній палаті 

парламенту спроможна сформувати уряд меншості й імплементувати власні бажані 

політичні цілі (це зазвичай властивіше для європейських систем позитивного 

парламентаризму). Якщо партії зосереджені на політичних й інших неполітичних 

цілях, то формування уряду меншості силами кожної центристської партії суттєво 

ускладнюється або взагалі унеможливлюється (це зазвичай радше притаманно для 

європейських систем позитивного парламентаризму) [208]. Це суплементарно доводить: 

уряди меншості переважно не формуються у тому випадку, коли політики та партії, 

які домагаються найперше досягнення посадових, а не політичних цілей, у жодному 

випадку не толерують таких урядів. Окрім того, І. Індрідасон аргументує, що в 

моделях урядово-формотворчого процесу, які ґрунтуються на досягненні посадових, а 

                                                           
1 Контраверсійний висновок свого часу обґрунтували, як зазначено вище, науковці М. Лейвер і Н. Шофілд, А. Лейпхарт, 

П. Варвік та ін. [567; 591, с. 95; 1033, с. 331]. 
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не політичних цілей, уряди меншості (зокрема коаліційні уряди) позиціонуються як 

інституційні "аномалії" [486, с. 441]. Натомість коли політики і партії "піклуються" 

насамперед про свої політичні цілі, уряди меншості формуються частіше, оскільки 

вони сприймаються такими, котрі пов’язані з політично обґрунтованими вигодами та 

перевагами, навіть незалежно від членства цих політиків і партій у формуванні урядів 

меншості і незалежно від їхньої участі у розподілі міністерських/посадових портфелів [969]. 

Це засвідчує, що коли міжпартійна конкуренція детермінована обмеженою роллю 

клієнтелізму, тоді уряди меншості трапляються частіше, – причому здебільшого як 

ідеологічно пов’язані (у випадку коаліційних урядів). Натомість коли клієнтелізм є 

суттєвим/значним, політики та політичні партії діють передусім з метою досягнення 

своїх посадових, а не політичних цілей. Тому уряди меншості простежуються рідше, 

статистично поступаючись ідеологічно непов’язаним мінімально-переможним (і 

навіть не надлишково-переможним) коаліціям. Окрім того, уряди меншості взагалі 

часто формуються не центристськими (ліво- й правоцентристськими) чи серединними 

партіями, а їхніми ідеологічно-антонімічними суперниками. Тим не менше, значною 

мірою раціональної позиції дотримуються й Л. Куріні і Л. Пінто [282, с. 6]. Вони зазначають, 

що за наявності партійних систем, у яких можна чітко виокремити ідеологічний центр, 

потенційні уряди меншості (зокрема однопартійні уряди меншості) найчастіше мають 

місце тоді, коли вони формуються і складаються з партій, які становлять ідеологічний 

центр. Однак це переважно відбувається у зрізі поствиборчих, а не міжвиборчих урядів. 

Відповідно уточнюємо ідеологічний вимір пояснень партійних систем щодо 

частоти формування і функціонування урядових кабінетів меншості таким маркером, 

як поляризація партійних систем [643; 685; 1033]. Задля цього використовуємо "індекс 

поляризації партійних систем Р. Далтона" [296], накладання якого на партійні системи 

європейських парламентських демократій (див. табл. 5.3, 5.4 і Додаток В) доводить: 

уряди меншості частіше формуються та функціонують саме тоді, коли більше 

поляризованими є партійні системи. Такий висновок релевантний стосовно усіх груп 

і типів європейських парламентських демократій, але з єдиними зауваженням щодо 

країн Центрально-Східної Європи, де уряди меншості однаково часто спостерігаються 

і в дуже сильно, і в дуже слабо поляризованих партійних системах. У цьому  
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контексті простежуємо особливість, сутність якої полягає у тому, що уряди меншості 

частіше формуються у випадку значної ідеологічної диференціації та поляризації 

партійних систем саме на рівні звиклих опозиційних партій, котрі не можуть або 

не бажають ініціювати та втілювати в реальності урядові кабінети, які були б оцінені 

як "гідні заміни" кабінетів меншості [207; 215; 567, с. 79–80; 1033, с. 231]. Це, на думку 

К. Строма, Л. Куріні та Л. Пінто, означає, що політичні відмінності й протиріччя між 

опозиційними партіями можуть застосовуватись кабінетами меншості, зокрема тими, 

які функціонують на основі вирішення питань за питаннями [282, с. 4; 969]. Однак 

альтернативно спрацьовує і зауваження П. Варвіка: якщо парламентські партії 

ідеологічно розділені/віддалені, то й очікувані/гіпотетичні уряди більшості будуть 

ідеологічно-гетерогенними, однак ідеологічно різноманітні уряди зазвичай є менш 

цінними. Або ж, інакше кажучи: "Причина, чому поляризація повинна сприяти 

формуванню менших типів урядів, у тому, що більші відстані між партіями збільшують 

значущість політичних витрат стосовно вигод від портфелів і тим самим роблять 

членство у більших урядах менш привабливим" [1033, с. 332]. 

Зрештою, апелювання до такого маркера ідеологічного виміру пояснень партійних 

систем як відсоток мандатів екстремістських (або радикальних) партій у партійних 

системах, також не має уніфіковано безпосереднього ефекту на частоту формування 

та функціонування урядів меншості. І це – навіть попри зауваження Дж. Сарторі [878], 

М. Лейвера і Н. Шофілда [567], Л. Мартіна та Р. Стівенсона [643, с. 37], Ф. Гротза та 

Т. Вебера [438, с. 11–26], за яким під час збільшення відсотка мандатів екстремістських 

партій суттєво зменшується кількість можливих урядових кабінетів, бо екстремістські 

партії іншими партіями зазвичай не трактуються як урядово-формотворчі1. Річ у тому, 

що уряди меншості в європейських парламентських демократіях майже однаково 

часто трапляються як у системах, де частка мандатів екстремістських партій є дуже 

високою (більше 20%), так і в системах, де частка мандатів екстремістських 

парламентських партій є середньою (5–20%) чи низькою (менше 5%). Однак, 

незважаючи на це, чітко простежуємо деякі регіональні та системні відмінності: 

                                                           
1 Цілком зворотної або нейтральної наукової позиції дотримуються К. Стром та Т. Бергман, які зауважують, що у 

західноєвропейських країнах не простежується тенденції частішого формування урядів меншості, а не урядів більшості 

у більш поляризованих середовищах [140; 969, с. 66]. 
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а) у західноєвропейських системах позитивного парламентаризму уряди меншості 

найчастіше трапляються у тих партійних системах, де значний відсоток мандатів 

мають екстремістські політичні партії; б) у центрально-східноєвропейських системах 

позитивного парламентаризму урядові кабінети меншості найчастіше спостерігаються 

у партійних системах, в яких частка мандатів екстремістських партій незначна; 

в) у західноєвропейських системах негативного парламентаризму частота формування 

урядів меншості не залежить від частки мандатів екстремістських партій. Це дещо 

окреслює наукову позицію, за якою у системах позитивного парламентаризму 

на формування урядів меншості однаково сильно впливають й інституційні, й 

партологічні (партійно-електоральні й ідеологічні) чинники і детермінанти, а натомість 

у системах негативного парламентаризму частіше йдеться про вплив інституційних 

чинників, які лише частково модифікуються партологічними детермінантами. 

Загалом цілком очевидно, що кореляція кількісних та ідеологічних параметрів 

партійних систем, їхнього впливу на частоту формування і функціонування урядів 

меншості в європейських парламентських демократіях значно вписується у логічну 

конструкцію аналізу характеру взаємовідносин, котрі складаються між самими 

парламентськими партіями. Такого висновку доходимо на основі зауваження М. Лейвера 

і Н. Шофілда про те, що в ракурсі партологічних передумов/чинників уряди меншості 

можливі зазвичай тоді, коли між парламентськими партіями, які гіпотетично можуть 

становити парламентську більшість, існують і спрацьовують особливі, переважно 

конкурентні, взаємовідносини [567]. Унаслідок цього делегування права сформувати уряд 

меншості одній або кільком партіям для решти партій буде меншим "злом", а тому 

вони будуть зацікавлені у збереженні міжпартійного статусу-кво, що слугуватиме 

чинником, який робитиме уряди меншості "цілком життєздатними" та стабільними. 

Це особливо правильно, коли формувати уряд меншості має право центристська 

партія (або партіям), а більшість у парламенті або провідній палаті парламенту мають 

партії, які належать до різних частин ліво-правого ідеологічно-партійного спектра [53; 

970]. А це, безумовно, означає, що формування уряду меншості є закономірним виходом 

зі ситуації за умови наявності у помірно (обмежено) чи надмірно фракціоналізованому 

(фрагментованому) парламенті або провідній палаті парламенту протистояння між 
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партіями з ідеологічних позицій. Те ж стосується й функціонування уряду меншості, 

який може гостро критикувати за його діяльність із обох сторін фрагментованого 

політичного спектра, хоча ідеологічне протистояння буде поставати стримуючим 

чинником об’єднання представників опозиційних партій для відставки уряду [399, 

с. 192] (про особливості стабільності й ефективності урядів меншості детальніше 

розглянемо у наступних розділах). Однак навіть попри це, окреслені кількісні й 

ідеологічні виміри пояснення партійних систем стосуються урядів меншості, їхнього 

формування та функціонування лише узагальнено і середньостатистично, а тому дуже 

часто й опосередковано, не враховуючи їхніх різновидів (це зрозуміло на підставі 

даних таблиць 3.6, 5.4, а також Додатку В). Річ у тому, що, як зазначено у попередніх 

розділах і як засвідчує емпіричний досвід, теоретичний зв’язок із-поміж урядами 

меншості та кількісними й ідеологічними вимірами пояснень партійних систем 

здебільшого на практиці виконується у випадку коаліційних урядів меншості, у зрізі 

яких часто зростає до обмеженого чи надмірного рівня фракціоналізація/фрагментація 

і поляризація партійних систем. Проте такий зв’язок не завжди релевантний у контексті 

однопартійних урядів меншості, які часто формуються у ситуаціях сумірної і  

навіть меншої фракціоналізації/поляризації партійних систем, ніж уряди більшості 

(зокрема коаліційні). Тому завжди потрібно зважати на дистинкції щодо кореляції, з 

одного боку, урядів меншості, їхніх типів, особливостей і частоти формування й 

функціонування, а з іншого – кількісних та ідеологічних вимірів партійних систем. 

Це, на думку К. Ніколяні [725; 726; 728] і зважаючи на теоретичні висновки 

К. вон Бейме [1019], М. Тейлора і В. Хермана [991], особливо виявляється на прикладі 

європейських систем негативного парламентаризму в країнах Скандинавії (найбільше – у 

Швеції і Норвегії, де часто трапляються однопартійні уряди меншості), про які детально 

йтиметься у наступних підрозділах, і на прикладі нових парламентських демократій 

Центрально-Східної Європи (де з-поміж урядових кабінетів меншості превалюють 

коаліційні). Так, приміром, у других уряди меншості часто є/раніше були наслідками 

(результатами) непередбачуваних, унікальних або кризових подій і ситуацій, котрим 

не притаманна чи у котрих ускладнена нормальна логіка та динаміка перемовин і 

торгів в урядово-формотворчих процесах. Це особливо було притаманно для періодів 
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після перших посткомуністичних парламентських виборів, за результатами яких у 

національних парламентах або провідних палатах національних парламентів країн 

Центрально-Східної Європи часто були репрезентовані партії, котрі не мали досвіду 

поведінки в умовах інституційної невизначеності й непередбачуваності. Крім того, 

несформованими й неінституціоналізованими, а також дуже електорально мінливими 

були партійні системи країн регіону, що ускладнювало процеси формування урядів. 

Тому в регіоні у цей період часто діяли уряди меншості, що прослідковуємо на 

прикладі Болгарії (однопартійний кабінет меншості П. Дімітрова), Латвії (коаліційні 

кабінети меншості В. Біркавса і М. Гайліса), Литви (коаліційні кабінети меншості 

Г. Вагнорюса й А. Абішали), Польщі (коаліційні кабінети меншості Я. Белецького і 

Я. Ольшевського, а також однопартійний уряд меншості В. Павляка), Румунії (коаліційні 

й однопартійні уряди меншості Н. Векерою), Словаччини (однопартійний кабінет 

меншості В. Мечіара і коаліційний кабінет меншості Й. Моравчіка) та Словенії 

(коаліційний уряд меншості Я. Дрновшека). І лише зі стабілізацією партійних систем 

у більшості країн регіону, крім Румунії (тут уряди меншості формуються частіше, 

ніж уряди більшості) й Латвії (в якій уряди меншості формуються часто, але є 

кризовими та нетривалими), почали повсякчас (окрім певних періодів) превалювати 

уряди більшості. А це означає, що партійно-виборчі чинники та детермінанти урядів 

меншості у центрально-східноєвропейських парламентських демократіях суттєво 

відрізняються від аналогічних чинників і детермінант у західноєвропейських країнах 

(особливо – з огляду на позицію К. Строма [969, с. 59], згідно з якою станом на 1990 р. 

у Західній Європі уряди меншості в часовому підрахунку становили понад 42% 

від усіх урядів). Це означає, що в країнах Західної Європи, для котрих притаманні 

уряди меншості, партійні системи сумарно еволюціонували й інституціоналізувались у 

напрямі збільшення частоти формування і тривалості функціонування урядів меншості, 

а в країнах Центрально-Східної Європи – навпаки "змістились" у напрямі зменшення 

частоти формування і тривалості функціонування урядів меншості. Підтвердження 

цьому таке: у Західній Європі збільшилась частота формування поствиборчих  

урядів меншості й зменшилась частота формування міжвиборчих урядів меншості (за 

винятком Ісландії, Італії, Нідерландів, Фінляндії та Франції), а в Центрально-Східній 



396 

Європі – навпаки (за винятком Болгарії й Чехії). Однак такий висновок випливає не 

лише з раціональних і партологічних, а й з інституційних детермінант формування 

урядових кабінетів меншості. 

Країни Центрально-Східної Європи в ракурсі партологічно орієнтованого 

порівняльного аналізу урядів меншості цікаві й тим, що їхні партійні системи значно 

менше ідеологічно детерміновані, аніж партійні системи країн Західної Європи. А це 

змушує дослідників аргументувати, що у структурі міжпартійної конкуренції (вона 

у нових парламентських демократіях зазвичай одновимірна) партії в Центрально-

Східній Європі передусім орієнтовані на досягнення не політичних цілей, а владно-

посадових цілей. Як наслідок, зрозуміло, що у ситуаціях парламентської меншості 

(коли неможливо сформувати однопартійний кабінет більшості) політичні партії в 

регіоні спрямовані на формування якомога менш розмірних варіантів коаліційних урядів, 

але у форматі більшості, зокрема у форматі мінімально-переможних коаліцій [440, 

с. 86]. Тому уряди меншості в Центрально-Східній Європі позиціонуються як "усталені 

відхилення", а не "змодельовані результати", які систематично та послідовно генеровані 

специфікою політичних систем. З огляду на це, очевидно, що формуванню урядів 

меншості в регіоні сприяють переважно інституційні параметри політичних систем, а 

також винятково (здебільшого) кількісні виміри пояснень партійних систем. 

Загалом, висновуючи про партійно-електоральні детермінанти й особливості 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях, чітко аргументуємо: 

перші можуть двояко впливати на формування й функціонування других. З одного 

боку, уряди меншості можуть операціоналізуватись у випадку, коли партії на 

підставі очікування виборів та їхніх результатів свідомо/суб’єктивно не бажають брати 

участі в їхньому формуванні/функціонуванні. Причому вони, на думку Х. Артеса й 

А. Бастоса, можуть співпрацювати або не співпрацювати із урядами меншості, не 

будучи урядовими партіями, тому можуть досягати або не досягати своїх політичних 

(зокрема програмно-політичних) цілей [96]. З іншого боку, урядові кабінети меншості є або 

теоретично можуть бути об’єктивними наслідками системних особливостей розвитку 

партійних і виборчих систем європейських парламентських демократій. Саме з цього 

приводу цілком зрозуміла позиція, згідно з якою "мистецтво уряду меншості – це 
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інженерія поразки на найвигідніших умовах". Окрім того, ідеологію потрібно  

досліджувати у вигляді раціонального предиктора урядово-формотворчого процесу 

й ефективного функціонування урядів, зокрема урядів меншості. Це детально 

обґрунтовано у наступному підрозділі та наступних розділах. 

 

5.2. Партійно-ідеологічне детермінування та позиціонування урядових кабінетів 

меншості в європейських парламентських демократіях 

 

Сучасні партологічні теорії традиційно детермінують, що урядово-партійні 

ідеології відіграють істотну роль у визначенні різноманітних політичних результатів. 

У цьому сенсі ліві урядові кабінети провадять ліву політику та ліві політичні рішення, 

а праві урядові кабінети – праву політику й праві політичні рішення. Однак такого 

висновку можна дійти лише на основі операціоналізації конкуренції у двопартійних 

системах, в яких одна партія обов’язково тяжіє до лівого ідеологічного спектра, а друга 

партія – до правого ідеологічного спектра. Відповідно для таких систем властиве 

формування однопартійних урядів більшості чи меншості, тому такі системи не 

окреслюють ідеологічної специфіки коаліційних урядів більшості та меншості, котрі 

становлять емпіричну більшість із-поміж усіх урядових кабінетів в європейських 

парламентських демократіях. Останні корелюються патернами партійного ідеологічно-

політичного характеру багатопартійних систем, де в умовах парламентських 

демократій жодна партія звично не контролює такої частки парламентських мандатів, 

яка достатня для формування однопартійного уряду більшості. Серед європейських 

парламентських демократій специфічні кейси становлять тільки Іспанія, Сполучене 

Королівство та Мальта, вони переважно детермінуються параметрами ідеологічного 

позиціонування урядових кабінетів, що властиві для двопартійних систем, тому в 

них формуються винятково (крім деяких дистинкцій) однопартійні уряди більшості 

й меншості, котрі різняться своїм більш лівим чи правим ідеологічним спрямуванням.  

Натомість в інших аналітичних випадках нестача парламентських мандатів для 

формування однопартійних урядових кабінетів більшості у багатопартійних системах 

(чи однопартійних урядових кабінетів меншості у двопартійних системах) призводить 
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до утворення формалізованих або неформалізованих парламентських/законодавчих 

коаліцій, що можуть бути інкорпоровані у коаліційних урядах більшості, а також у 

коаліційних чи однопартійних урядах меншості [701]. В ідеологічному контексті такі 

урядові кабінети специфічні, оскільки будь-які варіанти законодавчих коаліцій, 

котрі інкорпоровані різними типами урядових кабінетів, комбінують політичні 

партії, що залежні від зовнішньопартійної парламентської підтримки для просування 

власної політики і політичних рішень (зокрема законопроектів). У зв’язку з цим вони 

у ракурсі ідеологічного позиціонування повинні орієнтуватись не лише на свої  

програмні й політичні цілі, а й на програмні та політичні цілі інших парламентських 

партій – і навпаки. Відповідно ідеології таких партій та урядів, які вони комбінують, 

залежніші, аніж ідеології партій, котрі самостійно наділені більшістю мандатів у 

парламенті або провідній палаті парламенту [450]. Це визначально впливає на теорії 

партологічного змісту, бо ідеології урядів, що формуються довкола парламентських 

(законодавчих) коаліцій у багатопартійних парламентських демократіях, не можуть 

однозначно бути ідентифіковані як ліві (більш ліві) чи праві (більш праві), особливо 

так легко, як у ракурсі однопартійних урядів більшості чи меншості в двопартійних 

системах. У двопартійних системах ідеологією уряду є ідеологія партії, а в системах 

багатопартійних – значно складніші відносини, котрі виникають і розвиваються між 

партіями, причому переважно між урядовими (у випадку коаліційних урядів 

більшості) чи урядовими та неурядовими (за однопартійних і коаліційних урядів 

меншості) партіями. Приміром, у багатопартійних парламентських демократіях 

уряди можуть конструюватись партіями, окремі з яких є лівими, а окремі – правими, 

але одночасно. Трапляється і так, що урядові партії є ідеологічно сумірними, бо більше, 

ніж інші партії тієї чи іншої країни тяжіють до лівого чи правого ідеологічного 

спектра. Однак загалом у такому випадку набагато складніше, ніж у випадку двопартійних 

систем, оцінити, наскільки уряд тієї або іншої країни більше тяжіє до лівого або 

правого спектра чи до чогось проміжного/серединного (центристського) між ними. 

Ще складніше прогнозувати політику, політичні вподобання і політичні рішення, які 

можуть бути наслідками поєднання різних партій у таких урядових кабінетах. 

Однак вирішення цієї складної проблеми, зокрема в контексті урядів меншості, є 
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важливим, адже окреслення ідеологічного детермінування та позиціонування урядів 

у країнах з парламентськими демократіями допомагає визначитись із функціональними 

патернами урядів та з особливостями реалізованої ними політики і прийнятих рішень. 

У цьому контексті треба апелювати і до намірів політичних партій формувати чи 

не формувати коаліційні уряди більшості, однопартійні та коаліційні уряди меншості, 

й до очікувань політичних партій від участі або неучасті у створенні та функціонуванні 

урядових кабінетів, особливо урядових кабінетів меншості. Інколи парламентській 

партії вигідніше бути в опозиції, але ситуативно підтримувати урядові кабінети 

меншості, аніж формувати уряди і безпосередньо виконувати свою політичну  

програму [96; 636]. Трапляється і навпаки. Вибір партії значно кореспондується із 

конкретним типом партійної системи, зокрема з ідеологічними позиціями партій у 

системі (про це частково йшлося у попередніх розділах і підрозділах). Така партійно-

ідеологічна зумовленість, детермінованість і специфіка урядових кабінетів у країнах 

Європи спричинена тим, що вони, як уже зазначалось, є парламентськими демократіями, 

котрі сконструйовані на засадах партійно-політичного представництва. Річ у тому, що 

політична влада у парламентських демократіях делегується виборцями представникам 

політичних партій у парламентах і урядах. Відповідно у цих системах партійних 

урядів партії змагаються на виборах за голоси виборців, і ті з них, які перемагають, 

зазвичай формують урядові кабінети. У випадку, коли цього не вдається зробити 

електоральною "силою" однієї партії, то дві й більше партії можуть об’єднати 

зусилля, щоб управляти/урядувати країною як коаліції. Однак, за того чи іншого 

варіанта партійного уряду політичних лідерів рекрутують партії, котрі пропонують 

конкретні політичні альтернативи виборцям. У наслідок цього партії визначають 

державну політику в процесі здійснення виконавчої влади, а виконавча влада як 

така є відповідальною перед виборцями через партії [632, с. 225]. 

Саме з огляду на це, з позиції Р. Джекмана, очевидно, що політична й ідеологічна 

позиція уряду, зокрема коаліційного уряду, становить результат "міжпартійного 

компромісу, згідно з яким тій чи іншій партії самостійно складно виконувати власну 

дистинктивну програму" [490, с. 255]. Відтак ліво-праве ідеологічне позиціонування 

кожного коаліційного (більшості або меншості) уряду (а також значно й однопартійного 
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уряду меншості) умовно окреслюється/локалізується між окремими параметрами 

ідеологічного позиціонування партій, котрі є членами урядових кабінетів (або також 

партій, які не будучи членами урядових кабінетів (передусім меншості), сприяють 

їхньому формуванню та функціонуванню) [450, с. 91]. Натомість це впливає на весь 

політико-управлінський процес, здійснюваний урядовим кабінетом [518]. Специфіка ж 

партійно-ідеологічного детермінування/позиціонування урядів меншості полягає у 

тому, що вони формуються з більшою позитивною ймовірністю тоді, коли вигода від 

отримання партіями міністерських портфелів менша, аніж користь від реалізації 

партіями своїх політичних програм та ідеологічних принципів (насамперед це 

кореспондується з поствиборчими урядовими кабінетами меншості). Цілком протилежна 

динаміка, як зауважує Т. Каландракіс [511, с. 2], властива для коаліційних урядів 

більшості й зовсім не визначальна у ракурсі однопартійних урядів більшості [506; 507]. 

Водночас дехто з науковців, зокрема І. Сенед [908], К. Кромбез [279], Д. Діермайер й 

А. Мерло [328], зазначають, що партії "піклуються" про досягнення політичних 

(ідеологічних) цілей лише тоді, коли вони вже реалізували свої владно-посадові 

цілі, тобто взяли участь у формуванні урядів і отримали міністерські портфелі в 

урядових кабінетах. Перша партійна стратегія (орієнтована передусім на досягнення 

політично-ідеологічних цілей незалежно від членства в урядовому кабінеті) у 

контексті формування урядів меншості властива головно для країн Західної Європи, 

а друга партійна стратегія (орієнтована на досягнення політично-ідеологічних цілей 

винятково унаслідок членства в кабінеті) – для країн Центрально-Східної Європи. 

Унаслідок цього декотрі уряди меншості у формуванні та функціонуванні 

відповідають теоретико-методологічній логіці, запропонованій К. Кромбезом, тобто 

частіше трапляються тоді, коли найбільша парламентська партія розмірно стає ще 

більшою, а ідеологічно – більш центристською. На противагу для інших урядів меншості 

така логіка не виконується [279, с. 27], бо важливе ініціальне чи суплементарне значення 

має очікувана утилітарна "вигода/користь" від участі в урядових кабінетах. Це, як 

зауважують Д. Діермайер й А. Мерло [328], зумовлено тим, що партії, котрі гіпотетично 

не повинні бути урядовими (або не становлять так званих протокоаліцій), можуть 

отримувати позитивні трансферти (англ. positive transfers) у вигляді неполітичних 
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(неідеологічних), а посадових вигод і переваг, які виявляються вирішальними у зрізі 

формування та подальшого функціонування урядових кабінетів меншості [511, с. 5]. А це, 

на нашу думку, кореспондується з позицію К. Строма, що в урядово-формотворчому 

процесі, зокрема і в контексті формування та функціонування урядів меншості, партії 

як виразники інтересів виборців "піклуються" про свої як політично-ідеологічні й 

владно-посадові цілі [960; 970]. Відповідно партії майже завжди стикаються з 

урядово-формотворчими протиріччями і вирішують їх на основі вигідного для себе 

політично-посадового (ідеологічно-владного) консенсусу і в коротко-, і в довгостроковій 

перспективі. Тобто ідеологічний вимір формування та функціонування урядів меншості 

одними партіями важливіший тоді, коли інші партії, відмовляючись від участі в 

урядових кабінетах (тобто від своїх владно-посадових цілей), є "терплячими", мають 

змогу впливати на політику з парламенту або провідної палати парламенту, а також 

розраховують на змагальні вибори. Як наслідок, підтверджуємо, що уряди меншості в 

партійно-ідеологічному зрізі окреслюються переважно саме рамками міжпартійної 

конкуренції, хоч інколи суплементарно визначаються інституційними параметрами 

політичних систем (про це детально йшлось у попередніх розділах).  

У результаті цього, загалом очевидно, що уряди меншості в ідеологічному зрізі 

формуються та функціонують тому, що партії, котрі беруть участь у перемовинах із 

приводу урядово-формотворчого процесу, надто відрізняються своїми політичними 

позиціями, тому не сприяють виникненню урядів більшості. Водночас цілком очевидна є 

й інша наукова позиція, аргументована І. Індрідасоном. Учений стверджує: уряди 

меншості (а також надлишково-переможні коаліції) не потрібно очікувати у тому 

випадку, коли політики та політичні партії намагаються досягнути винятково владно-

посадових, а не політично-ідеологічних цілей [488, с. 4]. Інакше кажучи, уряди 

меншості традиційно формуються тоді, коли партії намагаються втілити лише  

власні політичні (політично-ідеологічні) цілі або паралельно і політичні, й владні 

(владно-посадові) цілі, але зазвичай (принаймні як поствиборчі) не формуються 

тоді, коли партії прагнуть зреалізувати тільки свої владно-посадові цілі. Із таким 

зауваженням переважно (чи середньостатистично в європейських парламентських 

демократіях) позитивно корелюють висвітлені у попередніх розділах висновки та 
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припущення. По-перше, політично-ідеологічна поляризація парламентів або провідних 

палат парламентів сприяє зростанню частоти урядів меншості (зокрема коаліційних), 

оскільки у такому випадку опозиційні партії не мають інших альтернатив, аніж 

підтримувати уряди меншості, якщо на цьому наполягають партії-форматори урядів 

меншості1. По-друге, уряди меншості частіше трапляються тоді, коли ідеологічно 

розділенішою і поляризованішою є парламентська опозиція. Адже у цьому випадку 

серединнішими і стабільнішими виявляються позиції партії чи партій, які формують 

уряди меншості. Крім того, ідеологічна композиція парламентської опозиції 

збільшує поляризацію парламентів або провідних палат парламентів, але наявність 

серединної чи центристської партії сприяє формуванню не лише урядів меншості, а 

й коаліційних урядів більшості2. По-третє, незалежно від ідеологічного складу урядів 

меншості та їхнього ідеологічного оточення (ідеологічної композиції парламентської 

опозиції), уряди меншості звикло повинні опиратись і розраховувати на неурядові 

парламентські партії. Це особливо необхідно в ракурсі прийняття як законів урядових 

ініціатив і в контексті забезпечення "виживання" чинних урядів у випадку здійснення 

щодо них парламентських процедур вотумів довіри і недовіри. А здійснити це легше 

тоді, коли існують значно поляризовані парламенти або провідні палати парламентів. 

По-четверте (але як часткова контраверсія), партійно-ідеологічна детермінація 

урядових кабінетів меншості не завжди однозначно засвідчують користь їхнього 

формування, оскільки навіть у прогнозованих кейсах замість урядів меншості 

(однопартійних чи коаліційних) можуть формуватися коаліційні уряди більшості 

(зокрема найчастіше – мінімально-переможні коаліції) [488, с. 25–26]. 

Зважаючи на окреслені параметри партійно-ідеологічного детермінування урядів 

меншості в європейських парламентських демократіях, аргументуємо, що уряди 

меншості в контексті сильного ідеологічного протистояння політичних партій у 

парламентах/провідних палатах парламентів можуть зазнавати гострої критики 

                                                           
1 Результати перемовин про формування урядів та, як наслідок, імовірність їхньої інтерпретації у формі урядів меншості 

залежать від очікуваних "вигод" партій щодо того, бути чи не бути частинами урядових коаліцій, а також від очікуваних 

"витрат" партій з приводу зволікання формувати урядові коаліції. Відповідно формування урядів меншості (зокрема 

коаліційних) у такому контексті може бути змодельоване у вигляді "війни на виснаження" [488, с. 10]. 
2 Якщо уряд меншості формується, коли парламентська опозиція є ідеологічно гетерогенною, то "повалити"/усунути 

такий уряд від повноважень дуже складно. Адже для цього потрібно, аби опозиційні партії, котрі "далекі" одна від одної 

ідеологічно, досягнули компромісу щодо своїх політичних цілей. Тому партії, які стикаються з ідеологічно гетерогенною 

опозицією, зазвичай стабільніші, а тому сформовані ними урядові кабінети є більш очікуванішими [567]. 
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своєї діяльності. Однак ідеологічне протистояння опозиційних/неурядових парламентських 

партій у такому випадку буде стримуючим чинником їхнього об’єднання для 

дострокового припинення повноважень урядів меншості. Натомість виявляється, що 

апробованіше блокування з урядом меншості певної неурядової партії легіслатури, 

зокрема для протиставлення ідеологічному супротивникові. 

Разом із цим, цікаво інше: уряди меншості в європейських системах позитивного 

та негативного парламентаризму дуже часто (переважно) ідеологічно наслідують 

уряди більшості (принаймні у тих країнах, де статистично превалюють уряди більшості 

або де вони трапляються дуже часто). Якщо ж розглядати ідеологічне позиціонування 

урядів меншості в регіональному контексті й у контексті типів парламентської 

демократії (системи позитивного та негативного парламентаризму), то висновки не 

завжди однозначні, особливо в зрізі однопартійних і коаліційних урядів меншості. 

Так, у західноєвропейських системах позитивного парламентаризму в партійно-

ідеологічному контексті з однопартійних урядів меншості переважають християнсько-

демократичні (з елементами (або без) принципів ліберального консерватизму), 

а серед коаліційних урядів меншості – ті, котрі ідеологічно синтезують принципи 

християнської демократії, ліберального консерватизму (лібералізму чи консерватизму) 

та соціал-демократії. Проте ця ситуація не уніфікована у всіх західноєвропейських 

системах позитивного парламентаризму. Так, у Бельгії однопартійні уряди меншості 

зазвичай ліві соціал-демократичні чи правоцентристські християнсько-демократичні, 

коаліційні уряди меншості поєднують ідеологічні принципи соціал-демократії та 

лібералізму чи християнської демократії й лібералізму (інколи – християнської 

демократії, соціал-демократії та лібералізму). У Греції уряди меншості (станом на 

грудень 2016 р. – це винятково однопартійні уряди меншості) були правоцентристськими 

християнсько-демократичними і ліберально-консервативними. Ірландські однопартійні 

кабінети меншості звикло консервативно-популістські правоцентристські, а коаліційні 

уряди меншості поєднують ідеології християнської демократії, ліберального 

консерватизму й соціал-демократії чи консерватизму та лібералізму. В Іспанії, де 

діють лише однопартійні уряди меншості, останні зазвичай є соціал-демократичними 

чи ліберально-консервативними/християнсько-демократичними. Однопартійні уряди 
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меншості Італії тяжіють до християнської демократії, коаліційні ж уряди меншості – 

до християнської демократії, лібералізму та соціал-демократії. Єдиний мальтійський 

уряд меншості був християнсько-демократичним і консервативним. Французькі (до 

1958 р.) однопартійні уряди меншості були соціал-демократичними, коаліційні уряди 

меншості поєднували принципи соціал-демократії, лібералізму й консерватизму 

(детально див. Додаток Б). 

Ідентично неуніфікованою виявляється ситуація у системах позитивного 

парламентаризму в Центрально-Східній Європі. У цьому регіоні середньостатистично 

та сумарно серед однопартійних урядів меншості превалюють консервативні (з 

певними елементами ліберального консерватизму й християнської демократії) та 

соціал-демократичні, а з-поміж коаліційних урядів меншості – ті, які комбінують 

ідеологічні принципи соціал-демократії та лібералізму (зокрема соціального 

лібералізму). Хоча поширені є й інші ідеологічні конструкції коаліційних урядів 

меншості. Однак і в цьому регіоні ситуація неоднозначна. У Болгарії однопартійні 

уряди меншості звикло консервативні (з елементами християнської демократії), 

коаліційні ж урядові кабінети меншості – соціал-демократичні та ліберальні чи соціал-

демократичні й консервативні. В Естонії однопартійні уряди меншості зазвичай 

ліберальні, коаліційні уряди меншості поєднують принципи соціал-демократії та 

консервативного лібералізму чи лібералізму і консерватизму. Латиські уряди меншості 

(винятково коаліційні) суміщають ідеологічні принципи лібералізму й консерватизму 

або націоналізму, лібералізму та християнської демократії, тобто зазвичай є  

правоцентристськими чи правими. У Литві коаліційні уряди меншості синтезують 

консерватизм і християнську демократію або лібералізм і соціал-демократію, тому 

є право- або лівоцентристськими. Польські однопартійні уряди меншості тяжіють до 

консерватизму, а коаліційні уряди меншості – до соціал-демократії чи християнської 

демократії та соціал-консерватизму. У Румунії однопартійні уряди меншості звикло 

соціал-демократичні, а коаліційні уряди меншості поєднують ідеології соціал-

демократії, консерватизму, лібералізму й християнської демократії. Словацькі уряди 

меншості (звикло коаліційні) ідеологічно є соціал-демократичними і націонал-

консервативними чи християнсько-демократичними і ліберально-консервативними. 
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Таблиця 5.5 

Ідеологічне позиціонування урядових кабінетів меншості в європейських парламентських демократіях (зріз на 

підставі регіонів і типів парламентських демократій) (станом на грудень 2016 р.)1 

Країна 
Ідеологічне позиціонування однопартійних урядів меншості 

(кількість урядів) 

Ідеологічне позиціонування коаліційних урядів меншості 

(кількість урядів) 

1 2 3 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ 

Бельгія (з 1946 р.) Соціал-демократія (1) / християнська демократія (1) 
Соціал-демократія + лібералізм (3) / християнська демократія + 

лібералізм (2) 

Греція (з 1974 р.) Християнська демократія (+ ліберальний консерватизм) (2) – 

Ірландія (з 1944 р.) Консерватизм (6) 
Християнська демократія + ліберальний консерватизм + соціал-

демократія (3) / консерватизм + лібералізм (3) 

Іспанія (з 1977 р.) 
Соціал-демократія (4) / християнська демократія (+ ліберальний 

консерватизм) (5) 
– 

Італія (з 1945 р.) Християнська демократія (15) Християнська демократія + лібералізм + соціал-демократія (11) 

Мальта (з 1962 р.) Християнська демократія (+ ліберальний консерватизм) (1) – 

Німеччина (з 1949 р.) – – 

Фінляндія (з 2000 р.) – – 

Франція (1945–1958 рр.) Соціал-демократія (1) Соціал-демократія + лібералізм + консерватизм (2) 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ 

Болгарія (з 1990 р.) Консерватизм (+ християнська демократія) (3) 
Соціал-демократія + лібералізм (1) / соціал-демократія + 

консерватизм (1) 

Естонія (з 1992 р.) Лібералізм (2) 
Соціал-демократія + консервативний лібералізм (1) / 

консерватизм + лібералізм (1) 

Латвія (з 1990 р.) – 
Лібералізм + консерватизм (4) / націоналізм + лібералізм + 

християнська демократія (5) 

Литва (з 1990 р.) – 
Консерватизм + християнська демократія (2) / лібералізм + 

соціал-демократія (+ соціал-лібералізм) (4) 

Польща (з 1989 р.) Консерватизм (+ християнська демократія) (3) 
Соціал-демократія (1) / християнська демократія + консерватизм 

(2) 

                                                           
1 Таблицю було складено на підставі даних із Додатку Б. Однак для цього було використано й суміжні наукові і статистичні джерела [88; 89; 336; 485]. З огляду на наявну 

статистику, аналіз здійснено станом на грудень 2015 р., тобто не враховуючи декількох кабінетів, сформованих упродовж грудня 2015 – грудня 2016 рр. 



406 

Закінчення табл. 5.5 

1 2 3 

Румунія (з 1990 р.) Соціал-демократія (4) 
Соціал-демократія + лібералізм + консерватизм + християнська 

демократія (10) 

Словаччина (з 1990 р.) Консерватизм (1) 
Соціал-демократія + націонал-консерватизм (2) / християнська 

демократія + ліберальний консерватизм (2) 

Словенія (з 1990 р.) – Соціал-демократія + соціал-лібералізм + лібералізм (4) 

Угорщина (з 1990 р.) Соціал-демократія (2) – 

Хорватія (з 2000 р.) Християнська демократія (+ націонал-консерватизм) (2) 
Соціал-демократія + лібералізм + християнська демократія + 

націонал-консерватизм (2) 

Чехія (з 1992 р.) Соціал-демократія (1) / ліберальний консерватизм (1) 
Ліберальний консерватизм + християнська демократія + соціал-

демократія (3) 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ 

Австрія (з 1945 р.) Соціал-демократія (1) Християнська демократія + соціал-консерватизм (1) 

Данія (з 1945 р.) Соціал-демократія (12) / ліберальний консерватизм (3) 
Консерватизм + лібералізм (11) / соціал-демократія + 

лібералізм (9) 

Ісландія (з 1946 р.) Соціал-демократія (3) / ліберальний консерватизм (1) Соціал-демократія + аграризм + екологізм (2) 

Люксембург (з 1945 р.) – – 

Нідерланди (з 1946 р.) – 
Християнська демократія + ліберальний консерватизм (7) / 

соціал-демократія + лібералізм (1) 

Норвегія (з 1945 р.) Соціал-демократія (12) / ліберальний консерватизм (1) 
Ліберальний консерватизм (+ християнська демократія + 

аграризм) (7) 

Португалія (з 1975 р.) Соціал-демократія (7) / ліберальний консерватизм (2) 
Лібералізм + ліберальний консерватизм (+ християнська 

демократія) (2) 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) Консерватизм (2) / соціал-демократія (1) – 

Фінляндія (1945–2000 рр.) Соціал-демократія (2) / соціал-лібералізм (1) Аграризм + соціал-лібералізм (6) 

Франція (з 1958 р.) Соціал-демократія (6) Ліберальний консерватизм (+ християнська демократія) (2) 

Швеція (з 1944 р.) Соціал-демократія (18) / ліберальний консерватизм (1) 
Соціал-лібералізм + консерватизм (+ християнська 

демократія) (4) 
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Натомість словенські коаліційні уряди меншості синтезують соціал-лібералізм 

та лібералізм. Два однопартійні уряди меншості Угорщини були лівими соціал-

демократичними. У Хорватії однопартійні урядові кабінети меншості християнсько-

демократичні й націонал-консервативні, а коаліційні уряди меншості – соціал-

демократичні, християнсько-демократичні та ліберальні й націонал-консервативні. 

Нарешті, чеські однопартійні уряди меншості соціал-демократичні чи ліберально-

консервативні, коаліційні уряди меншості тяжіють до ліберально-консервативних, 

християнсько-демократичних та соціал-демократичних принципів (див. Додаток Б). 

І лише у системах негативного парламентаризму в Західній Європі ситуація 

уніфікованіша, оскільки у цьому регіоні серед однопартійних урядів меншості  

майже скрізь превалюють соціал-демократичні, а з коаліційних урядів меншості – 

ті, які комбінують ідеології лібералізму та консерватизму. Серед країн з урядами 

меншості однопартійного типу виняток становило лише Сполучене Королівство, де 

переважали консервативні однопартійні уряди меншості. Стосовно ж щодо урядів 

меншості коаліційного типу ситуація дещо диверсифікована. В Австрії ними були 

християнсько-демократичні й соціал-консервативні правоцентристські кабінети, 

у Данії – консервативні та ліберальні або соціал-демократичні й ліберальні, Ісландії – 

соціал-демократичні, аграрні, екологічні. В Нідерландах – майже завжди християнсько-

демократичні та ліберально-консервативні, і тільки зрідка – соціал-демократичні та 

ліберальні, у Норвегії – ліберально-консервативні (інколи з елементами ідеологій 

християнської демократії й аграризму, в Португалії – ліберальні або ліберально-

консервативні (з елементами християнської демократії). У Фінляндії (до 2000 р.) – 

аграрні та соціал-ліберальні, у Франції (з 1958 р.) – ліберально-консервативні (з 

елементами християнської демократії) й у Швеції – соціал-ліберальні та консервативні 

(з елементами християнської демократії) (детально див. Додаток Б). 

Окреслену неоднозначну і несистемну ситуацію доповнюємо ідеологічним 

позиціонуванням найбільших за розміром і других за розміром партій однопартійних 

і коаліційних урядів меншості. Як сумарно засвідчує європейський досвід, ідеологіями 

найбільших урядових партій, котрі формують уряди меншості, найчастіше є соціал-

демократія, а значно рідше (й одночасно майже сумірно) – лібералізм, християнська 
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демократія та консерватизм. Націоналістичні партії зазвичай не формують урядових 

кабінетів меншості. Водночас ідеологіями других за розмірами урядових партій, що 

формують уряди меншості, найчастіше постає лібералізм, значно рідше – консерватизм, 

християнська демократія та соціал-демократія. Сумарно серед найбільших урядових 

партій урядів меншості в європейських демократіях – ті, ідеологіями яких є соціал-

демократія та лібералізм, а вдвічі рідше – консерватизм і християнська демократія. 

Однак така логіка, будучи середньостатистичною, спрацьовує винятково у 

західноєвропейських системах негативного парламентаризму, де найбільші урядові 

партії кабінетів меншості традиційно соціал-демократичні. Це стосується, зокрема, 

Данії, Ісландії, Норвегії, Португалії, Франції та Швеції, а не стосується Нідерландів, 

Сполученого Королівства та Фінляндії (до 2000 р.)). Другі за розмірами урядові 

партії кабінетів меншості – зазвичай ліберальні (це в середньому не притаманно для 

Ісландії та Норвегії). Проте навіть у цій вибірці країн з-поміж найбільших 

урядових партій урядів меншості немає балансу між ідеологіями, оскільки превалює 

соціал-демократія зі значним "розривом" від лібералізму. Зовсім інша ситуація у 

західноєвропейських системах позитивного парламентаризму. В зазначеній групі 

країн найчастішою ідеологією найбільших урядових партій урядових кабінетів 

меншості постає християнська демократія. Це особливо притаманно для Греції та 

Італії, але не властиво або меншою мірою властиво для Бельгії, Ірландії, Іспанії та 

Франції до 1958 р. Ідеологіями других за розмірами урядових партій кабінетів 

меншості найчастіше є соціал-демократія та лібералізм, що найбільше властиво для 

Ірландії, Італії та Франції до 1958 р. Стосовно центрально-східноєвропейських 

систем позитивного парламентаризму складно виокремити найрелевантнішу ідеологію 

найбільших урядових партій кабінетів меншості: майже сумірна частота формування 

урядів меншості тими найбільшими урядовими партіями, ідеологіями яких є лібералізм, 

консерватизм і соціал-демократія. Виняток становить лише Польща, Румунія і Угорщина, 

де ідеологіями найбільших урядових партій урядів меншості найчастіше є, відповідно, 

християнська демократія (у Польщі) й соціал-демократія (у Румунії та Угорщині). 

Натомість ідеологією других за розмірами урядових партій урядів меншості у  

країнах Центрально-Східної Європи найчастіше є лібералізм чи консерватизм (табл. 5.6). 
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Таблиця 5.6 

Статистика урядових кабінетів меншості за ідеологічним позиціонуванням найбільших урядових партій в 

європейських парламентських демократіях1 

Країна Урядова партія 
Соціал-

демократична 
Ліберальна 

Християнсько- 

демократична 
Консервативна Націоналістична 

1 2 3 4 5 6 7 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ 

Бельгія (з 1946 р.) 
Перша 3 1 3 – – 

Друга 1 2 2 – – 

Греція (з 1974 р.) 
Перша – – 2 – – 

Друга – – – – – 

Ірландія (з 1944 р.) 
Перша – – 3 9 – 

Друга 3 3 – – – 

Іспанія (з 1977 р.) 
Перша 4 3 – 2 – 

Друга – – – – – 

Італія (з 1945 р.) 
Перша 3 – 23 – – 

Друга 6 2 3 – – 

Мальта (з 1962 р.) 
Перша – – – 1 – 

Друга – – – – – 

Німеччина (з 1949 р.) 
Перша – – – – – 

Друга – – – – – 

Фінляндія (з 2000 р.) 
Перша – – – – – 

Друга – – – – – 

Франція (1945–1958 рр.) 
Перша 3 – – – – 

Друга – 2 – – – 

 

 

                                                           
1 До ліберальних партій одночасно зараховано соціал-ліберальні та консервативно-ліберальні, а до консервативних – соціал-консервативні, ліберально-консервативні й 

націонал-консервативні. Таблицю складено на підставі даних із Додатка Б. Однак для цього використано й суміжні наукові та статистичні джерела [89; 336; 485]. З огляду на 

наявну статистику, аналіз здійснено станом на грудень 2015 р., тобто не враховуючи декількох кабінетів, сформованих упродовж грудня 2015 – грудня 2016 рр. 



410 

Продовження табл. 5.6 

1 2 3 4 5 6 7 

Загалом 

Перша 13 4 31 12 – 

Друга 10 9 5 – – 

Разом 23 13 36 12 – 

СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ 

Болгарія (з 1990 р.) 
Перша 1 – 2 2 – 

Друга – 1 – 1 – 

Естонія (з 1992 р.) 
Перша 1 3 – – – 

Друга – 1 1 – – 

Латвія (з 1990 р.) 
Перша – 5 – 3 1 

Друга 1 4 – 2 2 

Литва (з 1990 р.) 
Перша 1 3 – 2 – 

Друга 2 2 2 – – 

Польща (з 1989 р.) 
Перша 1 – 3 2 – 

Друга 2 – 1 – – 

Румунія (з 1990 р.) 
Перша 8 6 – – – 

Друга – 9 – – 1 

Словаччина (з 1990 р.) 
Перша 2 – 2 1 – 

Друга – 2 – 2 – 

Словенія (з 1990 р.) 
Перша 1 2 1 – – 

Друга – 2 – 2 – 

Угорщина (з 1990 р.) 
Перша 2 – – – – 

Друга – – – – – 

Хорватія (з 2000 р.) 
Перша 1 – – 3 – 

Друга – – – 2 – 

Чехія (з 1992 р.) 
Перша 1 – 1 3 – 

Друга – – 3 – – 

Загалом 

Перша 19 19 9 16 1 

Друга 5 21 7 9 3 

Разом 24 40 16 25 4 
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Закінчення табл. 5.6 

1 2 3 4 5 6 7 

СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ 

Австрія (з 1945 р.) 
Перша 1 – 1 – – 

Друга – – – 1 – 

Данія (з 1945 р.) 
Перша 21 9 – 5 – 

Друга – 13 – 7 – 

Ісландія (з 1946 р.) 
Перша 4 1 – 1 – 

Друга 2 – – – – 

Люксембург (з 1945 р.) 
Перша – – – – – 

Друга – – – – – 

Нідерланди (з 1946 р.) 
Перша 1 2 5 – – 

Друга – 4 3 1 – 

Норвегія (з 1945 р.) 
Перша 12 – 2 6 – 

Друга – 1 6 – – 

Португалія (з 1975 р.) 
Перша 7 4 – – – 

Друга – – – 2 – 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 
Перша 1 – – 2 – 

Друга – – – – – 

Фінляндія (1945–2000 рр.) 
Перша 2 7 – – – 

Друга – 6 – – – 

Франція (з 1958 р.) 
Перша 6 – – 2 – 

Друга – – – 2 – 

Швеція (з 1944 р.) 
Перша 19 2 – 2 – 

Друга 1 3 – – – 

Загалом 

Перша 74 25 8 18 – 

Друга 3 27 9 13 – 

Разом 77 52 17 31 – 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ 

Загалом 

Перша 106 48 48 46 1 

Друга 18 57 21 22 3 

Разом 124 105 69 68 4 
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Такі неоднозначні (не завжди уніфіковані й системні) висновки про патерни 

партійно-ідеологічного детермінування і позиціонування урядових кабінетів меншості 

в європейських парламентських демократіях суттєво впливають на параметри  

ідеологічної відповідності/конгруентності партійних систем сутності урядів більшості 

й меншості у різних типах виборчих систем європейських парламентських демократій. 

Річ у тому, як стверджує Б. Пауелл, що уряди меншості в контексті ідеологічного 

позиціонування, оціненого на засадах ідеологічних позицій окремих урядових партій, 

зважених часткою їхніх парламентських мандатів або міністерських портфелів1, 

у середньому більше дистанційовані від серединного виборця, ніж уряди більшості [794, 

с. 1]. Отже, що уряди меншості менше, ніж уряди більшості, детерміновані партіями, які 

є центристськими, а більше детерміновані партіями, які є найбільшими розмірно 

(що, вочевидь, не одне і те ж). У дечому контраверсійної позиції дотримуються 

П. Варвік [1035], Л. Мартін та Г. Ванберг [644; 645]. Вони вказують: анонсування 

урядами меншості програм і вплив парламентських комітетів на модифікацію урядових 

законопроектів не позначаються на детермінантному значенні серединних чи 

медіанних партій. Однак на практиці уряди меншості дуже часто зміщуються в 

ідеологічному позиціонуванні до або від серединного виборця, адже на це їх штовхають 

неурядові парламентські партії, котрі забезпечують формальну чи неформальну підтримку 

урядам меншості. Таку ситуацію підтверджує уже класичний висновок К. Строма [983], що 

у випадках урядів меншості може існувати дуже широкий спектр різних механізмів 

і домовленостей, які можуть пов’язувати урядові кабінети й неурядові (опозиційні) 

політичні партії та по-особливому впливати на процедури і наслідки прийняття 

різних політико-управлінських рішень. Саме тому уряди меншості можуть порушувати 

ідеологічну відповідність/конгруентність між позиціями виборців і здійсненням 

виконавчої влади, що, на думку багатьох дослідників, фактично порушують такий 

фундаментальний критерій демократії, як політичне представництво [155; 211; 224; 

295; 412; 527; 662; 792; 795; 796; 799; 800].  
                                                           
1 Таку методику оцінювання ідеологічного позиціонування й ідеологічної відповідності/конгруентності урядових 

кабінетів запропонували Дж. Кері й С. Хікс. Також можна використовувати й інші методики оцінювання ідеологічного 

позиціонування та ідеологічної урядів, зокрема: а) методику Я. Баджа, Х.–Д. Клінгеманна й інших дослідників на 

підставі використання даних "Manifesto Project"; б) методику Х. Кіма та Р. Фордінга, яка ґрунтується на визначенні 

ідеологічної позиції серединного/медіанного виборця; в) методику Б. Пауелла, що ґрунтується на самовизначенні 

виборцями конкретних партій своєї ідеологічної серединної/медіанної позиції [209; 224; 528–530; 539; 794, с. 6]. 
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У цьому контексті очевидно: що специфіка урядів меншості полягає в тому, що 

вони в ракурсі врахування їхньої здатності нав’язувати передвиборчі обіцянки своїх 

партій як визначальні в політико-управлінському процесі суттєво різняться від 

урядів більшості [794, с. 3]. Адже партії урядів меншості очолюють різні міністерства, 

агентства та відомства, тобто ймовірно й очікувано ключові інституції політико-

управлінського процесу, через котрі вони можуть відносно просто втілювати чимало 

передвиборчих обіцянок. Проте партії урядів меншості не можуть так само просто 

втілювати інші, можливо найсуттєвіші й інноваційні, передвиборчі обіцянки, зокрема ті, 

які потребують законодавчого/парламентського схвалення. Щоби прийняти законодавчі 

акти, у тому числі схвалити бюджети, уряди меншості повинні одержувати підтримку 

інших, неурядових, парламентських партій (про це й інші параметри законотворчої 

діяльності урядів меншості детально йтиметься далі). Те ж саме стосується, як уже 

зазначалося у попередніх розділах дослідження, і парламентських процедур вотумів 

довіри/інвеститури та/чи недовіри, за результатами котрих формуються і/або 

гіпотетично припиняють діяльність уряди меншості в європейських парламентських 

демократіях. Відтак уряди меншості вразливіші від параметрів та наслідків  

голосування інших, неурядових, парламентських партій, саме тому значно частіше, 

ніж уряди більшості, погоджуються на всілякі компроміси – політично-ідеологічні, 

владно-посадові тощо. Як наслідок, частіше змінюються параметри ідеологічного 

позиціонування й ідеологічної відповідності/конгруентності урядів меншості, зокрема 

у компаративному зрізі на момент їхнього формування та  функціонування.  

На підставі залучення різних методик аналізу ідеологічного позиціонування 

й ідеологічної відповідності/конгруентності урядових кабінетів Б. Пауелл доводить: 

у середньому (середньозважено та середньостатистично) уряди меншості, особливо в 

країнах з пропорційними виборчими системами, значно віддаленіші від позицій 

серединного/медіанного виборця, ніж уряди більшості. Проте водночас учений  

припускає, що відмінні (за показниками політичних позицій, тобто ідеологій) партії 

по-різному позначаються на "віддаленні" урядів меншості від позицій серединного 

чи медіанного виборця. По-перше, на формування урядів (у тому числі й урядів 

меншості) та на позицію осіб, які визначають політико-управлінський процес, значно 
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впливають мають серединні/медіанні (центристські) парламентські партії, навіть 

незалежно від того, чи такі партії є урядовими. По-друге, надто великий вплив на 

формування урядів (зокрема й меншості) й позицію осіб, котрі визначають 

політико-управлінський процес, мають партії, що мають найбільше парламентське 

представництво, але у випадку, коли такі партії є урядові. По-третє, найсуттєвіше 

впливають на формування урядів (і урядів меншості також) мають парламентські 

партії, яким притаманне найсприятливіше ідеологічне та розмірне положення. 

Тобто партії, які водночас є серединними/медіанними (центристськими) і мають  

найбільше парламентське представництво. Адже вони фактично завжди урядові й 

мають найістотніший вплив на політико-управлінський процес (такі партії часто 

формують однопартійні уряди меншості, є складовими коаліційних урядів  

меншості, тому їх різні науковці називають "сприятливими", "переможними" 

чи "сильними"). По-четверте, всі інші парламентські партії, наділені портфелями в 

урядових кабінетах, контролюють політико-управлінський процес пропорційно, 

залежно від кількості парламентських мандатів або міністерських портфелів, якими 

вони володіють (стосовно мандатів чи портфелів інших і усіх партій відповідно до 

"закону пропорційності Гамсона" [109; 400])1.  

Окрім того, Б. Пауелл [794, с. 9–12] зазначає, що про параметри ідеологічної 

відповідності (конгруентності) урядів меншості можна розмірковувати на підставі 

й інших наукових припущень (вони переважно перевірятимуться у наступних 

структурних частинах дослідження). Як стверджує вчений стабільність/тривалість 

урядів становить передумову того, аби партії, з урядовими портфелями впливали 

на політико-управлінський процес. Отже урядовий кабінет для реалізації своєї 

програми і досягнення політично-ідеологічних цілей повинен впродовж певного 

періоду бути при владі й виконувати повноваження. Це потрібно для того, щоби уряд 

розробив відповідне законодавство, провів його через парламент та імплементував. 

Навіть політично-ідеологічні завдання урядів, які вирішуються без участі парламентів, 

а можуть бути реалізовані на підставі постанов і розпоряджень, потребують часу 

                                                           
1 Вказаний висновок у різний час підтвердила ціла низка науковців, зокрема М. Лейвер і Н. Шофілд, М. Лейвер і 

К. Шепсл, Л. Мартін і Р. Стівенсон, Л. Мартін і Г. Ванберг, П. Мітчелл і Н. Ньюблейд, Г. Дьорінг і Дж. Хеллстром, 

П. Варвік тощо [340; 565; 567, с. 111–113; 643–646; 685; 1035]. 
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для їхнього забезпечення бюрократичним апаратом. Відповідно Р. Томсон, Т. Ройед і 

Е. Норін [1002], обґрунтовують: триваліші (стабільніші) урядові кабінети в середньому 

успішніші в зміні власного статусу-кво у напрямі своїх бажань та зобов’язань. 

Оскільки ж уряди меншості теоретично менш стабільні й тривалі, ніж уряди більшості, 

оскільки вони можуть бути легше (або "завжди") зміщені з посад на  підставі 

парламентських процедур вотумів недовіри, то вони й менш успішні в зміні власного 

статусу-кво у напрямі своїх бажань та зобов’язань. Це більше стосується "недовговічних" 

урядів меншості, а менше – "довготривалих" урядів меншості (які радше нагадують 

уряди більшості). Однак навіть попри це, партії урядів меншості, як і партії урядів 

більшості, значно орієнтовані на реалізацію своїх передвиборчих обіцянок. 

По-друге, Б. Пауелл припускає й аргументує, що в парламентських демократіях 

партії, котрі не мають урядових портфелів, за певних умов можуть впливати на 

політику урядів. Вчений зокрема зазначає: для так званих "партій виразної зовнішньої 

підтримки", від яких залежить формування і функціонування урядів меншості, властивий 

більший політико-управлінський вплив, аніж для інших неурядових партій. Кабінети 

меншості, що функціонують за такою логікою міжпартійних компромісів, зокрема 

орієнтуються на формальні зобов’язання неурядових партій, часто іменуються "урядами 

псевдоменшості" (англ. pseudo-minorities) або "формальними урядами меншості" 

(англ. formal minorities) [82]. Зазначені уряди меншості не повинні формально/неформально 

домовлятись з іншими опозиційними парламентськими партіями, голоси яких звикло 

не потрібні для прийняття законопроектів, ініційованих урядами меншості. Тому такі 

уряди меншості значно функціонально подібні до урядів більшості. Хоча це не 

зовсім так, оскільки специфічною лишається роль неурядових партій, які формально 

підтримують названі уряди меншості. П. Варвік зауважує: "партії виразної зовнішньої 

підтримки" урядів меншості істотно впливають на анонсовані урядами програми 

державної політики [1035]. Окрім того, як вважають Т. Бейл і Т. Бергман [112], 

Ф. Крістіансен та Е. Дамгаард [249], а також Р. Андевег [82], ці партії все "виразніше" 

заявляють про власну підтримку урядів меншості. Однак частка урядів меншості, які 

вирішують застосувати послуги "партій виразної зовнішньої підтримки", суттєво не 

збільшується. Річ у тому, на думку Б. Пауелла [794, с. 10], що уряди меншості 
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можуть створювати можливості впливу на політичний процес і для опозиційних 

парламентських партій, які не беруть перед урядами меншості жодних формальних 

зобов’язань. Це може стосуватись кореляції взаємодії урядів меншості й різних 

типів опозиційних партій, зокрема серединних (медіанних) парламентських партій 

або ж усіх опозиційних парламентських партій. 

Якщо йдеться про серединні/медіанні парламентські партії як опозиційні урядам 

меншості, очікуваним та емпірично коректним є припущення, згідно з яким самі уряди 

меншості пропонують серединним/медіанним партіями більші резерви політичного 

впливу. Це цілком відповідає теорії коаліцій, де значення серединних/медіанних 

партій визначальне навіть, якщо вони не є урядовими. Адже такі партії завжди варто 

трактувати як особливо впливові у зрізі проведення перемовин між партіями урядів 

меншості й іншими, неурядовими, парламентськими партіями з приводу підтримки у 

парламентах урядових законодавчих ініціатив. Зауважимо: уряди меншості повсякчас 

перебувають під контролем парламентів або провідних палат парламентів (легіслатур), 

а тому ключовим законодавчим актором у такому випадку теоретично є серединна чи 

центристська партія [224, с. 387–388]. Якщо ж йдеться про кореляцію всіх опозиційних 

партій з урядами меншості, то очікуване й емпірично коректне припущення, за 

яким уряди меншості також пропонують усім опозиційним партіями більші резерви 

політичного впливу. Це зумовлено тим, що уряди меншості можуть приймати 

політико-управлінські рішення, які не ідентичні у термінах їхнього ідеологічного 

сприйняття і не завжди можуть підтримуватись ідентичними опозиційними 

партіями. Відповідно уряди меншості можуть потребувати парламентської підтримки 

різних опозиційних партій для своїх різних політико-управлінських рішень. Ось чому 

всі або багато неурядових партій за умов функціонування урядів меншості можуть 

бути детерміновані резервами політичного впливу [793; 969, с. 108–109]. 

По-третє, науковці аргументують, що про параметри ідеологічної відповідності 

(конгруентності) урядових кабінетів меншості можна розмірковувати на підставі 

аналізу структур парламентських комітетів, які можуть убезпечувати опозиційні партії 

в умовах різних типів урядів, зокрема урядів меншості, можливостями впливати на 

очікувані законодавчі результати. Різні дослідження засвідчують, що в окремих 
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легіслатурах структури парламентських комітетів й інші інституції можуть визначати 

і детермінувати параметри модифікації законопроектів, у тому числі й урядових, 

Вони можуть навіть бути механізмами, які сприяють опозиційним партіям у процесі 

формування, модифікації та визначення законодавства [337; 792; 969]. Це особливо 

притаманне для інституційних сценаріїв функціонування урядів меншості.  

Відтак окреслені патерни ідеологічної відповідності/конгруентності урядів 

меншості (щоправда, з іншого погляду) необхідно аналізувати детальніше, що 

зроблено у наступних структурних частинах дослідження. У заданому ж контексті 

зрозуміло, що дуже часто коректними є К. Стром і К. Кровлі, які на підставі досвіду 

різних парламентських демократій (зокрема їхніх вестмінстерських і консенсусних 

моделей у системах позитивного й негативного парламентаризму) аргументують: 

теоретично формування та функціонування урядів меншості звикло асоціюється зі 

"соціальним і політичним нездужанням". Унаслідок цього уряди меншості прийнято 

(хоча незрідка й помилково) трактувати як "неоптимальні та нестабільні рішення, 

до яких вдаються тоді, коли всі інші рішення не працюють" [280; 969, с. 16]. Однак 

навіть такий висновок відносний і суперечливий, оскільки він слабо підтверджений 

емпірично параметрами ефективності, продуктивності або компетенції урядових 

кабінетів меншості. Це означає, що він не враховує таких двох критеріїв урядових 

кабінетів меншості, як їхня стабільність і законодавча та соціально-економічна 

ефективність. А з огляду на них (побіжно, бо про це детально йтиметься у наступних 

розділах), зрозуміло, що середньостатистично в європейських системах позитивного 

і негативного парламентаризму (сумарно в європейських парламентських демократіях) 

уряди меншості є менш тривалими та стабільними, аніж уряди більшості, але це не 

означає, що уряди меншості менш ефективні, ніж уряди більшості [969, с. 238]. 

Беручи за основу наукових досліджень висновки, про які вже йшлось, а 

також ураховуючи очікувану стабільність і ефективність урядів меншості (це ми 

детально проаналізуємо у наступних розділах), зокрема беручи до уваги атрибути 

їхнього партійно-ідеологічного детермінування, апелюємо до таксономічної позиції 

Дж. Муна [692], який виокремлює, як вказано раніше, чотири типи урядових кабінетів 

меншості: а) у форматі мажоритаризму (англ. ersatz majoritarianism); б) у форматі 
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коаліційності (англ. ersatz coalition); в) у форматі тимчасового або спеціального 

міноритаризму (англ. ad hoc minoritarianism); а також г) у форматі міноритаризму 

(англ. minoritarianism). Ці "ідеальні типи" конструюються на основі таких маркерів, 

як: 1) своєрідності індивідуального чи колективного балансу розподілу владних 

повноважень в урядових кабінетах меншості; 2) особливості функціонування урядів 

меншості у вузьких/партикулярних (персональних) або широких (соціально та 

політично орієнтованих) цілях (див. детально табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Типологія урядів меншості на підставі балансу поділу владних повноважень і 

специфіки урядових цілей (модель Дж. Муна [692]) 

 

Маркери типології урядів меншості 
Мотивація / специфіка урядових цілей 

Вузька/партикулярна Широка/загальна 

Спосіб дії / 

баланс поділу 

владних 

повноважень 

Індивідуальний 
Мажоритаризм (ersatz 

majoritarianism) 
Спеціальний міноритаризм 

(ad hoc minoritarianism) 

Колективний 
Коаліційність (ersatz 

coalition) 
Міноритаризм 
(minoritarianism) 

 

Як засвідчує інституційна практика європейських парламентських демократій, 

найбільш партійно-ідеологічно детермінованими є урядові кабінети меншості у формі 

мажоритаризму (зазвичай однопартійні уряди меншості) й міноритаризму (завжди 

коаліційні урядові кабінети меншості, партії яких постійно і системно переслідують 

поставлені ними цілі). Натомість найменш партійно й ідеологічно-детермінованими 

є урядові кабінети меншості у формі спеціального міноритаризму (однопартійні 

або коаліційні уряди меншості, які не мають сталої парламентської підтримки та 

протиставляються різним аспектам політичних систем) і коаліційності (завжди 

коаліційні уряди меншості, які ґрунтуються на міжпартійних зобов’язаннях партій з 

приводу передусім власних персональних цілей та інтересів). Ураховуючи це та 

зважаючи на висновки М. Говарда і П. Лармора [451], Дж. Муна [692], К. Строма 

[969] та К. Гріна–Педерсена [423], очевидно: різні типи урядів меншості мають 

різний, але завжди позитивний (тобто релевантний) вплив на політико-управлінський 

процес, державну політику та її наслідки, оскільки можуть ініціювати та змінювати 

нові й наявні порядки денні. Саме тому очевидно, що не всі уряди меншості, всупереч 
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стереотипованій і загальноприйнятій думці, є лише "владними статистами" і тимчасово 

виконуючими обов’язки "пасивними доглядачами". Однак навіть попри це, специфікою 

майже всіх урядів меншості (зокрема і тимчасових, і постійних) є те, що ідеологічна 

полярність партнерів та супротивників урядів меншості може деструктивно впливати і 

навіть "зривати" порядок денний парламентської діяльності останніх. Це особливо 

притаманно для вестмінстерських парламентських демократій, у яких лімітовано 

партнерські можливості національних парламентів або провідних палат національних 

парламентів, унаслідок чого "страждає" законодавча ефективність урядів меншості. 

Цілком протилежна ситуація може бути властива для консенсусних парламентських 

демократій, у яких тривалі періоди перманентного формування та функціонування 

урядів меншості (зазвичай у формі мажоритаризму й міноритаризму, а значно рідше 

у формі коаліційності) можуть позначатись на покращенні соціально-економічних 

показників. Це, приміром, свого часу (особливо в 80–і рр. ХХ ст.) було властиво для 

Данії та Швеції, які в періоди урядів меншості (лівих або правих) спромоглись 

суттєво покращити соціально-економічні показники. На думку К. Гріна-Педерсена, 

це було зумовлено саме партійно-ідеологічними детермінантами й ідеологічним 

позиціонуванням урядів меншості. Адже вони у процесі реформування згадуваних країн 

значно характеризувались подоланням політично-ідеологічної полярності між основними 

партіями та поглибленням багатопартійної політики на засадах спеціальних 

(формальних) угод довкола урядів меншості [423, с. 62]. 

З огляду на це та на наукову позицію Ж.–Ф. Годбаута та Б. Хойленда [408–411], 

очевидно, що уряди меншості в європейських парламентських демократіях майже 

завжди (окрім урахування інших чинників) формуються та функціонують на 

підставі раціонально-зумовлених і релевантних партійно-ідеологічних детермінант, 

унаслідок чого вони окреслюються специфічним ідеологічним позиціонуванням. 

Більше це притаманно для країн Західної Європи, а натомість менше – для країн 

Центрально-Східної Європи. Такі детермінанти похідні від ідеологій політичних 

партій та їхніх політичних сподівань від очікуваних парламентських виборів, бо саме 

вони слугують критичними структурними обмеженнями урядово-формотворчого 

процесу. Враховуючи це, К. Стром констатує: партійно-ідеологічні детермінанти й 
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особливості позиціонування урядів меншості слугують своєрідними "мотиваторами" 

("предикторами") або ж "запобіжниками", залежно від конкретного інституційного 

середовища, урядів меншості. Адже саме вони визначають/ідентифікують різні 

стратегії, згідно з якими формуються або не формуються уряди меншості, а також згідно 

з якими уряди меншості функціонують [969]. Ці стратегії фактично інтерпретуються через 

законодавчі парламентські (водночас не обов’язково урядові) коаліції та на їхній 

підставі, тому і є законодавчими стратегіями урядів меншості. Вони, принаймні у 

парламентських демократіях, залежать від інституційних умов, урядово-формотворчої та 

переговорної впливовості партій, владно-посадових і політично-ідеологічних цілей 

партій, передбачаючи використання урядами меншості політики компромісів і 

поступок у вигляді "розмінної монети" для конструювання законодавчих коаліцій й 

альянсів довкола специфічних урядових законопроектів. Внаслідок цього урядові 

кабінети меншості залучаються підтримкою опозиційних (неурядових) партій, але 

гарантують їм натомість деякі політичні вигоди [210], внаслідок чого уможливлюється 

процес прийняття законодавчих актів, ініційованих урядами меншості (про це більш 

детально йтиметься у наступних підрозділах і розділах). 

 

5.3. Парламентська опозиція, парламентські комітети та їхній вплив на 

уряди меншості в європейських парламентських демократіях 

 

Як уже згадувалось у попередніх підрозділах та розділах, зумовленість 

формування та функціонування урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях партійно-виборчими й ідеологічними чинниками незрідка окреслюється 

альтернативами певних парламентських партій між владою і опозицією та детермінує 

вектор розвитку політичної й інституційної системи – у напрямі стабільності або 

нестабільності [970, с. 212–215]. З огляду на це, логічним виявляється К. Стром [960, 

с. 591], який аргументує, що уряди меншості частіше формуються, коли визначальним є 

політично-владний диференціал (який майже завжди визначається інституційно) між 

статусом урядової та опозиційної партії. Річ у тому, що, на думку А. Романюка 

[53; 54], причина, яка зумовлює партії у випадку ситуації "вибору влади чи опозиції" 
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обрати опозицію, пояснюється наявністю можливостей реалізовувати партійний курс 

і політично-ідеологічні цілі партії, підтримані виборцями. Не є новиною, що базовою 

європейською парадигмою політики є можливість обстоювати інтереси певних груп 

(зокрема соціальних груп та груп інтересів) і реалізовувати власну партійну програму. 

Цю програму, тобто партійні політично-ідеологічні цілі, можна реалізувати і з крісел 

опозиції, а не лише з урядових кабінетів. Відповідно таке бачення політичного 

процесу та політики вкладається у логіку трактування урядових кабінетів меншості 

в європейських парламентських демократіях необов’язково як сценаріїв "кризи та 

нестабільності". Тому й спрацьовує партійно орієнтоване зауваження М. Тейлора і 

В. Хермана про те, що уряди меншості в європейських парламентських демократіях є 

"кризовими" винятково тоді, коли вони приходять до влади за умови відсутності 

будь-якого варіанта парламентської/законодавчої більшості [991, с. 31]. 

Цей висновок, за словами М. Матілли і Т. Рауніо [652, с. 270–271], стосується 

випадку, приміром, скандинавських країн (які детально розглянуто у наступному 

підрозділі), які дуже часто на підставі поширеності урядових кабінетів меншості 

виокремлюються на тлі інших європейських парламентських демократій. Вчені 

зауважують, що девіантна скандинавська тенденція формувати переважно або ж 

часто уряди меншості зазвичай пояснюється та детермінується двома ключовими 

чинниками: а) інституційно-конституційними положеннями і регулюванням урядово-

формотворчого процесу (про це детально йшлося у попередніх розділах);  

б) повноваженнями, якими користується парламентська опозиція (їх проаналізуємо 

у цьому та наступному підрозділах). Для прикладу, повертаючись до наукового 

висновку Т. Бергмана [144] і його верифікації у нашому дослідженні, цілком очевидно, 

що у скандинавських країнах Північної Європи інституціоналізовано й апробовано 

так звані негативні правила формування урядів, згідно з котрими очікувані уряди для 

того, аби стати сформованими, не потребують голосування парламентів чи провідних 

палат парламентів з приводу вотумів довіри/інвеститури або потребують підтримки 

парламентських вотумів довіри/інвеститури у форматі негативної більшості. Що 

стосується повноважень парламентської опозиції, то потрібно зауважити, що вони 

найсуттєвіше проявляються у тому, що уряди меншості переважно акцентуються 
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не на своєму складі й парламентському представництві, а натомість на так званих 

парламентських або законодавчих коаліціях (в англійській лексиці часто вживають 

термін "floor coalitions"), які складаються як і з формально урядових партій, так і з 

формально опозиційних/неурядових партій. Це означає, що уже на момент свого 

формування уряди меншості розраховують на підтримку опозиційних партій, зокрема 

для проходження у парламенті урядових законопроектів (про особливості активності 

урядів меншості в законодавчому процесі детально йтиметься у наступному розділі). 

Відповідно цілком доцільною є наукова позиція М. Лейвера та В. Ханта про те, 

що в декотрих країнах частота формування урядів меншості безпосередньо  

залежить від "сили" потенційного впливу парламентської опозиції на діяльність і 

політику урядових кабінетів. Так, відстежено, що уряди меншості в деяких країнах 

частіше формуються саме тоді, коли впливовішою є парламентська опозиція. Це 

підтверджено в Італії, Данії, Швеції, Норвегії, меншою мірою Фінляндії і Ісландії. 

Відтак цілком очевидно, що зростання повноважень парламентської опозиції 

в парламентських демократіях збільшує "привабливість" ідеї політичних партій 

не формувати урядових кабінетів і не приєднуватись до них, чим можна пояснити 

велику частоту і тривалість урядових кабінетів меншості в окремих країнах Європи. 

Цьому ще більше сприяють, як констатують К. Стром [969], Т. Бейл і Т. Бергман [112; 113], 

Т. Бейл і К. Данн [114], Г. Тізен [993], Е. Дамгаард [302] і Д. Артер [94, с. 200–244], 

відносини близької міжпартійної співпраці, особливо у межах легіслатур, тому окреслений 

висновок значною мірою розмиває традиційні відмінності між урядовим кабінетом 

та парламентською опозицією у парламентських демократіях.  

Пояснюючи визначену емпіричними фактами логіку впливу "сили" парламентської 

опозиції на частоту формування урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях, К. Стром зауважує, що політично-владний диференціал (він майже 

завжди установлюється інституційно) між статусом урядової та опозиційної політичної 

партії стосується диференціації роботи парламенту/провідної палати парламенту [960, 

с. 591–592]. Доцільно вирізняти дві форми диференціації парламентських ролей, які 

впливають на різні перспективи опозиційних партій, – ієрархізацію і спеціалізацію. 

Зазвичай легіслатури із низьким ступенем (рівнем) ієрархізації та високим ступенем 
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(рівнем) спеціалізації сприяють впливовості опозиційних парламентських партій. 

Оскільки урядові партії традиційно контролюють "командні висоти парламенту" [960, 

с. 591], ієрархічні механізми в парламентах полегшують домінування урядових 

партій над опозиційними. Проте, водночас, високий рівень спеціалізації у рамках 

парламентів зміцнює їх і загалом законодавчу гілку владу на противагу урядам та 

виконавчій гілці влади, унаслідок чого значущою та структурованішою стає 

кореляція відносин між урядом і опозицією. 

Такий висновок К. Строма актуальний, оскільки всі національні парламенти чи 

провідні палати парламентів європейських парламентських демократій структурно 

ієрархізовані. Однак особливе місце з-поміж них посідають скандинавські парламенти, 

котрі структуровані на засадах рівності, неформальності й "помірності", на підставі 

чого ієрархізація як форма диференціації парламентських ролей менш виражена, 

ніж у парламентах інших країн Європи. Річ у тому, що дискримінація між партіями 

у скандинавських парламентах обмежена, а тому в них меншою мірою або зовсім 

не визначено системних відмінностей між урядовими й опозиційними партіями. А 

це, як, приміром, у норвезькому Стортингу (парламенті), – причина того, що депутати 

на засіданнях фізично розміщуються за своїми округами (не за фракціями), а всі 

посади між партіями у парламенті розподіляються строго пропорційно. Крім того, 

комітети й інший парламентський персонал – надпартійні, а час на виступи у 

парламенті розподіляється пропорційно до сили/представництва парламентських 

партій, незалежно від того, урядові вони чи опозиційні [960, с. 591]. Як зазначають 

Б. Раш [822] і Й. Олсен [740, с. 58], у Норвегії особливості ієрархізації парламенту 

найістотніше спостерігаються у Раді президентів і функціонуванні нарад фракцій 

парламентських партій. Це структури, котрі об’єднують роботу парламенту та 

підтримують централізоване управління державою. Так, Рада президентів Норвегії 

складається із шести осіб (спікерів), котрі становлять три пари (президентів та віце-

президентів), яких обирають/репрезентують партії на підставі пропорційного 

врахування "сили" представництва найбільших парламентських партій. Кожна з пар 

президентів (спікерів) парламенту кожного місячно чергує керівні повноваження у 

парламенті. Однак саме внаслідок цього засвідчено, що слабо ієрархізована Рада 
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президентів відіграє незначну роль у прийнятті політичних рішень норвезького 

парламенту, тому вона не є механізмом/"двигуном" домінування урядового кабінету 

й урядових партій над парламентською опозицією. Ідентична ситуація притаманна 

й для інших скандинавських країн, навіть попри те, що спікери їхніх парламентів 

(особливо спікер парламенту Швеції), за Д. Артером, відіграють ключову роль у 

перемовинах, які передують формуванню урядових кабінетів [95, с. 147].  

Стосовно ж нарад фракцій парламентських партій, то й вони ієрархізовані у 

скандинавських країнах доволі слабо, хоча і є важливішими ієрархічними  

складовими парламентів, ніж керівництво парламентами. Річ у тім, що скандинавські 

партії дисципліновані, а тому згуртованість парламентів дуже відчутна [150]. Відтак, 

на думку Г. Хернеса [465] і Й. Олсена [740, с. 58], депутати парламентів різних 

скандинавських країн зазвичай можуть ініціювати лише законодавчі питання, які 

стосуються інтересів їхніх виборчих округів і свободи совісті. Наголосимо також: 

лідери парламентських партій/фракцій наділені низкою "санкцій" проти декотрих 

членів своїх партій/фракцій. Останні, приміром, можуть бути не представлені у тих 

чи інших парламентських комітетах. Усе, зокрема й питання партійного курсу з 

приводу тих чи інших проблем розвитку держави, вирішують лідери та наради 

партій/фракцій парламентів. На підставі цього, а також традиції консенсусного 

прийняття рішень у скандинавських країнах очевидно, що всі чи більшість питань 

і проблем діяльності більшості акомодує та/чи влагоджує парламентська меншість 

[960, с. 592]. Звідси – наради фракцій парламентських партій фактично обмежують 

можливості неформальних міжпартійних перемовин у парламентських комітетах. 

Для того, аби опозиційні партії були впливовими у контексті функціонування 

урядових кабінетів, зокрема кабінетів меншості, для них критично важливо, щоби 

ієрархічними у сенсі систематичної дискримінації проти них були парламентські 

правила та процедури. Повертаючись до скандинавських країн, ми, наприклад, чітко 

простежуємо: такі дискримінації є суттєво обмеженими, бо справедливий розподіл 

посад, правил і процедур між урядовими й опозиційними партіями зберігається 

практичному на кожному рівні та в кожному аспекті парламентської діяльності. Так, 

скажімо, кожний норвезький депутат наділений посадою лише в одному постійному 



425 

комітеті парламенту, а кожний комітет максимально-можливо формується на засадах 

пропорційності представництва партій у парламенті (див. табл. 5.7). Подібна ситуація 

притаманна й для інших, не обов’язково скандинавських [95, с. 191; 300, с. 140; 960, с. 592], 

країн – Греції, Естонії, Ісландії, Італії, Литви, Мальти, Португалії, Румунії, Угорщини, 

Франції і Швеції. Проте не у всіх із них превалюють або й часто формуються уряди 

меншості (про особливості постійних парламентських комітетів у контексті урядів 

меншості, зокрема частоту їхнього формування та функціонування, детальніше 

йтиметься згодом). З одного боку, урядові кабінети меншості часто формуються чи 

раніше формувалися в Італії, в якій ще з 1997 р. функціонує так званий комітет зі 

законодавства, що складається з десяти депутатів – п’яти від більшості (урядових 

партій) і п’яти від меншості (опозиційних партій). Подібну ситуацію з-поміж країн 

Центрально-Східної Європи спостерігаємо в Словенії, де усі комітети формуються 

за пропорційним принципом, тобто з урахуванням партійно-політичної конфігурації 

нижньої палати парламенту (частки мандатів парламентських партій), а у комісії з 

контролю за державними фінансами та комісії з нагляду за службами розвідки і 

безпеки абсолютну більшість мандатів/членів становлять депутати від опозиційних 

парламентських груп. Окрім того, в цій країні кожний постійний комітет має голову 

та двох заступників голови, але за умови, що один з них трьох обов’язково має 

представляти хоча б одну з опозиційних парламентських груп.  

З іншого боку, уряди меншості не дуже притаманні чи й зовсім не притаманні 

для таких країн, як Австрія, Люксембург, Мальта, Німеччина, Сербія, Сполучене 

Королівство, Угорщина, де повноваження парламентської опозиції дуже суттєві. 

Приміром, в Угорщині, попри пропорційний розподіл членів більшості постійних 

комітетів між партіями, декотрі постійні комітети формуються на підставі паритетності, 

тобто в них кількість членів з урядових партій дорівнює кількості членів з опозиційних 

партій. Окрім того, в цій країні регламентовано, що комітет національної безпеки 

(на підставі закону) й комітет з аудиту та бюджету (на підставі політичної угоди) 

неодмінно очолюють члени опозиційних партій, хоча уряди меншості майже не 

трапляються. Подібна ситуація з відсутністю урядів меншості властива і для 

Чорногорії, в якій чітко регламентовано, що голова та заступник голови того чи 
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іншого постійного комітету не можуть одночасно представляти лише урядові або 

тільки опозиційні парламентські партії. 

У зв’язку з цим Д. Артер [95] наголошує: відносна відсутність ієрархії між партіями та 

їхніми представниками/депутатами виявляється і в інших відносинах. Уряди меншості 

значно частіше, знову-таки на прикладі країн Скандинавії, формуються/підтримуються 

так званими "робочими парламентами" (англ. working parliaments), в котрих дуже 

мало уваги приділяється спічам неперевершених ораторів чи досвідчених політиків. 

Або, на думку К. Строма [960], уряди меншості частіше формуються як інституційні 

наслідки парламентів, які вкрай мало диференційовані й ієрархізовані на основі 

принципів індивідуальності. Відповідно уряди меншості частіше властиві для систем, 

у парламентах яких мало "старших" і досвідчених депутатів (навіть незважаючи на 

поважний вік парламентаризму та велику тривалість життя у тій чи іншій країні). 

Отже, урядові кабінети меншості значно частіше спостерігаються у тих 

європейських парламентських демократіях, де парламенти мають відносно "плоскі 

та владно неієрархізовані структури" [960]. Адже у такому випадку поширеними є 

егалітаризм та неформальність, унаслідок чого опозиційні парламентські партії не 

відчувають системної дискримінації у процедурах розподілу ресурсів. Навіть попри 

те, що наради фракцій парламентських партій є центральними аренами прийняття 

рішень, а партійна дисципліна висока, – відносини між урядовими й опозиційними 

партіями, тобто між урядом і опозицією зазвичай є близькими, а значні міжпартійні 

конфлікти унеможливлені й на пленарних засіданнях парламентів. Такі ситуації 

забезпечують умови законодавчого впливу опозиційних партій. А це означає, що такі 

партії "процвітають" у функціонально-диференційованому і спеціалізованому середовищі.  

Без спеціалізації парламенти або провідні палати парламентів не спроможні 

функціонувати як ефективні інструменти перевірки і стримування урядових кабінетів 

та бюрократії. Крім того, урядовому кабінетові й керівництву парламенту значно важче 

контролювати децентралізований процес деліберації/обговорень, що загалом, власне, 

і супроводжує спеціалізацію. Відповідно спеціалізовані постійні (законодавчі й 

незаконодавчі) комітети, враховуючи їхні дистинктивні атрибути, утворюють цілком 

альтернативні джерела знань, інформації та ідентифікації. Як зауважує М. Мезі [678], 
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ефективна спеціалізація легіслатур потребує відносно великої кількості постійних 

парламентських комітетів із фіксованими сферами юрисдикції, особливо коли такі 

комітети відповідають спеціалізаціям міністерств і відомств урядів. Так логіка 

реалізована, приміром, у скандинавських країнах (у Данії станом на 2016 р. існувало 

26 постійних комітетів, Ісландії – лише 8, Норвегії – лише 12, Фінляндії та Швеції – 

по 16), в яких дуже часто формуються урядові кабінети меншості, але майже не 

простежується в європейських парламентських демократіях [465; 740]. Однак теоретично 

така логіка дещо спрацьовує, оскільки в окресленому випадку достатня кількість 

депутатів відчуває себе непоінформованою з приводу тих питань, які не є ареною 

відповідальності їхніх постійних парламентських комітетів. А, як зазначено у попередніх 

розділах, урядові кабінети меншості частіше формуються у випадку, коли не 

вистачає достовірної інформації, зокрема стосовно прийняття очікуваних нормативно-

правових та підзаконних правових актів. Ще один момент, який у зрізі спеціалізації 

парламентів або провідних палат парламентів впливає на частоту формування урядів 

меншості, стосується консенсусно-орієнтованого прийняття рішень парламентськими 

комітетами. Річ у тому, що уряди меншості частіше формуються в тому випадку, 

коли законодавчо та регламентами парламентів передбачено проведення закритих, 

а не відкритих засідань парламентських комітетів. Якщо у такий спосіб приймаються 

рішення у комітетах, то вони майже завжди приймаються і на пленарних засіданнях 

легіслатур, а це сприяє формуванню саме урядів меншості. 

Відтак К. Стром [960] і О. Хеллевік [460, с. 138] акцентують, що уряди меншості 

частіше повинні формуватися у системах, де робота постійних парламентських 

комітетів організована так, аби сприяти спеціалізації та співпраці між урядовими 

й опозиційними політичними партіями, тобто між очікуваними та діючим урядом і 

опозицією. Водночас, не можна не зважати на чинники, котрі суттєво обмежують 

парламентську спеціалізацію, зокрема на значну парламентську мінливість і зміну в 

послідовних легіслатурах депутатів і політичних партій, а також на зміну депутатами 

членства у постійних парламентських комітетах (особливо у контексті послідовних 

складів легіслатур). Ці чинники та низький рівень фаховості парламентарів створюють 

пріоритети і переваги для опозиції, тому сприяють формуванню урядів меншості.  
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Таблиця 5.8 

Вплив інституційних і розмірно-кількісних атрибутів постійних парламентських комітетів на статистику формування 

та функціонування урядів меншості в європейських парламентських демократіях (станом на грудень 2015 р.)1 

 

                                                           
1 З огляду на існуючу статистику, аналіз здійснено станом на грудень 2015 р., тобто не враховуючи декількох кабінетів, сформованих упродовж грудня 2015 – грудня 2016 рр. 

Умовні позначення: н.д. – дані не доступні (або не можуть бути підраховані); "+" – позначення варіанта, коли індикатор, який перевіряється, спрацьовує; "–" – позначення 

варіанта, коли індикатор, який перевіряється, не спрацьовує. Індикатори рівності комітетів за розміром та пропорційного розподілу членів комітетів формально спрацьовують, коли 

це передбачено законодавчо, а не спрацьовують – коли цього законодавчо не передбачено. Натомість індикатори рівності комітетів за розміром і пропорційного розподілу членів 

комітетів фактично спрацьовують тоді, коли окреслені індикатором ситуації трапляються на практиці, а не спрацьовують – якщо окреслені індикатором ситуації не простежуються 

на практиці. Індикатор суміщення членства в різних постійних комітетах формально спрацьовує, коли це дозволено законодавчо або не регламентовано взагалі, а не спрацьовує – 

коли цього законодавчо не дозволено. На противагу індикатор суміщення членства у різних постійних комітетах фактично спрацьовує, якщо це реалізується на практиці (навіть 

не усіма депутатами), а не спрацьовує – якщо це не реалізується на практиці (навіть за винятком окремих депутатів, які можуть паралельно брати участь у деяких комітетах). 

Статистику типів урядів підраховано разом із тимчасово виконуючими обов’язки урядовими кабінетами (кількість тимчасово виконуючих обов’язки урядів зазначена у дужках). 

У кожній країні аналіз урядових кабінетів здійснено від дати проведення перших повоєнних (після завершення чи на момент завершення Другої світової війни) й одночасно 

демократичних парламентських виборів. Аналіз інституційних і кількісно-розмірних атрибутів постійних парламентських комітетів також здійснено станом на 2015 р., але це зовсім не 

означає, що аналогічна ситуація була у попередні часові періоди, оскільки такий аналіз ґрунтується на регламентах парламентів чи провідних палат парламентів європейських 

парламентських демократій (у даному випадку станом на 2015 р.). Регламенти парламентів взято з офіційних сайтів парламентів. Також використані деякі раніше опубліковані 

розвідки [64; 390; 571; 741; 972]. Для підрахунку кількості та відсотка типів урядів використано існуючі статистичні дані з декількох баз даних [89; 336; 485]. 

Країна 

Статистика урядів (від певної дати до грудня 2015 р.) Інституційні та розмірно-кількісні атрибути постійних комітетів (станом на 2015 р.) 

Всі 

уряди 

Непартійні  

уряди 

Партійні уряди 
 Уряди 

меншості, 

% 

Фактична 

кількість 

комітетів 

Фактичний 

середній 

розмір 

комітетів 

Формальна/ 

фактична 

рівність комітетів 

за розміром 

Пропорційний 

розподіл членів 

комітетів (формально/ 

фактично) 

Формальне/ 

фактичне суміщення 

членства у різних 

комітетах 

Уряди 

більшості 

Уряди 

меншості 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з листопада 1945 р.) 33 (5) 0 (0) 31 (5) 2 (0) 6,1 32 28 –/+ +/+ +/+ 

Бельгія (з березня 1946 р.) 46 (7) 0 (0) 39 (5) 7 (2) 15,2 11 17 +/+ +/+ +/+ 

Греція (з листопада 1974 р.) 24 (5) 3 (3) 19 (2) 2 (0) 8,3 6 54 –/+ +/+ +/– 

Данія (з жовтня 1945 р.) 38 (0) 0 (0) 3 (0) 35 (0) 92,1 17 27 –/– +/+ +/+ 

Ірландія (з травня 1944 р.) 26 (0) 0 (0) 14 (0) 12 (0) 46,2 7 13 –/– –/+ +/+ 

Ісландія (з червня 1946 р.) 32 (3) 0 (0) 26 (0) 6 (3) 18,8 9 9 +/+ +/+ +/– 

Іспанія (з червня 1977 р.) 13 (1) 0 (0) 4 (0) 9 (1) 69,2 25 41 –/– +/+ +/+ 

Італія (з червня 1946 р.) 65 (4) 3 (3) 36 (0) 26 (1) 40,0 15 43 –/– +/+ –/+ 

Люксембург (з жовтня 1945 р.) 21 (1) 0 (0) 21 (1) 0 (0) 0,0 23 14 –/– +/+ +/+ 
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Закінчення табл. 5.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мальта (з лютого 1962 р.) 15 (0) 0 (0) 14 (0) 1 (0) 6,7 11 6 –/– +/+ –/– 

Нідерланди (з липня 1946 р.) 32 (9) 0 (0) 24 (2) 8 (7) 25,0 25 18 –/– –/+ +/+ 

Німеччина (з вересня 1949 р.) 25 (0) 0 (0) 25 (0) 0 (0) 0,0 24 30 –/– +/+ +/+ 

Норвегія (з листопада 1945 р.) 31 (1) 0 (0) 11 (0) 20 (1) 64,5 12 16 –/– +/+ –/– 

Португалія (з квітня 1975 р.) 24 (4) 2 (1) 11 (0) 11 (3) 45,8 21 23 –/– +/+ –/– 

Сполуч. Корол. (1945 р.) 25 (0) 0 (0) 22 (0) 3 (0) 12,0 15 н.д. –/– +/+ +/+ 

Фінляндія (з березня 1945 р.) 54 (7) 6 (6) 39 (1) 9 (0) 17,0 16 17 –/– +/+ +/+ 

Франція (з листопада 1945 р.) 63 (4) 0 (0) 52 (4) 11 (0) 17,5 8 72 –/+ +/+ –/– 

Швеція (з вересня 1944 р.) 31 (0) 0 (0) 8 (0) 23 (0) 74,2 16 17 –/+ +/+ –/– 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія (з жовтня 1990 р.) 13 (5) 4 (3) 4 (0) 5 (2) 38,5 23 19 –/– +/+ +/+ 

Естонія (з вересня 1992 р.) 15 (0) 0 (0) 11 (0) 4 (0) 26,7 11 10 –/– +/+ –/+ 

Латвія (з травня 1990 р.) 23 (0) 0 (0) 14 (0) 9 (0) 39,1 16 12 –/– +/+ +/+ 

Литва (з березня 1990 р.) 18 (1) 0 (0) 12 (1) 6 (0) 33,3 15 11 –/– +/+ –/+ 

Польща (з червня 1989 р.) 21 (2) 0 (0) 15 (1) 6 (1) 28,6 29 27 –/– +/+ +/+ 

Румунія (з травня 1990 р.) 22 (2) 1 (1) 7 (1) 14 (0) 63,6 21 21 –/– +/+ –/+ 

Сербія (з січня 2007 р.) 4 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 0,0 20 17 +/+ +/+ +/+ 

Словаччина (з червня 1990 р.) 15 (1) 0 (0) 10 (0) 5 (1) 33,3 16 13 –/– +/+ +/+ 

Словенія (з квітня 1990 р.) 16 (0) 0 (0) 12 (0) 4 (0) 25,0 23 15 –/– +/+ +/+ 

Угорщина (з квітня 1990 р.) 11 (0) 0 (0) 9 (0) 2 (0) 18,2 15 13 –/– +/+ +/– 

Хорватія (з січня 2000 р.) 9 (0) 0 (0) 5 (0) 4 (0) 44,4 29 13 +/+ +/+ +/+ 

Чехія (з червня 1990 р.) 16 (3) 2 (2) 9 (0) 5 (1) 31,3 18 18 –/– +/+ +/+ 

Чорногорія (з вересня 2006 р.) 4 (0) 0 (0) 4 (0) 0 (0) 0,0 14 12 –/– +/+ +/+ 
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Для часткової перевірки окреслених вище припущень звертаємось до кореляції, з 

одного боку – частоти формування та функціонування урядів меншості, а з іншого – 

інституційних та розмірно-кількісних ознак і атрибутів постійних комітетів у 

парламентських демократіях Західної та Центрально-Східної Європи станом на 

2015 р. (див. табл. 5.8). Порівняльний аналіз підтверджує, що на частоту формування 

та функціонування урядів меншості не впливають ані кількість, ані розмір постійних 

парламентських комітетів. Так, урядові кабінети меншості можуть часто або зрідка 

формуватися у країнах, де кількість і розмір постійних комітетів малі, середні й 

великі. Однак середньостатистично зрозуміло (див. табл. 5.9): частота урядових 

кабінетів меншості дещо (хоча й нерівномірно) зростає у ході збільшенні кількості, а 

також (до певного рівня) розмірів постійних парламентських комітетів. Стосовно 

врахування рівності постійних комітетів за розміром пересвідчуємося, що уряди 

меншості середньостатистично частіше формуються тоді, коли вони ні формально, 

ні фактично не рівні за розмірами. На противагу значно рідше уряди меншості мають 

місце, якщо комітети формально та фактично рівні за розміром. У розрізі 

пропорційного розподілу членів постійних комітетів між парламентськими групами 

цілком зрозуміло: окреслений атрибут постійних парламентських комітетів не 

має жодного навантаження на частоту формування та функціонування урядових  

кабінетів меншості. Зауважимо: сьогодні у всіх європейських парламентських 

демократіях члени всіх чи більшості постійних комітетів розподіляються серед 

парламентських груп пропорційно до частки їхніх парламентських мандатів. Натомість 

парламентські комітети зрідка формуються на засадах паритетності і ще рідше – через 

урахування принципів більшості. Відповідно опозиційні парламентські партії 

мають змогу бути репрезентованими у всіх постійних комітетах рівномірно та 

пропорційно до часток своїх парламентських мандатів. Зрештою, стосовно того, чи 

депутати мають та реалізовують право суміщати членство у різних постійних 

комітетах, то цілком очевидно, що найбільше урядів меншості (хоча, як і раніше, зі 

суттєвими винятками) формується у системах, у котрих формально не дозволено або 

нічого не передбачено із приводу суміщення членства усіх депутатів у декількох 

комітетах, навіть попри те, що деякі депутати фактично є членами кількох комітетів. 
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Таблиця 5.9 

Кореляція частоти формування та функціонування урядових кабінетів меншості й інституційних і розмірно-кількісних 

атрибутів постійних парламентських комітетів в європейських парламентських демократіях (1944–2016 р.)1 

Дистинктивний атрибут постійних парламентських комітетів 
Країни Західної Європи 

Країни Центрально-Східної 

Європи 

Усі європейські 

парламентські демократії 

Частота урядів меншості, % Частота урядів меншості, % Частота урядів меншості, % 

І. СЕРЕДНЯ ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ПОСТІЙНИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ (q), № 

q > 20 27,7 40,9 34,3 

10 ≤ q ≤ 20 40,3 23,0 31,6 

q < 10 22,6 – 22,6 

ІІ. СЕРЕДНІЙ ФАКТИЧНИЙ РОЗМІР ПОСТІЙНИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ (s), № 

s > 30 33,1 – 33,1 

15 ≤ s ≤ 30 37,2 31,9 35,1 

s < 15 23,9 28,1 26,9 

ІІІ. РІВНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТІВ ЗА РОЗМІРОМ 

Комітети рівні за розміром і формально, і фактично 17,0 22,2 19,6 

Комітети не рівні за розміром формально, але рівні фактично 26,5 – 26,5 

Комітети не рівні за розміром ні формально, ні фактично 34,3 31,3 32,8 

IV. ПРОПОРЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТІВ 

Не передбачений формально, але реалізовується фактично 35,6 – 35,6 

Передбачений формально та реалізовується фактично 30,0 29,9 29,9 

V. СУМІЩЕННЯ ЧЛЕНСТВА ДЕПУТАТІВ У РІЗНИХ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТАХ 

Дозволено формально та реалізовується фактично 28,1 26,8 27,5 

Дозволено формально, але не реалізовується фактично  13,4 18,2 15,0 

Не дозволено формально, але реалізовується фактично 40,0 42,9 42,2 

Не дозволено формально та не реалізовується фактично 40,8 – 40,8 

                                                           
1 Середньозважену частоту урядів меншості для кожного атрибута постійних комітетів очислено на підставі визначення середнього арифметичного частоти формування, а не 

кількості урядів меншості впродовж кожної парламентської каденції у кожній європейській парламентській демократії. Таблицю складено на підставі даних табл. 5.8. З 

огляду на наявну статистику, аналіз здійснено станом на грудень 2015 р., тобто не враховуючи декількох кабінетів, сформованих упродовж грудня 2015 – грудня 2016 рр. 
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З огляду на це, загалом очевидно, що у детермінуванні впливу парламентської 

опозиції на частоту формування й особливості функціонування урядових кабінетів 

меншості в європейських парламентських демократіях урахування парламентських 

комітетів, зокрема їхніх інституційних і кількісно-розмірних атрибутів, має відносне 

значення. Натомість К. Стром зауважує, що яскравішим є вплив таких атрибутів 

парламентських комітетів, як їхня "сила" і специфіка [974]. Зазвичай вважають, що системи 

сильних парламентських комітетів (наприклад, в Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, 

Норвегії, Португалії, а також менше – в Данії, Іспанії та Швеції) сприяють посиленню 

парламентської опозиції, а це сумарно веде до збільшення впливу парламентських 

комітетів та парламентської опозиції на урядову діяльність і політику. Відповідно у 

цьому випадку значно частіше мають формуватися уряди меншості. Особливо тоді, 

на думку Ш. Мартіна і С. Депу [648], коли в тій чи іншій політичній системі переважно 

формуються і превалюють не однопартійні, а коаліційні уряди (однак це зовсім 

не означає, що у політичній системі, де переважають однопартійні або коаліційні 

уряди меншості, системи парламентських комітетів є сильнішими). Це ще більше, з 

позиції Б. Пауелла [792, с. 34], виявляється у випадку, коли системи сильних комітетів 

простежуються у країнах із пропорційними виборчими системами. Частково 

розширюючи запропоноване зауваження, А. Лейпхарт аргументує: "сила" систем 

парламентських комітетів детермінована конкретно переважаючим типом політичних 

інститутів у тій чи іншій політичній системі, зокрема тим, у якій демократії працює 

легіслатура/парламент – у консенсусній чи мажоритарній [591]. Але навіть попри це, 

ступінь консенсусу в кожній політичній системі, будучи майже завжди позитивно-

релятивно пов’язаним зі "силою" комітетів, слабшає або взагалі зникає у випадку, коли 

робиться різниця між однопартійними та коаліційними урядовими кабінетами.  

Як наслідок, Ф. Руссо і Л. Верзічеллі [865, с. 5–6] аргументують, що парламентські 

комітети є найважливішими інструментами моніторингу імплементації політичного 

контролю за урядовими кабінетами в європейських парламентських демократіях. Річ 

у тому, що в усіх європейських парламентських демократіях усі законопроекти, 

зокрема ініційовані й урядовими кабінетами, перш ніж винести їх на пленарні 

засідання парламентів або провідних палат парламентів, обов’язково обговорюють і 
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аналізують парламентські комітети. Останні ж дуже часто формуються у вигляді 

спеціалізованих, віддзеркалюючи компетенції урядових міністерств і відомств. 

Охоплюючи різні сфери політики, спеціалізовані постійні парламентські комітети 

зменшують асиметрію інформації, від якої, як правило, страждають парламенти чи 

провідні палати парламентів. У зв’язку з цим вірною є позиція М. Мезі, який слушно 

зауважує, що легіслатури (органи законодавчої влади) зі сильними директивними 

повноваженнями "мають добре розвинені системи комітетів, які дають змогу їм ділити 

законодавчу роботу так, аби ступінь законодавчої перевірки був створений у 

більшості сфер політики" [678]. Як результат, цілком зрозуміло, що специфіка та "сила" 

парламентських комітетів безпосередньо залежать від специфіки та "сили"/влади 

легіслатур/парламентів, а тому й окреслюються, згідно з твердженням І. Маттсона 

і К. Строма [657], різними інституційними й процедурними атрибутами парламентських 

комітетів (у моделі вчених їх налічується 25), котрі зводяться до таких вимірів, як 

законодавчі повноваження (тобто можливості ініціювати/змінювати законодавчі акти) 

і контроль порядку денного.  

Беручи їх за основу, вчені розробляють різні методики порівняльного аналізу 

"сили" парламентських комітетів. Так, В. Мамаду і Т. Рауніо [633] згенерували індекс 

формальної "сили" парламентських комітетів, який ґрунтується на шести індикаторах. 

Натомість Ш. Мартін запропонував індекс "сили" парламентських комітетів, який 

ґрунтується на дев’яти інституційних особливостях систем комітетів, тому емпірично 

може коливатись у діапазоні від "0" до "9" балів (коли збільшення кількості балів 

засвідчує зростання "сили" комітетів) [647]. Окреслений індекс паралельно варіювали та 

покращили Ш. Мартін і С. Депу [648; 649]. Вони виділяють дев’ять інституційних 

особливостей парламентських комітетів, які підтверджують їхню "силу", але визначили 

їх доволі специфічно. Науковці виходять з того, що урядові партії, побоюючись або 

зіштовхуючись із міністерськими перестановками, здатні погоджуватись чи принаймні 

не заперечувати інституційних правил, котрі забезпечують парламентські комітети 

деякими "розширеними структурами та повноваженнями" в обмін на можливість 

"стежити" за партнерами з коаліцій чи неурядовими/опозиційними партіями 

(зокрема у випадку кабінетів меншості). Унаслідок цього Ш. Мартін і С. Депу чітко 
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аргументують, що з інституційного погляду сильний той парламентський комітет, 

який структурно наділений можливістю впливати на законодавчий процес, а також 

може забезпечувати контроль і нагляд за діяльністю урядового кабінету [648, с. 5]. 

Для того, щоби перевірити, наскільки сильні парламентські комітети, дослідники 

розробили індекс із дев’яти питань/індикаторів. Кожне/кожен з них розкривають 

особливості вибору в інституційному дизайні систем комітетів і впливають на те, чи 

парламентські комітети спроможні зменшувати урядово-міністерські перестановки та 

пролонгувати стабільність урядових кабінетів. 

Розглянемо дев’ять індикаторів [648, с. 5–6] у індексі "сили" парламентських комітетів 

Ш. Мартіна і С. Депу. 1. Чи юрисдикції/спеціалізації парламентських комітетів 

відповідні юрисдикції/спеціалізації урядових міністерств та відомств. Зауважимо: що 

більше система комітетів кореспондується з міністерськими портфелями, то краще 

комітети можуть контролювати дії та поведінку окремих міністрів, цілих міністерств 

і відомств, а також мати вирішальне слово з приводу змісту законодавства у тій чи 

іншій сфері політики. Юрисдикція/спеціалізація визначається як частка міністрів 

урядового кабінету, чиї портфелі збігаються із юрисдикцією/спеціалізацією кожного 

конкретного постійного комітету; 2. Чи законопроекти розглядаються комітетами до 

пленарного засідання парламенту/провідної палати парламенту. Що раніше комітет 

залучається до процесу законотворчості, то більш впливовим він імовірно повинен 

бути. На противагу, комітетові значно важче впливати на законопроект, зокрема 

урядовий, якщо він уже обговорювався і голосувався на пленарному засіданні; 3. Чи 

комітети мають право законодавчої ініціативи. Можливість діяти незалежно від уряду 

та самостійно ініціювати законопроекти сигналізує про сильну роль контролю порядку 

денного системи комітетів у процесі законотворчості. Навіть якщо міністр урядового 

кабінету ухиляється від обіцяного законодавства, сильний комітет зазвичай здатний 

компенсувати бездіяльність міністра через ініціювання законодавства самостійно; 

4. Чи комітет має право вносити і приймати зміни/поправки до законопроектів і вже 

прийнятих законів. Слабкі комітети мають мало можливостей вносити поправки до 

урядових законопроектів. Натомість сильні комітети володіють правом переробляти і 

змінювати урядові законопроекти. Однак навіть у цьому випадку міністр може мати 
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право ветувати поправки комітету, у такий спосіб обмежуючи роль комітету в контролі 

й формуванні законодавства; 5. Чи комітети можуть змушувати міністрів відвідувати 

свої засідання. Якщо так, то комітети є сильними, адже вони здатні контролювати 

діяльність міністрів і запитувати про їхню діяльність, а також визначати у чому дії 

міністрів відрізняються від коаліційних домовленостей (у випадку, коли такі укладено); 

6. Чи комітети можуть змушувати державних службовців відвідувати свої засідання. 

Якщо так, то комітети – сильні, адже державні службовці є важливими джерелами 

міністерської інформації, безпосередніми "агентами" міністрів. Відповідно вони 

здатні повідомляти про дії та бездіяльність міністрів, унаслідок чого комітети краще 

можуть контролювати й оцінювати діяльність урядових міністерств і відомств; 7. Чи 

існують підкомітети. Вочевидь, підкомітети забезпечують для комітетів механізм 

подальшої спеціалізації та делегування навантаження. Відтак наслідком того, 

що праця у межах комітетів буде розподілена і деталізована, може бути підвищення 

ефективності системи комітетів; 8. Чи може комітет публікувати звіти меншості (або 

своїх незгодних членів). Такі звіти становлять доволі важливе джерело критичної 

інформації, особливо у випадку, коли комітети не можуть досягнути консенсусу, а 

тому мають потенціал бути використаними як джерело інформації про коаліційні 

суперечки. Річ у тім, що одна партія може публічно не погоджуватись на політичні 

позиції та пропозиції іншої чи інших партій (у тому числі урядових). Тому такі 

звіти можуть слугувати для опозиційних партій інструментом висунення альтернатив 

урядовій політиці (це, зокрема, актуально саме в контексті урядів меншості); 9. Чи 

ресурс часу комітетів є унікальним. Законодавці наділені обмеженими ресурсами, 

не в останній спосіб – і за рахунок часу. Якщо депутати мають вибирати між роботою в 

комітеті чи роботою на пленарному засіданні, то вони можуть бути менш схильними 

зосереджуватись на завданнях комітету. А тому, щоб комітет був сильним, важливо, 

аби період роботи комітету не збігався з часом роботи пленарного засідання. На 

основі верифікації питань/індикаторів, які окреслюють "силу" парламентських комітетів в 

європейських парламентських демократіях (згідно з переліком країн, запропонованим 

Ш. Мартіном і С. Депу [648; 649]), зіставляємо висновки зі статистикою формування і 

функціонування урядів меншості (див. табл. 5.10 і 5.11). 
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Таблиця 5.10 

Вплив "сили" постійних парламентських комітетів на статистику формування 

та функціонування урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях (1944–2015 рр.)1 

 

На підставі такого зіставлення цілком очевидно, що середньостатистично "сила" 

постійних парламентських комітетів унілатерально не впливає на частоту формування 

та функціонування урядів меншості в європейських парламентських демократіях. 

                                                           
1 З огляду на наявну статистику, аналіз здійснено станом на грудень 2015 р., тобто не враховуючи кількох кабінетів, 

сформованих у грудні 2015 – грудні 2016 рр. Використано підрахунки Ш. Мартіна і С. Депу (станом на 2009 р.), до 

котрих не введено таких країн, як Болгарія, Румунія, Сербія, Хорватія та Чорногорія [648; 649]. Стосовно статистики 

типів урядів, то її підраховано разом з тимчасово виконуючими обов’язки урядовими кабінетами (кількість тимчасово 

виконуючих обов’язки урядів зазначено у дужках). У кожній країні аналіз урядових кабінетів здійснено від дати проведення 

перших повоєнних (після завершення чи на момент завершення Другої світової війни) й одночасно демократичних 

парламентських виборів. Для підрахунку кількості та відсотка типів урядів використано існуючу статистику з кількох 

баз даних [336; 485]. 

 

Країна 
Усі 

уряди 

Уряди  

меншості 

Уряди  

меншості, % 

Атрибути "сили" постійних комітетів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Разом 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з листопада 1945 р.) 33 (5) 2 (0) 6,1 0,57 1 0 1 1 1 1 1 1 7,57 

Бельгія (з березня 1946 р.) 46 (7) 7 (2) 15,2 0,43 1 0 1 0 0 1 1 0 4,43 

Греція (з листопада 1974 р.) 24 (5) 2 (0) 8,3 0,31 1 0 0 0 0 0 0 0 1,31 

Данія (з жовтня 1945 р.) 38 (0) 35 (0) 92,1 0,86 0 0 1 1 1 0 0 0 3,86 

Ірландія (з травня 1944 р.) 26 (0) 12 (0) 46,2 0,93 0 1 1 1 1 1 0 0 5,93 

Ісландія (з червня 1946 р.) 32 (3) 6 (3) 18,8 0,72 1 1 1 0 0 0 1 1 5,72 

Іспанія (з червня 1977 р.) 13 (1) 9 (1) 69,2 0,97 0 1 1 1 0 1 0 0 4,97 

Італія (з червня 1946 р.) 65 (4) 26 (1) 40,0 0,40 1 1 1 0 0 1 1 0 5,40 

Люксембург (з жовтня 1945 р.) 21 (1) 0 (0) 0,0 0,50 0 0 1 1 1 0 1 1 5,50 

Мальта (з лютого 1962 р.) 15 (0) 1 (0) 6,7 0,11 0 0 0 1 1 0 0 0 2,11 

Нідерланди (з липня 1946 р.) 32 (9) 8 (7) 25,0 0,93 1 0 1 0 0 1 1 0 4,93 

Німеччина (з вересня 1949 р.) 25 (0) 0 (0) 0,0 0,93 1 0 1 0 0 1 1 0 4,93 

Норвегія (з листопада 1945 р.) 31 (1) 20 (1) 64,5 0,44 1 0 1 1 1 0 1 0 5,44 

Португалія (з квітня 1975 р.) 24 (4) 11 (3) 45,8 0,59 0 0 1 1 1 1 0 1 5,59 

Сполуч. Корол. (1945 р.) 25 (0) 3 (0) 12,0 0,84 0 0 1 0 1 1 0 0 3,84 

Фінляндія (з березня 1945 р.) 54 (7) 9 (0) 17,0 0,50 1 1 0 0 1 1 1 0 5,50 

Франція (з листопада 1945 р.) 63 (4) 11 (0) 17,5 0,21 1 0 1 0 1 0 0 0 3,21 

Швеція (з вересня 1944 р.) 31 (0) 23 (0) 74,2 0,62 1 1 1 0 0 0 0 0 3,62 

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Естонія (з вересня 1992 р.) 15 (0) 4 (0) 26,7 0,81 1 1 1 1 1 0 0 0 5,81 

Латвія (з травня 1990 р.) 23 (0) 9 (0) 39,1 0,33 1 1 1 0 0 1 1 0 5,33 

Литва (з березня 1990 р.) 18 (1) 6 (0) 33,3 0,69 1 1 1 1 1 1 1 0 7,69 

Польща (з червня 1989 р.) 21 (2) 6 (1) 28,6 0,82 1 1 1 0 0 0 1 0 4,82 

Словаччина (з червня 1990 р.) 15 (1) 5 (1) 33,3 0,63 1 1 1 1 1 1 0 1 7,88 

Словенія (з квітня 1990 р.) 16 (0) 4 (0) 25,0 0,86 1 0 1 1 1 1 1 1 7,86 

Угорщина (з квітня 1990 р.) 11 (0) 2 (0) 18,2 0,62 1 1 1 1 1 1 0 0 6,62 

Чехія (з червня 1990 р.) 16 (3) 5 (1) 31,3 0,66 1 1 1 1 1 0 1 0 6,66 
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Адже уряди меншості як часто, так і зрідка спостерігаються в країнах, для яких 

властиві сильні й слабкі парламентські комітети. Загалом помічено, що найчастіше 

урядові кабінети меншості в країнах Європи простежуються у системах, для яких 

властиві ані максимально слабкі, ані максимально сильні парламентські комітети (див. 

табл. 5.11). Однак у такому контексті завжди потрібно враховувати, що в Центрально-

Східній Європі парламентські комітети у середньому сильніші, ніж у Західній Європі. 

Це засвідчує окреслений у попередніх розділах дослідженнях висновок, згідно з яким 

уряди меншості частіше трапляються у Центрально-Східній Європі. 

Такі висновки позитивно (тобто неунілатерально) корелюють з оцінюванням 

взаємозв’язку окремих індикаторів "сили" парламентських комітетів і частоти формування 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях (див. табл. 5.11). 

Унаслідок цього зрозуміло, що "сила" парламентських комітетів не є безпосереднім 

предиктором урядів меншості у парламентських демократіях. 

Приміром, "сила" парламентських комітетів і частота формування урядів 

меншості середньостатистично та середньозважено прямопропорційно пов’язані 

за врахування таких індикаторів "сили" парламентів, як: відповідність юрисдикції 

постійних парламентських комітетів юрисдикції урядових міністерств і відомств, 

право законодавчої ініціативи парламентських комітетів: право постійних комітетів 

вносити та приймати зміни у законопроекти і вже прийняті закони: право комітетів 

змушувати міністрів та державних службовців відвідувати засідання комітетів. У 

випадку посилення інших індикаторів "сили" парламентських комітетів частота 

формування урядів меншості не збільшується, а інколи навіть зменшується. Усе 

це аргументує, що "сила" парламентських комітетів повинна трактуватись лише як 

додатковий провісник формування урядових кабінетів меншості в європейських 

парламентських демократіях. Навіть попри те, що посилення постійних комітетів 

може слугувати посиленню парламентської опозиції, а це, як уже згадувалось, 

сприяє збільшенню частоти формування урядів меншості. 

Однак у контексті визначення ролі парламентської опозиції у формуванні й 

функціонуванні урядів меншості в європейських парламентських демократіях цілком 

відкритим залишається питання про "вигоди", які отримують самі опозиційні партії. 
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Таблиця 5.11 

Кореляція частоти формування і функціонування урядових кабінетів меншості 

та "сили" постійних парламентських комітетів в європейських 

парламентських демократіях (1944–2015 рр.)1 

Річ у тому, що такі партії свідомо відмовляються від реалізації своїх владно-посадових 

цілей. Але, на думку Г. Тізена [993], Т. Бейла і К. Данна [114, с. 350], це зовсім не означає, 

що названі партії не досягають політично-ідеологічних і електоральних цілей. Крім 

того, К. Грін-Педерсен і П. Мортенсен [425], Г. Сіберг і Ф. Крістіансен [906], а також 

                                                           
1 Середньозважену частоту урядів меншості для кожного атрибута сили постійних комітетів обчислено на підставі 

визначення середнього арифметичного частоти формування, а не кількості урядів меншості впродовж кожної каденції 

парламенту у кожній країні. Таблицю складено на підставі даних табл. 5.10. З огляду на наявну статистику, аналіз 

здійснено станом на грудень 2015 р., тобто не враховуючи кількох кабінетів, сформованих у грудні 2015 – грудні 2016 рр. 

Атрибути "сили" постійних комітетів 

Країни Західної  

Європи 

Країни Центрально- 

Східної Європи 

Усі європейські 

парламентські демократії 

Частота урядів 

меншості, % 

Частота урядів 

меншості, % 
Частота урядів меншості, % 

І. СЕРЕДНЯ "СИЛА" ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ (p) 

p > 7,0 6,1 30,5 24,4 

5,0 < p ≤ 7,0 32,5 29,3 31,3 

3,0 < p ≤ 5,0 37,9 30,0 37,0 

p ≤ 3,0 7,4 – 7,4 

ІІ. ВІДПОВІДНІСТЬ ЮРИСДИКЦІЇ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТІВ ЮРИСДИКЦІЇ МІНІСТЕРСТВ (SP) 

SP > 0,67 37,3 27,9 34,5 

0,33 < SP ≤ 0,67 32,2 27,6 31,0 

SP ≤ 0,33 10,7 39,1 17,8 

III. ПРАВО КОМІТЕТІВ РОЗГЛЯДАТИ ЗАКОНОПРОЕКТИ ДО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ 

Так 26,0 29,9 27,6 

Ні 37,8 – 37,8 

IV. ПРАВО ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ КОМІТЕТІВ 

Так 43,8 30,5 36,7 

Ні 24,0 25,0 24,1 

V. ПРАВО КОМІТЕТІВ ВНОСИТИ І ПРИЙМАТИ ЗМІНИ У ЗАКОНОПРОЕКТИ ТА ПРИЙНЯТІ ЗАКОНИ 

Так 34,6 29,9 33,0 

Ні 10,6 – 10,6 

VІ. ПРАВО КОМІТЕТІВ ЗМІШУВАТИ МІНІСТРІВ ВІДВІДУВАТИ ЇХНІ ЗАСІДАННЯ 

Так 40,4 28,3 35,2 

Ні 22,8 34,6 24,8 

VІІ. ПРАВО КОМІТЕТІВ ЗМУШУВАТИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ВІДВІДУВАТИ ЇХНІ ЗАСІДАННЯ 

Так 30,3 28,3 29,6 

Ні 22,8 34,6 24,8 

VІІІ. НАЯВНІСТЬ ПІДКОМІТЕТІВ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТІВ 

Так 27,0 29,8 27,9 

Ні 35,2 30,0 33,8 

ІХ. ПРАВО КОМІТЕТІВ ВИДАВАТИ ЗВІТИ МЕНШОСТІ (НЕЗГОДНИХ ЧЛЕНІВ) 

Так 20,7 31,7 24,7 

Ні 40,5 26,7 37,1 

Х. ПОТРЕБА ВИБИРАТИ МІЖ ЗАСІДАННЯМ УРЯДУ ТА ПЛЕНАРНИМ ЗАСІДАННЯМ 

Так 16,5 29,2 20,7 

Ні 34,7 30,1 33,3 
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Г. Тізен [994] аргументують, що опозиційні партії, особливо на противагу урядам 

меншості, мають декілька інструментів впливу на політичний процес, зокрема на 

порядок денний діяльності легіслатур в їхній конкуренції з органами виконавчої 

влади. Приміром, як зауважує С. Сорока, на підставі негативного ухилу через ЗМІ 

опозиційні парламентські партії можуть значно політизувати питання та  

проблеми слабкості урядів меншості [942]. Це особливо простежуємо тоді, коли 

функціонують урядові кабінети меншості, щодо яких у ЗМІ є надто "мало хороших 

новин", отже через ЗМІ опозиційні парламентські партії, на відміну від партій 

урядів меншості, здатні досягати більше політично-ідеологічних і електоральних 

цілей [994]. Це відбувається, адже опозиційні партії у такому зрізі мають більші 

можливості постійно фокусуватись саме на питаннях, котрі вигідні їм і винятково 

їм, а урядові партії повинні реагувати на питання, породжені порядком денним 

чинних партійних систем. Відтак, не контролюючи порядок денний партійних 

систем, опозиційні парламентські партії можуть змусити урядові кабінети діяти у 

напрямі розв’язання конкретно адресованих їм питань [425, с. 273], а це засвідчує, що 

партійні реакції на новини у ЗМІ відіграють вирішальну роль у конкуренції між 

урядовим кабінетом і парламентською опозицією в парламентській демократії [993, с. 4]. 

Допоки кабінет реагує на хороші новини у ЗМІ, зокрема на новини, які відображають 

позитивне вирішення соціальних проблем, опозиційні партії використовують погані 

новини для критики урядового кабінету та звертають увагу на його некомпетентність. 

У такому випадку "перекіс" новин у ЗМІ майже завжди працює переважно на 

користь опозиційних партій. Саме тому вони, не будучи урядовими, спроможні 

досягати через уряди меншості й урядові партії власних політично-ідеологічних 

цілей, а без участі урядів меншості – своєї електоральної мети.  

Тому, попри такий висновок, слушним є твердження К. Строма [969, с. 42], який 

зауважує, що безпосередня відмінність між партіями в кабінеті та партіями поза 

межами урядового кабінету в багатьох багатопартійних демократичних системах не 

завжди рівноцінна відмінності між партіями з політичним впливом і без нього та 

відповідальності. Це головно стосується парламентських демократій, у котрих 

традиційно формуються урядові кабінети меншості, зокрема Данії, Швеції, Норвегії, 
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Іспанії, Румунії, раніше – Італії. Для більшості з них, на думку М. Галлахера, 

М. Лейвера і П. Маєра, були/є притаманними саме уряди меншості, які функціонують 

в умовах впливової парламентської опозиції [397]. Такий факт підтверджує, що уряди 

меншості й періоди їхнього правління/урядування, а тому – їхня "життєздатність і 

ефективність" є можливими винятково за наслідками різних типів домовленостей 

з приводу підтримки урядів меншості між самими урядами меншості й різними 

опозиційними партіями у парламенті/провідній палаті парламенту. Названі домовленості 

можуть бути неформальними (усними) чи офіційними (письмовими). Вони можуть 

стосуватись окремих або всіх питань діяльності урядових кабінетів меншості, а 

також політично-ідеологічних цілей опозиційних парламентських партій [791, с. 143]. 

З огляду на це, Т. Бейл і Т. Бергман зауважують: у країнах, де часто мають 

місце урядові кабінети меншості, домовленості між опозиційними й урядовими 

партіями про особливості функціонування таких урядових кабінетів та політично-

ідеологічні цілі урядових і неурядових партій можуть конструюватись на підставі 

строго інституціоналізованих правил, котрі у політичній науці позначають терміном 

"контрактний парламентаризм" (англ. contract parliamentarism) [113]. "Контрактний 

парламентаризм" окреслює ситуацію, за якої урядовий кабінет меншості (коаліційний 

чи однопартійний) має формальні письмові домовленості з однією або декількома 

неурядовими/опозиційними партіями. Суть таких домовленостей зводиться до того, 

що неурядові/опозиційні партії підтримують урядовий кабінет меншості, натомість 

урядовий кабінет меншості сприяє неурядовим/опозиційним партіям у реалізації 

їхніх політично-ідеологічних цілей. Окрім того, в умовах "контрактного парламентаризму" 

можуть виконуватись і владно-посадові цілі опозиційних партій, адже на підставі 

домовленостей із урядовими партіями опозиційні партії взагалі можуть бути наділені 

посадами у вертикалі виконавчої влади. Практика "контрактного парламентаризму" 

властива для Швеції, менше для Данії та Норвегії. 

Дещо відмінним типом домовленостей урядових та опозиційних партій є так 

звані "зовні підтримані урядові кабінети" (англ. externally supported cabinets), які 

теоретично виокремив К. Стром [969, с. 61–62]. Вони ґрунтуються на заздалегідь (ще 

до моменту формування уряду) обумовлених, всеосяжних і чітких домовленостях 
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(не обов’язково письмових), які гарантують підтримку опозиційними партіями урядів 

меншості, простежуються чи раніше простежувались, наприклад, в Італії, Франції, 

Фінляндії, Чехії, Словенії, менше – в Данії та Норвегії. Ці домовленості часто 

називають "переговорним парламентаризмом" (англ. negotiating parliamentarism) 

[656; 874]. Нарешті, інколи (зокрема в країнах Центрально-Східної Європи) урядові 

кабінети меншості мають місце на підставі винятково неформальних і неписьмових 

угод і домовленостей. Однак підтримка, гарантована такими домовленостями, може 

бути як послідовною, так і ситуативною [464].  

У цьому контексті важливо зазначити: перспективи опозиційних партій від 

того, що вони не беруть участі у формуванні й функціонуванні урядових кабінетів 

меншості, а також перспективи врахування урядами меншості цілей опозиційних 

партій залежать від того, який урядово-формотворчий потенціалом мають зазначені 

опозиційні партії. Якщо вони трактуються як гіпотетичні складові альтернативних 

урядових коаліцій, їхній потенціал та очікувані перспективи у ракурсі забезпечення 

політично-ідеологічних цілей урядами меншості зростають. Якщо ж опозиційні партії 

не трактуються як гіпотетичні складові альтернативних урядових коаліцій, то їхній 

потенціал втілювати власні політично-ідеологічні цілі обмежується [591, с. 104].  

Тому різними є і стратегії взаємовідносин урядових та опозиційних партій за 

умов функціонування урядів меншості. Перша стратегія, або так звана стратегія 

"бонусів партій підтримки" (англ. support party bonus), передбачає, що опозиційні 

партії, які лишаються за межами урядових кабінетів (у тому числі й меншості), мають 

кращі можливості уникати "ефекту посад", що відображається у формі зменшення 

електоральної популярності партій, які до виборів були урядовими. З цього приводу 

Р. Роуз і Т. Макі [853], Х. Наруд і Х. Вален [714], Т. Бейл і К. Данн [114] вважають: 

очікувані електоральні витрати від урядування (тобто від участі у формуванні й 

функціонуванні урядових кабінетів) релевантні рішенням про неурядування (тобто 

про неучасть у формуванні й функціонуванні урядових кабінетів). Тому за апробації 

згадуваної стратегії опозиційні парламентські партії звично всіляко критикують 

урядові парламентські партії та їхні урядові кабінети, очікувано нарощуючи власні 

електоральні переваги, але формально чи неформально залишаються партіями 
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підтримки розглядуваних урядових кабінетів (це особливо стосується саме урядів 

меншості). Друга стратегія, або так звана стратегія "компромісів партій підтримки" 

(англ. support party trade-off), передбачає, що опозиційні партії, які лишаються за 

межами урядових кабінетів (у тому числі й меншості), водночас із урядовими партіями 

"ділять" політичну відповідальність за діяльність урядів, а відповідно вони не дуже 

або взагалі не критикують урядові кабінети. Річ у тому, що згідно з окресленою 

стратегією опозиційні партії бояться, що їхня критика кабінетів (зокрема меншості) 

підірве репутацію конструктивної співпраці між урядом і опозицією, що призведе 

до втрати електоральної підтримки урядовими й опозиційними партіями [112, с. 206].  

Окрім того, в ракурсі перспектив опозиційних парламентських партій не брати 

участі у формуванні й функціонуванні урядів меншості чітко спрацьовує зауваження 

Г. Сіберга і Ф. Крістіансена [906] про те, що уряди меншості на підставі законодавчо-

орієнтованих домовленостей з неурядовими/опозиційними партіями пропонують 

парламентській опозиції примітний/відчутний політичний вплив в обмін на уникнення 

критики урядових кабінетів меншості парламентською опозицією. Фактично у такому 

випадку законодавчо орієнтовані домовленості урядів меншості й опозиції, тобто 

урядових і опозиційних партій, мають формат торгів і перемовин. Вони спрямовані 

на те, аби зробити парламентську опозицію максимально співвідповідальною за 

політичні курси урядів меншості, а саме тому й лімітувати можливості опозиційних 

парламентських партій критикувати уряди меншості [225; 424; 425]. Це найбільше 

притаманно для європейських парламентських демократій, що є прикладами систем 

"контрактного парламентаризму", зокрема для Швеції та Данії, менше – для 

Норвегії [538]. Крім того, у такому випадку співпраця урядових і опозиційних партій 

є взаємовигідною, оскільки переваги та прорахунки від неї однаково враховують 

і урядові, і опозиційні політичні партії [250] (зокрема тоді, коли партії розмірно 

сумірні, а угоди між ними "широкі"). Однак здебільшого їх усе-таки враховують 

урядові партії та їхні урядові кабінети, котрі вважають різного типу домовленості з 

опозиційними партіями обов’язковими задля прийняття урядових законопроектів у 

легіслатурах [906]. Відтак слушними у такому контексті є тлумачення Дж. Б’юкенена 

та Г. Таллока [204], К. Шепсла і Б. Вейнгаста [923], Р. Клемменсена і С. Норгаарда [732], 
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які вказують, що "доходами від торгів" урядів меншості з опозиційними партіями є 

формування і підтримка законодавчих інституцій, які допомагають політичним 

представникам із гетерогенними інтересами досягати індивідуальних цілей.  Як 

наслідок, опозиційні партії спроможні працювати з урядами меншості у погодженні 

державної політики, тобто спроможні їм сприяти в урядуванні [734]. 

Це в контексті урядів меншості (дуже часто – і в контексті урядів більшості) в 

європейських парламентських демократіях особливо виявляється у тому, що саме 

опозиційні партії є ефективними в контролі та впливі на порядок (порядок денний) 

законотворчого процесу [425]. У зв’язку з цим Г. Сіберг [906], К. Єнсен і Г. Сіберг [496] 

зауважують, що урядові кабінети (зокрема урядові кабінети меншості) "роблять 

те, що говорить опозиція". Крім того, урядові кабінети погоджуються на такий 

порядок денний, оскільки якщо політизацію парламентської опозиції не зупинити, 

це негативно впливатиме на електоральні перспективи саме урядових партій [225; 

293; 421; 838; 842]. Річ у тому, як зауважує Е. Кармайнс [225, с. 75], що опозиційні 

парламентські партії добре обізнані про вразливості кабінетів, особливо кабінетів 

меншості. Всі успішні політики також інстинктивно розуміють, які питання та 

проблеми приносять користь їм та їхнім партіям, а які питання та проблеми – ні. 

Відтак хитрість полягає у тому, аби політизувати перші й деполітизувати другі. 

Однак у контексті окреслених висновків зрозуміло, що парламентська опозиція 

може сприяти або не сприяти розв’язанню питань, котрі вигідні урядам меншості: 

усе значно залежить від цілей (зокрема урядово-формотворчих) опозиційних партій 

та їхніх взаємин із урядовими партіями. Відповідно опозиція й опозиційні партії 

можуть виходити чи не виходити зі стратегії, згідно з якою вони не перемагають на 

виборах, але змушують програвати на них уряд та урядові партії [421; 733, с. 576; 986].  

Сумарно це означає, що у випадку урядів меншості в парламентських демократіях 

(особливо у тих, де уряди меншості формуються перманентно) домовленості між 

урядовими й опозиційними партіями зазвичай спричиняють такі політичні позиції 

парламентської опозиції, від яких урядовим партіям надто складно відмовитись [956]. 

Річ у тому, з погляду Ф. Руссо [866, с. 14], що в самих урядів меншості, як і раніше, 

є лише дві стратегії "резервування своєї стабільності": розраховувати на зовнішню 
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підтримку (опозиційні партії підтримки урядів меншості) або вести перемовини про 

"дружню стриманість" неурядових/опозиційних партій. Згідно з зауваженням К. Строма, 

уряди меншості, котрі розраховують на зовнішню підтримку, –"замасковані уряди 

більшості"1. Натомість урядові кабінети меншості, які домовляються про "дружню 

стриманість" неурядових/опозиційних партій у забезпеченні законодавчої підтримки 

окремих питань урядового курсу, є фактичними урядами меншості [969]. Інакше 

кажучи, уряди меншості, котрі розраховують на стабільну зовнішню підтримку 

опозиційних парламентських партій, – це так звані підтримані уряди меншості, а такі 

уряди меншості, які розраховують на ситуативну/спеціальну (ad hoc) зовнішню підтримку 

опозиційних парламентських партій або їх "дружню стриманість", є так званими 

непідтриманими урядами меншості [113; 183; 252; 969; 970].  

Однак навіть попри це, К. Стром зауважує, що у тривіальному сенсі всі уряди 

меншості розраховують на зовнішню підтримку, оскільки вони, маючи в контексті 

урядових парламентських партій меншість у легіслатурах, зобов’язані одержувати 

голоси підтримки від неурядових (опозиційних) партій – зокрема задля початку 

виконання своїх обов’язків (хоч не завжди, оскільки це є наслідком використання 

систем позитивного або негативного парламентаризму), а також задля прийняття 

власних законопроектів у легіслатурах. Відтак дослідник пропонує істотніше 

визначення зовнішньої підтримки урядових кабінетів меншості, яке ґрунтується 

на дистинкції двох типів таких урядових кабінетів – "формальних" та "істотних" 

("субстантивних"), причому перші спостерігаються значно рідше [969]. К. Стром стверджує, 

що уряд меншості повинен класифікуватись як "зовнішньопідтриманий" лише 

тоді, коли він користується парламентською підтримкою будь-якої партії, котра 

не представлена в урядовому кабінеті, але обов’язково за умови, що підтримка 

                                                           
1 Аналогічного висновку дотримується й М. Кліма, який на прикладі Чехії в 1998–2002 рр., коли функціонував 

однопартійний уряд меншості у складі Соціал-демократичної партії (CSSD), зовнішньопідтримуваний Громадянською 

демократичною партією (ODS), апелював до феномену так званої "мовчазної прихованої великої коаліції". Однак 

насправді йшлось не про коаліційний уряд більшості, а про формальний/підтриманий однопартійний урядовий кабінет 

меншості, оскільки міністерські портфелі у ньому отримали винятково представники Соціал-демократичної партії 

(CSSD) (а також було представлено одного непартійного міністра). Натомість Громадянська демократична партія (ODS) 

в обмін на ключові посади у комітетах та керівництві парламентом (нижньою палатою парламенту) забезпечувала 

законодавчу підтримку ініціатив та політичного курсу цього урядового кабінету. Примітним й те, що політичні 

партії (формально урядова партія й опозиційна партія зовнішньої підтримки) намагались приховувати свою співпрацю 

та поводили себе як традиційні супротивники. Проте навіть попри це, партії підписали між собою офіційний документ, 

що окреслював параметри "опозиційної угоди" [840]. 
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такої партії: 1) була визначена та погоджена ще до моменту формування уряду  

меншості; 2) набуває форми виразної, всеосяжної та більш ніж короткострокової 

прихильності до політики й "виживання" уряду.  

Така позиція окреслення "зовнішньої підтримки" критично важлива з огляду 

на те, що уряди меншості апріорі є наслідками двох підрахунків. По-перше, будь-

яка релевантна/істотна парламентська партія має коротко- та довгострокові цілі, які 

між собою можуть конфліктувати. Тому та чи інша партія, формально підтримуючи 

урядовий кабінет меншості, повинна це усвідомлювати й ураховувати. По-друге, 

будь-яка релевантна/істотна парламентська партія апріорі хоче впливати на політичний 

процес, але здійснювати вона це може через отримання владних посад, а також через 

участь у законотворчій діяльності. У зв’язку з цим кожна партія, підтримуючи 

урядовий кабінет меншості, повинна таку ситуацію розуміти. Врахування першого та 

другого моменту гіпотетичними неурядовими партіями безпосередньо впливає на 

можливість формування саме "формальних" або "зовнішньопідтриманих" урядових 

кабінетів меншості. А це означає, що "формальні" чи "зовнішньопідтримані" уряди 

меншості, на відміну від "істотних" або "субстантивних" урядів меншості, завжди є 

наслідками раціональних підрахунків релевантних партій з приводу того, чи вони 

зможуть досягнути власних цілей та інтересів поза межами урядових кабінетів [840, с. 1278]. 

Значно контраверсійної позиції дотримується А. Лейпхарт [591], який аргументує, що і 

перші, й другі типи урядів меншості (на підставі різного характеру підтримки чи 

"стриманості" опозиційних партій) потрібно з теоретичних та практичних міркувань 

визначати як надлишково-переможні ("негабаритні") типи більшості. Особливо з огляду 

на те, що зобов’язання партій "зовнішньої підтримки" урядових кабінетів меншості 

ніколи не є такими міцними, як за умови участі партій "зовнішньої підтримки" в  

урядових кабінетах. Проте в тому чи іншому випадку, як стверджують є С. Отжес 

і Т. Лоуверс, у періоди формування та функціонування урядових кабінетів 

більшості міжпартійні поділи й конфлікти між статусом урядової та коаліційної 

партії є більшими, ніж у періоди формування і функціонування урядів меншості [748]. 

Відповідно у ракурсі урядів меншості вплив має парламентська опозиція, зокрема 

на підставі інкорпорації її діяльності крізь призму парламентських комітетів. 
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Висновки до Розділу 5 

 

Аргументовано, що формування урядів меншості відбувається тоді, коли процес 

залучення партнерів до гіпотетичної коаліції зупиняється до того, як осягнуто своєрідного 

бар’єра – абсолютної більшості депутатів легіслатури. Причому невходження партій 

в уряди меншості може бути зумовлене і власними цілями й уподобаннями партій, 

і цілями, уподобаннями та бажаннями акторів урядів меншості. Тому ймовірність 

формування та ефективного функціонування урядів меншості позитивно корелюють 

з оцінкою перспектив реалізації довгострокових, а не короткострокових цілей і завдань 

й очікуваним несприятливим ефектом одержання виборчих переваг, а негативно – з 

величиною короткострокових утрат в статусі парламентської опозиції. Отож, уряди 

меншості частіше формуються тоді, коли чинники позитивної кореляції компенсують 

чинники негативної кореляції із ними, наявні стабільне й передбачуване середовище, 

мінімальний рівень політизації та організаційної дисципліни й ресурсів партій.  

Водночас у середньому з’ясовано, що: уряди меншості традиційно властиві як для 

систем поміркованого, так і поляризованого (але загалом обмеженого, менше – 

надмірного) плюралізму, а рідше простежуються у двопартійних і в дво-з-половиною 

партійних системах, хоча найчастіше фіксуються саме у перших; формування та 

функціонування урядів меншості (передусім коаліційних) безпосередньо залежить від 

зростання фракціоналізації (фрагментації), конкурентності й ідеологічної поляризації 

(розділеності) та диференціації партійних систем (на рівні урядових й опозиційних 

партій), особливо раптової; уряди меншості переважно не формуються, коли їх не 

толерують політичні актори, які домагаються найперше посадових, а не політичних 

цілей, а тому часто окреслюються як "інженерія поразки на найвигідніших умовах". 

Загалом підсумовано, що формування урядів меншості (щоправда корельовано з їхніми 

типами) є максимально закономірним виходом зі ситуації за умови наявності у помірно 

(обмежено) чи надмірно фракціоналізованій легіслатурі протистояння між партіями 

з ідеологічних позицій. Або, інакше кажучи, що уряди меншості та їхні конкретно-

специфічні типи – безпосередні об’єктивні і суб’єктивні наслідки кореляції кількісно-

розмірних й ідеологічно-поляризаційних вимірів партійних та виборчих систем. 
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Засвідчено, що інколи партії/партіям вигідніше бути в опозиції, але ситуативно 

підтримувати уряди меншості, аніж формувати уряди і безпосередньо виконувати 

свою політичну програму. Відповідно специфіка партійно-ідеологічного детермінування 

урядів меншості у тому, що вони формуються із більшою позитивною ймовірністю тоді, 

коли вигода від отримання партіями міністерських портфелів менша, ніж користь 

від реалізації своїх політичних програм й ідеологічних принципів. Водночас цілком 

очевидно, що незалежно від ідеологічного складу урядів меншості та парламентської 

опозиції, урядові партії повинні опиратись і розраховувати на неурядові партії. Хоча, 

з іншого боку, уряди меншості в європейських парламентських демократіях, у яких 

статистично превалюють уряди більшості, переважно ідеологічно унаслідують їх. 

Це зумовлено тим, що уряди меншості вразливіші, ніж уряди більшості, від дій та 

голосувань неурядових партій, а тому частіше погоджуються на всілякі нестабільні, 

ідеологічно відцентрові політично-ідеологічні й владно-посадові компроміси, через 

що менше детерміновані центристськими партіями, а натомість більше – партіями, які 

розмірно найбільші. На противагу аргументовано, що уряди меншості повсякчас 

перебувають під контролем легіслатур, а тому законодавчо детермінантними стосовно 

них є серединні чи медіанні (центристські) партії, хоча воднораз уряди меншості мають 

різнорелевантний вплив на політико-управлінський процес та державну політику, адже 

здатні ініціювати та змінювати нові й чинні порядки денні. 

Продемонстровано, що уряди меншості визначаються інституційним політично-

владним диференціалом між статусом урядових й опозиційних партій, а також їхніми 

очікуваними цілями, а тому "кризовими" в європейських парламентських демократіях 

є тільки тоді, коли відсутні будь-які інші варіанти парламентської/законодавчої 

більшості. У цьому контексті виокремлено два ключові чинники детермінування 

урядів меншості: інституційно-конституційні положення й регулювання урядово-

формотворчого процесу та повноваження парламентської опозиції. Детерміновано, 

що уряди меншості переважно акцентуються не на своєму складі й парламентському 

представництві, а на парламентських/законодавчих коаліціях з формально урядових 

і формально опозиційних/неурядових партій, а тому залежать від "сили" потенційного 
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впливу парламентської опозиції й характеру диференційованості, структурованості, 

спеціалізованості, ієрархізованості й інформатизованості легіслатур і їхніх складових.  

Водночас простежено, що уряди меншості в європейських парламентських 

демократіях можливі винятково за наслідками різних типів домовленостей між  

урядовими й неурядовими/опозиційними партіями легіслатур. Ці домовленості можуть 

виражатись у формі строго інституціоналізованих правил взаємин – "контрактного 

парламентаризму", у формі заздалегідь обумовлених, всеосяжних і чітких правил 

взаємин – "переговорного парламентаризму", у формі винятково неформальних, 

ситуативних та неписьмових угод і взаємин. Суплементарно увиразнено варіанти 

кількох стратегій взаємовідносин урядових та опозиційних партій за умов урядів 

меншості: "бонусів партій підтримки" і "компромісів партій підтримки". 
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РОЗДІЛ 6 

ВИКОНАВЧО-ЗАКОНОДАВЧІ ТА ВНУТРІШНЬОУРЯДОВІ ВІДНОСИНИ І 

ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС У КОНТЕКСТІ УРЯДІВ МЕНШОСТІ В 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЯХ 

 

6.1. Виконавчо-законодавчі відносини у контексті функціонування та 

відповідальності урядів меншості в європейських парламентських демократіях 

(на прикладі систем державного правління у регіональному зрізі) 

 

Як уже згадувалось у теоретико-методологічному розділі дослідження, до 

теоретичних передумов для з’ясування суті й специфіки урядів меншості у різних 

прикладах парламентських демократій належить розв’язання основної проблеми – 

сутності парламентської демократії та її інституційної окресленості дистинктивними 

системами правління, зокрема парламентською і напівпрезидентською (у зв’язку з тим, 

що для парламентських демократій не властива президентська система правління). Річ 

у тому, що категорії моделей демократії та систем державного правління в науці не 

є однопорядковими, а доповнюють одна одну, адже: по-перше, у випадку типів чи 

моделей представницької демократії йдеться винятково про критерій делегування 

повноважень і відповідальності (особливо стосовно визначення повноважень виконавчої 

гілки влади) у тих політичних системах, політичні режими яких демократичні; по-

друге, у випадку типів систем державного правління мовиться про суму чи сумування 

і критеріїв відповідальності урядів, і варіантів/способів набуття главою держави 

повноважень. У цьому ракурсі, а також зважаючи на розглянуту у попередніх 

розділах дослідження наукову позицію, за якою в європейських парламентських 

демократіях простежується ініціальний вплив на структуру органів виконавчої влади 

(передусім урядів, у тому числі й меншості) партійної композиції парламентів, цілком 

зрозуміло, що колосальне значення мають виконавчо-законодавчі відносини, тобто 

відносини між урядовими кабінетами та легіслатурами, суплементовані роллю глав 

держав. Вони супроводжуються інституційно-конституційними параметрами отримання 

урядами (зокрема й меншості) парламентських вотумів довіри/інвеститури та  
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недовіри. І це виправдано, адже нічого у цьому зрізі не може бути політичнішим 

за відносини між різними гілками влади (виконавчо-законодавчі відносини) у системі 

внутрішньополітичних взаємин різних систем державного правління. 

Теоретико-методологічно й емпірично аргументовано, що всі аналізовані 

європейські парламентські демократії (до аналізу не беремо деякі мікродержави, 

приміром, Андорру, Ватикан, Ліхтенштейн, Монако, Суверенний Мальтійський орден, 

Сан-Марино, натомість аналізуємо Мальту) реалізовано у монархічних і республіканських 

системах парламентаризму й у республіканських системах напівпрезиденталізму. 

Відповідно усі парламентські демократії Європи треба розподіляти на парламентські 

монархії, парламентські республіки та напівпрезидентські республіки [361]. Наприклад, 

парламентськими монархіями з-поміж них є такі держави як Бельгія, Данія, Іспанія, 

Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Сполучене Королівство і Швеція, у свою чергу 

парламентськими республіками – Греція, Італія, Німеччина, Мальта, Естонія, Латвія 

й Угорщина, зрештою напівпрезидентськими республіками – Австрія, Ірландія, Ісландія, 

Португалія, Фінляндія, Франція, Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, 

Сербія, Литва, Хорватія, Чехія та Чорногорія (станом на грудень 2016 р.). Їх поєднує 

те, що домінуючий вплив на формування та дострокове припинення повноважень 

вищих органів виконавчої влади/урядів тут мають парламенти (у системах 

парламентаризму) чи глави держав і парламенти (у системах напівпрезиденталізму). 

З огляду на це, простежуємо своєрідний "ланцюг" делегування повноважень і 

відповідальності, що через різні політичні інститути спрямовується на підпорядкування 

урядів передусім та обов’язково парламентам (хоча інколи і парламентам, і главам 

держав). Відтак у парламентських (монархічних і республіканських) системах  

державного правління, в яких глава держави не впливає або майже не впливає на хід 

формування та припинення повноважень уряду, а віртуальну монополію в урядово-

формотворчому й урядово-дискреційному процесі мають саме парламентські партії. 

Натомість у напівпрезидентських системах державного правління, у котрих глави 

держав інституційно відокремлені від урядових кабінетів у системі дуалізму 

виконавчої влади, перші уповноважені номінувати прем’єр-міністрів чи навіть (хоч і 

різною мірою) склад урядових кабінетів, а також інколи – повноваження деяких із них, 
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а тому здатні лімітувати монополію парламентських партій в урядово-формотворчому 

й урядово-дискреційному процесі. Усе це всебічно актуалізує постановку наукового 

питання про почерговий порівняльний аналіз урядів меншості та їхніх атрибутів 

функціонування і відповідальності в окремішніх, згрупованих за патернами систем 

державного правління, регіональних вибірках західно- і центрально-східноєвропейських 

парламентських демократій (детально див. табл. 6.1). 

Як цілком очевидно із попередніх розділів представленого дослідження, серед 

європейських парламентських монархій уряди меншості простежуються найчастіше в 

Данії, Норвегії, Швеції та Іспанії – переважно скандинавських країнах. Так, у 

Данії упродовж 1945–2016 рр. було сформовано 39 урядових кабінетів, з них 36 – 

уряди меншості. Зауважимо: в країні до початку 80–х рр. ХХ ст. формувались здебільшого 

однопартійні уряди меншості, а з 1982 р. – головно коаліційні уряди меншості. У 

Норвегії (за зразком Данії) також традиційно формуються переважно уряди меншості. 

Приміром, з-поміж 31 кабінету, створеного у 1945–2016 рр., лише 11 були урядами 

більшості. Причому серед урядів меншості превалюють саме однопартійні. Дуже 

велика (переважаюча) кількість урядів меншості формується також у Швеції, причому 

це – здебільшого однопартійні уряди меншості. Наприклад, в 1945–2016 рр. сформовано 

тільки шість коаліційних урядів більшості з 31 існуючого у цей період кабінету1. Ще 

одна країна, в якій кількісно і відсотково превалюють (упродовж 1977–2016 рр.) лише 

однопартійні уряди меншості (загалом у країні мають місце винятково однопартійні 

уряди), – це Іспанія. Значно менше і відповідно значно менша частка урядових кабінетів 

меншості в Бельгії (15,2%), Сполученому Королівстві (11,5%) та Нідерландах 

(25,0%)2. Жодного урядового кабінету меншості серед європейських парламентських 

монархій не було створено у Люксембурзі. Загалом урядові кабінети меншості частіше 

формуються у європейських монархіях зі системами негативного (де 50% усіх 

партійних урядів становлять кабінети меншості), а не позитивного парламентаризму 

(де уряди меншості становлять лише 28,2% від усіх партійних кабінетів). Крім того, 

в європейських парламентських монархіях усереднено превалюють однопартійні (майже 

                                                           
1 Іншу статистику в інші часові періоди можна простежити із огляду на такі наукові джерела [279; 423; 653; 826; 936; 960]. 
2 Нідерланди – країна, в якій уряди меншості дуже зрідка формуються на партійній основі. Натомість традиційно мають 

місце уряди меншості, сформовані на тимчасовій основі – як тимчасово виконуючі обов’язки. 
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60%), а не коаліційні (понад 40%) уряди меншості, що суплементарно доводить 

наукову позицію Г. Люебберта [609]. Згідно з нею частоту формування урядів меншості 

у скандинавському регіоні зумовлює діяльність різних груп інтересів у країнах, де 

значного поширення набув корпоративізм (хоча це й не релевантно у випадку всіх 

країн Європи, що очевидно, скажімо, на прикладі Австрії та Німеччини). Річ у тім, 

як зауважує А. Романюк [52], що за умов, коли партії мають хороші зв’язки із групами 

інтересів, через ці групи можна чинити тиск на уряд і одержувати бажані для себе 

результати, водночас дотримуючись формально проголошених у партійних ідеях, 

програмах та деклараціях позицій. Соціал-демократичні партії (зокрема "Соціал-

демократи" (Sd) у Данії, Іспанська соціалістична робітнича партія (PSOE), Норвезька 

лейбористська партія (DNA) і "Соціал-демократи" (SAP) у Швеції) у подібний спосіб 

використовують чи раніше використовували профспілки; буржуазні (ліберальні й 

консервативні) партії (особливо Ліберальна партія (V) у Данії) – федерації/об’єднання 

підприємців, промисловців і власників; аграрні партії (приміром, частково Союз 

демократичного центру (UCD) в Іспанії) – фермерські організації. Однак наведений 

чинник, безумовно, не потрібно розглядати як самодостатній, а лише у взаємодії з 

іншими чинниками. Так відбувається тому, що, як зазначено у попередньому розділі, 

партії, котрі обирають опозицію, маючи більшість у легіслатурі, усвідомлюють, що 

вони можуть впливати на політичний розвиток країни і через формальні законодавчі 

інститути та інституції, і через неформальні механізми політичного пресингу. 

По-іншому виглядає ситуація у парламентських республіках країн Західної 

та Центрально-Східної Європи, для яких без винятку властиві системи позитивного 

парламентаризму. Різною є передусім частота формування урядів меншості в зрізі 

двох окремих регіонів: у парламентських республіках Західної Європи таких урядів 

було сформовано 32 серед 150 партійних урядів (тобто частота їхнього формування 

становить лише 21,4%), а натомість у парламентських республіках Центрально-

Східної Європи – 22 серед 71 партійного уряду (тобто частота їхнього формування 

дорівнює 31,0%). Узагалі ж частота формування урядів меншості у країнах,  

які є європейськими парламентськими республіками, становить 24,4%. Також  

дистинктивною є логіка формування різних видів урядів меншості у парламентських 
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республіках, адже в країнах з окресленою системою правління у Західній Європі 

усереднено превалюють однопартійні уряди меншості, а в Центрально-Східній 

Європі – коаліційні уряди меншості. Загалом серед європейських парламентських 

республік варіанти та кількість випадків формування однопартійних (52,0%) і 

коаліційних (48,0%) урядів меншості є майже ідентичними. Усе це засвідчує,  

що в європейських парламентських республіках апробовано різні патерни урядів 

меншості, які проводять різні практично-політичні наслідки, а тому вони потребують 

детальнішого й окремого розгляду (див. табл. 6.1). 

Аналізуючи логіку і статистику формування урядів меншості в парламентських 

республіках Західної Європи, передусім спостерігаємо, що загалом для конституційних 

систем цього типу (що становить суттєву різницю порівняно з парламентськими 

монархіями у Західній Європі, які формально мають бути схожими інституційно 

на парламентські республіки) у регіоні невластивими та неінституціоналізованими 

(за винятком Італії) є уряди меншості як такі. Приміром, у Греції в 1974–2016 рр. було 

сформовано тільки два однопартійні урядові кабінети меншості. У Мальті в 1962–

2016 рр. було сформовано взагалі один однопартійний уряд меншості. Специфічний 

випадок упродовж 1949–2016 рр. становить Німеччина, де не створено жодного 

уряду меншості. Натомість у Четвертій республіці у Франції в 1946–1958 рр. було 

створено/функціонувало три уряди меншості – один однопартійний і два коаліційні. 

Магістральний виняток становить Італія, в якій упродовж 1945–2016 рр. сформовано 

дуже багато урядів меншості, зокрема 15 однопартійних і 11 коаліційних [146; 464]. Однак 

навіть у випадку Італії виявляється специфіка західноєвропейського республіканського 

парламентаризму, бо своєрідність країни полягає в тім, що починаючи з 80–х рр. ХХ ст. 

кількість урядів меншості була значно скорочена. Ще однією властивістю Італії є те, 

що коаліційні уряди меншості у цій країні складаються із великої кількості партій. 

Зокрема, в 2000–2001 рр. функціонував коаліційний кабінет меншості Дж. Амато 

з представників п’яти парламентських і чотирьох непарламентських партій. 
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Таблиця 6.1 

Уряди меншості в різних системах державного правління європейських парламентських демократій, 

регіональний зріз у контексті партійних урядів (станом на грудень 2016 р.)1 

Країна 

Кількість усіх 

партійних 

урядів 

Кількість 

усіх урядів 

меншості 

Усі уряди 

меншості щодо 

партійних урядів, 

% 

Кількість усіх 

однопартійних  

урядів меншості 

Усі 

однопартійні уряди 

меншості щодо 

партійних урядів, % 

Кількість усіх 

коаліційних  

урядів 

меншості 

Усі 

коаліційні уряди 

меншості щодо 

партійних урядів, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ МОНАРХІЇ ЗІ СИСТЕМАМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Бельгія (з 1944 р.) 46 7 15,2 2 4,3 5 10,9 

Іспанія (з 1977 р.) 15 11 73,3 11 73,3 0 0,0 

Разом / у середньому, №/% 61 18 29,5 13 21,3 5 8,2 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ МОНАРХІЇ ЗІ СИСТЕМАМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Данія (з 1945 р.) 39 36 92,3 15 38,5 21 53,8 

Люксембург (з 1944 р.) 21 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Нідерланди (з 1946 р.) 32 8 25,0 0 0,0 8 25,0 

Норвегія (з 1945 р.) 31 20 64,5 13 41,9 7 22,6 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 26 3 11,5 3 11,5 0 0,0 

Швеція (з 1945 р.) 31 23 74,2 19 61,3 4 12,9 

Разом / у середньому, №/% 180 90 50,0 50 27,8 40 22,2 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ МОНАРХІЇ 

Разом / у середньому, №/% 241 108 44,8 63 26,1 45 18,7 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ЗІ СИСТЕМАМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Греція (з 1974 р.) 21 2 9,5 2 9,5 0 0,0 

Італія (з 1945 р.) 63 26 41,3 15 23,8 11 17,5 

Мальта (з 1962 р.) 15 1 6,7 1 6,7 0 0,0 

Німеччина (з 1949 р.) 25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Франція (1946–1958 рр.) 26 3 11,5 1 3,8 2 7,7 

Разом / у середньому, №/% 150 32 21,4 19 12,7 13 8,7 

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ЗІ СИСТЕМАМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Естонія (з 1992 р.) 16 4 25,0 2 12,5 2 12,5 

 

                                                           
1 До аналізу введено тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети. Таблицю складено на основі існуючих статистичних даних [336]. 
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Закінчення табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Латвія (з 1990 р.) 24 9 37,5 0 0,0 9 37,5 

Словаччина (1990–1999 рр.) 8 2 25,0 1 12,5 1 12,5 

Угорщина (з 1990 р.) 11 2 18,2 2 18,2 0 0,0 

Чехія (1992–2012 рр.) 12 5 41,7 2 16,7 3 25,0 

Разом / у середньому, №/% 71 22 31,0 7 9,9 15 21,1 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ РЕСПУБЛІКИ 

Разом / у середньому, №/% 221 54 24,4 26 11,7 28 12,7 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ЗІ СИСТЕМАМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Ірландія (з 1944 р.) 27 13 48,1 7 25,9 6 22,2 

Фінляндія (з 2000 р.) 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Разом / у середньому, №/% 37 13 35,1 7 18,9 6 16,2 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ЗІ СИСТЕМАМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Австрія (з 1945 р.) 34 2 5,9 1 2,95 1 2,95 

Ісландія (з 1946 р.) 33 6 18,2 4 12,1 2 6,1 

Португалія (з 1975 р.) 22 11 50,0 9 40,9 2 9,1 

Фінляндія (1945–2000 рр.) 38 9 23,7 3 7,9 6 15,8 

Франція (з 1958 р.) 39 8 20,5 6 15,4 2 5,1 

Разом / у середньому, №/% 166 36 21,7 23 13,9 13 7,8 

УСІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКІ РЕСПУБЛІКИ 

Разом / у середньому, №/% 203 49 24,1 30 14,8 19 9,3 

УСІ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКІ РЕСПУБЛІКИ ЗІ СИСТЕМАМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Болгарія (з 1990 р.) 9 5 55,6 3 33,4 2 22,2 

Литва (з 1990 р.) 19 6 31,6 0 0,0 6 31,6 

Польща (з 1989 р.) 21 6 28,6 3 14,6 3 14,6 

Румунія (з 1990 р.) 21 14 66,7 4 19,1 10 47,6 

Сербія (з 2007 р.) 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Словаччина (з 1999 р.) 9 4 44,4 0 0,0 4 44,4 

Словенія (з 1990 р.) 16 4 25,0 0 0,0 4 25,0 

Хорватія (з 2000 р.) 11 6 54,6 2 18,2 4 36,4 

Чехія (з 2013 р.) 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Чорногорія (з 2006 р.) 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Разом / у середньому, №/% 118 45 38,1 12 10,1 33 28,0 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКІ РЕСПУБЛІКИ 

Разом / у середньому, №/% 321 94 29,3 42 13,1 52 16,2 
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Що стосується логіки/статистики формування урядів меншості у парламентських 

республіках Центрально-Східної Європи, то очевидно, що у регіоні вони формувались 

доволі порізно. Скажімо, найбільшу кількість урядів меншості (причому винятково 

коаліційних) упродовж 1990–2016 рр. було створено в Латвії – 9 кабінетів або 39% 

від усіх партійних урядових кабінетів. У свою чергу, найбільший відсоток уряди 

меншості із-поміж партійних кабінетів становили у Чехії впродовж 1992–2012 рр., 

коли країна ще була парламентською республікою (станом на 2016 р. – це вже кейс 

напівпрезидентської республіки), адже у цей час було сформовано 5 урядів меншості 

серед 12 партійних кабінетів (або 41,7%). Дещо нижча, але приблизно рівна 

кількість і частка однопартійних та коаліційних урядів меншості властива для Естонії 

й Словаччини (яка була парламентською республікою до 1999 р.), де окреслений 

інституційний сценарій усереднено становить/становив понад 1/4 від усіх партійних 

урядових кабінетів. Значно менше урядів меншості (причому тільки однопартійних) 

було сформовано в Угорщині – всього 18,2%. Загалом зрозуміло, що майже 

1/3 партійних урядів усіх парламентських республік країн Центрально-Східної 

Європи становлять чи раніше становили уряди меншості, а домінують з-поміж них 

коаліційні. Ще один цікавий нюанс стосується періоду, коли почали формувати уряди 

меншості в парламентських республіках Центрально-Східної Європи. Наприклад, у 

Латвії та Словаччині – з 1993 р. або відразу після відновлення/отримання незалежності, 

в Естонії та Чехії – із 1996 р., тобто коли було мінімально інституціоналізовано 

партійно-виборчі системи країн. Специфічний випадок демонструє Угорщина, адже 

у цій країні до 2008 р. формувались винятково коаліційні уряди більшості. Саме тому 

створення двох поспіль однопартійних урядів меншості представило критичний кейс 

розвитку угорського парламентаризму, з чим ймовірно варто пов’язувати реверсність 

розвитку угорського політичного режиму після відставки урядів меншості (науковці 

сьогодні й упродовж кількох останніх років зазначають про відхід Угорщини від 

цінностей ліберальної консолідованої демократії). Загалом в ракурсі Угорщини уряди 

меншості радше є винятком, аніж певною інституціоналізованою практикою.  

Тим не менше, це доводить, що уряди меншості в умовах парламентаризму 

(зокрема його сценарію системи меншості) по-різному впливають на політичний 
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процес, який втілюється у тій або іншій країні. Вочевидь зрозуміло, як це недивно 

(порівняно з парламентськими монархіями), що в парламентських республіках країн 

Західної та Центрально-Східної Європи уряди меншості усереднено не властиві або 

трапляються доволі зрідка. Інколи такі кабінети мають місце у сценаріях крайньої 

необхідності чи взагалі інституційно унеможливлені. Однак, Італія, Латвія, а також 

дещо більшою мірою Чехія до 2012 р. репрезентували кейси, коли уряди меншості 

(однопартійні й коаліційні) формувались майже на рівні з урядами більшості, тому 

стали нормальним виявом політико-владного процесу. Це дає змогу дійти двох 

висновків, зокрема, що: по-перше, в одних країнах немає потреби формувати уряди 

меншості, а в інших країнах уряди меншості є нормальними сценаріями розвитку 

міжінституційних відносин між гілками влади; по-друге, в одних країнах уряди 

меншості унеможливлені, натомість в інших – апробовані. 

Зрештою, ситуація у випадку напівпрезидентських республік країн Західної та 

Центрально-Східної Європи у ракурсі формування урядів меншості виглядає ще по-

іншому. У цьому контексті виокремлюємо три регіонально-проблемні групи країн – 

західноєвропейські напівпрезидентські республіки зі системами позитивного й 

негативного парламентаризму, а також центрально-східноєвропейські напівпрезидентські 

республіки зі системами позитивного парламентаризму. В перших (переважно за 

рахунок Ірландії) частота формування урядів меншості з-поміж усіх партійних урядів 

становить 35,1%, у других (головно за рахунок Португалії, а також меншою мірою – 

Фінляндії у 1945–2000 рр. і Франції із 1958 р.) – 21,7%, а у третіх (здебільшого 

за рахунок Болгарії, Румунії, Словаччини та Хорватії) – 38,1%. Причому в 

західноєвропейських напівпрезидентських республіках превалюють однопартійні 

уряди меншості (61,4% від усіх урядів меншості в регіоні), натомість у центрально-

східноєвропейських напівпрезидентських республіках – коаліційні уряди меншості 

(73,5% від усіх урядів меншості у регіоні), хоча у першій групі країн частка урядів 

меншості від усіх партійних кабінетів становить 24,1%, а в другій – 38,1%. Сумарно 

в європейських напівпрезидентських країнах упродовж 1944–2016 рр. сформовано 

94 уряди меншості (42 однопартійних і 52 коаліційних), що дорівнює 29,3% від усіх 

партійних кабінетів. У зрізі усередненого зіставлення європейських напівпрезидентських 
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країн зі системами позитивного та негативного парламентаризму за часткою урядів 

меншості превалюють перші (понад 35%), а не другі (понад 20%), хоча в перших 

переважають коаліційні, натомість у других – однопартійні кабінети меншості. Усе 

це, як у випадку парламентських республік, означає, що в напівпрезидентських 

республіках Західної та Центрально-Східної Європи апробовано відмінні патерни 

урядів меншості, котрі проводять різні практично-політичні наслідки, а тому вони 

потребують детальнішого й окремого розгляду (див. табл. 6.1). 

Так, серед західноєвропейських напівпрезидентських республік зі системами 

позитивного парламентаризму уряди меншості (і однопартійні, і коаліційні) 

формуються винятково в Ірландії, становлячи понад 48% від усіх партійних 

кабінетів. На противагу серед західноєвропейських напівпрезидентських республік зі 

системами негативного парламентаризму уряди меншості властиві для всіх кейсів: 

перманентно – для Португалії (50% від усіх партійних кабінетів), значно рідше – 

для Фінляндії в 1945–2000 рр. (23,7% від усіх партійних кабінетів) і Франції з 

1958 р. (20,5% від усіх партійних кабінетів), а найрідше/випадково – для Ісландії 

(18,2% від усіх партійних кабінетів) і Австрії (6,9% від усіх партійних кабінетів). 

Причому в майже усіх з перелічених випадків (за винятком свого часу Фінляндії) 

превалюють однопартійні уряди меншості або їхня частка сумірна частці коаліційних 

урядів меншості. Ще одна специфіка Фінляндії в тому, що у цій країні уряди меншості 

формувались до 1977 р., а після цього не створено жодного кабінету меншості. Нарешті, 

у центрально-східноєвропейських напівпрезидентських республіках зі системами 

позитивного парламентаризму уряди меншості притаманні (формувались хоча би 

раз) для більшості випадків, за винятком Сербії (з 2007 р.), Чехії (з 2013 р.), а також 

Чорногорії (з 2006 р.). Так, окреслені інституційні сценарії перманентно простежуємо 

у таких країнах, як Словаччина (44,4% від усіх партійних кабінетів), Хорватія (54,6% 

від усіх партійних кабінетів), Болгарія (55,6% від усіх партійних кабінетів) і Румунія 

(66,7% від усіх партійних кабінетів). Однак вони дещо рідше властиві для таких країн, 

як Словенія (25,0% від усіх партійних кабінетів), Польща (28,6% від усіх партійних 

кабінетів) та Литва (31,6% від усіх партійних кабінетів). Причому однопартійних 

урядів меншості формується більше, ніж коаліційних урядів меншості винятково у 
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Болгарії – у решті країн переважають коаліційні уряди меншості або їхня частка сумірна. 

Загалом же у напівпрезидентських республіках регіону кількість і частка коаліційних 

урядів меншості майже втричі більша від кількості і частки однопартійних урядів меншості. 

Підсумовуючи аналіз (див. табл. 6.1 і 6.2) частоти/статистики формування урядів 

меншості у різних типах систем правління в європейських парламентських демократіях, 

аргументуємо, що найчастіше (за часткою/відсотком) уряди меншості формуються в 

парламентських монархіях (44,8% від усіх партійних урядів), значно рідше – у 

напівпрезидентських республіках (29,3% від усіх партійних урядів), а найрідше – 

у парламентських республіках (24,4% від усіх партійних урядів). Одночасно частка 

урядів меншості сумарно та середньозважено вища у парламентських системах 

правління (монархіях і республіках), становлячи 35,1% від усіх партійних урядів. 

Накладаючи на отримані результати дистинкцію урядів меншості на однопартійні й 

коаліційні, зрозуміло, що: а) однопартійні уряди меншості (серед усіх урядових 

кабінетів меншості) превалюють у парламентських монархіях і загалом парламентській 

системі правління; б) коаліційні уряди меншості (з-поміж усіх урядових кабінетів 

меншості) переважають у напівпрезидентських республіках; в) частка однопартійних та 

коаліційних урядів меншості сумірна у парламентських республіках.  

Таблиця 6.2 

Зведена кореляція частоти формування урядів меншості (щодо партійних 

кабінетів) із різними системами державного правління європейських 

парламентських демократій (станом на грудень 2016 р.) 

Системи правління 
Парламентські 

монархії 

Парламентські 

республіки 

Парламентські 

системи правління 

Напівпрезидентські 

системи правління 

Кількість усіх урядів меншості 108 54 162 94 

Усі уряди меншості щодо партійних 

урядів, % 
44,8 24,4 35,1 29,3 

Кількість усіх однопартійних 

урядів меншості 
63 26 89 42 

Усі однопартійні уряди меншості 

щодо партійних урядів, % 
26,1 11,7 19,3 13,1 

Кількість усіх коаліційних урядів 

меншості 
45 28 73 52 

Усі коаліційні уряди меншості 

щодо партійних урядів, % 
18,7 12,7 15,8 16,2 

Причому лише у декотрих європейських парламентських демократіях урядові 

кабінети меншості, формуючись перманентно, становлять близько половини чи понад 
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половину всіх партійних урядових кабінетів. З-поміж таких країн у парламентських 

монархіях – Данія, Іспанія, Норвегія та Швеція, у парламентських республіках – Італія 

та свого часу Чехія, напівпрезидентських республіках – Болгарія, Ірландія, Португалія, 

Румунія, Словаччина та Хорватія. Своєрідний у цьому контексті вплив системи 

державного правління й інституційної практики у напівпрезидентській Румунії, якій 

конституційно притаманні практично сумірні повноваження двох центрів виконавчої 

влади – президента і прем’єр-міністра. Накладання цих атрибутів на фрагментований 

склад румунських симетричних/еквівалентних бікамеральних парламентів слугує 

причиною значно частішого формування урядів меншості, ніж в інших країнах, для 

яких властиві напівпрезидентські системи правління, а тому засвідчує про вплив 

напівпрезидентського різновиду парламентських демократій на динаміку формування 

та функціонування урядів меншості. 

Вникаючи у міжінституційні детермінанти виконавчо-законодавчих відносин у 

контексті феномену урядів меншості в європейських парламентських демократіях, 

потрібно зважати на факт, що вони достатньо специфічно проявляються в різного 

типу (парламентських і напівпрезидентських) республіках. З цього приводу М. Тавітс 

зауважує [989], що уряди меншості частіше, ніж уряди більшості дають змогу главам 

держав, зокрема у напівпрезидентських республіках, ставати активнішими та 

зумовлювати конфлікти з прем’єр-міністрами. У свою чергу О. Процик [805–807], через 

аналіз політичної практики країн Центрально-Східної Європи, стверджує, що статус 

урядів меншості ослаблює претензії прем’єр-міністрів ексклюзивно контролювати 

виконавчу владу і натомість ескалує готовність президентів брати безпосередню 

участь у внутрішньовиконавчих конфліктах, зокрема з приводу політичного курсу та 

особливостей формування урядів. Таке припущення залишається правильним навіть у 

випадку ідеологічної сумісності/неопозиційності позицій уряду меншості та глави 

держави. Адже уряд меншості тоді традиційно не наділений потенціалом долати 

вето президента чи протистояти його активності в інших сферах політичного життя. 

Відповідно доцільним є висновок, згідно з яким уряди меншості є ознакою політичної 

слабкості в умовах напівпрезиденталізму. Крім того, таку політичну слабкість чітко 

розуміють глави держав, які у контексті урядових кабінетів меншості намагаються 
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усіляко капіталізувати власні політичні вигоди. Прикладом була ситуація довкола глави 

держави у Литві В. Адамкуса (він позиціонувався як непартійний) і прем’єр-міністра 

коаліційного уряду меншості Р. Паксаса (з Ліберального союзу Литви (LLiS)) у 2000–

2001 рр. Після колапсу попередніх коаліційних урядів більшості Р. Паксаса й 

А. Кубіліуса, що функціонували у 1999–2000 рр., президент Литви "кинув виклик" 

прем’єр-міністрові Литви, зокрема з приводу його лідерського потенціалу в здійсненні 

виконавчої влади у державі.  

Запропоновану позицію значно посилює також й урахування композиційної 

структури легіслатур, у межах яких і якими формуються урядові кабінети меншості 

в усіх без винятку європейських парламентських демократіях. Річ у тому, що окремі 

уряди меншості, зокрема надто фракціоналізовані/фрагментовані, традиційно мають 

місце у слабких і поляризованих парламентах, котрі не спроможні підтримувати будь-

які сильні й рішучі урядові кабінети, а також переважно і сильні та рішучі дії тих чи 

інших урядових кабінетів, унаслідок чого парламентська фракціоналізація помітно 

сприяє активізації політичних та інституційних ролей глав держав. Це зумовлено тим, 

що, на відміну від ситуацій парламентської більшості або принаймні формування у 

ситуаціях парламентської меншості коаліційних урядів більшості [236], коли глави 

держав відносно ослаблені, а їхні вето- й урядово-формотворчі повноваження 

можуть бути подолані/анульовані, тим самим блокуючи можливості президентського 

активізму, в умовах надмірного плюралізму і значної парламентської фракціоналізації 

такі коаліційні уряди більшості виявляються складними для конфігурування. Тому 

перманентно (причому частіше в умовах напівпрезиденталізму) формуються уряди 

меншості, а глави держав та їхні рішення і дії мають більший потенціал превалювати у 

виконавчо-законодавчих відносинах. Окрім того, у напівпрезидентських системах узагалі 

тиск на формування коаліційних урядів більшості й однопартійних і коаліційних урядів 

меншості більший, ніж у парламентських системах. У зв’язку з цим у напівпрезидентських 

системах сумарний час функціонування урядів у ситуаціях парламентської меншості 

більший, аніж у випадку парламентських систем.  

Це, на думку Х. А. Чейбуба і С. Черних [236], доповнює факт дистинкції поміж 

напівпрезидентськими та парламентськими системами правління в їхньому рівні 
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парламентської фракціоналізації/фрагментації, а також у їхній відповіді на них. Річ у 

тому, що парламентська фракціоналізація є вищою у системах правління із всенародно 

обраними главами держав. Відтак у них частішими є ситуації парламентської меншості 

і, як наслідок, – формування коаліційних урядів більшості та меншості й однопартійних 

урядів меншості. Це призводить до теоретико-методологічного окреслення урядових 

кабінетів меншості у надмірно фракціоналізованих (передусім у контексті парламентів) 

напівпрезидентських системах у вигляді "інституційних катастроф". Адже вони звикло 

не в змозі забезпечувати законодавче схвалення та реалізацію власних програм, тому 

є значно менш ефективними, ніж урядові кабінети більшості. Одна з причин – дуже 

слабкий (на відміну від парламентських республік і монархій) або відсутній коаліційний 

ефект, унаслідок чого уряди меншості в умовах фракціоналізованих напівпрезидентських 

республік позиціонуються як законодавчо неефективні (про законодавчу ефективність 

урядів меншості детально йтиметься у наступному розділі дослідження). Це особливо 

стосується коаліційних урядів меншості, які (як засвідчує політичний досвід) інколи 

були причиною колапсу напівпрезиденталізму як конституційно-інституційної системи 

і краху чи занепаду демократичного політичного режиму. 

Для окреслення такого інституційного сценарію напівпрезиденталізму в політичній 

науці застосовують поняття "системи розділеної меншості" [15; 599; 935, с. 15]. За ним, ні 

президент, ні прем’єр-міністр (і взагалі ніхто) не має достатньої підтримки законодавчої 

більшості, внаслідок чого президент дистанційований від парламенту і прем’єр-

міністра, а парламент розділений у собі, що має наслідком формування уряду меншості. 

Інституційний сценарій системи розділеної меншості детермінований дуже значною 

(надмірною) фракціоналізацією/фрагментацією парламенту й у зв’язку з цим – 

частими змінами коаліцій і композицій урядів, безперервним втручанням президента у 

діяльність уряду та використання ним резервних повноважень, бажанням президента з 

результатів "всенародної легітимності" встановити персональний контроль над урядом 

і політичною системою (за умови, що президент і прем’єр-міністр представляють різні 

парламентські партії) [5; 9]. Це, як засвідчує політична практика і стверджує С. Скач [935, 

с. 124], має вагомий потенціал впливати на міжінституційну і виконавчо-законодавчу 

політичну стабільність і може бути причиною краху демократичного режиму й системи 
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правління, хоча на практиці таке й трапляється зрідка. Річ у тому, як констатують 

Х. А. Чейбуб і С. Черних [236], що напівпрезидентські системи розділеної меншості 

простежуються дуже нечасто і, зокрема, в 1946–2002 рр. становили лише 4% від усіх 

інституційних сценаріїв європейського напівпрезиденталізму: з них виокремлюємо інші 

сценарії, такі як система уніфікованої більшості й система розділеної більшості. Однак 

жодного разу і в жодній країні вони не були причиною колапсу демократії [359] (йдеться 

винятково про напівпрезидентські республіки, введені до нашого аналізу, хоч, для 

порівняння, системи розділеної меншості були причиною та передумовою колапсу 

демократичного режиму Веймарської Німеччини, Білорусі та Вірменії [366]). 

Натомість Р. Елгі [359] аргументує, що системи розділеної меншості можуть стати 

причиною та "спусковим механізмом" ослаблення інституційних підвалин, а не 

негайного знищення всіх атрибутів демократії. Це означає, що уряди меншості 

в умовах надмірно фракціоналізованих/фрагментованих парламентів можуть надто 

негативно впливати на ефективність і якість демократії, але це відбувається теж 

зрідка [359; 537]. Переважно йдеться про інституційні сценарії напівпрезидентських 

республік, котрі є молодими демократіями, оскільки вони більше схильні до 

ослаблення чи краху демократичних цінностей, аніж консолідовані демократичні 

режими [362]. Річ у тім, що саме у таких кейсах відсутність згуртованої парламентської 

більшості заохочує президентів здійснювати державне управління на підставі указів 

зі силою закону, ставлячи під загрозу перспективи демократичного виживання. 

Одночасно, ще деструктивнішими уряди меншості є у випадку тих напівпрезидентських 

республік, де президенти формально та фактично є сильними (активними) навіть 

до моменту апробації сценаріїв розділеної меншості (тобто у президенціалізованих 

або збалансованих варіантах напівпрезиденталізму). Зважаючи на це, Т. Чжун-Хсіенг 

і С. Скач аргументують, що за умов систем розділеної меншості саме сильні глави 

держав, зловживаючи владою, користуються такими інституційними сценаріями, 

аби стати "конституційними диктаторами" [264] в умовах напівпрезиденталізму [502; 935], 

хоч, як уже згадувалось, це і не зовсім притаманно для європейських парламентських 

демократій. Контраверсійно, але доповнюючи таку думку Р. Елгі [366] і Я. Х. Кім [531] 

детермінують: системи розділеної меншості можуть узагалі позитивно асоціюватись 
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з вищим рівнем демократії (ніж інші інституційні сценарії напівпрезиденталізму), 

навіть у випадку, коли їхньою характерною ознакою є наявність інституту формально 

сильного президента, що зумовлює нестабільність виконавчо-законодавчих відносин. 

Адже перевагою системи розділеної меншості може бути посилення механізмів 

стримувань і противаг, зокрема виконавчої влади, а також розширення патернів 

конституційної гнучкості й політичної інклюзивності: прем’єр-міністр може поставати в 

ролі стримуючого чинника потенційно недемократичної/поганої поведінки президента, 

а президент у такому випадку – бути менш схильним персоналізувати владу і діяти поза 

межами закону. Це особливо релевантно у молодих демократіях, але за умови, 

що в них ослабленими є інші політичні інститути і громадянське суспільство [472]. Крім 

того, так може відбуватись, оскільки у системах розділеної меншості президенти легше 

(за рахунок усебічної фракціоналізації парламентів) піддаються імпічментам, 

ніж прем’єр-міністри відставкам [531]. З огляду на це, цілком зрозуміло, що уряди меншості 

можуть трактуватись винятково як достатні причини/підстави або умовні чинники, 

але не безпосередні предиктори колапсу демократії у напівпрезидентських республіках.  

Так чи інакше, але сценарій системи розділеної меншості має бути важливим 

теоретико-методологічно, бо він може підтверджувати небезпеки урядів меншості 

в умовах напівпрезиденталізму для демократичного політичного режиму. Наголосимо, 

що в цьому зрізі спрацьовує формула, згідно з якою досягнення політичного консенсусу 

ускладнюється, коли зростає кількість політичних акторів. А їхня чисельність у 

такому випадку все ж збільшується, бо надмірно фракціоналізований парламент 

гостро стикається з проблемою колективних дій і менше здатний протистояти 

президентському активізму [989]. Прикладом (що частково вписується у логіку сценарію 

системи розділеної меншості) була ситуація довкола польського глави держави 

Л. Валенси, який був значно активнішим на початку 90–х рр. ХХ ст., коли Сейм 

складався з приблизно 30 різних політичних груп, найсильніша з яких контролювала 

всього 13,5% мандатів. Із цього приводу К. Ясієвич [495, с. 138] зауважує, що "слабкий 

парламент, неспроможний сформувати та підтримувати стабільний коаліційний уряд і 

уразливий до критики громадської думки, змушений поступитись президентові". 

Саме так трапилось у Польщі в контексті коаліційних урядів меншості Я. Білецького 
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та Я. Ольшевського у 1991–1992 рр. Хоча цього не простежувалось у подальші роки 

президентства Л. Валенси, коли значно менш фракціоналізованим став польський 

Сейм. Відповідно релевантним є висновок М. Тавітса [989], згідно з яким коли легіслатура 

містить когерентні та стабільні парламентсько-урядові більшості, тоді президентські 

ініціативи легко піддаються блокуванню. У такому випадку навіть найактивніші президенти 

обмежуються силою інших політичних інститутів (вето-акторів), чия згода має важливе 

значення для вироблення та реалізації політичного процесу. 

Окреслена аргументація з приводу вагомості впливу взаємозв’язку партійних 

систем і преференцій парламентських угруповань (як політичних акторів) на активізм 

глав держав особливо актуальна в контексті урядів меншості у тих державах, в яких 

президентів обирають усенародно (тобто у випадку європейських парламентських 

демократій йдеться про напівпрезидентські системи). Однак схожі зауваження також 

доцільно використовувати і стосовно президентського активізму у вибірці невсенародно 

(а в парламентах) обраних глав держав, тобто в контексті парламентських республік. 

Річ у тім, що залежно від того, чи президент належить або позиціонується з іншою 

партією, ніж політсили, представлені в урядовому кабінеті/урядовій коаліції, може 

зростати бажання глави держави активніше брати участь в управлінні політичними 

процесами і загалом державою. Для прикладу, свого часу (до 1999 р.) у парламентській 

Словаччині президент не був усенародно виборним, але мав політичні важелі для 

того, щоби змусити прем’єр-міністра (зокрема з уряду меншості) подати у відставку з 

огляду на те, що глава держави ідентифікувався із ширшою громадською та 

соціальною підтримкою і позиціонувався як "надпартійний". Подібно й відносини 

між прем’єр-міністром (щоправда – не уряду меншості) та президентом Угорщини 

Й. Анталом і А. Гьонцом характеризувались запеклими конфліктами, зумовленими 

різною партійно-ідеологічною приналежністю посадовців – навіть попри те, що згідно з 

угорською конституцією глава держави не має прямого всенародного мандата. Крім 

того, рівень активізму А. Гьонца суттєво знизився після того, як його (ініційована з 

ним) партія увійшла до урядової коаліції [746]. У свою чергу, активізм президента 

Чехії періоду парламентської республіки (такою вона була до 2012 р.) В. Гавела 

кореспондував з мінливістю/флуктацією "сили" парламентських партій, а відповідно – 
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зі "силою" парламенту. Внаслідок цього глава держави мав значно більший політичний 

вплив у встановленні композиції урядового кабінету та політичного порядку денного 

відразу після колапсу комунізму, а не пізніше – коли парламент зміцнився та став 

структурно організованішим. Тим не менше, сумарно у парламентських республіках 

(навіть у надмірно парламентсько-фракціоналізованих) політичний активізм президентів 

за умов урядів меншості є знано слабшим, аніж у випадку напівпрезидентських 

республік. Внаслідок цього уряди меншості, зокрема однопартійні, у парламентських 

республіках (як і в парламентських монархіях) є успішнішими й ефективнішими у 

провадженні власної програми та політично-законодавчого порядку денного, аніж у 

напівпрезидентських республіках. Окрім того, у парламентській системі правління 

уряди меншості (однопартійні та коаліційні) й коаліційні уряди більшості є майже 

сумірно ефективними, що різнить їх від напівпрезидентської системи правління. 

Підсумовуючи виконавчо-законодавчі детермінанти функціонування урядових 

кабінетів меншості в європейських парламентських демократіях, аргументуємо, що 

усереднено з-поміж них кабінети меншості формуються у парламентських монархіях, 

значно рідше – у напівпрезидентських республіках, найрідше – у парламентських 

республіках. Відповідно частка урядів меншості вища у парламентській, а не в 

напівпрезидентській системі правління. Водночас, прослідковано, що значною 

мірою на специфіку функціонування урядів меншості впливають імовірні конфлікти 

між главами держав і прем’єр-міністрами, внаслідок чого доведено, що інституційно 

слабкі кабінети (це зазвичай коаліційні уряди меншості) посилюють фактичні 

політичні повноваження глав держав. Це, зокрема, у світлі врахування композиційної 

структури легіслатур, у межах яких і якими формуються урядові кабінети меншості 

в усіх без винятку європейських парламентських демократіях, підтверджує очікування, 

що слабкість інших політичних інститутів значно підвищує активність глав держав, 

причому незалежно від систем державного правління. 

Додатковим патерном виконавчо-законодавчих відносин у контексті урядових 

кабінетів меншості є особливості/параметри їхньої парламентської відповідальності 

(що було розглянуто у попередніх розділах дослідження), зокрема у зрізі систем 

державного правління та порівняно з урядами більшості. З цього приводу, як 
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констатує Е. Дамгаард [304], існують всі підстави стверджувати, що уряди меншості 

піддаються значнішому контролю, а тому й відповідальніші, ніж уряди більшості. 

Значною мірою це зумовлено тим, що уряди меншості "вразливіші", ніж уряди 

більшості, оскільки потребують підтримки неурядових/опозиційних партій. Як 

наслідок, уряди меншості перебувають і під контролем парламентських процедур 

(у ракурсі виконавчо-законодавчих відносин), і під контролем чи обмеженням 

неурядових/опозиційних партій. У цьому сенсі уряди меншості постають "агентами" 

парламентської більшості, хоча композиційно сформовані з парламентської меншості. 

До речі, вразливість урядів меншості спричинена самими "контрактами" про їхнє 

формування у парламентах, оскільки згідно з ними парламенти ("принципали") можуть 

звільняти уряди меншості ("агентів") без додаткових причин та інформування. Що 

більш формалізовані "контракти" про формування урядів меншості, то складніше 

парламентам відправити уряди меншості у відставку. Ще важче уряди меншості 

відправити у відставку тоді, коли урядові кабінети як такі можуть за певних умов 

розпустити парламенти та призначити їхні дострокові вибори, адже така можливість 

урядових кабінетів може відлякувати опозиційні партії від дій, що завдають шкоди 

урядам (у тому числі й меншості) [301]. На підставі цього підсумовуємо, що ресурси 

парламентського контролю за урядами меншості є меншими у випадку, коли  

урядові кабінети й опозиційні партії пов’язані у системі взаємного ревізування. Це 

також є підставою для урядів меншості у вигляді агентів не завжди діяти "на милість" 

парламентам як принципалам. Однак це надто позначається на парламентсько-

законотворчому зрізі функціонування урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях, про який йдеться у наступному підрозділі дослідження.  

 

6.2. Парламентсько-законотворчий зріз функціонування урядів меншості 

в європейських парламентських демократіях 

 

Специфіка парламентсько-законотворчого/законодавчого зрізу функціонування 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях, як зазначено у попередніх 

розділах, полягає у тому, що вони не можуть так само просто, як уряди більшості, 
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втілювати свої передвиборчі обіцянки, які потребують законодавчого/парламентського 

схвалення. Річ у тім, що для прийняття законодавчих актів, зокрема для схвалення 

бюджетів, уряди меншості повинні одержувати підтримку неурядових/опозиційних 

парламентських партій. Це сумарно відповідає згадуваній специфіці отримання 

урядами меншості парламентських вотумів інвеститури чи недовіри, за результатами 

яких вони формуються і/або припиняють діяльність в європейських парламентських 

демократіях, і тотально різнить їх від урядів більшості. Відповідно важливими є два 

чинники законотворчої діяльності урядових кабінетів (більшості та меншості). По-

перше, (коаліційні) урядові кабінети більшості легше можуть контролювати порядок 

денний порівняно з урядовими кабінетами меншості. Це засвідчує: коли парламентська 

більшість збігається з розподілом між нею урядових портфелів, тоді уряд повинен бути 

спроможний організовувати легіслатуру для власної вигоди і мати голоси для 

виконання своєї програми чи декларації [226]. Натомість (однопартійні й коаліційні) уряди 

меншості зазвичай вдаються до формування тимчасових парламентських альянсів і 

голосуючих/законодавчих коаліцій з опозиційними політсилами, але не всі учасники 

таких альянсів наділені урядовими портфелями [591]. Це означає, що парламентські/урядові 

коаліції більшості можуть легко формувати та впливати на законодавчу поведінку, що 

посилює чи суперечить репутації складових їхніх партій. Натомість парламентські партії, 

які функціонують у межах урядів меншості, зобов’язані бути підготовленішими 

генерувати таку законотворчу поведінку, яка рефлектує їхні власні й інших партій 

політичні позиції. По-друге, спроможність уряду контролювати законодавчий порядок 

денний також пов’язана із формальними правилами діяльності легіслатури. Річ у тому, 

що централізовані законодавчі/парламентські правила здатні суттєво підвищувати 

спроможність урядових кабінетів уникати конфліктів між урядовими (і опозиційними – 

особливо у випадку урядів меншості) партіями. Натомість децентралізовані правила 

здатні спонукати опозиційні партії суттєвіше впливати на порядок денний, навіть 

усупереч позиціям урядових кабінетів.  

Доповнює ситуацію розуміння впливу на законотворчий процес в умовах урядів 

меншості парламентських комітетів. Адже вони переважно можуть визначати 

й детермінувати параметри модифікації законопроектів, у тому числі й урядових, 
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тому здатні навіть бути механізмами, які заважають урядовим партіям у процесі 

формування і модифікації законодавства [53; 652; 792; 906]. Ситуацію також може 

покращувати підтримка урядів меншості опозиційними (неурядовими) партіями, які 

натомість отримують певні політичні вигоди [210; 249, с. 50; 969, с. 40, 71], унаслідок чого 

уможливлюють прийняття законодавчих актів і підтримки законодавчих інституцій, 

ініційованих урядами меншості. Сумарно вплив опозиційних/неурядових партій на 

законотворчий процес за участі урядів меншості через парламентські комітети бачимо 

на підставі таких індикаторів, як: кількість постійних комітетів (вважають, що понад 

10 постійних комітетів сприяє вагомому опозиційному впливові); фіксованість сфер і арен 

спеціалізації постійних комітетів; функціональна відповідність постійних комітетів 

урядовим міністерствам; кількість призначень у комітетах на кожного законодавця 

(вважають, що коли існують обмеження у цьому напрямі, законодавці найімовірніше 

будуть фахівцями, які підвищуватимуть вплив і статус парламентської опозиції); 

пропорційний розподіл посад голів постійних комітетів (що пропорційніший 

розподіл, то менше посад голів постійних комітетів контролюють урядовий кабінет і 

урядові партії) [337; 764, с. 11; 947; 969, с. 40, 71].  

У цьому контексті з теоретико-методологічного ракурсу доцільно зауважити, 

що урядам меншості значно складніше просувати і реалізовувати власні законодавчі 

ініціативи у випадку, коли стосовно них в опозиції (унілатерально або як одна із 

опозиційних партій) перебуває ідеологічно серединна/медіанна політсила. Натомість 

уряди меншості законодавчо ефективніші тоді, коли в їхньому складі перебуває 

ідеологічно серединна/медіанна політсила. Це тісно корелює з ініціальною позицією 

К. Строма [969] про те, що уряди меншості є ймовірнішими/очікуванішими в умовах, за 

яких сильні законодавчі інституції дають змогу опозиційним партіям здійснювати 

певний вплив на політичний, зокрема законотворчий, процес. Адже в ситуаціях 

урядів меншості, коли серединна/медіанна партія перебуває в опозиції до урядів, 

кількість змін, які робляться в урядових/міністерських законопроектах, зростає з 

огляду на: а) ідеологічну дистанцію між автором законодавчої ініціативи (наприклад, 

конкретним міністерством або урядом загалом) та законодавчою коаліцією (з членів 

уряду/урядових партій і неурядових/опозиційних партій); б) ідеологічну дистанцію 
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між автором законодавчої ініціативи (приміром, конкретним міністерством чи урядом 

узагалі) й серединною/медіанною парламентською партією. 

У зв’язку з цим К. Стром виокремлює і вирішує проблему різних своєрідних типів 

голосуючих або законодавчих коаліцій, на підставі яких ідентифікується континуум 

стратегій конструювання урядами меншості патернів законодавчої більшості [969]. На 

одному "полюсі" дослідник поміщає законодавчі коаліції, котрі мають формальний 

і зовнішній характер та складаються переважно з одних і тих же партій у кожному 

законодавчому/парламентському голосуванні, саме тому вони відносно стабільні в 

часових межах. Натомість на іншому "полюсі" учений розташовує непостійні ("рухливі") 

й спеціальні (ad hoc) голосуючі/законодавчі коаліції більшості, згідно з котрими 

уряди меншості змушені конструювати законодавчі більшості в легіслатурах на  

нестійкій ("від голосування до голосування") основі [408]. Коли операціоналізуємо так 

звані "формальні" чи "зовнішні" голосуючі/законодавчі коаліції між двома і більше 

парламентськими партіями (із яких одна партія чи урядова коаліція партій контролює 

урядовий кабінет, а інша партія або партії залучаються до формальної коаліційної 

угоди з урядовим кабінетом і урядовими партіями, щоб забезпечити уряд голосуючою 

чи законодавчою більшістю у легіслатурі), то розуміння динаміки голосувань у межах 

парламенту/провідної палати парламенту виглядає простим. Річ у тому, що урядовий 

кабінет у такому випадку підтримуватиме довіру до легіслатури доти, поки не 

завершиться дія формальної угоди або не буде погоджено нової угоди з однією 

чи кількома новими парламентськими партіями. Відтак і законодавче голосування у 

такому випадку також буде передбачуванішим. Зокрема й тоді, коли партійна 

дисципліна у межах голосуючої/законодавчої коаліції буде високою, оскільки в такому 

випадку коаліція підтримуватиме всі чи майже всі законопроекти і пропозиції уряду. 

Це означає, що політологічний аналіз парламентських голосувань у межах такого 

сценарію урядів меншості не є складним питанням вивчення й окреслення переговорної 

динаміки формування урядових кабінетів, яка ініціюється на початку легіслатури 

або в умовах міжпартійних перестановок після колапсу існуючих до цього урядів [701]. 

На противагу операціоналізація так званих непостійних ("рухливих") і спеціальних 

(ad hoc) голосуючих/законодавчих коаліцій в умовах урядів меншості є нелегкою, 
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адже фактично перед кожним або майже кожним голосуванням постає питання 

узгодження партійно-ідеологічних і політичних непорозумінь та проблем. Навіть попри 

те (це вкрай малоймовірно), що партії узгоджуватимуть власні інтереси дуже тривало 

в умовах "підвішеного" парламенту, відтермінування прийняття тих чи інших урядово-

ініційованих законодавчих актів у легіслатурі може потенційно зумовити виникнення 

питання про вотум довіри уряду меншості. У такому випадку аналіз парламентських 

голосувань у межах такого сценарію урядів меншості є складним питанням вивчення 

й окреслення поступово-переговорної динаміки формування урядових кабінетів, 

але в розрізі кожної чи майже кожної законодавчої ініціативи урядів [408; 565]. Інакше 

кажучи, партії, які укладають і дотримуються формальних угод про формування 

урядів меншості, традиційно повинні бути стабільно-суміжними одна із одною хоча 

би в одному партійно-ідеологічному вимірі міжпартійної конкуренції, а партії, які 

ситуативно беруть участь у конструюванні спеціальних угод стосовно формування 

урядів меншості – нестабільно в жодному партійно-ідеологічному вимірі конкуренції 

[210; 410; 469]. 

Аналіз континууму стратегій конструювання урядами меншості законодавчої 

більшості доповнює Л. Геллер-Шворц [403]. З’ясовуючи особливості динаміки та зміни ролі 

парламенту в законодавстві за умови функціонування урядів меншості, учена визначає, 

що законодавча ефективність і парламентська відповідальність урядів меншості 

залежать від типу парламентської тактики і стратегії парламентських партій, а на 

цій підставі вирізняє декілька типів варіантів або сценаріїв (моделей) співпраці між 

політичними (урядовими й опозиційними) партіями в умовах урядів меншості. Серед 

них такі, як: 1) формальна коаліція із розподіленими посадами у виконавчій вертикалі; 

2) формальний пакт або договір, унаслідок кого опозиційна парламентська партія чи 

партії гарантують упродовж певного періоду підтримку урядовому кабінетові меншості 

в обмін на прийняття ним ключових політичних інтересів і курсу опозиційної партії чи 

партій; 3) неформальна домовленість/неформальне порозуміння між урядовою партією 

або партіями і третьою (неурядовою) партією, згідно з якими третя партія підтримуватиме 

урядовий кабінет меншості настільки довго, наскільки уряд адресуватиметься до 

ключових політичних інтересів третьої партії; 4) створена під конкретне завдання 
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коаліція чи більшість (ad hoc коаліція або більшість), де її урядова партія або партії 

мають ситуативну (на одне чи кілька голосувань) підтримку опозиційних/неурядових 

партії чи партій; 5) "покладені на самих себе стриманість (або страх)" опозиційних 

партій, унаслідок чого урядовий кабінет меншості поводиться так, ніби він має 

підтримку парламентської більшості, хоча насправді опозиційні партії регулюють 

свою парламентську відвідуваність і голосування за урядові законопроекти [403, с. 68]. Це 

сумарно означає, що в контексті урядів меншості, на противагу формальних пактам 

і коаліціям, можуть свідомо генеруватись або ситуативно створюватись неформальні, 

"рухливі" й ефемерні коаліції. 

Відповідно слушним в цьому ракурсі є твердження Я. Стюарта [949], який зауважує, 

що коаліційна (коаліційно-стратегічна) теорія формування та законотворчої діяльності 

урядів меншості обов’язково має бути суплементована інституційною перспективою. 

Саме тому в цьому розрізі цілком очевидно, що крім партійно-ідеологічного виміру 

міжпартійної конкуренції, парламентська/законодавча підтримка урядів меншості 

може визначатись і виборчими стимулами. Такий підхід похідний від численних 

наукових розвідок, присвячених проблемі урядової стабільності. Адже вони інтегрують 

різні припущення про те, що очікувані вибори спроможні припинити повноваження 

кабінетів [328; 433; 567; 613; 1031]. У цьому контексті передбачення формування та 

стабільності урядів меншості ідентифікується тим, яка опозиційна партія чи партії 

будуть підтримувати уряд меншості у випадку критичних голосувань, тобто дуже 

важливих законопроектів. Примітно, що популярні опозиційні партії припинятимуть 

політичну підтримку урядових кабінетів меншості тоді, коли вони очікуватимуть 

електоральних успіхів, у зв’язку з чим зменшуватиметься потенціал урядових кабінетів 

меншості просувати власні законодавчі ініціативи у легіслатурі. На противагу цьому, 

непопулярні опозиційні/неурядові партії переважно будуть готові іти на компроміс та 

підтримувати уряди меншості, оскільки вони намагатимуться уникнути втрати 

парламентських мандатів за результатами очікуваних виборів. 

Накладаючи на електоральні очікування парламентських партій окремі принципи 

теорії вето-гравців Дж. Цебеліса (зокрема ідею про те, що законодавчу поведінку 

колективного актора визначає його ідеальна позиція у партійно-політичному просторі, 
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внаслідок чого такий актор турбується головно чи винятково про свої політичні 

вигоди) [1010], а також апелюючи стосовно варіанта формування уряду меншості, зокрема 

однопартійного, за участі серединної/медіанної партії, цілком зрозуміло, що такий 

варіант уряду меншості у законотворчому контексті емпірично наближається за 

суттю до уряду більшості [401]. З цього приводу Г. Дьорінг [338] зауважує, що у такому 

уряді будь-яка його позиція є центристською чи серединною/медіанною, хоча й 

підтримується або може підтримуватись (толеруватись) лівими та/чи правими (щодо 

уряду) парламентськими партіями. Проте оскільки такі партії підтримки формально не 

формують урядового кабінету і не становлять його частини, то жодна "партія – вето-

гравець" не може заперечити установлений порядок денний законотворчого процесу. 

Маючи єдину урядову партію, а відтак і єдиного колективного вето-гравця, такі 

уряди меншості можуть (особливо коли парламентські регламенти допускають усіляку 

обмежувальну поведінку) генерувати власну ідеальну політичну позицію [1010, с. 35].  

Це регламентує, що у випадку операціоналізації однопартійних урядів меншості 

існує велика ймовірність використання ними обмежувальних правил законотворчого 

процесу [338]. Натомість в оману вводить той момент, що саме уряд меншості, який 

в будь-коли може бути легко відправлений у відставку на підставі процедури  

парламентського вотуму недовіри, застосовує обмежувальні процедури у контексті 

прийняття ініційованих ним законодавчих ініціатив. Однак причина використання 

обмежувальних процедур зумовлена радше серединним/медіанним позиціонуванням 

певних однопартійних урядів меншості (якщо вони справді складаються зі серединних 

партій). Адже вони у такий спосіб можуть апелювати до медіанної політичної позиції 

як обмежувальної альтернативи, котру приймають або ж принаймні не заперечують 

прихильники уряду меншості в легіслатурі. Важливо також і те, що оскільки уряди 

меншості не спроможні командувати/керувати парламентською більшістю, то вони 

з очевидних причин повинні утримуватись від ініціювання конфліктних законодавчих 

ініціатив. Однак і суплементарно треба зважати й на те, що всі дії парламентських партій 

водночас не можуть бути спрямовані винятково на політичні вигоди, оскільки деякі з 

них зорієнтовані на посади чи очікувані результати виборів, а тому й підтримують 

(постійно або ситуативно) уряди меншості у політичних питаннях [458]. Саме внаслідок 
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цього, на думку А. Лейпхарта, часте формування урядів меншості робить країни 

консенсуснішими у виконавчо-законодавчому вимірі [591]. Доповнюючи таку позицію 

емпіричніше, Е. МакГанн [664, с. 73] зауважує: наприклад, у Данії, Норвегії чи Швеції, в 

яких уряди меншості й традиція консенсусного політико- та законотворення існує в 

зрізі формального правила більшості, саме це правило заважає непримиренності партій. 

Екстраполюючи теоретико-методологічні й емпіричні атрибути та параметри 

законодавчої спроможності урядів меншості на патерни їхньої законотворчої ефективності, 

треба усвідомити, що здійснювати це доцільно з огляду на диверсифіковану поширеність 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях. Окреслена проблема є 

актуальною в контексті теоретизування впливу контексту більшості й меншості на 

здатність урядових партій поважати власні політичні платформи, ефективність та 

чутливість урядових партій у парламентських демократіях [389, с. 3], а також на примітну 

можливість урядів меншості й "підвішених" парламентів забезпечувати підзвітність 

і відповідальність [659]. Ця проблема найчастіше детермінується та формулюється як 

перевірка дихотомій "продуктивність – дисфункціональність", "життєздатність – 

нестабільність", "нормальність – ненормальність", "ефективність – неефективність" [149]. 

Однак, за винятком окремих наукових праць, питання досліджено побіжно [153; 269; 

406; 680; 1000] (не враховуючи законотворчість, про політичні й соціально-економічні 

наслідки й ефективність урядів меншості йтиметься далі), особливо емпірично. Проте 

систематичний теоретико-методологічний і емпіричний (порівняльний) аналіз законотворчої 

ефективності урядів меншості важливий, адже він дає змогу розкрити поведінку різних 

партій у зрізі урядування меншістю і перевірити дотримання ними своїх платформ. 

Як засвідчують різні наукові розвідки, поведінка урядів меншості у такому 

контексті пояснюється різними змінюваними чинниками, зокрема "гіперпартійним 

змагальним середовищем", змагально кооперативною політичною культурою, 

неповним чи неправильним розумінням ролі урядових і опозиційних парламентських 

партій у ситуації парламентської меншості, парламентськими правилами, які можуть 

бути модифіковані з метою підвищення стимулів до співпраці. Відповідно у такому 

окресленні уряди меншості трактуються як такі, до яких можуть бути застосовані 

принципи і сталого, і спеціального (ad hoc) законодавчого компромісу [149]. Водночас 
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Е. Форсі [389, с. 3], Д. Гуд [419, с. 31], Г. МакКендлесс [659, с. 31–35] і П. Расселл 

[863] вказують, що уряди меншості мають виявляти більше "чутливості" і "відповідної 

реакції" щодо опозиційних партій і громадської думки в ракурсі законотворчості. Однак 

вони мають надавати вагомішої ролі і легіслатурам, котрі позиціонуються у такому 

випадку як більш відповідні демократичним теоріям управління і парламентаризму. 

Таку позицію розширює П. Добелл [330], який зауважує, що розширення процедурних 

правил, які посилюють роль парламентських комітетів, окремих депутатів та опозиції, 

сприяє відповідальності/підзвітності й комплексній залежності урядів меншості від 

розміру урядової партійної меншості та відносної важливості опозиційної/неурядової 

більшості. У випадку, коли жодна опозиційна партія не може із легкістю забезпечити 

варіанта парламентсько-урядової більшості, це сприяє генеруванню стимулів співпраці 

урядових та опозиційних партій у межах урядів меншості, адже депутати у такому 

випадку починають відшуковувати різні погляди для просування політики/курсу, 

які становлять взаємний інтерес. 

Тому Р. Конлі [268; 269] аргументує, що відмінність законотворчої ефективності 

урядів більшості й урядів меншості незначна та мінлива й інколи дуже залежна від 

контексту. Подібно П.–Л. Міно [680] стверджує, що з огляду на такі критерії, як частка 

прийнятих урядових законопроектів від усіх прийнятих законопроектів, частка 

прийнятих урядових законопроектів від усіх запропонованих законопроектів, середня 

кількість сесій для прийняття законопроекту й інтервал між початком (бюджетної) 

сесії та прийняттям бюджету, не існує суттєвої відмінності між урядами більшості 

та меншості у здатності виконувати свої законодавчі й бюджетні функції. Окрім того, 

вчені помічають [1000], що уряди меншості, внаслідок тіснішої співпраці та значнішої 

кількості компромісів між урядовими та опозиційними партіями, можуть бути навіть 

законотворчо ефективнішими, ніж уряди більшості. Подібного висновку дотримуються 

й інші (особливо канадські) вчені, зокрема Ч. Страхл [950] і П. Расселл [862; 864]. 

Вони акцентують на досить вагомому взаємозв’язку між акомодаційними нормами і 

процедурами та репрезентаційними/представницькими перевагами урядів меншості. 

Загалом на підставі емпіричних перевірок доведено, що законотворча і бюджетна 

ефективність урядів меншості детермінована поєднанням партійно-урядових і партійно-
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опозиційних чинників і впливом ЗМІ й громадської думки. Так, П. Блек [153] пов’язує 

ефективність урядів меншості з п’ятьма магістральними чинниками: 1) способом 

приходу до влади і поведінки урядів меншості; 2) сприйняттям усіма партіями 

та громадськістю цінності співпраці й готовності партій до співпраці; 3) станом 

існуючої міжпартійної динаміки, зокрема з приводу встановлених відносин, довіри і 

спільних інтересів партій; 4) толеруванням партійним кокусом і громадськістю феномену 

уряду меншості; 5) наслідками агентства, зокрема у контексті позиціонування і взаємин 

лідерів партій. Натомість Л. Геллер-Шворц [403] зауважує, що сприйняття урядовою 

партією чи партіями, опозиційною партією або партіями, громадськістю та ЗМІ 

того, що парламентські вибори не згенерують урядово-парламентської більшості, 

є ключовим чинником, який впливає на поведінку урядових і опозиційних політсил. 

Що сильніше це сприйняття, то більша ймовірність досягнення політичними силами 

спільної позиції, внаслідок чого зростає законотворча ефективність уряду меншості. 

Відтак дослідниця констатує: на законотворчу спроможність урядів меншості впливають 

парламентсько-детерміновані чинники – якість комунікації між партіями, наявність 

урядово-парламентської програми, можливість впливати на політичний процес 

за допомогою балансування влади і формування спеціальних (ad hoc) коаліцій.  

Усі ці чинники важливі й крізь призму теорії партій, партійних систем та коаліцій, 

і крізь призму інституційних перспектив (зокрема у світлі різних варіантів теорії 

неоінституціоналізму). Приміром, М. Гервайс [406] перевіряє і верифікує версію кожного 

теоретичного підходу, адаптованого до логіки порівняльного аналізу урядів меншості, 

скомпонованих на основі спеціальних (ad hoc) голосуючих/законодавчих коаліцій, і 

аргументує, що найжиттєздатнішим поясненням спостережуваних закономірностей 

тривалості й ефективності рядів меншості є раціональна перспектива. На його погляд, 

ключову роль відіграють такі змінні переговорної впливовості політичних партій, як 

ідеологічно-політичний простір між урядовими й опозиційними політсилами, 

наявність або відсутність спільної мети політсил у неідеологічних питаннях, а також 

електоральний підрахунок кожної партії в контексті її готовності брати участь у  

формуванні чи припиненні повноважень уряду меншості. У свою чергу, К. Стром [969] 

зауважує, що уряди меншості, а також конкуруючі у такому випадку партії парламенту 
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по суті й фактично функціонують у проспективному/вичікувальному режимі, бо вони 

передбачають і очікують парламентські вибори у контексті обмірковувань варіантів 

відносних витрат на їхні проведення або відносних витрат на підтримку стабільності 

чинного уряду меншості. Відповідно, як констатують К. Стром і В. Мюллер [979], поведінка 

парламентських партій у цьому випадку може бути орієнтованою на одержання 

посад, голосів виборців або досягнення політичних цілей. Така тріада – своєрідний 

діапазон можливої поведінки політичних партій у будь-якому конкретному кейсі 

уряду меншості, а тому може визначати його законотворчу ефективність. Поведінка 

партій, яка спрямована на отримання посад, мотивується їхнім бажанням одержати 

контроль над виконавчою владою у парламентській демократії, зокрема на підставі 

внутрішніх причин (цінності посад в урядовому кабінеті) й інструментальних цілей 

партій (здатності контролювати політичний процес). Зауважимо: така поведінка не 

ефективна в контексті реалізації законотворчої діяльності урядового кабінету 

меншості, оскільки уряд меншості у цьому випадку традиційно орієнтується на 

ситуативні голосуючі/законодавчі коаліції. У свою чергу, поведінка партій, орієнтована 

на отримання голосів електорату, мотивується бажанням партій інструментально 

мобілізувати виборців і змусити їх проголосувати за конкретні політсили. Саме 

тому вона також не дуже ефективна в контексті реалізації законотворчої діяльності 

урядового кабінету меншості. Зрештою, поведінка партій, орієнтована на досягнення 

політичних цілей, акцентує на амбіції політсил імплементувати конкретні ініціативи, 

а, отже, змушує їх дискримінаційно розрізняти ймовірних коаліційних партнерів і 

саме тому значно сприяє збільшенню законотворчої ефективності урядових кабінетів 

меншості. Усе це сумарно означає, що, з раціональної перспективи, політичні партії 

є суб’єктами/акторами політики зі змінними наборами ймовірної поведінки, а тому 

вони в контексті ймовірних або чинних урядів меншості можуть стабільно чи мінливо 

підходити до вибору стратегій власної превалюючої поведінки. Якщо партії уряду 

меншості мотивовані переважно посадовими цілями, тоді вони намагатимуться 

якомога довше залишатись при владі, аби досягнути "виграшних умов" для того, 

щоб сформувати згодом (після парламентських виборів) уряд більшості. Якщо ж партії 

уряду меншості мотивовані головно електоральними цілями, то вони діятимуть 
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винятково у напрямі одержання виборчих преференцій, навіть позбавляючись посад 

або припиняючи підтримку урядових кабінетів меншості. Зрештою, якщо партії уряду 

меншості чи опозиції керуються передусім політичними цілями, вони старатимуться 

всіляко просувати свої ключові політичні позиції, поступаючись менш важливими 

та суплементарними електоральними обіцянками [149].  

Однак у розглядуваному зрізі науковці, зокрема Б. Хан [447], М. де Діос [309] 

і Р. Хользхакер [473], аргументують: часте формування урядів меншості позиціонується 

інституційним чинником, який спонукає політичні/парламентські партії змінювати 

власні політичні програмні (представлені у маніфестах) позиції, а парламентська 

перевірка виконавчої влади та залучення легіслатури до розробки законопроектів і 

процес законотворення є відчутнішими в умовах урядів меншості. Окрім того, 

іноді спрацьовує достовірність загрози формування уряду меншості, який може дати 

політичній партії величезну перевагу в переговорному процесі під час створення 

уряду, але може призвести до надто упередженого розподілу міністерських портфелів 

між партнерами (уряду й опозиції) з коаліції [804]. Для прикладу, новітні дослідження 

парламентсько-законодавчої/урядово-виконавчої політики у Данії, країні з найбільшою 

частотою формування урядів меншості в Європі, продемонстрували взаємозв’язок 

між непереможними урядами меншості й розвитком сильної та політично активної 

державної служби [254]. Вони виявили, що уряди меншості можуть бути стабільними й 

ефективними навіть у контексті укоріненого патерну біполярно-блочної політики [422]. 

Це зумовлено тим, на думку Т. Бейла та Т. Бергмана [112], що партії підтримки урядів 

меншості вважають за краще "толерувати" уряди "ззовні", тобто без формального 

отримання урядових/міністерських портфелів, одночасно сподіваючись на майбутні 

електоральні результати. З цього приводу Х. А. Чейбуб, А. Пшеворські і С. Саєг [231; 232] 

зауважують, що у ситуаціях перманентного формування урядів меншості вони не є 

менш законотворчо ефективними, аніж коаліційні уряди більшості, хоча й можуть 

бути менш законотворчо ефективними, аніж однопартійні уряди більшості. Крім 

того, Х. А. Чейбуб [234] вважає, що ситуації поєднання інституційних сценаріїв урядів 

меншості й глав держав без підтримки більшості у легіслатурах традиційно не ведуть 

стосовно ускладнення виконавчо-законодавчих відносин і погіршення ефективності 
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законотворчого процесу. Відтак вони майже не впливають на стабільність/виживання 

конституційних систем правління (це менше торкається передусім парламентських 

демократій з їхніми парламентськими та напівпрезидентськими системами правління, 

але більше – президентських демократій з президентською системою правління). 

У цьому ракурсі критично важливим і суплементарним є висвітлення деяких 

емпіричних аспектів законотворчої активності й ефективності урядів меншості в 

європейських парламентських демократіях (зокрема в тих, де уряди меншості 

формуються часто і навіть перманентно). Наприклад, згідно з науковою позицією 

Ф. Дж. Крістіансена і Р. Б. Педерсена [242; 248; 249; 252], К. Ауела й А. Бенца [100], 

у більшості кейсів скандинавських парламентських демократій (особливо в Данії та 

Норвегії), з огляду на парламентські вето-повноваження, уряди і легіслатури розвивають 

патерни виконавчо-законодавчих відносин, до яких залучена неформальна співпраця за 

закритими дверима між акторами, що релевантні у випадку забезпечення урядам 

парламентської більшості. Це особливо властиво саме в контексті урядів меншості, 

коли кабінети та партії "повинні вкладати більше енергії в перемовини для того, щоб 

уникнути вето" [100, с. 377]. Такі перемовини, як уже продемонстровано і акцентують 

А. Лупіа та К. Стром [612], можуть проводитись "від питання до питання", а можуть і 

бути інституціоналізовані у формі стабільних коаліцій, за допомогою яких вдається 

скоротити витрати на реалізацію законотворчого процесу за участі урядів меншості.  

Це чітко аргументує, що в скандинавському (і не лише) випадку уряди меншості 

схильніші залучати до перемовин різні партії підтримки на різних етапах у 

процесі прийняття політичних і законодавчих рішень. Така виконавчо-законодавча 

й міжпартійна динаміка обмежує потенціал гіпотетичного зсуву владних ресурсів 

у контексті протистояння урядів і парламентів. Однак навіть попри це, унаслідок частого 

формування урядів меншості у деяких скандинавських країнах їхні національні 

парламенти традиційно позиціонуються дослідниками, зокрема Е. Дамгаардом [94] 

і Б. Е. Рашом [817], як "досить сильні" або ж "активні". Це відповідає дослідницькій 

позиції К. Строма [960], згідно з якою що більший потенційний вплив мають опозиційні 

групи у парламенті, то меншими стають вигоди урядів і взагалі менш привабливими 

позиціонуються урядові установи, внаслідок чого суттєво лімітується їхня здатність 
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просувати власні законодавчі ініціативи у легіслатурі. У цьому контексті цілком слушні 

зауваги Х. Педерсена і Ф. Дж. Крістіансена [769], які вказують, що данські (скандинавські) 

уряди меншості є слабкими, натомість парламенти значною мірою контролюють 

процес законотворчості, адже вони мають право встановлювати розклад парламентських 

дебатів, а уряди ж не здійснюють практичного жодного контролю за порядком дій у 

парламентських комітетах. Суплементуючи це із фактом, що, наприклад, у Данії 

законопроекти вважаються неприйнятими/відхиленими, якщо вони не розглянуті до 

кінця парламентської сесії (вона триває рік), доходимо висновку: уряди (особливо 

меншості) в цій країні у законотворчому процесі перебувають під сильним тиском 

парламенту. Внаслідок цього деякі дослідники, зокрема Г. Дьорінг [337], зазначають, що 

данські уряди найменше здатні контролювати законотворчий процес з-поміж усіх 

європейських парламентських демократій. Однак у комбінації з повноваженнями та 

ролями послідовних легіслатур є достатньо законотворчо і політично ефективними, 

хоч і диверсифікованими в цьому зрізі. Так, четвертий урядовий кабінет П. Расмуссена 

у Данії (1998–2001 рр.), що компонували "Соціал-демократи" (Sd) і Данська соціал-

ліберальна партія (RV), позиціонувався як слабкий і неефективний коаліційний уряд 

меншості, оскільки його підтримка більшістю у парламенті ґрунтувалась на позиції 

"Червоно–зеленого альянсу" (En-O) – ультралівої політичної сили. Натомість дуже 

сильним і законотворчо ефективним був другий коаліційний урядовий кабінет меншості 

Ф. Расмуссена (2005–2007 рр.), сформований Ліберальною партією Данії (V) та 

Консервативною народною партією (KF), бо він у законодавчій більшості опирався 

на праву Данську народну партію (DF). У першому випадку уряд меншості покладався 

на ситуативну (ad hoc) підтримку неурядової партії, а в другому – на стабільну та 

формальну підтримку неурядової партії [769].  

Це в емпіричному і, як наслідок, теоретико-методологічному розрізі аргументує, 

що слабкі урядові кабінети меншості частіше, ніж сильні урядові кабінети меншості 

використовують компрометуючі стратегії у конструюванні голосуючої/законодавчої 

більшості. Саме тому Ф. Дж. Крістіансен [248] вважає, що слабкі уряди меншості 

залишають більше простору для впливу опозиційних парламентських партій, ніж 

сильні уряди меншості. Також науковець зазначає [242], що якщо урядовий кабінет 
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меншості не є результатом тих чи інших життєздатних альтернатив, а стикається з 

"ворожим середовищем" і опором опозиційних партій, то процес прийняття політичних 

рішень може бути заведений в інституційний і міжпартійний глухий кут, унаслідок чого 

може ініціюватись і ескалуватись політична криза. З іншого боку, К. Стром [969] стверджує, 

що значна кількість урядів меншості, сформованих на підставі формальних коаліційних 

домовленостей з опозиційними партіями, фактично є "урядами квазіменшості". Адже 

вони детермінуються постійною зовнішньоурядовою партійною підтримкою, у зв’язку 

з чим гарантують собі стабільну голосуючу/законодавчу більшість і є "гнучкішими", 

ніж уряди меншості, згенеровані на підставі спеціальних (ad hoc) домовленостей. Такі 

уряди меншості можуть бути навіть законотворчо ефективнішими, ніж уряди більшості. 

Це змушує науковців дотримуватись позиції, згідно з якою уряди меншості можуть 

інституційно і функціонально бути майже еквівалентними урядам більшості.  

Емпіричний аналіз законотворчої ефективності урядів меншості в європейських 

парламентських демократіях вагомо доповнює інституційно зумовлена національно-

регіональна (національно-субнаціональна) специфіка, інкорпорована у державах із 

федеративною формою державного устрою. Про це зауважує Б. Філд [380–384], який на 

підставі досвіду Іспанії (після 1975 р.) виявляє, що (національні) уряди меншості 

можуть додатково або на противагу традиційним механізмам опиратися на політичні 

союзи/альянси на дистинктивних рівнях багаторівневого урядування. З погляду вченого, 

регіональні партії з представництвом у національному парламенті й субнаціональною 

урядовою відповідальністю забезпечують критичний зв’язок між різними рівнями 

урядування. У такому випадку урядовий (на різних рівнях урядування) контроль за 

парламентським порядком денним гіпотетично може посилювати ефективність урядів 

меншості [969, с. 110; 1010, с. 98]. Причому зв’язок тут прямопропорційний, адже що 

більші повноваження уряду контролювати порядок денний, то ефективнішим має бути 

уряд (у тому числі й меншості) в просуванні власних законодавчих ініціатив. Відповідно 

цілком зрозуміло: управлінська та законотворча успішність і ефективність урядів 

меншості детермінована політичними інститутами (тобто інституційно), а ті в свою 

чергу – параметрами багаторівневого урядування та міжпартійною динамікою, котрі 

сумарно визначають переговорну "силу" урядових кабінетів і створюють або 
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руйнують стимули опозиційних партій співпрацювати із урядами меншості [384]. 

Інакше кажучи, спрацьовує теоретико-методологічне обґрунтування, згідно з яким, 

якщо парламентські інститути схиляють чашу терезів і міжінституційний баланс на 

користь урядів, то потрібно очікувати зростання їхнього управлінського потенціалу 

та законотворчої ефективності. Це ж значно суперечить традиційній науковій 

літературі, присвяченій проблематиці урядів меншості, адже, згідно висновків Б. Філда, 

зростання "сили" парламентських інститутів (сумарно парламентської "сили") сприяє 

збільшенню частоти формування урядів меншості [384]. Отже, уряди меншості частіше 

формуються, коли вони очікувано та фактично стикаються із більшими складнощами 

урядування. Це відповідає логіці Дж. Цебеліса: якщо уряди наділені повноваженнями 

контролю і зміни політичного й інституційного порядку денного, з-поміж них 

превалюватимуть кабінети меншості [1010, с. 98]. 

Відтак теоретико-методологічно й емпірично не завжди підтверджується 

висновок, згідно з яким уряди меншості (зокрема однопартійні) є менш успішними 

законодавчо/законотворчо, тому й мають проводити негативні політичні та соціально-

економічні наслідки й ефекти (про котрі йтиметься у наступному розділі). Крім 

того, політологічно аргументовано, що однопартійні уряди меншості можуть бути 

законотворчо ефективнішими, аніж коаліційні уряди – меншості та більшості, а 

серед коаліційних урядів кабінети більшості й меншості є сумірно ефективними [231]. Така 

логіка засвідчує: загалом уряди меншості в світлі теорій партій, партійних систем 

і коаліцій не повинні трактуватись як "провали" урядово-формотворчого процесу. З 

них менш законотворчо ефективними можуть бути коаліційні кабінети меншості, в 

котрих партійна політика настільки надмірно поляризована, що урядові/міністерські 

портфелі повинні розподілятись в обмін на політичні компроміси, унаслідок чого 

окремі коаліційні уряди меншості позиціонуються як внутрішньорозділені в політичних 

уподобаннях. На противагу однопартійні уряди меншості традиційно формуються у 

країнах та системах правління, де дистанція партійної політики значно менша, у 

зв’язку з чим такі урядові кабінети є успішнішими законотворчо. Усе це сумарно 

підтверджує висновок К. Строма, що уряди меншості (хоч і не у всіх конституційних 

системах правління й не у всіх інституційних сценаріях) є нормальним способом 
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інституційно-політичного життя [969]. Схожа позиція К. вон Бейме [1020, с. 117], згідно з 

якою уряди меншості у скандинавських системах не є менш ефективними, аніж 

уряди більшості в інших політичних системах (хоча теоретико-методологічно відомо, 

що уряди меншості можуть спричиняти "інституційні лиха та катастрофи" в умовах 

президентських систем правління [231; 869]). Проте це означає й інше: кабінети 

меншості повинні бути обережнішими та поінформованішими у процесі пропонування 

ними своїх законодавчих ініціатив у легіслатури, адже в деяких конституційних 

системах саме законодавчі ініціативи урядів можуть стати причиною виникнення 

питання про вотуми довіри чи недовіри чинним кабінетам [654]. Це сумарно засвідчує, 

що уряди меншості можуть бути, але не обов’язково є менш законотворчо успішними 

і продуктивними, ніж уряди більшості. Однак уряди меншості усереднено не приречені 

на інституційний провал, у термінах довговічності та парламентської активності, 

частіше, ніж уряди більшості [268]. Це особливо актуально в тому контексті, що не завжди 

панацею становлять уряди більшості, які можуть частіше, ніж уряди меншості наражатись 

на скандали та міжінституційні й інституційні кризи. Річ у тому, що достовірно не 

відомо, чи уряди більшості у конкретному політичному кейсі провадитимуть значну 

кількість законів, а тому і будуть законотворчо ефективними. Водночас не обов’язково 

гарантовано, що уряди меншості унілатерально приречені на просту консервацію 

існуючого законодавчо-політичного поля та стану речей. Тобто законотворчий 

вимір активності урядів меншості (як і урядів більшості) часто ситуативний і залежить 

від партологічних, коаліційних та інституційних детермінант їхньої активності. Проте 

можна стверджувати що кабінети меншості як стереотиповане явище в європейських 

парламентських демократіях детермінуються легітимним характером і сприйняттям.  

 

6.3. Призначення та відповідальність, повноваження й ролі прем’єр-

міністрів, міністрів і державних службовців в урядах меншості європейських 

парламентських демократій 

 

Попри доволі значну частоту формування й інституційно-законотворчу 

стереотипність, уряди меншості в європейських парламентських демократіях зазвичай 
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дистинктивно позиціонуються у контексті оцінювання особливостей призначення 

і відповідальності, повноважень і ролей прем’єр-міністрів, міністрів та державних 

службовців. Тим не менше, Ж. Блондель [170] з цього приводу наголошує, що уряди 

меншості підпадають під загальнотеоретичний патерн партійних урядів у контексті 

окреслення взаємозв’язку між процесами призначень, політико- і законотворення 

та патронажу. Адже навіть у контексті урядів меншості взаємовідносини із-поміж 

окресленими складовими гіпотетично можуть виявлятись у різних форматах. Так, 

партії можуть висувати кандидатів у міністри з метою гарантувати здійснення 

певних політичних процесів; міністри урядів можуть призначати або впливати на 

призначення вищих партійних функціонерів своїх політсил, у такий спосіб зменшуючи 

ймовірність і потенціал внутрішньої опозиційності у політсилах; партії можуть не 

вимагати міністерських (урядових) портфелів в обмін на політичні компроміси та 

врахування їхніх партійно-ідеологічних переваг/преференцій. Із огляду на те, що уряди 

потребують парламентської підтримки, відносини між призначеннями і патронажем 

вибудовуються довкола компромісу між урядом, що бажає, аби його політичний 

курс сприймали, та партіями, які хочуть отримати прихильність. Унаслідок цього 

відносини між партіями й партійними урядами, як частково розглянуто у попередніх 

розділах дослідження, можуть визначатись різними особливостями/відмінностями. 

Перша з них стосується політичних акторів, які залученні в урядово-формотворчий 

процес. Оскільки декотрі партії більше зацікавлені у досягненні власних політичних 

цілей, не будучи членами урядових кабінетів, вони погоджуються на обмін  

одного типу вигод (зокрема політичних преференцій) на інший тип вигод (зокрема 

отримання політичної/урядової влади). У зворотній ситуації урядові партії та уряд 

пов’язані прямолінійніше, оскільки вони сумнішають свої політичні та владні 

вигоди. Друга особливість/відмінність окреслюється тим, хто є ініціативнішим у 

міжінституційних відносинах – партії чи уряди. У випадку, коли урядові призначення 

здійснює партія задля досягнення нею певних політичних результатів або ж з метою 

полегшення розподілу владних вигод, ініціатива зосереджується в партії. Якщо ж на 

партійні призначення впливає урядовий кабінет чи патронаж розподіляють з метою 

згладжування певних аспектів урядової політики, ініціатива зосереджується в урядовому 
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кабінеті. Зрештою, третя особливість/відмінність детермінується характером 

взаємозв’язків між партіями й урядами, а відповідно між призначеннями, політичним 

процесом і патронажем. Так, взаємозв’язок між процесом політикотворення та 

патронажем ґрунтується на обміні [277]. Адже партії, які утримуються від приєднання 

до урядів і одержання міністерських/урядових портфелів, дуже часто (особливо у 

випадку урядів меншості) натомість/в обмін отримують певні політичні преференції. 

На противагу, деякі міжінституційні взаємозв’язки відбуваються у формі "ланцюга", 

бо здійснення партіями чи урядами призначень приводить до політичних рішень, а у 

випадку призначень/номінування кандидатів на посади міністрів партіями – до 

розподілу патронажу [74; 964]. 

З огляду на це, патерни призначень, відповідальності й повноважень в умовах 

урядів меншості специфічні, оскільки специфічні й схеми зв’язків, котрі їх 

регламентують, зокрема конструювання урядів за схемою політичної підтримки 

перших без участі у них. Річ у тім, що на стадії конструювання й функціонування 

урядів меншості йдеться радше про взаємозв’язки між партіями, які залучені в 

процес підтримки урядів, а не про взаємозв’язки між партіями й урядами. Це 

детерміновано тим, що рішення брати чи не брати участь у складі (а не формуванні) 

урядів меншості приймається до того, як сформовані уряди меншості, й фактично 

відіграють лише роль "запобіжників"/"клапанів" формування таких урядів. Лише 

після того, як уряди меншості сформовані, між ними та партіями можуть виникати 

окремі міжінституційні взаємозв’язки, оскільки уряди меншості можуть періодично 

чи ситуативно погоджувати із партіями, які забезпечують їм парламентську підтримку, 

певні політичні прерогативи, аби така підтримка залишалась незмінною/стабільною. 

Відповідно підтримка урядів без участі у них відбувається переважно у граничних 

випадках, оскільки партії зазвичай очікують і намагаються максимізувати 

владну (у посадах) та політичну (у програмних преференціях) впливовість. Усе це 

означає, що партії стикаються з двома раціональними перспективами – утриматись 

від членства в уряді й намагатись просувати власні політичні цілі чи отримати владу і 

старатися просувати свої політичні цілі [970]. На думку К. Строма, уряди меншості є 

кейсами утримання партій від членства у владі та виявами їхньої "владної/силової 
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сором’язливості" [960, с. 588], тому вони менше інтегровані у теорії коаліцій і розподілу 

міністерських/урядових портфелів [464]. Одночасно не всі випадки урядових кабінетів 

меншості є реальними прикладами компромісів між (урядовою/міністерською) 

владою та політичними преференціями. Оскільки: по-перше, чимало урядових 

кабінетів меншості є "межовими" стосовно урядів більшості, оскільки урядова чи 

урядові партії, котрі їх композиціонують, мають 45% та понад мандатів у 

легіслатурах (у такому випадку в умовах багатопартійності що більша кількість 

неурядових партій, то більша ймовірність того, що уряд меншості буде спроможним 

"виживати"/продовжувати функціонувати); по-друге, малі парламентські партії у 

дечому спроможні "шантажувати" уряди меншості з приводу питань, котрі стосуються 

їхньої парламентської підтримки, особливо якщо малі партії в ідеологічному 

зрізі впливові й можуть зумовити колапс урядів меншості та формування інших 

конструкцій/композицій урядів (тоді часто проявляються зв’язки політикотворення 

та патронажу). 

Відповідно, як зауважує Ж. Блондель [170], єдиними справжніми варіантами урядів 

меншості з взаємозв’язками партійної підтримки урядів та одночасної неучасті в 

них є кейси кабінетів, скомпонованих партією значного розміру – близького до 

абсолютної більшості в легіслатурі. Такі уряди меншості, як підтверджує розвідка, 

часто/перманентно трапляються у Данії, Іспанії, Норвегії, хоча періодично були 

інституційною практикою Італії, Швеції та ін. Специфічність Данії й Норвегії у 

тому, що в цих країнах у контексті урядів меншості підтримка кабінетів без участі 

у них позиціонується раціональною. Адже, на думку К. Строма [960, с. 591], виборчі 

витрати від входження до складу урядів здебільшого не компенсуються великими 

владними та політичними перевагами/вигодами. Як наслідок, в кейсі таких урядів 

практично не спостерігаємо розподілу патронажу, а політична поведінка переважно 

надто консенсусна, що навіть опозиційні партії, не кажучи вже про неурядові 

партії, котрі підтримують уряди меншості, беруть участь у розробці й прийнятті 

парламентсько-орієнтованих політичних рішень. Винятковість і причинність цих 

кейсів зумовлена тим, що дуже диференційованою є різниця поміж електоральними 

витратами та владно-політичними вигодами/перевагами партій. З одного боку, 
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для Данії та Норвегії притаманна зумовлена незначною парламентською ієрархією 

імплікація, згідно з якою члени партійної еліти недостатньо помітно прагнуть бути 

міністрами урядових кабінетів [960, с. 592–596]. З іншого боку, члени партійно-

політичної еліти вважають, що вони, будучи міністрами кабінетів, зазнаватимуть 

"переслідувань" легіслатур, унаслідок чого відбуватиметься перешкоджання діяльності 

урядових кабінетів. У такому випадку раціональна позиція, за якою більше владного 

потенціалу мають не члени урядових кабінетів, а депутати парламентів. Усе це дає 

змогу виснувати: що егалітарнішою є соціальна та політична еліта, то менше особисті 

аспекти влади впливають на рішення партій стосовно участі їхніх функціонерів в 

урядових кабінетах. В узагальненому вигляді це означає, що ситуації парламентської 

підтримки урядів меншості без участі у них партій виникають у декількох випадках, 

зокрема коли: а) підтримку таким урядам забезпечують малі парламентські партії, 

особливо якщо вони ідеологічно відмінні від інших неурядових/опозиційних партій, 

а тому й не можуть сформувати із ними дистинктивних композицій урядових  

кабінетів; б) партії від гіпотетичної участі в урядових кабінетах отримують мало 

вигод, оскільки більшість політичних рішень приймають на підставі консенсусу, 

обмеженим є патронаж, а політична еліта тяжіє до егалітаризму; в) партія чи партії, 

котрі підтримують уряди, але не входять до їхньої композиції, відчувають (з огляду 

на очікувану незначну тривалість таких урядів), що вони передусім повинні дбати 

про власне електоральне майбутнє. 

Натомість своєрідний і відмінний взаємозв’язок встановлюється між урядами, 

які мають істотну автономію, і партіями, чия база підтримки також незалежна. Це 

у випадку урядів меншості властиво і для самих кабінетів, і для відносин з-поміж 

кабінетами і малими партіями, навіть незалежно від того, чи вони є урядовими чи 

неурядовими, а також між кабінетами й основними партіями. Так відбувається 

тому, що оскільки уряди меншості силами урядових партій мають лише підтримку 

меншості, вони змушені різними шляхами шукати підтримки урядових політичних 

ініціатив. Відтак у цьому випадку взаємозв’язок із-поміж урядами та партіями 

більше обертається винятково довкола політичних вигод, а не довкола політичних 

вигод і владних посад. Однак зазначений сценарій невластивий для парламентських 
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демократій, адже урядові кабінети (виконавча влада) та парламенти (законодавча 

влада) не мають дистинктивних джерел автономії, а між собою є взаємопов’язаними.  

У контексті урядів меншості виняток становлять випадки систем розділеної 

меншості у напівпрезидентських системах правління, але за умови, що вони 

інкорпоровані у системи негативних вотумів інвеститури урядовим кабінетам 

(як свого часу, наприклад, у Франції). Це – з одного боку. А з іншого боку, це 

означає, що в європейських парламентських демократіях, зокрема в тих, де значну 

роль відіграє патронаж (наприклад, в Австрії, Бельгії, Італії), партії мають більшу 

ініціативу в структуруванні відносин між собою та урядовими кабінетами. Саме 

тому у такому випадку немає потреби досягати компроміси із приводу питань 

політичного характеру між урядами та парламентами. Хоча навіть попри це, К. Стром 

зазначає, що існує специфічний тип відносин у формі компромісу між "пошуком 

влади" і "пошуком впливу" [970, с. 211] або ж, інакше кажучи, між залежністю урядів від 

призначень і залежністю урядів від політикотворення [170]. Адже призначення 

в урядових кабінетах важливі не лише заради призначень як таких, а й заради 

переслідуваних внаслідок них цілей, у тому числі захисту і просування "розпливчастих 

інтересів" партій у майбутньому. Крім того, дистинкція між аспектами призначень і 

політикотворення в теоретичному й аналітичному контексті допомагає у поясненні 

випадків саме урядів меншості у парламентських демократіях, особливо у тих, де 

уряди меншості трапляються перманентно. Тому цілком зрозуміло, що в деяких кейсах 

партії більше впливають на формування урядів й урядові призначення, а в деяких 

кейсах – на аспекти політикотворення. 

Що ж стосується принципів урядових призначень і розподілу міністерських 

портфелів, то ситуація у випадку урядових кабінетів меншості не повністю відповідає 

закону Гамсона [400], тобто правилу, згідно з яким коаліційні/урядові партії отримують 

урядові посади в кількості, близькій пропорції їхніх парламентських мандатів. Як 

з цього приводу зауважують Х. Бек, М. Дебас і П. Дамонт [110], це спричинено тим, що 

уряди меншості компонують сценарії, згідно з якими владні/посадові вигоди/переваги 

розподіляються між партіями урядів меншості (коаліційними партіями), а політичні 

вигоди/переваги – і між урядовими партнерами, і між опозиційними/неурядовими 
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партіями. Відповідно одні політичні сили мають певні стимули ставати урядовими, 

а інші політсили – опозиційними/неурядовими. Причому урядові політсили звило 

здатні контролювати законодавчий порядок денний унаслідок статусу виконавчої 

влади. Це натомість знижує їхні політичні витрати, спрямовані на перемовини з 

опозиційними/неурядовими партіями у контексті підтримки урядів меншості та 

просування їхніх законодавчих ініціатив [1010]. У свою чергу К. Стром [969, с. 110] 

аргументує: контроль законодавчого порядку денного помагає прийняттю партіями, які 

формують уряди меншості, ad hoc стратегій законодавчої більшості, які є політично 

найдешевшим способом конструювання законодавчої більшості (принаймні порівняно 

з формальними угодами про законодавчу більшість поміж кількома партіями) та 

найпоширенішою формою зовнішньої підтримки урядів меншості, адже урядові 

партії мають змогу апелювати до будь-яких опозиційних/неурядових політсил, 

навіть тих, які під час формування урядів, а точніше у момент отримання урядами 

меншості вотумів інвеститури, їх не підтримували). Ще одна цінність контролю 

законодавчого порядку денного урядами меншості полягає в тому, що його 

інкорпорація через урядові кабінети меншості переважно призводить до вироблення 

політичної позиції, яка суміщає/усереднює преференції урядових і неурядових партій. 

Унаслідок цього політичні партії, які беруть участь у формування коаліційних урядів 

меншості, мають взаємну зацікавленість у розподілі урядових/міністерських портфелів 

відповідно до їхніх політичних вподобань і преференцій. За інших рівних умов, відмова 

партіями від своїх найочікуваніших урядових портфелів на користь партнерів має 

спричиняти їхні більші політичні витрати, ніж це було би властиво для випадку 

коаліційного уряду більшості. Натомість політичні вигоди/переваги є потенційно 

досяжними у випадку урядів меншості тоді, коли всі партії мають свої очікувані 

урядові портфелі. У такому випадку партії коаліційних урядів меншості підвищують 

можливості досягнення перспектив імплементації законодавства, близького до 

ідеальних позицій цих партій. Відтак цілком раціональною в умовах урядів 

меншості є позиція, згідно з якою урядові партії намагаються отримати бажані ними 

портфелі, аби збільшити шанси на реалізацію очікуваного політичного курсу. Причому 

саме у випадку урядів меншості задоволеність урядових партій міністерськими 
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портфелями впливовіша у контексті політикотворення, аніж у випадку урядів 

більшості [110]. Менший вплив відіграє навіть контроль мандатів у легіслатурах.  

Така логіка відповідає традиційній для парламентських демократій нормі, за 

якою найважливішими політичними призначеннями (незалежно від того, чи йдеться 

про урядові кабінети більшості або урядові кабінети меншості) є призначення членів 

чи міністрів кабінетів [74–76; 166; 171]. Річ у тому, що в ієрархії демократій (майже 

незалежно від систем державного правління) члени урядових кабінетів відіграють 

критично вагому роль як індивідуально (у форматі керівників міністерств, відомств і 

департаментів) [565], так і колективно/колегіально. Причому віртуально-монопольний 

контроль за призначеннями членів або міністрів урядових кабінетів переважно мають 

політичні партії та/чи самі урядові кабінети, на котрі значно (зокрема через те, що в 

парламентських демократіях формуються здебільшого партійні уряди) впливають 

партійні функціонери [976]. Навіть попри те, що порівняно з 60–70–ми рр. ХХ ст. вплив 

згуртованості й масової підтримки партій сьогодні надмірно скоротився. А це 

регламентує, що у європейських парламентських демократіях вкрай лімітованими є 

непартійні чи неасоційовані з партіями призначення в урядові кабінети – вони можуть, 

для прикладу, здійснюватися главами держав, якнайбільше президентами в окремих 

напівпрезидентських республіках. На підставі цього К. Стром [976, с. 207] зауважує, 

що станом на 50–90–і рр. ХХ ст. усереднена частка непартійних міністрів у таких 

країнах становила менше 4%. Тому, порівняно з тими ж 60–70–ми рр. ХХ ст., сьогодні 

в європейських парламентських демократіях і досі превалюють партійні урядові 

кабінети, але з меншою кількістю партійних функціонерів. Це означає, що більшого 

поширення та застосування набула практика призначення непартійних міністрів у 

партійні урядові кабінети. З цього приводу декотрі сучасні науковці, зокрема О. Аморім 

Нето, К. Стром [74; 76] і А. Коста Пінто [273], стверджують, що загальнотеоретично 

й емпірично простежено зростання частки непартійних призначень у міністри і 

члени урядових кабінетів у випадку, коли: глава держави (монарх або президент) 

і глава уряду перебувають у ситуації меншості (у випадку парламентської системи 

правління) чи розділеної більшості (когабітації) та розділеної меншості (у випадку 

напівпрезидентської системи правління); загалом йдеться про напівпрезидентську, 
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а не про парламентську систему правління; більше екстенсивними є законодавчі 

прерогативи глави держави; спостерігається зростання електоральної мінливості й 

кількості урядових партій чи збільшення фракціоналізації легіслатур [75; 598, с. 11].  

Крім того, частка непартійних міністрів (технократів) у деяких європейських урядах 

зростає у зв’язку з об’єктивними причинами, зокрема через зростаючу складність 

урядування і реакцію політичної еліти й політичного класу в спробі наблизитися до 

громадянського суспільства на економічні кризи і недовіру/незадоволеність виборців. 

Однак навіть попри це, у зрізі партійних урядів у парламентських демократіях непартійні 

міністри через їхню незалученість до партій і відсутність досвіду законодавчої діяльності 

позиціонуються невеликою меншістю і відіграють ефемерну роль.  

В окресленому аналітичному контексті важливий усе-таки факт, що частка 

непартійних міністрів і членів урядових кабінетів вища в умовах формування й 

функціонування не урядів більшості, а урядів меншості. Це зумовлено тим, що у 

випадку, коли глава уряду і партії уряду не контролюють парламентської більшості, 

їхній електоральний прогноз теоретично і систематично є гіршим, ніж у випадку, 

коли уряд контролює парламентську більшість. Унаслідок цього очевидно, що за 

такої ситуації повинна погіршуватись переговорна впливовість глав урядів  

меншості, особливо у конституційних системах, де згідно з правилами формування 

урядів (зокрема отримання ними інвеститури) суттєвий вплив мають глави держав 

[395; 675; 850; 927; 929]. Емпірично це означає, що частка непартійних міністрів в 

умовах конструювання урядів меншості більша у напівпрезидентських системах, 

що імплементовано на досвіді країн Західної і Центрально-Східної Європи [273; 

805]. Річ у тім, що коли в напівпрезидентських республіках переговорний потенціал 

легіслатур загальмовується їхньою значною фракціоналізацією/фрагментацією, зростає 

вплив президентів і скорочується вплив партій щодо контролю урядових призначень 

[884; 885]. Емпіричним доказом є факт, що найбільше непартійних урядів (постійних 

і тимчасових) та непартійних міністрів формується і призначається у напівпрезидентських 

та навіть парламентських системах правління із впливовими главами держав [74].  

У контексті же розподілу міністерських/урядових портфелів у кабінетах  

меншості принципово важливу роль відіграє також феномен концентрації влади, який 
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звикло інкорпорується через процеси послаблення колективності урядових кабінетів 

і посилення ролей прем’єр-міністрів в урядових кабінетах. Ключовими причинами 

таких процесів зазвичай вважають апелювання до постатей державних лідерів [462; 513; 

712; 987] і до довготермінових тенденцій надмірного зростання фракціоналізації 

партійних систем [241] і державного сектора [779], інтернаціоналізації та медіатизації 

політики [498]. Це вписується в традиційну для європейських демократій тенденцію 

обмеження колегіального характеру урядових рішень, а натомість – у "централізацію 

влади довкола глави виконавчої влади" [779]. Одночасно в цьому контексті простежуємо 

суттєву різницю між урядами більшості й урядами меншості. Річ у тім, що уряди 

більшості детерміновані впливовішими прем’єр-міністрами, ніж уряди меншості, 

унаслідок чого очолювані ними кабінети мають більше інституційного потенціалу 

домінувати у внутрішній політиці, ніж це властиво для кабінетів меншості [498, с. 211]. 

Останні, у свою чергу, змушені шукати підтримки неурядових партій для того, аби 

реалізовувати заходи, пропоновані й плановані їхніми прем’єр-міністрами або ж 

узагалі кабінетами. На противагу уряди більшості можуть утрачати парламентські 

голоси, якщо порушується партійна дисципліна, а виконавчі й законодавчі вектори 

діяльності партій концентруються на різних перевагах/уподобаннях [563, с. 7].  

Проте наголошуємо: політичні розбіжності традиційно повинні бути меншими 

усередині партій, а не між партіями, внаслідок чого урядам більшості легше, ніж урядам 

меншості, проводити пропозиції через легіслатури. Це посилює потенціал партій і 

окремих партійних функціонерів саме в умовах урядів більшості у контексті їхньої 

здатності домінувати у внутрішній політиці й, окрім того, призводить до факту 

"вивищення" окремих посадовців, насамперед прем’єр-міністрів, зі середовища інших 

членів урядових кабінетів (передусім – у контексті прийняття рішень всередині урядів). 

Відповідно рішення урядів більшості є змістовніше дефінітивними/визначеними, 

аніж рішення урядів меншості, однак процес прийняття цих рішень – потенційно 

конфліктніший також в умовах урядів більшості. 

Специфічність же концентрації влади в урядах меншості детермінована тим, у 

яких країнах і наскільки часто формуються такі інституційні конструкції. Якщо уряди 

меншості формуються як девіантні й виняткові сценарії, тоді концентрація влади у 
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них може нагадувати ідентичну у кейсах урядів більшості. Однак коли урядові 

кабінети меншості формуються перманентно, їхня міжінституційна зумовленість 

диференційно відмінна, що можемо спостерігати на прикладі Норвегії чи Данії. У 

згаданих країнах урядові кабінети традиційно окреслюються дуже сильними 

колегіальними патернами, унаслідок чого вирішальним чинником прийняття урядових 

рішень є, як зазначено вище, консенсус [241]. Це виявляється у тому, що уряди свої 

засідання проводять дуже часто, а зустрічі прем’єр-міністра та міністрів фактично 

є "стовпами" колегіальної форми роботи урядових кабінетів, особливо урядових 

кабінетів меншості. У такій ситуації, як зауважують Е. Кінг [534] і Е. О’Маллей [744], 

цілком очевидно, що послаблюється позиція прем’єр-міністрів урядів меншості. 

Натомість центральними постатями й фігурантами урядових рішень стають галузеві 

міністри, у зв’язку з чим суттєво зростає їхня персональна відповідальність перед 

легіслатурою [731]. За такою конструкцією, як засвідчують доробки Х. Ромметведта 

[848], зрозуміло, що у випадку урядів меншості знижується роль феномену кабінету 

міністрів (сукупності головних міністрів уряду), а натомість зростає роль феномену 

урядового кабінету (сукупності усіх міністрів та ключових посадовців уряду). У 

такому ракурсі форма діяльності урядових кабінетів меншості часто гібридна або 

дуалістична, оскільки вона одночасно концентрується на превалюванні урядового 

кабінету й окремих галузевих/профільних міністрів. Отже, зафіксовано, що у випадку 

урядових кабінетів меншості повинна бути тенденція до збільшення складності (чи 

комплексності) й горизонтальної координації урядових кабінетів. Що ж стосується 

гіпотетичного посилення повноважень прем’єр-міністрів в урядах меншості, то воно 

може здійснюватись у вигляді відповіді на окреслені тенденції позиціонування кабінетів.  

Однак визначена логіка традиційно спрацьовує у випадку коаліційних урядів 

меншості. Натомість значно більшим є потенціал концентрувати владу за прем’єр-

міністрами в однопартійних урядах меншості, зокрема в тих, котрі максимально 

кількісно-розмірно наближаються до однопартійних урядів більшості. Стосовно ж і 

однопартійних, і коаліційних урядів меншості, то в них, як уже згадувалось, на 

особливості концентрації влади у кабінетах додатково впливають такі чинники, як 

кількість парламентських партій (зокрема урядових та опозиційних) й ідеологічна 



494 

дистанція між ними. Також важливий вплив характеру парламентської підтримки 

урядів меншості неурядовими/опозиційними партіями. Адже помічено, що урядові 

кабінети меншості з постійною/формальною підтримкою парламентських партій 

відчувають більший внутрішньо- і міжпартійний тиск у ракурсі прийняття урядових 

рішень, аніж урядові кабінети меншості зі ситуативною (ad hoc) парламентською 

підтримкою [542]. Загалом це підтверджує наукову позицію, згідно з якою особливості 

компонування та структурування урядових кабінетів позначаються на параметрах 

і специфіці концентрації влади у них. Окрім того, це засвідчує, що, навіть будучи 

першими з-поміж рівних (primus inter pares) [299], прем’єр-міністри в урядах меншості 

(зокрема в країнах, де такі інституційні сценарії трапляються перманентно) часто або 

й завжди стикаються зі значним рівнем колегіальності урядових кабінетів.  

Проте характер колегіальності урядових кабінетів меншості динамічний, а також 

дистинктивний у різних кейсах. Приміром, у Данії колегіальність урядів зазвичай 

зосереджується у формалізованих координаційних/внутрішніх комітетах кабінетів 

(в особах лідерів урядових/опозиційних партій і високопоставлених членів урядів, а 

фактично у кабінетах міністрів) [497; 1045, с. 37]; у Швеції – у неформалізованих ad hoc 

(ситуативних) групах (зокрема в особах прем’єр-міністра, міністра фінансів та інших 

потрібних чиновників, а фактично в обмеженому колі членів кабінетів міністрів) [987]; 

у Норвегії – загалом в урядових кабінетах (в особах усіх міністрів і ключових 

посадовців урядів) [241; 848]. Це аргументує: що більша кількість осіб, які впливають на 

прийняття рішень в урядах меншості, то менша концентрація урядової влади у 

прем’єр-міністрів і більша колегіальна природа рішень таких урядових кабінетів 

меншості; що більше формалізованими є правила прийняття магістральних урядових 

рішень, то більше такі рішення мають характер колегіальних. На противагу 

інформалізація процедур прийняття ключових урядових рішень впливає на зростання 

концентрації урядової влади у прем’єр-міністрів урядових кабінетів меншості. Це 

притаманно для звикло консенсусних моделей урядування у скандинавських країнах, 

бо навіть у них, на думку Т. Перссона і М. Віберга [777], у контексті перманентного 

формування урядів меншості відбувся помітний крен у напрямі від традиційної 

консенсусно-колегіальної культури прийняття урядових/управлінських рішень до 
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феномену "структурної президенціалізації" владно-управлінського та політичного 

процесу (виокремленого Т. Погунтке, П. Веббом [788, с. 340] і К. Коллтвейтом [543]). 

Узагальнено це означає, що прем’єр-міністри в умовах урядів меншості можуть бути 

чи не бути найсильнішими управлінськими акторами парламентських демократій [87]. 

Це залежить переважно від характеру парламентської підтримки урядових 

кабінетів меншості, політичних традицій урядування та державної служби, партійної 

(кількісно-розмірної й ідеологічної) фракціоналізації та структурування урядових 

кабінетів, впливу ЗМІ, інтересів виборців та інших зацікавлених осіб, тобто 

сумарно – від "складної та умовної природи влади".  

Також абсолютно очевидно, що рівень концентрації урядової влади у прем’єр-

міністрів може впливати на частоту формування урядів меншості. Наприклад, якщо 

прем’єр-міністр та його політична партія мають ексклюзивні повноваження, що 

суттєво посилюють їхній владно-управлінський потенціал порівняно із іншими 

урядовими та неурядовими/опозиційними партіями, то участь в урядовому кабінеті 

стає менш привабливою – як інституційно (на рівні партій), так й індивідуально (на 

рівні окремих міністрів), унаслідок чого зростає ймовірність формування саме 

кабінетів меншості. Це цілком відповідає теоретико-методологічному зауваженню 

П. Мітчелла та Б. Ньюбледа, згідно з яким: що більше правила інституційного 

дизайну надають перевагу партії прем’єр-міністра стосовно інших гіпотетичних 

коаліційних партнерів, то менш приваблюючим стає сам факт набуття статусу 

молодшого коаліційного партнера [685, с. 219]. Водночас, Ж. Блондель аргументує, що 

зв’язок між "силою" повноважень прем’єр-міністрів і типами урядових кабінетів не є 

істотним, а лише суплементарним [164, с. 186]. Адже, крім концентрації влади у глави 

уряду й характеру владно-управлінського процесу, на політичне структурування 

уряду впливають також й інші чинники. 

Серед них доволі вагомими є чинники позиціонування повноважень, ролей і 

відповідальності міністрів, заступників міністрів та державних службовців, зокрема 

в урядах меншості, в європейських парламентських демократіях. З цього приводу 

Ж. Бурге [186] зауважує: відносини між міністрами та їхніми заступниками, а також 

державними службовцями урядів меншості є набагато складнішими у питаннях  
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взаємної довіри, ніж ідентичні відносини у випадку урядів більшості. Річ у тім, що 

у контексті урядів меншості майже перманентно існує тенденція стосовно розвитку 

державної політики у терміновішому порядку та з метою розв’язання більш 

короткострокових питань, унаслідок чого вагоміше значення у сенсі відповідальності 

членів урядів меншості надається громадській думці, а контроль за урядами меншості 

є централізованішим [185]. Це, на думку Г. Марчілдона [640, с. 14], детерміновано 

тим, що внутрішньоструктурно кабінети меншості окреслюються нижчим рівнем 

компромісів, аніж уряди більшості, тому можуть бути менш стабільними, ніж уряди 

більшості (про стабільність урядів меншості детальніше йтиметься у наступному 

розділі). Як наслідок, урядові кабінети меншості стикаються зі складнощами з 

приводу "відчуження"/усунення з посад державних службовців, старших посадовців, 

а також обмеження впливу груп тиску та ЗМІ, хоча водночас побоюються залучати 

до свого складу неосвічений та молодий персонал. Ключова причина цього дуже 

проста і прихована у тому, що уряди меншості зазвичай не можуть контролювати 

більшості та законодавчого порядку денного у легіслатурі та її комітетах. Окрім того, 

уряди меншості не впевнені, чи перебуватимуть при владі тривалий період [184, с. 7]. 

Оскільки ж урядові кабінети меншості дуже чутливі до громадської думки і не 

впевнені у тривалості свого функціонування, їхні міністри намагаються уникати 

прийняття ризикованих рішень у сфері державної політики та зосереджуються на 

прийнятті максимально прогресивних/ефективних рішень у межах наявних ресурсів. 

Внаслідок цього правилом є тенденція, згідно з якою планування політики і програм 

діяльності урядів меншості менш визначене/детерміноване, ніж у випадку урядових 

кабінетів більшості. Річ у тому, що уряди меншості не здатні бути впевненими стосовно 

того, які зміни і поправки будуть внесені у пропоновані ними законопроекти, і чи 

їхні законопроекти урешті-решт стануть законами. Додатково зауважимо: уряди 

меншості окреслюються меншою партійною дисципліною, внаслідок чого значно 

ускладнюються торги із приводу ініційованих урядами меншості законопроектів. 

На виході – зменшення та звуження варіантів політикотворення за участі урядів 

меншості, оскільки уряди меншості повинні концентруватись на кількох ключових 

пріоритетах одночасно, кожний із яких може навіть окреслюватись конкретним  
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законопроектом [184, с. 7]. З огляду на це, міністри урядових кабінетів меншості стають 

об’єктами політичного тиску, а їхня діяльність зазнає постійного моніторингу 

(принаймні значнішого, аніж в урядів більшості) [487]. Це означає, що контроль за 

міністрами урядів меншості централізованіший, аніж в урядів більшості. Відповідно 

міністри є менш гнучкими у діяльності. За такої ситуації прем’єр-міністри урядів 

меншості менше терпимі стосовно конфліктних міністрів своїх урядових кабінетів. 

Проте водночас Дж. Ходжсон констатує: у випадку, коли "уряд меншості здатний 

працювати в умовах раціональної безпеки" [471, с. 237], то посадовці такого уряду 

можуть бути такими ж впливовими, як і в уряді більшості. 

Аналітично ситуацію доповнює Д. Гуд [418], який зауважує: уряди меншості 

надто специфічні у контексті виконання своїх обов’язків державними службовцями. 

Приміром, якщо уряд меншості фокусується на своїх короткострокових виборчих 

перспективах, то він помітно впливає на характер діяльності держслужби, адже 

обсяги окреслених завдань діяльності чиновників значно коригуються і навіть 

скорочуються. Це виявляється, наприклад, у тому, що: централізованішими стають 

відносини стосовно прийняття державних бюджетних рішень і зв’язків з громадськістю; 

скорочуються витрати на державну службу; зростає політичний тиск довкола ідеї 

та потреби швидкої і безпомилкової реалізації політичного процесу; скорочується 

чи нівелюється попит на міністрів, які здатні досягати довгострокових управлінських 

цілей; зростає ризик політичного втручання в адміністративно-управлінські питання. 

Проте названі тенденції не завжди становлять норму, а радше є релевантними у 

випадку, коли уряди меншості трактуються як тимчасові й виняткові, причому як 

політиками та державними службовцями, так і засобами масової інформації та  

громадськістю. Зворотна ситуація може бути притаманною для інституційних 

кейсів, у котрих уряди меншості формуються повторювано, навіть перманентно. 

З цього приводу Е. Форсі [389] зауважує, що уряди меншості не завжди є "тендітними 

конструкціями, які забезпечують короткий міст із більшістю", а тому вони не завжди 

не заслуговують довіри як інструменти урядування. Це означає: якщо уряди 

меншості стереотиповані й повторювані, то вони політично і адміністративно 

очікуваніші й до них більш готовими є політики та державні службовці, що може 
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значно підвищувати їхню стабільність і ефективність. Відповідно чинник традиції й 

очікування формування урядових кабінетів меншості впливає на рівень узгодженості 

зусиль і політичних інвестицій у розробку та введення в дію інституційних структур, 

механізмів і правил підтримки рішень урядів меншості. Натомість це, впливає як 

на ефективність міністерської діяльності, так і на потенціал адміністрування та 

державної служби в умовах урядів меншості. Окрім того, це сумарно означає, що 

феномен уряду меншості є продуктом часу, внаслідок чого він може мати більший 

або менший вплив на державну службу в конкретних обставинах і в конкретний період. 

Як стверджує П. Укоін [98], у контексті функціонування урядових кабінетів меншості 

формується своєрідний "новий тип політичного урядування", котрий детермінується 

кількома атрибутами, зокрема: здебільшого концентрацією влади та впливу в руках 

прем’єр-міністра, як ексклюзивного політичного міністра, і його найближчих радників 

і помічників [880]; централізацією і наполегливим політичним контролем комунікацій в 

урядовому кабінеті з боку його "політичного ядра"; розширеним наближенням 

уряду до засобів масової інформації (які традиційно "агресивніші", ніж у випадку 

урядів більшості) і тому – підвищенням прозорості прийняття урядових рішень [417; 420]; 

послабленням політичної спроможності відомств і департаментів урядів меншості, на 

підставі чого діяльність переважно концентрується довкола міністерства фінансів; 

урізноманітненням ззовні (через лобістів, мозкові центри, зацікавлені групи, спеціальні 

комісії) інформаційних ресурсів для прийняття політичних рішень; розширенням і 

політизацією за допомогою сучасних мереж та зв’язків незалежних аналітичних центрів, 

які спроможні впливати на політичні партії, передвиборчі платформи, урядові кабінети 

й ЗМІ; зменшенням рівня анонімності старших державних службовців і підвищенням 

їхньої особистої відповідальності перед парламентами; зростанням заангажованості 

політиків; підвищенням очікування урядового кабінету з приводу того, що держслужба 

буде характеризуватись більшим ентузіазмом у питаннях генерування порядку денного. 

Однак у цьому контексті примітно, що у випадку урядів меншості первинне або 

найзагальніше призначення державної служби не змінюється, оскільки вона зайнята 

здійсненням і реалізацією програм урядів, власними безпосередніми зобов’язаннями, а 

також впливає на формулювання порядку денного діяльності урядів. Окреслені сфери 
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зайнятості державних службовців охоплюють у себе дві частини: по-перше – надання 

фахових і непартійно-орієнтованих консультацій та порад міністрам урядових 

кабінетів (або символічно "вказування владі правди"); по-друге – лояльну й ефективну 

імплементацію політики і програм урядових кабінетів відразу після того, як вони були 

узгоджені прем’єр-міністром, міністрами, міністерствами і відомствами. Отже, як і у 

випадку урядів більшості, в зрізі урядів меншості державна служба повинна бути 

політично чутливою, хоча й аполітичною (непартійною). Логіку ж державної служби 

в ракурсі урядових кабінетів меншості модифікує факт, що другі є усереднено менше 

передбачуваними, ніж уряди більшості, тому чиновники повинні перманентно цікавитись 

настроями виборців та оцінювати громадську думку. Це означає, що держслужбовці, як 

і уряди меншості, постійно перебувають у передвиборчому режимі функціонування, 

тому вони більше детерміновані коротко- і середньостроковими, а не довгостроковими 

цілями. Відповідно державні службовці в урядових кабінетах меншості можуть бути 

навіть мотивованішими та професійнішими, аніж в урядах більшості [452]. У зв’язку з цим 

Е. Форсі констатує, що "уряди меншості можуть бути не "проблемою", а можливістю, 

не загрозою, а обіцянкою" [389, с. 11]. 

 

6.4. Партійно-електоральні, владно-опозиційні, виконавчо-законодавчі та 

внутрішньоурядові відносини і законотворчий процес в урядах меншості 

в умовах європейського "контрактного парламентаризму" 

 

Попри врахування загальноєвропейських особливостей партійно-електоральної, 

ідеологічної та владно-опозиційної детермінації урядів меншості (про це усереднено 

йшлося в попередньому розділі) і виконавчо-законодавчих та внутрішньоурядових 

відносин і властивостей законотворчого процесу в урядових кабінетах меншості 

(це зазначено у поточному розділі дослідження), окремого аналізу потребують ті 

інституційні й політичні системи (котрі регіонально та політично близькі), у яких 

уряди меншості формуються перманентно і тлумачяться як формально обумовлені 

або підтримані. Серед їхніх кейсів, про що згадувалось у попередніх частинах 

дослідження, традиційно виокремлюють системи "контрактного парламентаризму". 
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Це, за словами Т. Бейла і Т. Бергмана, такі парламентські демократії, у яких урядові 

кабінети меншості (коаліційні чи однопартійні) мають формальні письмові домовленості 

з однією або кількома неурядовими/опозиційними парламентськими партіями [113], що 

зумовлює або раніше зумовлювало високу частоту формування та функціонування 

урядів меншості. Аби зрозуміти, чому так відбувається, необхідно розглянути 

сутність і своєрідності систем "контрактного парламентаризму", їхні ключові 

атрибутивні, інституційно-процесуальні й раціонально-партологічні параметри загалом 

і в окремих аналітичних кейсах, котрими традиційно називають Швецію, Данію й 

меншою мірою – Норвегію.  

Згідно зі зауваженням Т. Бергмана, Н. Ейлотта [145], Т. Бейла та Т. Бергмана [113], 

"контрактний парламентаризм" (або, за словами названих дослідників, "консолідований 

контрактний парламентаризм", англ. full-fledged contract parliamentarism) – це такий 

інституційно-політичний сценарій, за якого: а) урядовий кабінет укладає виразний і 

чіткий письмовий "контракт" із однією чи декількома неурядовими парламентськими 

партіями, внаслідок чого вони трактуються як партнери; б) цей "контракт" ставить 

партнерів у ситуацію наявності специфічної законодавчої угоди або тимчасового 

(але обов’язково письмового) зобов’язання, що обов’язково повинні бути доступними 

громадськості; в) політичні партії парламентської опозиції, котрі підписують 

"контракт", отримують своїх посадовців на високому владно-політичному рівні, але 

водночас на рівні, нижчому від урядового (притаманного тільки для урядових 

партій).  

Це, на думку М. Лейвера і Н. Шофілда [567, с. 67], Т. Бейла і Т. Бергмана [113, с. 422], 

означає, що "контракт" і "контрактний парламентаризм" доцільно сприймати у вигляді 

чогось проміжного чи середнього між традиційним розумінням законодавчої коаліції 

й урядової коаліції. Інакше кажучи, "контрактові" не вистачає деяких інституційних 

і партійно-кооперативних параметрів для того, щоби бути безпосереднім виявом 

урядової коаліції. Це яскраво простежуємо з рис. 6.1, у якому детерміновано типи 

партійних урядів в європейських парламентських демократіях, котрі характеризуються 

наявністю змагальних дво-/багатопартійних систем, що за результатами парламентських 

виборів ведуть до реалізації ситуацій парламентської більшості чи меншості. 
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Результат виборів Тип урядового кабінетуПартійна система

Змагальна 

партійна 

система

Двопартійна

Багатопартійна

Ситуація 

парламентської 

більшості

Ситуація 

парламентської 

меншості

Однопартійний більшості

Коаліційний більшості

Контрактний парламентаризм

Однопартійний меншості

Коаліційний меншості

 

Рис. 6.1. "Контрактний парламентаризм" у класифікаційній структурі партійних 

урядів в європейських парламентських демократіях [113; 789, с. 119] 

Приступаючи до визначення особливостей "контрактного парламентаризму" серед 

європейський парламентських демократій, точніше між скандинавських країн Європи 

(адже, як уже згадувалось, прикладами "контрактного парламентаризму" в Європі є Данія, 

Норвегія і Швеція), спостерігаємо, що в цих країнах парламентські системи дуже часто 

репрезентують дистинктивну модель відносин між урядами та парламентами, на чому 

акцентують Ф. Крістіансен [244, с. 1], Е. Дамгаард [306], А. Саннерстедт [874], Д. Артер 

[94] й інші вчені. Спільною ознакою політичних систем у Данії, Норвегії та Швеції як 

прикладів систем негативного парламентаризму (див. попередні розділи дослідження), 

є те, що вони комбінують партійну згуртованість і спеціалізовані/інституціоналізовані 

парламенти з сильними формальними повноваженнями, з одного боку, і постійним 

або перманентним функціонуванням урядів меншості в умовах ведення постійних 

перемовин із опозиційними партіями – з іншого боку [874, с. 52]. Так відбувається 

ось уже впродовж трьох-п’ятьох десятиліть, коли уряди меншості виявляються цілком 

переважаючими і постійними. Як наслідок, як зауважує Е. Дамгаард [306], простежуємо 

постійне пожвавлення скандинавських парламентів, які, на думку Д. Артера, 

позиціонуються як "політично впливові законодавчі органи", а не як "транспортні 

компанії" [94]. Однак у кожній скандинавській системі "контрактного парламентаризму" 

це відбувається по-різному і потребує окремого дослідження.  
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Специфіка Швеції полягає у тому, що в цій країні вже понад сім десятиліть, за 

винятком окремих часових періодів, у політиці домінує партія "Соціал-демократи" (SAP). 

Буржуазні партії1 мали більшість або формували урядові кабінети (причому як 

більшості, так і меншості) у Швеції тільки в 1976–1982, 1991–1994 та 2006–2014 рр. 

В інші періоду з 1944 р. у політиці превалюють "Соціал-демократи", котрі зазвичай 

формують однопартійні уряди меншості й лише зрідка – коаліційні уряди меншості 

або більшості. Ситуація не змінилась навіть починаючи з 70–х років ХХ ст., коли 

у Швеції, яка є системою негативного парламентаризму, почали використовувати 

особливі правила та систему формування урядових кабінетів, що поєднують орієнтовані 

на політичні цілі поведінку політичних партій і процес їхньої політичної соціалізації. 

Це, з погляду Т. Бергмана [140], ще більше вплинуло на "охоплення влади" у Швеції 

саме "Соціал-демократами". Як наслідок і як би це не було парадоксально, у Швеції 

традиційно велика частота формування урядів меншості, значна частина котрих є 

"малими" урядами меншості, а урядово-формотворчий процес займає мало часу [139].  

Шведські урядові кабінети меншості майже завжди формуються або раніше 

формувались на основі домовленостей між двома і більше партіями стосовно їхньої 

співпраці з певних питань. Так, наприклад, у 80–х рр. ХХ ст. однопартійні уряди 

меншості "Соціал-демократів" (SAP) традиційно розраховували на небажання Лівої 

партії (VK)2 комуністів блокувати процес урядування і припиняти діяльність урядів 

як таких. Попри те, що "Соціал-демократи" обмежували свій зв’язок із буржуазними 

(несоціалістичними) правоцентристськими партіями, насправді вони вибудовували 

свою участь в однопартійних урядах меншості на підставі "полону" із боку Лівої 

партії [141]. Формально це виглядало у такий спосіб, що однопартійні уряди меншості 

"Соціал-демократів" перебували при владі доти, доки комуністи та буржуазні партії 

не голосували за вотуми недовіри урядовим кабінетам. Тому фактично спрацьовував 

інституційний механізм негативного парламентаризму, а також  переважно 

неможливість формування урядів більшості чи інших типів урядів меншості іншими 

парламентськими партіями. У цьому випадку примітно, що до 1976 р. не можна 

                                                           
1 Буржуазними партіями у Швеції звикло називають не комуністичні та не соціал-демократичні політичні партії. 
2 До 1970 р. Ліва партія іменувалась Комуністичною, а в 1970–1990 рр. – Лівою комуністичною. 
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характеризувати Швецію як систему "контрактного парламентаризму", адже не існувало 

жодних формалізованих домовленостей між "Соціал-демократами" і Лівою партією. 

Остання ж в обмін на підтримку однопартійних урядів меншості "Соціал-демократів" 

не одержувала жодних поступок [146, с. 218–219]. Крім того, у політичних питаннях 

однопартійні уряди меншості "Соціал-демократів" дуже часто формували ситуативні 

законодавчі коаліції з однією/кількома буржуазними (несоціалістичними) партіями. 

Відповідно, незважаючи на наявність урядово-домінуючої партії, Швецію у цей час 

часто трактували як консенсусну демократію, що практикувала не "контрактний", а 

"переговорний парламентаризм" (англ. negotiating parliamentarism) [576; 656; 874].  

Період з 1970 р., коли були прийняті особливі правила та систему формування 

урядових кабінетів, які поєднували орієнтовані на політичні цілі поведінку партій і 

процес їхньої політичної соціалізації, характеризувався тим, що зростала кількість 

застережень до "Соціал-демократів" як звикло урядової партії з боку опозиційних 

(неурядових) парламентських партій. Як наслідок, шведські виконавчо-законодавчі 

відносини часто набували характеру та патернів "блокової політики" [875] (англ. bloc 

politics). З 1982 р. "Соціал-демократам" почало щораз складніше співпрацювати з 

Лівою партією, не роблячи їй поступок [94, с. 208]. Цікавий інцидент стався у 

1990 р., коли Ліва партія проголосувала проти урядового варіанта розв’язання 

економічної кризи, внаслідок чого урядовий кабінет звернувся до процедури вотуму 

довіри. Не отримавши його, урядовий кабінет подав у відставку, але незабаром був 

сформований новий урядовий кабінет меншості без участі "Соціал-демократів". Однак 

навіть у цьому випадку останні досягнули компромісу з урядом стосовно подолання 

економічної кризи [656, с. 169]. Як наслідок, з 1994 р. почали формуватися однопартійні 

уряди меншості "Соціал-демократів", але тепер вони почали більше залежати не від 

пасивної, а від активної позиції і підтримки з боку Лівої партії. Відповідно з цих пір 

почали вважати, що в Швеції інституціоналізовано практику міжпартійної співпраці 

у форматі "контрактного парламентаризму". 

Усе почалось 1995 р., коли в процесі створення однопартійного уряду меншості 

"Соціал-демократів" було укладено усну угоду про співпрацю між "Соціал-демократами" 

та Центристською партією (C). За наслідками угоди Центристська партія призначила 
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по одному політичному раднику в міністерство фінансів та міністерство оборони, 

тобто в політичні сфери, які було визначено угодою. Однак 1997 р. політичні радники 

подали у відставку. Після парламентських виборів 1998 р. "Соціал-демократи" уклали 

усну угоду із Лівою партією (VK) та "Зеленими" (MP), в якій йшлося про п’ять сфер 

державної політики – економіку й державний бюджет, зайнятість, дистрибутивну або 

розподільчу справедливість, гендерну рівність і навколишнє середовище [146]. Партії не 

узгоджували інших сфер державної політики, але домовились співпрацювати 

стосовно підтримки однопартійного уряду меншості упродовж всієї каденції  

парламенту. Навіть без призначення політичних радників опозиційних/неурядових 

партій в окремі урядові міністерства, але на підставі функціонування спеціально 

створеної групи співпраці. Як зауважують Н. Ейлотт і Т. Бергман [107], кооперація між 

трьома партіями характеризувалась і злетами, і падіннями, хоча загалом вона була 

оцінена позитивно. Однак навіть попри це, постійно зростали невдоволення неурядових 

партій "зовнішньої підтримки" однопартійного уряду меншості з приводу того, що 

вони не мали портфелів в урядовому кабінеті та не несли формальної політичної 

відповідальності.  

А тому з 2002 р. урядові кабінети меншості в Швеції стали значно більш 

формалізованими й обумовленими, а угоди стосовно них – деталізованими і всеосяжними, 

що наблизило Швецію до практики "консолідованого контрактного парламентаризму" 

(англ. full-fledged contract parliamentarism [145]). Річ у тому, що із однопартійним урядом 

меншості "Соціал-демократів" (SAP) почали вже формально та на підставі письмового 

"контракту" співпрацювати Ліва партія (VK) та "Зелені" (MP). Було укладено договір 

зі символічною назвою "121 пункт", який фактично виявився політичною програмою 

співпраці урядової та неурядових парламентських партій із приводу питань економіки 

та державного бюджету, прав жінок, захисту довкілля, дитини та сім’ї, зайнятості, 

здоров’я, житла, людей похилого віку, іноземної допомоги. К. Стром і В Мюллер 

зазначають, що цей "контракт" був надто усебічним, бо настільки всебічними часто не 

бувають угоди про формування коаліційних урядів більшості [981]. Крім цього "контракту", 

Ліва партія та "Соціал-демократи" опублікували "Декларацію про наміри", де загалом 

було оприлюднено загальні цінності й особливості виконання оприлюднених в угоді 
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цілей. Крім того, представники двох неурядових партій "зовнішньої підтримки" 

уряду меншості (під такими партіями ми розуміємо політсили, чия "поведінка 

сприяє існуванню урядів меншості" [140, с. 29]) також почали отримувати посади 

чиновників/держслужбовців у декількох урядових міністерствах. Так, кожна партія 

"зовнішньої підтримки" уряду меншості могла призначати максимум вісім політичних 

радників в урядові міністерства, завданням котрих було гарантувати вплив/порозуміння 

у контексті міжпартійної співпраці, контролювати імплементацію програми кожною 

із партій. Додатково, політичні радники опозиційних партій "зовнішньої підтримки" 

уряду меншості були уповноважені брати участь у перемовинах з депутатами [107]. 

Отже, ключовий момент, який аргументує той факт, що уряди меншості в 

Швеції (зокрема однопартійні уряди "Соціал-демократів", з 2002 р.) почали формуватися 

та функціонувати завдяки укладанню формальних "контрактів", зумовлений тим, що 

до 2002 року "Соціал-демократи" не "ділились" жодними посадами у виконавчій 

владі та в урядовому кабінеті з іншими партіями. Відповідно вони звикли, на думку 

Н. Ейлотта і Т. Бергмана [107], до "розкоші урядувати самостійно". Відтак не дуже 

складно пояснити, чому будь-яка раціонально-орієнтована парламентська партія має 

віддавати перевагу самостійному формуванню однопартійного уряду меншості, а не 

колективному формуванню коаліційного уряду меншості або більшості у Швеції. Річ 

у тому, що, згідно з шведською конституцією, прем’єр-міністр має право призначати 

всіх членів урядового кабінету. Однак лише в однопартійному уряді окреслений принцип 

стає практикою, оскільки у такому випадку нема необхідності "відкладати" переваги 

партнерів за коаліціями у розподілі урядових портфелів. Такі повноваження прем’єр-

міністра стають дедалі важливішими, бо права, делеговані міністрам, які представляють 

Швецію у Раді ЄС, стають усе вирішальнішими для внутрішньої політики. 

Унаслідок цього співпраця між урядовими кабінетами меншості й опозиційними 

партіями "зовнішньої підтримки" таких урядів у Швеції почала значно нагадувати 

співпрацю між партіями у межах коаліційних урядів більшості [244]. Зауважимо, що урядові 

та неурядові партії в межах урядів меншості й систем "контрактного парламентаризму" 

мають не лише спільні програми, а й процедури контролю за їхнім здійсненням. Це 

не завжди властиво навіть для коаліційних урядів більшості. Проте уряди меншості в 
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умовах "контрактного парламентаризму" все ж таки не вдається назвати коаліційними 

більшості, адже їхнім урядовим партіям не вистачає парламентських мандатів. Окрім 

того, представники партій "зовнішньої підтримки" урядів меншості в системах 

"контрактного парламентаризму" не мають своїх представників, які беруть формальну 

участь у прийнятті владно-управлінських рішень шведських урядових кабінетів. А це 

означає, що в шведських однопартійних урядах меншості й надалі, хоча й менше, 

ніж раніше, домінують "Соціал-демократи".  

Що стосується Данії, відносно котрої термін "контрактний парламентаризм" 

застосовується дещо рідше, то в ній потрібно виокремити два періоди функціонування 

урядів меншості. Перший припадає на 1945–1973 рр., коли уряди меншості мали місце 

в абсолютній більшості випадків, за винятком чотирьох урядових кабінетів більшості. 

Другий припадає на період після 1973 р., коли в Данії не було сформовано жодного 

уряду більшості (ми, на відміну від Е. Дамгаарда [298] і деяких інших науковців, не 

вважаємо урядами більшості такі інституційні сценарії урядових кабінетів, партії 

яких мають рівно 50% мандатів у парламенті чи провідній палаті парламенту;  

натомість такі інституційні сценарії ми зараховуємо до урядів меншості). Специфікою 

першого етапу було те, що лише декілька урядів меншості сподівались на стабільну 

парламентську/законодавчу більшість з боку своїх постійних зовнішніх партнерів (тобто 

так званих партій "зовнішньої підтримки") [244, с. 8; 305]. На думку Е. Мадера [623], це 

було властиво для однопартійних урядів меншості "Соціал-демократів" (Sd) і коаліційних 

урядів меншості, ключовою партію яких також були "Соціал-демократи", яких звикло 

підтримувала Соціалістична народна партія (SF). Це особливо простежувалось у 1967 р., 

коли для реалізації/інституціоналізації співпраці "Соціал-демократів" і Соціалістичної 

народної партії було створено так званий координаційний комітет. Відповідно у цей 

період у Данії реалізовувались принципи "контрактного парламентаризму". 

У 1973–2016 рр. подібної практики в Данії більше не спостерігалось. Навіть у 

так званих "буржуазних" (несоціалістичних) урядах меншості, які функціонували у 

1982–1998, а особливо в 1984–1988 рр., "Консерватори" (K), Ліберальна партія (V), 

"Центристські демократи" (CD) і Християнська народна партія (KrF), розраховуючи 

на підтримку Данської соціал-ліберальної партії (RV) в економічній політиці, повинні 
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були миритись з існуванням кількох варіантів "альтернативної більшості" з низки 

законодавчих питань [307]. Після цього і аж до 2001 р. Данська соціал-ліберальна 

партія і "Соціал-демократи" відігравали магістральну роль в урядово-формотворчому 

процесі. Ситуація суттєво змінилася в 2001–2011 рр., коли формувались ліберально-

консервативні уряди меншості в складі Ліберальної партії (V) та "Консерваторів" (H), які 

заручались підтримкою Данської народної партії (DF). Проте їхня співпраця 

не була формалізованою, оскільки дві урядові партії постійно відмовлялись від  

можливості надати партії "зовнішньої підтримки" жодних інструментів владно-

виконавчого впливу. У 2011–2016 рр. Данія короткостроково повернулась до практики 

формування соціал-демократично орієнтованих урядів меншості, у котрих брала участь 

Данська соціал-ліберальна партія, але і тут не відбулось повернення до практики 

формальних угод і домовленостей. 

Короткий аналіз історії формування однопартійних і коаліційних урядів меншості 

в Данії засвідчує, що у цій країні не створено їхньої унілатеральної (як у випадку 

Швеції) моделі. Натомість у Данії простежуємо декілька моделей формування урядів 

меншості, а також міжпартійної співпраці й міжпартійних домовленостей у їхніх межах. 

Ці домовленості й способи співпраці, не є "контрактами", котрі забезпечують загальну 

та безпосередню підтримку урядів меншості. Натомість виявлено, що данські урядові 

кабінети меншості й неурядові/опозиційні парламентські партії часто беруть участь у 

певному типі своєрідних "переговорних угод" стосовно законодавчого процесу. 

У цих угодах, що фактично є законодавчими компромісами (дан. politiske forlig [956]), 

парламентські партії погоджуються на деякі політичні дії, до яких вони змушують 

одна одну впродовж певного періоду. Такі законодавчі компроміси можуть 

бути втілюваними впродовж фіксованого терміну, як передбачено в угодах, або ж до 

моменту, поки їх не буде припинено або реалізовано. Унаслідок цього в Данії вже 

"необхідним етикетом" є урядові кабінети меншості, котрі формуються через укладання 

законодавчих компромісів, тобто домовленостей на підставі узгоджених процедур 

між двома та більше партіями стосовно їхньої співпраці із окремих законодавчих 

питань. Примітно, що законодавчі компроміси можуть торкатись як окремих питань 

і проблем, так і цілих масивів питань і проблем. У випадку, коли партія вирішує більше 
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не дотримуватися компромісу, вона зазвичай про це офіційно сповіщає інші партії. 

Однак на практиці така інформація традиційно повідомляється перед черговими чи 

достроковими парламентськими виборами, тобто компроміс переривається саме після 

виборів [251, с. 26]. Поки законодавчий компроміс дійсний, партії не мають права 

вносити у нього зміни, принаймні без одностайної згоди інших сил, які досягнули 

компромісу. Таке правило встановлено ще в 1976 р., коли партії підписали угоду про 

розв’язання економічної кризи. Саме внаслідок цього сьогодні зрозуміло, що таке 

"вето-повноваження" кожної партії фактично є однією із неформальних норм,  

яка інституціоналізувалась з часом і регламентує, що варто робити у низці спірних 

ситуацій. Окрім того, це "вето-повноваження" насправді становить альтернативне 

правило прийняття рішень, тобто формулу одностайності партій, котрі досягають 

"законодавчого компромісу", що змінює систему відносної більшості у Фолькетингу. 

Відтак Ф. Крістіансен [253, с. 9] і Ф. Мортенсен [695] вважають, що законодавчі 

компроміси часто укладають на фіксований термін і є письмово-формалізованими. 

Вони можуть бути всеохоплюючими у певній сфері законодавчого процесу, а 

можуть і залишати окремі законодавчі питання відкритими для обговорення в 

майбутньому. Це залежить від того, наскільки парламентські партії визначені й згідні 

або невизначені та незгідні з приводу тієї чи іншої сфери політики. Ключовим же є 

те, що партії зобов’язуються одна перед одною, що вони не можуть прийняти будь-

яке рішення, що між ними не узгоджене. У зв’язку з цим представники партій від 

того чи іншого законодавчого компромісу періодично простежуються з відповідними 

міністрами, на підставі чого напрацьовують особливості законодавства. Лише тоді 

законодавство приймається й імплементуються. Окреслений сценарій прийняття 

законодавчих актів і владно-управлінських рішень чимало науковців називають 

практикою "кухонних кабінетів" (англ. kitchen cabinet) чи "парламентських комітетів 

за межами Фолькетингу". Водночас треба розуміти – законодавчі компроміси не є 

офіційно зареєстрованими й облікованими. Однак навіть попри це, очевидно, що вони 

притаманніші, принаймні теоретично, для урядових кабінетів меншості. У Данії це 

виявляється і в тому, що уряди меншості опираються на все більшу їхню кількість і 

розмірність. Річ у тому, як зазначає Ф. Крістіансен [244, с. 11], що ще станом на 2005 р. з 
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усіх законодавчих компромісів у Данії 2/3 укладались у форматі надлишково-

переможних законодавчих коаліцій, унаслідок чого однопартійні й коаліційні уряди 

меншості мали дуже стабільну парламентську підтримку. 

Примітно те, що коли законодавчі компроміси укладено в письмовій формі, 

то вони виконують роль, схожу на роль коаліційних угод. З погляду К. Строма та 

В. Мюллера, вони "склеюють" політичні партії і запобігають їхньому відступництву 

від того, з приводу чого було досягнуто компромісу [981]. Це особливо стосувалось тих 

текстів законодавчих компромісів, котрі досягались раніше, зокрема наприкінці 90–

х рр. ХХ ст. Адже вони фактично були документами, які відображали погляди 

певних партій із приводу тих чи інших сторін домовленостей між ними. Доцільно 

також зазначити про зростання важливості й всеосяжності законодавчих компромісів, 

бо, наприклад, наприкінці 80–х рр. ХХ ст. вони у середньому складались з 550 слів, а 

вже у кінці 90–х рр. ХХ ст. – з 2650 слів [244, с. 11]. Окрім того, сучасні законодавчі 

компроміси зазвичай є деталізованішими і містять декларації намірів, тобто питання, 

які партії планують розв’язувати у майбутньому.  

Те, що наближує данську систему законодавчих компромісів до "контрактного 

парламентаризму", – це те, що вони забезпечують можливість неурядових/опозиційних 

партій впливати на владно-політичний процес. Річ у тім, що партнери, які досягають 

законодавчих компромісів, мають право взаємного вето стосовно конкретних сфер і 

питань політики, котрі вони узгодили чи повинні узгодити. Це квазіурядовий механізм, 

адже партії "зовнішньої підтримки" урядів у такому випадку не зосереджуються на 

одній сфері політики, а зміщуються від сфери до сфери. Особливо спостерігаємо це 

тоді, коли законодавчі компроміси є предметом домовленостей усіх партій у 

парламенті [251], внаслідок чого такий парламент трактують як найвпливовіший. 

Зрештою, що стосується Норвегії після 1945 р., то в цій країні також потрібно 

виокремлювати два етапи розвитку інституційного дизайну урядових кабінетів. На 

першому етапі, тобто впродовж 1945–1971 рр., у країні майже завжди формувались 

однопартійні (частіше) та коаліційні (рідше) уряди більшості. У них, за винятком 

1965–1971 рр., єдиною урядовою або ж урядово-домінуючою була Норвезька 

лейбористська партія (DNA). Натомість на другому етапі, тобто від 1971 р., у 
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Норвегії формувались і досі формуються переважно лише однопартійні (частіше) 

та коаліційні (рідше) уряди меншості (уряди більшості функціонували в 1983–

1985 і 2005–2013 рр.). Норвезька лейбористська партія (соціал-демократична за 

ідеологією) з-поміж урядів меншості завжди формувала однопартійні, а  інші 

партії (так звані "буржуазні" партії) – коаліційні. Перші функціонували в 1971–1981, 

1986–1989, 1990–1996 та 2000–2001 рр., а другі – в 1985–1986, 1989–1990, 1997–2000, 

2001–2005 і починаючи з 2013 рр. Виняток становив однопартійний урядовий кабінет 

меншості Консервативної партії (H) у 1981–1983 рр., який опирався на неформальну 

"зовнішню підтримку" Центристської партії (Sp) і Християнсько-демократичної партії 

(KrF)1. Зазначена логіка неформальних угод була властивою також для переважної 

більшості інших урядів меншості у Норвегії. Лише в 1973–1981 рр. однопартійні 

уряди меншості лейбористів функціонували на підставі формальних законодавчих 

домовленостей з Лівою соціалістичною партією (SV). Натомість усі інші однопартійні 

уряди меншості лейбористів функціонували на підставі неформальних домовленостей 

із внутрішньорозділеними несоціалістичними партіями. Аналогічна ситуація була 

властивою і для так званих "буржуазних" партій [715].  

Це, на перший погляд, означає, що в Норвегії дуже слабо упродовж 1945–2016 рр. 

виявляв себе "контрактний парламентаризм". Такий висновок у дечому правомірний, 

оскільки єдиною сферою політики, де парламентські (урядові й опозиційні) партії 

співпрацюють постійно та формально, є бюджетна. За процедурами прийняття 

бюджетів Норвегія (менше стосується і Швеції [143; 656; 689]) відрізняється від 

інших систем "контрактного парламентаризму". До експериментальної реформи 

державного бюджету 1997 р. кожний постійний парламентський комітет самостійно 

пропонував рівень витрат на потреби у сфері власної юрисдикції/спеціалізації. Як 

наслідок і як стверджує Т. Нордбі [731, с. 219–230], слабкі кабінети меншості, зокрема 

в 90–х рр. ХХ ст., часто поступались неурядовим парламентським партіям, оскільки 

останні потребували збільшення витрат. Проте водночас у Норвегії в цей період діяли 
                                                           
1 Примітно, що три партії в 1981 р. планували сформувати мінімально-переможну коаліцію, але їм цього так і не 

вдалось унаслідок суперечок з приводу питання абортів. Відповідно вирішили, аби функціонував однопартійний 

уряд меншості консерваторів. Коли ж три партії врешті-решт сформували коаліційний уряд більшості в 1983 р., то 

було ухвалено питання абортів винести за межі коаліційної угоди. Такий принцип працював. Проте коли його надумали 

повторити в 1989–1990 рр. з приводу членства в ЄС, це призвело до відставки чинного тоді коаліційного кабінету 

меншості. Ідеологічного розколу між консерваторами та центристами після цього не подолано й досі [715, с. 177]. 
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певні неформальні норми, котрі значно впливали на бюджетно-законодавчий процес. 

Перед схваленням бюджету Стортингом, як зауважує Б. Раш [823], відбувався процес 

"балансування рахунків" на засіданні парламенту, але за участі в головній ролі 

комітету з фінансів. Упродовж цього процесу урядовий кабінет меншості міг досягнути 

ситуативних домовленостей з опозиційними партіями, тобто сконструювати з ними 

так звані "рухливі коаліції", а міг і зазнати поразки у прагненні суттєво впливати на 

державний бюджет [731, с. 225]. Після експериментальної (за зразком Швеції [815, с. 5]) 

бюджетної реформи 1997 р. норвезький парламент став вирішальним у визначенні 

розмірів витрат і доходів та їхнього розподілу на підставі пакетного голосування. Як 

наслідок, норвезький бюджет окреслюється чітко фіксованою кількістю статей і 

сфер витрат, котрі переважно кореспондуються з намірами постійних комітетів 

розподіляти витрати у межах своїх юрисдикцій і спеціалізацій [457]. У зв’язку з цим 

зрозуміло, що посилюються повноваження парламентських комітетів і парламентської 

опозиції. Водночас, у Норвегії сьогодні частіше апробується практика укладання 

письмових бюджетних договорів між урядовими й опозиційними парламентськими 

партіями та їхнього публічного оприлюднення. Це, слідуючи детермінованим уже 

висновкам, дає змогу припускати, що норвезькі уряди меншості формалізуються 

на основі передбачених у законодавстві фінансово-бюджетних домовленостей1.  

Однак й попри це, Т. Нордбі [731, с. 145–154, 156] і Н. Болін [179] вважають, що 

частка обумовлених угод між урядовими й опозиційними партіями в Норвегії незначна. 

Інколи (з 1997 р.) буває, що урядові партії консультуються з неурядовими/опозиційними 

партіями, перш аніж запропонувати власні законодавчі ініціативи парламенту. Це 

робиться, аби зрозуміти, чи такі ініціативи урядових кабінетів мають потенціал бути 

прийнятими як нормативно-правові акти [849, с. 51]. Крім того, час від часу Стортинг 

має право інструктувати уряди із приводу тих чи інших законодавчих ініціатив [731, 

с. 146–147]. Усе це засвідчує, що інституційна практика виконавчо-законодавчих 

                                                           
1 Дуже цікаве зауваження Л. Хелланда із приводу того, які наслідки треба очікувати у випадку неприйняття державного 

бюджету в Норвегії. Дослідник наголошує, що формально в Норвегії не зрозуміло, якими будуть політичні наслідки 

неприйняття бюджету, але очевидно, що голосування за державний бюджет виконує роль "фактичного конструктивного 

вотуму недовіри". Річ у тім, що якщо приймається не урядовий, а альтернативний проект бюджету, це слугує достатньою 

причиною для очікуваної відставки урядового кабінету та формування нового урядового кабінету на підставі врахування 

більшості, яка перед цим проголосувала за альтернативний проект бюджету. А це суттєво різнить Норвегію від її 

гомолога – Швеції, де неприйняття проекту урядового бюджету та врахування проекту альтернативного бюджету, 

на думку І. Маттсона, стає причиною лише відставки уряду [457]. 
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відносин у Норвегії значно нагадує конвенціональне правління [716]. Хоча попри це, 

як зауважують Х. Наруд і К. Стром [716, с. 179], найважливіші законодавчі ініціативи 

у Норвегії зазвичай є сферою компетенції урядового кабінету.  

Отже, норвезькі урядові кабінети меншості звикло формуються і функціонують 

саме на підставі спеціальної (ad hoc) неформальної парламентської підтримки [716, с. 183]. 

Тобто не існує "сполучних домовленостей", унаслідок чого урядові партії навмисно 

стараються не пов’язувати себе з опозиційними політсилами на постійній основі, 

а натомість віддають перевагу такій законодавчій більшості, яка є одноразовою [179]. А 

це означає, що спосіб формування та функціонування урядів меншості у Норвегії є 

передумовою зростання парламентського впливу на виконавчу вертикаль, оскільки 

уряд пропонує свої законодавчі ініціативи й чекає підтримки їх від парламенту. Проте 

аби урядові ініціативи були прийняті, уряд дуже часто повинен йти на поступки та 

вносити поправки у власні законопроекти. Крім того, урядовий кабінет час від часу 

ризикує, що парламент діятиме супроти його волі. У цьому контексті норвезький 

випадок є цілком очевидним зразком так званого "міноритарного парламентаризму" 

чи "парламентаризму меншості" (англ. minority parliamentarism), який реалізується 

через наявність інститутів слабкого уряду та сильного парламенту. Слабкість 

"контрактного парламентаризму" додатково підтверджує і той конституційно зумовлений 

факт, що в Норвегії не передбачено можливості дострокового розпуску парламенту.  

Деталізуючи параметри й особливості "зовнішньої підтримки" урядів меншості 

неурядовими/опозиційними партіями у системах "контрактного парламентаризму", 

розуміємо, що вони є дистинктивними. Наприклад, у Швеції соціал-демократичні 

однопартійні урядові кабінети меншості тісно співпрацюють з двома політичними 

партіями "зовнішньої підтримки". Це наближує такі урядові кабінети до визначення 

феномену "домовленостей зовнішньої підтримки". Адже результовані через них 

"контракти" узгоджуються до моменту формування урядів, є всеосяжними у  

політичному зрізі та явними і саме тому забезпечують більш, ніж короткострокову 

прихильність неурядових партій до таких урядів, пролонгуючи їхню діяльність 

[107; 969, с. 62, 97]. Натомість у Норвегії ситуація – опозиційно-контраверсійна, адже 

законодавчі коаліції конструюються від випадку до випадку як ситуативні, внаслідок 
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чого домовленості про формування/підтримку урядів меншості не є формалізованими. 

Нарешті, кейс Данії є проміжним/серединним, оскільки ключові питання найчастіше 

розв’язуються на основі законодавчих компромісів, у яких певні групи партій зміщують 

одна одну впродовж окресленого часу діяти так, як узгоджено. Відтак данський кейс 

є випадком змішування двох стратегій: по-перше, коли підтримка урядів меншості 

"склеюється" специфічним набором партій із приводу вузького кола проблем, але 

упродовж тривалого періоду; по-друге, коли підтримка урядів меншості "склеюється" 

специфічним набором партій із приводу широкого кола проблем, але упродовж 

короткого часу [969, с. 68]. У зв’язку з цим данські міжпартійні домовленості в зрізі 

формування і функціонування урядових кабінетів меншості відрізняються, приміром, 

від шведських: по-перше, вони звикло не настільки прагматичні/широкі у політично-

ідеологічному діапазоні, а по-друге, учасники законодавчих компромісів – не 

обов’язково партії, які відповідають за стабільність/виживання урядів. Це спричинено 

тим, що данські партії "зовнішньої підтримки" урядів меншості часто є відверто 

опозиційними [244, с. 15]. Відмінність данського парламентаризму від норвезького, 

простежується у практиці законодавчих компромісів, яка відрізняється від практики 

спеціальних (ad hoc) законодавчих коаліцій кореляцією з точним періодом часу, 

коли політичні партії гарантують/надають одна одній вето-повноваження. Приміром, 

поки законодавчий компроміс діє, група партій, що його досягає, унеможливлена його 

порушувати. Саме тому чимало законодавчих компромісів можуть бути чинними 

разом, формуючи тим самим "витончену павутину". На відміну від Норвегії, це 

обмежує свободу партій створювати законодавчі коаліції у тій чи іншій сфері політики. 

Водночас, особливості "зовнішньої підтримки" урядових кабінетів меншості 

неурядовими/опозиційними партіями у системах "контрактного парламентаризму" 

консолідуються/уніфікуються тим фактом, що обсяги політичних цілей урядових 

партій у рамках однопартійних або коаліційних урядів меншості є меншими, аніж 

обсяги політичних цілей у межах законодавчих коаліцій, які підтримують уряди 

меншості [969, с. 97]. Однак попри це, "зовнішня підтримка" кабінетів меншості 

неоднозначно кореспондується із відносною "силою" парламентів та урядів. Так, 

К. Стром наголошує: що сильніший урядовий кабінет меншості, то більше він 
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віддаватиме перевагу не стабільним угодам ("контрактам") із опозиційними партіями, 

а так званим "рухливим коаліціям" з ними [969, с. 97]. На думку ж Е. Дамгаарда, трендом 

слабких урядів меншості є укладання таких угод, які не забезпечують таким урядам 

стабільної "зовнішньої підтримки" [306, с. 90]. Дві позиції як одночасно правильні, але в 

різних аналітичних ракурсах, об’єднує Ф. Крістіансен [244, с. 16]. Він аргументує, що 

уряди меншості, які ґрунтуються і не ґрунтуються на формальних домовленостях, можуть 

бути і сильними, і слабкими, але в різних політико-інституційних умовах. З огляду 

на це, П. Варвік акцентує: підтримка чи незаперечення урядових кабінетів меншості 

опозиційними партіями у парламентських демократіях може бути "формальною", 

"декларованою" або "недекларованою" [1030]. Отже, тип "зовнішньої підтримки" урядів 

меншості не обов’язково передбачає і попереджає, що урядовий кабінет є слабким 

або сильним порівняно з парламентом. Натомість цілком очевидно інше: слабкий 

уряд меншості робить значно більше поступок перед парламентом для досягнення 

домовленостей і цілей, аніж сильний уряд меншості.  

Значною мірою причини вибору точного типу домовленостей між урядовими й 

опозиційними партіями в зрізі урядових кабінетів меншості у системах "контрактного 

парламентаризму" залежать від кореляції владно-посадових та політично-ідеологічних 

цілей парламентських партій. Це спонукає Х. Педерсен і К. Гріна-Педерсена відзначати, 

що урядові кабінети меншості – компроміс безпеки та гнучкості реалізації партійних 

цілей [423; 768]. Тобто, за К. Стромом [969, с. 108], уряди меншості, як згадувалось, є 

результатами варіативності двох законодавчих стратегій кожної партії – врахування 

своєї переговорної "сили" та власної здатності контролювати порядок денний. 

Переговорна "сила" кожної парламентської партії позитивно корелює із кількістю 

можливих урядових коаліцій за участі такої партії, дисперсією/фракціоналізацією 

парламентської опозиції та ідеологічною близькістю партій парламенту. Перевагою 

у такому випадку вважається ситуація, коли парламентська партія не потребує 

підтримки декількох партнерів. Натомість здатність партії контролювати порядок 

денний пов’язана з тим, наскільки, будучи урядовою, вона контролює час розгляду 

тих чи інших питань. Ця стратегія корелює здебільшого зі слабкими вимогами 

інвеститури та наявністю децентралізованих парламентських комітетів. Розглядаючи 
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уряди меншості як політичні актори, але не вважаючи такими акторами неурядові 

парламентські партії, Е. Дамгаард і К. Стром усе-таки зауважують, що домовленості 

про формування та/чи функціонування урядових кабінетів меншості є результатом 

міжпартійних взаємин [306].  

Як наголошує перший, існує три чинники, які впливають на зміну міжпартійних 

взаємин, а відповідно й на зміну "сили" повноважень парламентів. Це – інституційні 

реформи, електоральні результати та зміна партійних стратегій. Другий зауважує, 

що особливості урядових кабінетів меншості у системах "контрактного парламентаризму" 

доцільно розглядати на підставі раціонально-партологічних та інституційних пояснень, 

оскільки: а) політичні партії можуть мати більше політично-ідеологічних, а не владно-

посадових цілей і пріоритетів; б) партії в окремих випадках можуть досягати 

політичних цілей, не будучи членами урядових кабінетів. Окрім того, короткострокові 

(негайні) виграші/винагороди партій від членства в урядових коаліціях можуть мати 

наслідком довгострокові витрати – переважно у формі втрачених голосів на 

виборах. Тому партії іноді можуть відмовлятись від таких довгострокових витрат, 

не отримуючи короткострокових винагород. Відтак К. Стром [960] констатує, що є 

три ключові чинники, які пояснюють відносну партійну "сором’язливість до влади" 

(англ. powershyness) у системах "контрактного парламентаризму". По-перше, партії у 

таких системах зазвичай орієнтовані на майбутнє, бо їхні лідери користуються 

перевагами організаційної культури дисципліни та лояльності, а це зменшує тиск на 

них із приводу досягнення короткострокових цілей. Паралельно це дає змогу таким 

партіям бути впевненими у тому, що одержання ресурсів підтримки від масового 

членства й державних субсидій триватиме надалі. По-друге, парламентські структури 

сприяють тому, аби партії були впливовими у термінах формування державної 

політики навіть із лав парламентської опозиції. Це зазвичай відбувається з крісел 

потужних спеціалізованих постійних комітетів парламентів. По-третє, парламентські 

вибори, які завжди дуже конкурентні та змагальні й часто призводять до надмірно 

збалансованих результатів, слугують тому, що партії та партійні лідери чутливі до 

електоральних витрат від перебування при владі. Відмінність позицій Е. Дамгаарда 

і К. Строма в тому, що перша динамічніша, а друга – статичніша. Проте як один, так і 
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другий аргументують, що про особливості урядів меншості у системах "контрактного 

парламентаризму", як і в парламентських демократіях загалом, треба розмірковувати, 

враховуючи й інституційні, й раціонально-партійні детермінанти (про них йшлось у 

цьому і попередніх розділах, а також частково і додатково, зокрема у зрізі стабільності 

й ефективності урядів меншості, йтиметься у наступному розділі).  

Підсумовуючи аналіз, звертаємось до зауважень і висновків Б. Раша [826, с. 7–17] 

і К. Строма [960]. Вони зазначають, що з ключових причин частого формування урядів 

меншості у системах "контрактного парламентаризму" чи загалом серед ключових 

причин феномену "контрактного парламентаризму" (і зміщення до нього) потрібно 

виокремлювати: а) конституційно-правове й інституційно-політичне детермінування 

патернами систем негативного парламентаризму [143] (це розглянуто у попередніх 

розділах); б) формально-правове та фактично-політичне регламентування з допомогою 

інститутів сильних парламентів, для яких притаманні сильна опозиція та впливові 

комітети [302; 388; 339; 567; 657] (йшлось у попередньому розділі); в) раціонально-

зумовлене детермінування владно-посадово та політико-ідеологічно орієнтованими 

міжпартійними взаєминами й конкуренцією, зокрема за умови наявності домінуючих і 

центристських політичних партій [279; 653; 899; 936; 1013] (про це аргументовано 

у попередніх розділах). Однак висновки вчених реалізовуються по-різному і з різною 

інституційною, раціональною та партологічною детермінованістю/інтенсивністю. Тобто 

загалом уніфікованими вони є або повинні бути теоретично, але розрізненими вони 

є або ж принаймні можуть бути практично. 

 

Висновки до Розділу 6 

 

Обґрунтовано, що позиціонування урядів меншості у європейських парламентських 

демократіях залежить від реалізовуваних у них форм і систем державного правління, 

зокрема парламентських монархій, парламентських республік і напівпрезидентських 

республік, тобто від урядово-формотворчої й урядово-термінаційної уповноваженості 

легіслатур або глав держав й легіслатур, зокрема у контексті їхнього партійного 

композиціонування. Зафіксовано, що: серед парламентських монархій уряди меншості 
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(переважно однопартійні) найчастіше формуються на засадах корпоративізму у 

системах негативного, а не позитивного парламентаризму; серед парламентських 

республік, які є винятково системами позитивного парламентаризму, у країнах Західної 

Європи частіше (хоч загалом зрідка – як "кризові винятки") формуються однопартійні, а 

в країнах Центрально-Східної Європи (загалом часто – як "нормальні сценарії") – 

коаліційні уряди меншості; серед напівпрезидентських республік у Західній Європі 

превалюють однопартійні (передусім у системах негативного парламентаризму), 

а в Центрально-Східній Європі – коаліційні (винятково в системах позитивного 

парламентаризму) уряди меншості. Узагальнено, що уряди меншості середньо-

статистично найчастіше притаманні для парламентських монархій (загалом та  

здебільшого однопартійні) чи загалом парламентських систем правління (загалом). 

Занотовано, що уряди меншості в європейських парламентських демократіях не 

можуть настільки просто, як уряди більшості, втілювати свої передвиборчі обіцянки, 

що потребують схвалення легіслатур, бо вимагають підтримки неурядових/опозиційних 

партій (як у комітетах, так і пленарно), особливо якщо з-поміж них є ідеологічно 

серединна/центристська політсила. Натомість уряди меншості законодавчо ефективніші 

тоді, коли саме в їхньому складі перебуває ідеологічно серединна/медіанна партія, 

особливо якщо вона велика, а також коли уряди меншості формуються перманентно, 

часто чи повторювально. Відповідно з’ясовано, що законодавча ефективність та 

парламентська відповідальність урядів меншості залежать від типу, тактики і стратегії 

діяльності й виборчих стимулів парламентських партій, а також від утримування самих 

урядів меншості від конфліктних ініціатив і їхньої "чутливості" до опозиційних партій 

та громадської думки. Крім того, законотворча спроможність урядів меншості залежить 

від якості комунікації між партіями, суті й змісту урядово-парламентських програм, 

спроможності балансувати владу та формувати спеціальні голосуючі/законодавчі 

коаліції, інституційних факторів та параметрів багаторівневого урядування.  

Відстежено, що уряди меншості в європейських парламентських демократіях також 

зазвичай дистинктивно позиціонуються в контексті оцінювання особливостей призначення 

й відповідальності, повноважень і ролей прем’єр-міністрів, міністрів та державних 

службовців, адже специфічними є схеми зв’язків, які їх регламентують. Доведено, що: 
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політичні партії в умовах урядів меншості не отримують свої урядові портфелі 

пропорційно своїм парламентським мандатам; частка непартійних міністрів та членів 

урядів меншості більша (особливо у напівпрезидентських системах), ніж у випадку 

урядів більшості, внаслідок чого суттєво слабшою є переговорна впливовість перших 

і зокрема їхніх прем’єр-міністрів; центральними постатями й фігурантами рішень у 

випадку урядів меншості (особливо коаліційних) є галузеві міністри, внаслідок чого 

(особливо у випадку зростання їхнього членства) лімітована роль кабінету міністрів й 

прем’єр-міністра, а натомість посилена – урядового кабінету, який отримує тенденцію 

руху до колегіальності, комплексності й горизонтальної координації; відносини між 

міністрами, їхніми заступниками та державними службовцями урядів меншості складніші 

й менш компромісні, стабільні та партійно дисципліновані у питаннях взаємної довіри, 

ніж у випадку урядів більшості, тому члени урядів меншості уникають прийняття 

ризикованих і зосереджуються на прогресивних рішеннях у межах своїх ресурсів. 

Розкрито, що особливе місце уряди меншості мають, якщо вони формуються 

перманентно та тлумачяться як формально зумовлені чи підтримані – тобто у так 

званих системах "контрактного парламентаризму". Виявлено, що магістральними 

атрибутами таких систем є наявність письмового "контракту" (законодавчої угоди або 

тимчасового зобов’язання, доступних громадськості) між партіями-партнерами урядового 

й неурядового походження, який зумовлює других (парламентську опозицію) погодитись 

на нижчий владно-політичний рівень своїх посадовців, ніж у перших (уряду), через що 

"контрактний парламентаризм" – проміжний варіант законодавчої і урядової коаліції. 
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РОЗДІЛ 7 

СТАБІЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ УРЯДІВ МЕНШОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЯХ 

 

7.1. Проблема стабільності, політичних наслідків та ефектів урядів меншості 

в європейських парламентських демократіях 

 

Аналіз теоретико-методологічних особливостей і передумов порівняльного 

дослідження урядів меншості, типів, теоретичних та емпіричних принципів, причин, 

конституційно-правових, інституційно-політичних умов, моделей і способів 

формування, функціонування й відповідальності, партійно-електоральних, ідеологічних 

та владно-опозиційних атрибутів і детермінант урядів меншості, а також виконавчо-

законодавчих і внутрішньоурядових відносин та законотворчого процесу у зрізі 

урядів меншості був би неповним без окреслення параметрів і умов стабільності, 

ефективності й політичних і соціально-економічних наслідків урядів меншості в 

європейських парламентських демократіях. Це зумовлено тим, що стабільність і 

ефективність, політичні й соціально-економічні результати/наслідки урядів, у тім 

числі й меншості, становлять визначальні індикатори доцільності чи недоцільності 

вибору та якості функціонування тих чи інших політичних систем і апробованих 

у них політичних інститутів і процесів. Вони, як зауважують З. Сомер–Топку й 

Л. Вільямс, є предиктором системної стабільності, демократичного представництва і 

підзвітності й перспектив подальшого зміцнення демократії [941]. 

Однак навіть попри це і той факт, що уряди меншості формуються зі значною 

частотою, принаймні в європейських парламентських демократіях, проблематика 

їхньої стабільності, ефективності й наслідків досліджена не повністю, адже незрідка 

є дескриптивною і неаналітичною. Переважно це спричинено інтуїтивною (гірше, 

якщо несистемною) позицією низки науковців, особливо із країн, у котрих уряди 

меншості не формуються чи взагалі унеможливлені, згідно з якою аналізовані політичні 

інститути доцільно розглядати у вигляді "короткострокових аберацій" політичних 
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систем, що генеруються передусім відносно стабільними й ефективними урядами 

більшості. На думку Дж. Сарторі, таку логіку неактуальності розгляду стабільності 

та ефективності урядів меншості доволі часто суплементує сприйняття останніх як 

випадків, котрі або "замасковані під коаліційні уряди більшості, що де-факто 

користуються підтримкою більшості в легіслатурі", або незрідка (хоча зворотне 

доведено у попередніх розділах) є тимчасово виконуючими обов’язки кабінетами, а 

тому сумарно недовговічні [877, с. 178]. Нестабільність урядових кабінетів меншості, як 

зазначають З. Сомер–Топку і Л. Вільямс [941], спричиняє той факт, що вони менш 

економічно та соціально ефективні, унаслідок чого їм важче відповідати на суспільні 

і політичні чи загалом системі виклики. Це, з позиції В. Богданора [174] і К. Строма [969], 

особливо очевидно на підставі апелювання до урядів меншості як до "тангенціальних 

предметів" ширших наукових досліджень, зокрема партійно-виборчих систем і теорій 

коаліцій. Причину Р. Елгі та М. Маор убачають передусім у тому, що в таких 

дослідженнях увага кристалізується на особливостях формування і відповідальності 

урядів меншості на тлі імплементованих інституційно-процесуальних правил [356].  

Натомість дуже мало уваги у них приділено самій природі функціонування, 

підтримки (зокрема законодавчих ініціатив і програмного курсу) та "виживання" 

(стабільності) урядів меншості. Це особливо релевантно стосовно випадків, у яких 

уряди меншості становлять якщо не понад 75% від усіх урядових кабінетів, то 

хоча би половину. Однак вони і загалом політичні системи, у межах яких вони мають 

місце, причому позиціонуються як доволі стабільні й політично та соціально-

економічно ефективні (приміром, у Данії, Іспанії, Норвегії, Хорватії, свого часу 

Фінляндії тощо). Це релевантно також у тому контексті, що чимало урядів меншості 

в європейських парламентських демократіях функціонували впродовж кількох років 

і повних каденцій легіслатур. Наприклад, уряди А. ван Акера (1954–1958 рр.) у Бельгії, 

А. Расмуссена (2001–2005 рр.) у Данії, С. Лемасса (1961–1965 рр.) і Б. Ахерна (1997–

2002 рр.) в Ірландії, Ф. Гонсалеса (1989–1993 рр.), Х. Азнара (1996–2000 рр.), Х. Сапатеро 

(2004–2008 та 2008–2011 рр.) в Іспанії, Г. Борги Олів’єри (1962–1966 рр.) у Мальті, 

О. Нордлі (1977–1981 рр.), Г. Брундтланда (1985–1989 рр.) і К. Бондевіка (2001–2005 рр.) 

у Норвегії, А. Гутьєрреса (1995–1999 рр.) у Португалії, В. Черчилля (1951–1955 рр.) у 
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Сполученому Королівстві, Т. Ерландера (1960–1964 та 1964–1968 рр.), Г. Перссона 

(1998–2002 та 2002–2006 рр.) і Ф. Райнфельдта (2010–2014 рр.) у Швеції, Б. Борісова 

(2009–2013 рр.) у Болгарії, А. Бразаускаса (2001–2004 рр.) у Литві, М. Земана (1998–

2002 рр.) у Чехії тощо (детально див. Додаток Б). У зв’язку з цим уряди меншості 

були уповноваженими впливати на суттєві зміни у політичній і соціально-економічній 

системі тієї чи іншої держави. Відповідно аргументовано, що уряди меншості не 

завжди характеризуються інтуїтивною й уже згадуваною логікою нестабільності та 

неефективності, внаслідок чого потребують пристальної теоретико-методологічної 

та емпіричної уваги на окреслену проблематику. 

Теоретико-методологічно важливий у цьому контексті той момент, що в 

спеціалізованих дослідженнях стабільності урядів під окресленою категорією звикло 

розуміють здатність уряду залишатись при виконанні своїх обов’язків і стійкий стан 

функціонування урядового кабінету, який характеризується здатністю тривалого 

існування, збереження визначальних внутрішніх і зовнішніх параметрів уряду [3, с. 15; 7; 

914; 1046]. Доречно зауважити: найапробованішою категорією оцінювання стабільності 

урядів є урядова тривалість, рідше – індекс урядової стабільності. Урядова тривалість – 

це час, який виміряний між початком і кінцем діяльності конкретного уряду. Індекс 

урядової стабільності – це відсотковий або дробовий показник, що відображає, яку 

частину від максимально можливого часу повноважень (в європейських парламентських 

демократіях – залежно від терміну каденції парламенту або провідної палати парламенту 

згідно з конституцією чи фактично) працював уряд.  

Відповідно Л. Додд [332], П. Варвік [1030], К. Стром [970], Д. Сандерс і В. Херман 

[872], Я. Бадж, Дж. Волдендорп і Х. Кеман [1042], В. Мюллер, К. Феттелшосс і 

Ф. Харфст [711] й інші вчені наголошують: доповненням є той факт, що тип урядових 

кабінетів, який виражається у кількості урядових партій (однопартійні й коаліційні 

уряди) та характері їхнього представництва у легіслатурі (уряди більшості й 

меншості), може гіпотетично істотно впливати на стабільність/тривалість урядів. 

Усереднено це виявляється в тому факті, як аргументують П. Варвік [1030], Дж. Хубер, 

С. Мартінез–Галлардо [477; 482] та Б. Пауелл [791], К. Конрад та С. Голдер [271], 

Ф. Мюллер-Роммель та К. Феттелшосс [708], А. Романюк і В. Литвин [47; 49], що 
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найбільш стабільнішими (принаймні серед партійних урядів), в тім числі і у європейських 

парламентських демократіях, є кабінети більшості (зокрема однопартійні), а найменш 

стабільними – кабінети меншості (особливо коаліційні).  

Детермінований зв’язок сильнішає у випадку, коли легіслатури стають менш 

фракціоналізованими та поляризованими, і слабшає тоді, коли легіслатури стають 

фракціоналізованішими й поляризованішими. Однак, на думку З. Маоза і З. Сомера–

Топку [639], зв’язок між поляризацією партійних систем і стабільністю урядів, передусім 

меншості, не є унілатеральним і статистично важливим, оскільки він спроможний 

коригуватись залежно від інших чинників, у тому числі від партійно- й інституційно-

орієнтованих. Ураховуючи те, що партія або партії, котрі компонують і підтримують 

уряди меншості, традиційно є підмножиною політсил оптимального ідеологічного 

позиціонування, поляризація партійних систем становить важливий, але додатковий 

чинник пояснення стабільності урядів меншості. Вагоміше ж значення, з погляду 

Д. Діермайера й А. Мерло [328], має кількість парламентських партій. Адже, скажімо, 

збільшення кількості партій (як вето-гравців) у легіслатурі призводить до конфлікту і 

в межах урядового кабінету, і в межах відносин уряду та легіслатури (або урядових і 

неурядових партій). Тому уряди часто змушені функціонувати на підставі механізмів 

взаємних поступок, які виявляються в тому, що урядові кабінети і лідери парламентських 

партій, котрі їх компонують (урядових партій), вдаються до перманентних ротацій 

членів кабінетів у вигляді інструментів пошуку їхньої підтримки в легіслатурах та 

способу коригування/регулювання "винагород" і урядових, і опозиційних партій. Відтак 

теоретично зрозуміло, що стабільність урядів, у тому числі й меншості, залежить від 

складності ведення перемовин між фракціями і депутатами легіслатур [791]. Одночасно 

цілком очікувано: саме через неспроможність урядів меншості (вони завжди є якщо 

не урядовими коаліціями, то коаліціями парламентських партій, котрі входять до 

складу урядів та їх підтримують) бути перманентно наділеними "сприянням" легіслатур 

ці інституційні конструкції менш стабільні, ніж уряди більшості [673; 992]. Виняток – 

уряди меншості як формальні домовленості між урядовими і неурядовими партіями. 

Дослідники Р. Елгі й М. Маор [356] стверджують, що тривалість/стабільність урядів 

меншості залежить від того, наскільки ефективно вони спроможні користуватись 
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підтримкою легіслатур (у складі урядових і неурядових партій), зокрема у контексті 

зобов’язань урядів меншості з приводу відносин із неурядовими партіями, їхньої 

поведінки та очікуваних і реальних результатів. Це передусім простежуємо у зрізі 

отримання урядами меншості вотумів довіри стосовно ініціювання та підтримки 

різних законопроектів у легіслатурах (причому значно частіше, аніж у випадку урядів 

більшості), а також у зрізі уникнення парламентських вотумів недовіри урядам меншості. 

Коли таких зобов’язань, отже, і можливостей ефективно урядувати, зокрема через 

вплив на законодавчий процес, не передбачено, тоді "виживання"/стабільність 

урядів меншості є/може бути результатом винятково специфічних правил інституційного 

дизайну, у межах яких функціонують урядові кабінети. Однак такі правила традиційно 

не можуть бути ресурсом довгострокового "виживання" урядів меншості (й урядів 

загалом), тому стабільність кабінетів меншості традиційно залежить від політичних і 

міжпартійних домовленостей у рамках легіслатур [637].  

Примітно у цьому контексті те, що уряди меншості суттєво різняться від урядів 

більшості, оскільки у перших, на відміну від других, не існує або надто слабо виявлена 

дихотомія "уряд/урядові партії – опозиція/опозиційні партії" [356]. Відтак уряди 

меншості значно менше, аніж уряди більшості, детермінуються існуванням двох 

відверто протиборчих/конфліктних блоків у легіслатурах. Адже обов’язково є партії чи 

окремі депутати (групи депутатів), котрі: а) беззастережно підтримують урядові кабінети 

меншості; б) беззастережно виступають проти урядів меншості; в) формально або 

неформально не підтримують кабінетів меншості, але водночас прямо і не виступають 

проти них. Це ж засвідчує, що відносна (на тлі урядів більшості) стабільність чи 

нестабільність урядів меншості – наслідок постійних перемовин між політичними 

партіями або ж окремими депутатами (групами депутатів) легіслатур, які, з одного боку, 

підтримують урядові кабінети меншості, а з іншого – не виступають проти урядових 

кабінетів меншості, чим забезпечують чи не забезпечують їм постійну або ситуативну 

більшість у легіслатурі. Річ у тому, що політсили, котрі не є ні урядовими, ні 

опозиційними, вимушені або підтримувати (безпосередньо – через голосування чи 

опосередковано – через утримання від голосувань) законодавчі ініціативи уряду, або 

заперечувати їх, але не можуть не виявляти своєї позиції з цього приводу.  
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Як наслідок, такі політсили постійно змушені переоцінювати власну стратегію 

стосовно урядів меншості й постійно "коливаються між урядом та опозицією" [356] чи 

партіями і депутатами, котрі беззастережно підтримують та беззастережно виступають 

проти урядових кабінетів меншості. Однак постійна переоцінка стратегії поведінки 

ситуативних політсил може, на думку М. Лейвера і Н. Шофілда [567, с. 145–147], 

спричиняти як внутрішньопартійні, так і міжпартійні конфлікти у межах урядових 

і неурядових партій, а тому, коли ситуативні партії вдаються до риторики опозиційності 

та "зміщуються" в напрямі парламентської опозиції, теоретично суттєво впливає 

передусім на скорочення законодавчої спроможності, а відтак і стабільності урядів 

меншості. Отже, уряди меншості завідомо й ініціально формуються та постійно 

(впродовж всього терміну їхніх повноважень) функціонують у кризових умовах. Їх ще 

більше посилює факт, що уряди меншості, у тому числі з раціональної перспективи, 

насамперед стараються задовольняти власні та своїх партій політичні цілі й інтереси 

(електоральні, посадові, партійні, ідеологічні, організаційні, їхні різні комбінації та ін.). 

Унаслідок цього вони значно "відштовхують" і відцентрово пливають на позиції 

ситуативних (неурядових, але й відверто неопозиційних) політсил легіслатури [356]. 

Відповідно характер міжпартійних торгів і перемовин поміж урядами меншості й 

політичними партіями, які їх компонують, і ситуативними політсилами у легіслатурах 

є іманентно гострішим, аніж в урядів більшості, у зв’язку з чим уряди меншості 

відносно менш тривалі/стабільні, ніж уряди більшості. 

Дуже зрідка контраверсійні ситуації стосуються урядів меншості, котрі здатні 

послідовно (а особливо – довгостроково) долати проблеми торгів та перемовин поміж 

кабінетами і політичними партіями, які їх компонують, і ситуативними політсилами 

у легіслатурах. Такі уряди спроможні, зокрема на підставі часткових або всеосяжних 

формальних домовленостей, дотримуватись зобов’язань з приводу відносин із  

неурядовими партіями, їхньої поведінки й очікуваних та реальних результатів 

(про що в контексті феномену "контрактного парламентаризму" детально йшлось 

у попередньому розділі). Значно рідше відносно стабільними є уряди меншості, які 

не функціонують на підставі формальних домовленостей урядових і неурядових 

партій, а керуються ситуативними (ad hoc) стратегіями їхньої політичної поведінки, 
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зокрема з приводу проходження законодавства [356; 721]. У такому випадку 

здатність урядів меншості дотримуватись зобов’язань стосовно відносин із неурядовими 

партіями, їхньої поведінки й очікуваних і реальних результатів значно менша та 

темпоральніша/ситуативніша. Зрештою, як уже згадувалось, коли уряд меншості не 

спроможний дотримуватись таких зобов’язань, а іншого не передбачено конституційно, 

тоді він традиційно має бути термінований у своїх повноваженнях.  

Водночас такий теоретико-методологічний ракурс не повністю стосується 

теоретизації проблематики стабільності урядів меншості. Він окреслюється здебільшого 

зауваженнями К. Строма [969, с. 116–117, 238], що: 1) уряди меншості усереднено менш 

стабільні (тривалі), ніж уряди більшості; 2) однопартійні уряди меншості традиційно 

відносно стабільніші (триваліші), ніж коаліційні уряди меншості; 3) уряди меншості 

відносно стабільніші (триваліші) у тому випадку, коли вони частіше формуються. 

Дослідник зосереджує увагу й на такому: хоча й аргументовано, що уряди меншості 

менш стабільні, ніж уряди більшості [639; 1030], бо часто є "кризовими" урядами (тобто 

такими, котрі створюються під час політичних криз) і протистоять фактичній більшості 

у легіслатурах [991], але саме вони можуть бути стабільнішими і "раціональнішими 

рішеннями" за певних інституційно-процесуальних і політичних передумов [969, с. 199]. 

Це – з одного боку. З іншого, як зауважує Л. Додд [333, с. 1101], стабільність урядів 

меншості обмежується і тим, що вони, особливо намагаючись урядувати, постійно або 

перманентно стикаються з перемовинами неурядових партій між собою. Останні ж можуть 

гіпотетично стосуватись і відставки урядів меншості, і розпуску легіслатур (з метою 

проведення парламентських виборів). Так сталось у 1993 р. у Словаччині, коли спершу, 

на підставі зміни композиції коаліційного урядового кабінету більшості В. Мечіяра, 

сформовано однопартійний уряд меншості В. Мечіяра. Однак згодом, на підставі 

внутрішньопартійної кризи, переходу більшості до опозиції в легіслатурі й вотуму 

недовіри уряду меншості, останній відправили у відставку [161; 463]. Сумарно це 

виявляє, що "ризики" урядів меншості значно більші, ніж "ризики" урядів більшості, 

а тому перші суттєво менш стабільні, ніж другі [941]. 

Проте й попередньо окреслений та значно теоретизований висновок не повністю 

спрацьовує на підставі емпіричного порівняння статистики тривалості (стабільності) 
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урядів меншості в європейських парламентських демократіях, зокрема у системах 

позитивного й негативного парламентаризму. Приміром, ми здійснили аналіз стабільності 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях, зокрема станом на 

1944–2016 рр. (але у різних країнах – у різні періоди) (див. табл. 7.1). На його підставі 

та з огляду на статистично відомий у контексті європейських парламентських  

демократій факт, що однопартійні й коаліційні уряди меншості менш стабільні, аніж 

однопартійні та коаліційні уряди більшості й партійні уряди загалом [49; 50; 336; 753], 

виявлено та встановлено:  

1. Уряди меншості триваліші/стабільніші, ніж уряди більшості лиш у таких 

країнах Західної Європи, як Данія, Іспанія, Норвегія і Швеція (на 2004 р. [49; 50, с. 206]), 

і в країнах Центрально-Східної Європи – Литві, Румунії, Хорватії і Чехії (на 2015 р.). 

2. Уряди меншості стабільніші в парламентських демократіях Західної (у середньому 

549 днів), а не Центрально-Східної (у середньому 401 день) Європи, а також у 

системах негативного (у середньому 571 день), а не позитивного (у середньому 451 

день) парламентаризму. Причому такі уряди усереднено тривають 510 днів з-поміж усіх 

кейсів європейських парламентських демократій. 

3. Країнами, у яких кабінети меншості (навіть якщо вони формувались один чи 

кілька разів) у середньому найтриваліші/найстабільніші, є Данія, Норвегія, Греція, Ірландія, 

Іспанія, Швеція і Мальта (у порядку зростання середньої тривалості урядів меншості). 

4. Країнами, в яких урядові кабінети меншості (навіть тоді, коли їх створюють 

часто) у середньому найменш тривалі/стабільні, є Латвія, Фінляндія, Італія, Польща, 

Словаччина, Ісландія, Словенія і Нідерланди (у порядку скорочення середньої тривалості 

кабінетів меншості). 

5. Тривалість/стабільність урядів меншості не завжди прямопропорційно корелює 

з частотою формування урядів меншості. Це особливо помітно на прикладі Греції та 

Мальти, де уряди меншості формуються надто зрідка, але є дуже стабільними, а 

також Італії, Латвії та Фінляндії. В останніх уряди меншості формуються або 

раніше формувались часто, але не були дуже стабільними. 

6. Тимчасові урядові кабінети меншості усереднено (за винятком Бельгії та 

Ісландії) менш тривалі (у середньому 172 дні), ніж постійні урядові кабінети меншості 
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(у середньому 551 день), причому і в країнах Західної та Центрально-Східної Європи, 

і в системах позитивного і негативного парламентаризму. 

7. Однопартійні урядові кабінети меншості (у середньому 564 дні) традиційно 

триваліші/стабільніші, аніж коаліційні урядові кабінети меншості (у середньому 455 

днів) у вибірці всіх європейських парламентських демократій (зокрема у Західній і 

Центрально-Східній Європі). Причому – зі системами і позитивного, і негативного 

парламентаризму, але з кількома зауваженнями: а) коаліційні уряди меншості усереднено 

триваліші за однопартійні уряди меншості насамперед у західноєвропейських системах 

позитивного парламентаризму (особливо у Бельгії, Ірландії, Італії та Франції в 1945–

1958 рр.); б) однопартійні уряди меншості усереднено триваліші за коаліційні уряди 

меншості передусім у західноєвропейських системах негативного парламентаризму 

(за винятком Австрії, Данії, Ісландії, Франції, Швеції та країн, де однопартійні уряди 

меншості не формуються); в) однопартійні уряди меншості усереднено триваліші, ніж 

коаліційні уряди меншості передусім у центрально-східноєвропейських системах 

позитивного парламентаризму (за винятком Польщі та Словаччини, а також країн, 

де однопартійні уряди меншості не формуються). 

Додатково й усереднено аргументовано (див. табл. 7.1 і попередні розділи), 

що ключовими проблемами тривалості/стабільності урядових кабінетів меншості у 

системах позитивного та негативного парламентаризму європейських парламентських 

демократій є: а) більша, аніж у випадку урядів більшості, кількість імовірних 

сценаріїв утрати урядами меншості вотуму довіри чи отримання вотуму недовіри 

(це найперше відбувається унаслідок бажання опозиційних і ситуативних партій, 

які фактично становлять більшість у легіслатурах, диктувати власні правила та 

політичні вподобання партіям урядів меншості, не входячи до складу урядових  

кабінетів і не беручи на себе прямої політичної відповідальності за прийняті урядами 

рішення); б) менша або недостатня, зокрема порівняно із урядами більшості, міра 

інституціоналізованості урядів меншості; в) участь недостатньої або меншої, ніж у 

випадку урядів більшості, кількості політичних акторів у процесі розподілу владних 

посад і сфер впливу; г) превалювання інтуїтивної, але не завжди раціональної ідеї про 

те, що уряди меншості менш ефективні й легітимні, ніж уряди більшості. 
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Таблиця 7.1 

Тривалість урядів меншості (в днях) у системах позитивного та негативного парламентаризму парламентських 

демократій Західної та Центрально-Східної Європи (станом на грудень 2016 р.)1 

Країна 

Тривалість усіх 

урядів меншості, в 

днях 

Тривалість 

постійних урядів 

меншості, в днях 

Тривалість 

тимчасових урядів 

меншості, в днях 

Тривалість усіх 

однопартійних урядів 

меншості, в днях 

Тривалість усіх 

коаліційних урядів 

меншості, в днях 

1 2 3 4 5 6 

1. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

1.1. СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Бельгія (з 1946 р.) 347 341 362 69 458 

Греція (з 1974 р.) 795 795 – 795 – 

Ірландія (з 1944 р.) 844 844 – 810 879 

Іспанія (з 1977 р.) 846 1019 155 846 – 

Італія (з 1945 р.) 269 279 9 199 364 

Мальта (з 1962 р.) 1463 1463 – 1463 – 

Німеччина (з 1949 р.) – – – – – 

Фінляндія (з 2000 р.) – – – – – 

Франція (1945–1958 рр.) 203 203 – 30 289 

У середньому 504 547 208 502 506 

1.2. СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з 1945 р.) 533 533 – 529 536 

Данія (з 1945 р.) 646 646 – 539 726 

Ісландія (з 1946 р.) 202 201 203 197 213 

Люксембург (з 1945 р.) – – – – – 

Нідерланди (з 1946 р.) 178 516 129 – 178 

Норвегія (з 1945 р.) 694 715 328 767 537 

Португалія (з 1975 р.) 448 583 133 525 141 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 502 502 – 502 – 

Фінляндія (1945–2000 рр.) 287 287 – 327 267 

Франція (з 1958 р.) 324 324 – 298 401 

 

                                                           
1 Таблиця складена на основі статистичних даних [88; 89; 336; 485]. 
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Закінчення табл. 7.1 

1 2 3 4 5 6 

Швеція (з 1944 р.) 861 861 – 869 993 

В середньому 571 624 160 614 516 

УСІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

У середньому 549 598 173 576 513 

2. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

2.1. СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія (з 1990 р.) 544 848 241 588 414 

Естонія (з 1992 р.) 555 555 – 588 522 

Латвія (з 1990 р.) 297 297 – – 297 

Литва (з 1990 р.) 503 503 – – 503 

Польща (з 1989 р.) 262 307 35 228 296 

Румунія (з 1990 р.) 420 420 – 528 377 

Сербія (з 2007 р.) – – – – – 

Словаччина (з 1990 р.) 248 275 140 237 251 

Словенія (з 1990 р.) 180 180 – – 180 

Угорщина (з 1990 р.) 349 349 – 349 – 

Хорватія (з 2000 р.) 527 527 – 706 408 

Чехія (з 1992 р.) 566 659 194 667 498 

Чорногорія (з 2006 р.) – – – – – 

У середньому 401 421 170 496 361 

2.2. СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

У середньому – – – – – 

УСІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

У середньому 401 421 170 496 361 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

У середньому 451 482 189 500 411 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

У середньому 571 624 160 614 516 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ (УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ТА НЕГАТИВНОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ) 

У середньому 510 551 172 564 455 
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Відтак і контраверсійно цікаво, що частота формування і стабільність урядових 

кабінетів меншості є вищою у європейських системах позитивного і негативного 

парламентаризму, політичні системи яких конструюються на принципах консенсусу і 

корпоративізму, парламентську підтримку урядам меншості в котрих забезпечують 

партії з різними (навіть протилежними) ідеологіями, а також партійним системам яких 

невластиві домінуючі партії [752; 754]. 

Крім того, як уже зазначалось, виявлено, що відносно найбільшою стабільність 

урядових кабінетів меншості є в системах негативного парламентаризму, які фігурують 

винятково з-поміж парламентських демократій країн Західної Європи. Це усереднено, 

зокрема на тлі значної частоти формування урядів меншості, властиво передусім 

для таких країн, як Данія та Швеція, а також свого часу Норвегія, де "обслуговування" й 

підтримка урядових кабінетів меншості відбувається з огляду на правило, згідно з яким 

у перелічених кейсах стереотиповано системи сильних парламентських комітетів, а 

відповідно означено залучення і урядових, і ситуативних й опозиційних партій до 

парламентської і урядової/управлінської діяльності та прийняття найвагоміших політичних 

рішень. Унаслідок цього інституціоналізовано правило, за яким частина функцій 

урядів, передусім меншості, зосереджена у різних внутрішніх структурах легіслатур [18, 

с. 37–38, 104–105; 94, с. 211–217]. Хоча аргументовано, що стабільність урядів меншості у 

вибірці систем негативного парламентаризму була б вищою тоді, коли б усі країни 

такого типу (як очікувалось раніше) проводили переважно саме уряди меншості. А це, 

як засвідчує практика, приміром не притаманно для Австрії, Ісландії, Нідерландів, 

Сполученого Королівства і Франції, у котрих уряди меншості не інституціоналізовані, 

а натомість позиціонуються як виняткові, навіть критично-ризикові ситуації. І 

врешті-решт, щодо незначної стабільності, а тому – й очікувано ефективності 

деяких урядових кабінетів меншості у тих системах негативного парламентаризму, 

де такі інституційні сценарії значно поширені, то цілком очевидно: це зумовлено тим 

фактом, що для них не є властивою "гарантована", а притаманна "мовчазна" підтримка 

урядових кабінетів у легіслатурах. 

Одночасно пояснення патернів стабільності урядових кабінетів меншості значно 

детерміноване з’ясуванням причин припинення їхніх повноважень. Із цього приводу 
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найперше апелюємо до зауважень Е. Брауна, Д. Глейбера і К. Машоби [196], Г. Кінга 

[533], В. Мюллера, К. Феттелшосс та Ф. Харфста [711], К. Строма [969], Я. Баджа, 

Дж. Волдендорпа і Х. Кемана [1041; 1042]. Вони констатують, що серед найпоширеніших 

і найузагальненіших причин термінації урядових кабінетів треба виокремлювати такі, 

як парламентські (чергові або дострокові) вибори, добровільна відставка прем’єр-

міністра, відставка прем’єр-міністра за станом здоров’я або на підставі його смерті, 

зміна композиції кабінету, відставка кабінету, вотум недовіри кабінету.  

Екстраполюючи їх на уряди меншості, Дж. Поуп і В. Херман зазначають [464]: 

кожен урядовий кабінет у функціонуванні залежить від успішності чи невдачі  

застосування його законодавчої (або ж парламент-орієнтованої) тактики, виконавчої 

ефективності й адміністративної спроможності. З огляду на це, вчені вважають, 

що доцільно виокремлювати щонайменше сім типів чинників, які впливають на 

припинення повноважень урядів меншості. Два з них, зокрема проведення чергових 

та дострокових (передусім на підставі змін до конституції) парламентських виборів, 

окреслюються у вигляді правових пояснень термінації урядів меншості, які звикло 

не залишають останнім жодних, зокрема й політичних, маневрів. Ще два чинники –

проведення дострокових (передусім на підставі впливу інших політичних інститутів, 

зокрема й глави держави чи прем’єр-міністра, право яких на оголошення дострокових 

парламентських виборів, щоправда, є суттєво обмежені чи навіть непередбачені [771]) 

парламентських виборів та припинення повноважень урядів на підставі неотримання 

ними вотумів довіри чи реалізації вотумів недовіри – традиційно є політичними 

причинами завершення повноважень кабінетів меншості, зумовленими впливом тих 

або інших політичних партій у легіслатурах. Врешті-решт, назвемо ще три чинники: 

1) зміна прем’єр-міністра (добровільна чи на підставі хвороби або смерті); 2) зміна 

композиції уряду меншості у напрямі його перетворення на уряд більшості; 3) зміна 

композиції уряду меншості у напрямі його перетворення на інший уряд меншості. Саме 

вони є аналітичними причинами припинення повноважень таких кабінетів. Згруповуючи 

та розширюючи їх теоретично й емпірично (див. табл. 7.2), виокремлюємо такі ключові 

причини припинення повноважень урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях, як: добровільна відставка прем’єр-міністра/уряду; відставка прем’єр-
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міністра за станом здоров’я чи внаслідок смерті або вбивства; зміна композиції 

урядового кабінету; внутрішній конфлікт в уряді; чергові парламентські вибори; 

дострокові парламентські вибори; завершення тимчасового та формування постійного 

уряду; втрата вотуму довіри або вотум недовіри уряду. 

Статистично з-поміж них усереднено превалюють чергові парламентські вибори 

і процедури втрати вотумів довіри чи оголошення вотумів недовіри урядам меншості. 

Дещо рідше причинами відставки урядів меншості є дострокові парламентські вибори 

та зміни композицій урядових кабінетів. І, врешті-решт, найрідше уряди меншості 

перестають діяти через добровільні відставки прем’єр-міністрів, відставки прем’єр-

міністрів за станом здоров’я чи смерть або вбивство, внутрішні конфлікти в урядах і 

завершення тимчасових і формування постійних урядових кабінетів. Така логіка звикло 

й переважно притаманна і для країн Західної й Центрально-Східної Європи [271; 710], і для 

систем позитивного парламентаризму (передусім у країнах Центрально-Східної Європи 

і з певними відмінностями у країнах Західної Європи). Натомість у системах негативного 

парламентаризму (тобто в деяких країнах Західної Європи) найчастішими причинами 

припинення повноважень урядів меншості, поряд із черговими парламентськими виборами 

та процедурами втрати вотумів довіри чи оголошення вотумів недовіри урядам, також 

традиційно є дострокові парламентські вибори. Розглянуті вище зауваження доповнюють 

К. Стром, С. Свіндл [980], С. Веше [1038] і Н. Бальке [115, с. 203, 211–212]. Вони вказують, 

що ситуації парламентської меншості, а особливо урядів меншості, зокрема тоді, коли 

останні часті, але нестабільні, перманентно генерують дострокові парламентські вибори. 

Це спричинено тим, що уряди меншості, розраховуючи на часті дострокові вибори, 

менше обтяжені, з одного боку, "ризиком" утрати своїх повноважень, бо можуть до 

них "легше" повернутись (в іншому міжпартійному середовищі) у майбутньому. З іншого 

боку, як зазначає А. Сміт, уряди (у тому числі й меншості) частіше погоджуються на 

дострокові парламентські вибори, коли вони більше переконані у майбутній перемозі 

[940, с. 402]. Це переважно притаманно саме для урядів меншості, зокрема "майже 

переможних", бо вони у такому випадку сподіваються отримати додаткові (порівняно 

із поточним складом легіслатури) парламентські мандати, тому можуть прагнути 

трансформації статусу урядів з кабінетів меншості у кабінети більшості [980]. 
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Таблиця 7.2 

Статистика причин припинення повноважень урядів меншості (№ урядів) у системах позитивного та негативного 

парламентаризму парламентських демократій Західної та Центрально-Східної Європи (станом на грудень 2016 р.)1 

Країна 

Добровільна 

відставка прем’єр-

міністра чи уряду 

(можливо через 

конфлікт + можливе 

оголошення 

виборів),  

№ урядів 

Відставка 

прем’єр-міністра 

за станом 

здоров’я чи 

внаслідок смерті 

або вбивства,  

№ урядів 

Зміна 

композиції 

урядового 

кабінету,  

№ урядів 

Внутрішній 

конфлікт в уряді 

(+ можливе 

оголошення 

виборів),  

№ урядів 

Чергові 

парламентські 

вибори,  

№ урядів 

Дострокові 

парламентські 

вибори,  

№ урядів 

Завершення 

тимчасового 

та формування 

постійного 

уряду,  

№ урядів 

Втрата 

вотуму довіри 

чи вотум 

недовіри (+ 

можливе 

оголошення 

виборів),  

№ урядів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

1.1. СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Бельгія (з 1946 р.) 0 0 3 0 1 1 2 0 

Греція (з 1974 р.) 0 0 1 0 0 0 0 1 

Ірландія (з 1944 р.) 1 1 0 0 4 0 0 6 

Іспанія (з 1977 р.) 0 0 0 1 6 1 1 1 

Італія (з 1945 р.) 4 0 8 3 2 2 0 7 

Мальта (з 1962 р.) 0 0 0 0 1 0 0 0 

Німеччина (з 1949 р.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фінляндія (з 2000 р.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Франція (1945–1958 рр.) 0 0 0 0 0 0 0 3 

Разом 5 1 12 4 14 4 3 18 

1.2. СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Австрія (з 1945 р.) 0 0 0 0 1 1 0 0 

Данія (з 1945 р.) 4 2 4 2 3 13 0 7 

Ісландія (з 1946 р.) 0 0 1 0 1 3 0 1 

Люксембург (з 1945 р.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нідерланди (з 1946 р.) 0 0 0 0 1 5 1 1 

Норвегія (з 1945 р.) 3 1 1 0 9 0 0 5 

Португалія (з 1975 р.) 0 0 0 0 2 3 0 5 

                                                           
1 До аналізу введено тимчасово виконуючі обов’язки урядові кабінети. Чинні (станом на грудень 2016 р.) уряди меншості до аналізу не введено. Таблиця складена на основі 

статистичних даних [336]. 
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Закінчення табл. 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сполуч. Корол. (з 1945 р.) 1 1 0 0 1 0 0 0 

Фінляндія (1945–2000 рр.) 0 0 4 0 1 1 0 3 

Франція (з 1958 р.) 1 0 1 0 3 2 0 1 

Швеція (з 1944 р.) 1 2 1 0 16 0 0 2 

Разом 10 6 12 2 38 28 1 25 

УСІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Разом 15 7 24 6 52 32 4 43 

2. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

2.1. СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Болгарія (з 1990 р.) 2 0 0 0 0 1 0 1 

Естонія (з 1992 р.) 1 0 0 0 3 0 0 0 

Латвія (з 1990 р.) 1 0 0 0 4 0 0 4 

Литва (з 1990 р.) 1 0 0 1 3 0 0 1 

Польща (з 1989 р.) 0 0 1 1 1 1 0 21 

Румунія (з 1990 р.) 2 0 5 2 4 0 0 1 

Сербія (з 2007 р.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Словаччина (з 1990 р.) 0 0 0 1 0 3 0 1 

Словенія (з 1990 р.) 0 0 0 0 3 0 0 1 

Угорщина (з 1990 р.) 1 0 0 0 1 0 0 0 

Хорватія (з 2000 р.) 0 0 1 0 4 0 0 0 

Чехія (з 1992 р.) 0 0 0 1 1 1 0 2 

Чорногорія (з 2006 р.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 8 0 7 6 24 6 0 13 

2.2. СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Разом 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Разом 8 0 7 6 24 6 0 13 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Разом 13 1 19 10 38 10 3 31 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

Разом 10 6 12 2 38 28 1 25 

УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕМОКРАТІЇ (УСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ПОЗИТИВНОГО ТА НЕГАТИВНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ) 

Разом 23 7 31 12 76 38 4 56 

                                                           
1 Один з урядів меншості в Польщі, зокрема кабінет В. Павляка (1992 р.), формально припинив повноважень унаслідок неотримання результуючого вотуму інвеститури. Однак 

формальною причиною припинення повноважень цього (не повністю сформованого) уряду була добровільна відставка прем’єр-міністра, яку підтримав парламент. 
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Отже, як обґрунтовує М. Лейвер [567]: усвідомлюючи відносну незначущість 

утрати свого мандата (зокрема сподіваючись на повернення до нього у майбутньому), 

уряди меншості частіше, ніж уряди більшості апелюють до дострокових виборів, тим 

самим "штучно" зменшуючи власну тривалість і стабільність. Щоправда, з різницею, 

що такі стратегії урядів меншості переважно властиві для інституційного дизайну, який 

окреслюється не мажоритарними чи менш мажоритарними, а натомість пропорційними 

чи пропорційнішими виборчими формулами. А також у світлі зауваження, згідно 

з котрим емпірично та статистично значно частіше на дострокові парламентські вибори 

погоджуються не однопартійні, а коаліційні урядові кабінети меншості. Хоча це 

є радше результатом не їхньої стратегії, а вразливості (через що окреслені типи урядових 

кабінетів позиціонуються як "найслабші") [980]. Аналогічна, але ресурсно відмінна 

ситуація складається у випадку, коли зростання електоральних уподобань очікують 

опозиційні до урядів меншості партії чи ситуативні (й не урядові, й не опозиційні) 

партії легіслатур. Оскільки вони можуть апелювати і до дострокових виборів, і 

до термінації урядів меншості проти волі останніх [643; 1038]. Але це менше зумовлює 

усунення від влади та скорочення стабільності чинних урядів меншості, бо надто 

складно досягнути рівноваги, коли всі неурядові партії водночас і сумарно отримають 

кращі електоральні результати, ніж чинні урядові партії.  

Зауважимо: конкретно-статистично примітно, що у різних європейських 

парламентських демократіях основні чинники припинення повноважень урядів меншості 

суттєво корелюють [752; 754]. Та навіть попри це, вони усереднено позначаються на 

лімітуванні стабільності урядів меншості, зокрема на тлі урядів більшості й загалом 

партійних урядів. Це як наслідок теоретизації та емпіричної перевірки стабільності 

урядів меншості в європейських парламентських демократіях дає змогу аргументувати 

чи принаймні інтуїтивно припустити, що ключовим результатом проблеми відносної 

нестабільності урядів меншості є політична нестабільність узагалі й неефективність 

урядування. Тому цілком слушне зауваження П. Рассела, який зазначає, що існує 

набір інструментів і передумов, які можуть не лише гарантувати більшу тривалість 

і стабільність урядів меншості, а й більшу політичну стабільність та урядову 

ефективність у парламентських демократіях [864]. Основні серед них – фіксування дат 
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парламентських виборів, формалізація й узгодження позицій парламентських партій 

[555; 864, с. 133, 148–149, 152], що створює "демократичнішу" і "ефективнішу перевагу" 

легіслатури над прем’єр-міністром [864, с. 3, 122; 880]. Річ у тім, що саме відсутність 

фіксованої більшості і фіксованої меншості у легіслатурі або наявність урядових, 

опозиційних та ситуативних партій зумовлює акцентування не на директивному 

стилі урядування (в особі прем’єр-міністра, який опирається на сталу більшість у 

легіслатурі), а на демократично-консенсусному варіанті політичного процесу [864, 

с. 3, 4, 128]. Це натомість генерує постання питання про різнобічні наслідки й ефекти 

урядів меншості в парламентських демократіях. 

З-поміж ключових негативних політичних наслідків і ефектів урядів меншості 

усереднено виокремлюють такі: а) відносну нестабільність самих урядових кабінетів, 

а відтак – політичної системи та політичного процесу; б) кризу легітимності урядування, 

зумовлену відсутністю "міцної"/формалізованої влади кабінетів меншості і, як згадувалось 

вище, їхньою відносно значною нестабільністю; в) неспроможність повністю втілювати 

у життя передбачені програмами урядів меншості заходи (соціально-економічні та 

зовнішньополітичні), що спричинено тенденцію таких урядів тривати незначний час [739]; 

г) витрачання відносно багато часу на формування та пошук/забезпечення підтримки 

урядових кабінетів меншості; д) постійно низький рівень парламентського дискурсу й 

співпраці поміж партіями, який детермінований тим, що політсили перебувають у 

перманентному конфлікті й очікуванні дострокових парламентських виборів [330; 997], 

унаслідок чого вибори втрачають у своїй доцільності і підзвітності [772]; е) відносну 

повільність і оперативну неефективність адміністрування й урядування [389]. 

Пояснення та ефекти окреслених (але передусім – політичних) наслідків урядів 

меншості суплементуються тим, що означені інституційні дизайни значно програють 

урядам більшості у послідовності й результативності своєї діяльності (це особливо 

властиво для сценаріїв ситуативних урядів меншості, а не урядів меншості на підставі 

формальних домовленостей). Отже, уряди меншості прогнозовано менш надійні 

у вирішенні соціально-економічних і системних проблем державного розвитку, адже 

традиційно менш проблемно всеохоплюючі, ніж уряди більшості. Особливо складно 

кабінетам меншості приймати бюджетні й реформістські рішення. Це, як засвідчує їхній 
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досвід у європейських парламентських демократіях, зумовлено потребою проведення 

постійних перемовин про парламентську підтримку урядів меншості неурядовими 

(опозиційними і здебільшого ситуативними) партіями. Відповідно не виключено, що 

замість того, аби приймати негайні заходи державної політики, уряди меншості будуть 

змушені брати участь у тривалих і складних перемовинах з приводу своєї підтримки та 

продовження функціонування. Це натомість породжує і генерує значно меншу системну 

відповідальність і підзвітність, аніж притаманно, за аналогією, урядам більшості. Тому 

з впевненістю можна стверджувати: ключовими і водночас "циклічними" (взаємно 

зумовленими) недоліками урядів меншості є їхня відносна нестабільність, мінливість і 

неефективність, дисбалансуюча природа якої особливо небезпечно може виявлятись, 

для прикладу і передовсім, у системах напівпрезидентського типу (зокрема в умовах 

систем розділеної меншості). Така ситуація, на думку Р. Елгі, П. Шлейтер [364] й 

С. Скач [935, с. 15], спричинена насамперед тим, що уряди меншості в напівпрезиденталізмі 

(особливо тоді, коли їм протистоять опозиційні президенти, що теж не користуються 

підтримкою більшості у легіслатурах, – або так звані "президенти меншості") можуть 

призводити до проблем керованості політичним процесом, максимізації конфліктів у 

системі дуалізму виконавчої влади, політичної нестабільності, зниження ефективності 

урядування, а як результат – до "відкату"/відходу від демократії [935, с. 17–18].  

Контраверсійно, як зауважують З. Маоз і Б. Рассет, уряди меншості не завжди 

є відносно (на тлі урядів більшості) нестабільними, тому спроможні функціонувати 

успішно й ефективно. Річ у тому, що "уряди меншості не є обмеженішими, ніж уряди 

більшості" [638, с. 626], адже перші можуть навіть бути менш конфліктними, ніж 

другі. Це детерміновано тим, як зазначають Б. Прінс, К. Спречер [803], М. Айленд й 

С. Гартнер [489], що уряди більшості (зокрема коаліційні, яких є більшість із країн 

Західної та Центрально-Східної Європи) стикаються зі значно більшою кількістю варіантів 

політичного/партійного опору, ніж уряди меншості. Отже, саме уряди меншості, а не 

уряди більшості є менш небезпечними у питаннях ескалації інституційних конфліктів. 

Суплементарно серед переваг урядів меншості в європейських парламентських 

демократіях традиційно виокремлюють інституційну чутливість, підзвітність, прозорість і 

відповідальність. Так, теоретично очевидно та неодноразово простежено, що урядові 
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кабінети меншості надзвичайно чутливі до думок окремих депутатів легіслатур. Адже 

політику за кабінетів меншості окреслюють, ведуть і детермінують не самостійно чи 

безпосередньо прем’єр-міністри та члени кабінетів (як у ситуаціях урядів більшості), а 

прем’єр-міністри, члени кабінетів і урядові, ситуативні й опозиційні партії легіслатур [330]. 

Окрім того, саме ситуативні й опозиційні партії, котрі формально становлять більшість 

у легіслатурах, можуть ефективно перевіряти чи висувати питання про вотуми довіри 

чи недовіри урядам меншості, змушуючи їх працювати відповідальніше [659]. Підзвітність 

урядів меншості перед парламентськими партіями, у свою чергу, виявляється у тому, 

що урядові законопроекти повинні бути обов’язково та вчасно доведені до відома 

опозиційних і ситуативних партій, оскільки саме від них визначально залежить 

прийняття чи неприйняття нормативно-правових актів. І врешті-решт, публічність і 

прозорість політики урядів меншості засновані на постійній і тісній комунікації між 

урядовими, ситуативними й опозиційними партіями легіслатур. Усереднено, як констатує 

П. Томас [997; 998; 1000], це означає, що саме уряди меншості, а не уряди більшості 

реалізовують практику демократичніших і ефективніших легіслатур. Адже урядові партії 

майже не наділені, з позиції Е. Форсі [389, с. 4], потенціалом персоналізації влади, а 

завжди шукають консенсусу і компромісу в контактах з опозиційними й ситуативними 

(сумарно неурядовими) політсилами. Це, як обґрунтовує Л. Массікотте, виявляється 

у тому, що в межах саме урядових кабінетів меншості, а не урядів більшості значно 

використовуванішими й ефективнішими є процедури парламентських дебатів [650]. Крім 

того, як стверджує Ч. Страхл [950], саме у зрізі кабінетів меншості легіслатури відкритіші 

та демократичніші у світлі перспектив неурядових партій і окремих депутатів легіслатур, 

оскільки останні не лишень уповноважені, а й зацікавлені пропонувати власні законодавчі 

ініціативи. Це, на думку дослідників, сприяє зростанню ефективності урядів меншості, 

адже пошук підтримки ними допомагає не тільки втілювати "хороші й розумні речі", 

а й запобігати "поганим і дурним речам" [389, с. 4]. 
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7.2. Ефективність, соціально-економічні наслідки та сприйняття урядів 

меншості в європейських парламентських демократіях 

 

Проблеми стабільності, політичних наслідків і ефектів урядів меншості генерують 

розгляд питання про їхню ефективність, соціально-економічні наслідки та соціальне 

сприйняття в європейських парламентських демократіях. Одночасно визначене питання 

актуальне й з огляду на те, що воно зазвичай зумовлене масовим і усередненим, але 

часто інтуїтивним зауваженням різних науковців, зокрема Б. Е. Раша [818], М. Лейвера 

та Н. Шофілда [567], Н. Рубіні, Дж. Сакса, А. Алесіни й Г. Коена [68–71; 856–858], 

Р. Франзіса [392; 393], В. Гріллі, Д. Машандаро й Г. Табелліні [428], Л. Хелланда 

[455–457], Л. Додда [332, с. 68], Х. Лінца й А. Степана [600, с. 66], К. Перейри та 

Ш. Сінгха [773], П.–А. Едіна і Г. Олссона [352], А. Блейса, Дж. Кіма і М. Фуко [157, 

с. 844], А. Роберта [840, с. 1280], Г. Печа [766] та ін. На їхній погляд, "правила 

меншості" детермінують нетривалі, а тому й неефективні і слабкі (порівняно з правилами 

більшості, передусім однопартійної) уряди, зокрема в питаннях очікуваних економічних 

результатів, фіскальної (бюджетної) дисципліни, валютної і монетарної політики, 

бюджету (найбільше – у періоди макроекономічних криз [856; 858]), соціально-

економічної далекоглядності, відповідальності за власні дії і реакції на екзогенні шоки. 

Факт соціально-економічної неефективності урядів меншості (на тлі інших типів 

партійних кабінетів, у тому числі кабінетів більшості) особливо очевидний з огляду на 

зауваження П. Варвіка [1029, с. 1217], С. Боррелі і Т. Ройеда [181, с. 235], що кабінети 

меншості залежать від підтримки "ворожих партій, які навіть не отримують вигоди 

від контролю міністерствами". Унаслідок цього урядові кабінети меншості усереднено 

зобов’язані, зокрема апелюючи до доцільності аспектів урядування та збереження 

свого мандата, постійно чи ситуативно "зміщуватись" від власної бажаної політично-

ідеологічної позиції або постійно чи ситуативно вдаватись до урахування відмінних 

(інколи – контраверсійних) преференцій неурядових партій [840, с. 1280]. Натомість це 

постулює проміжний, хоч і штучний висновок: уряди меншості якщо не є, то можуть бути 

"найслабшими" і найменш ефективними на тлі інших, зокрема партійних, типів урядів 

[858], навіть коли деякі з них проводять ефективні й важливі економічні рішення [969]. 
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Виявляється це передусім у тому, що, за різними даними, урядові кабінети меншості 

спричиняють зниження ефективності податкової політики та фіскальної (бюджетної) 

дисципліни й збільшення витрат, боргової кризи і дефіциту бюджету. Історично, 

як зауважує К. Стром [969, с. 17; 977], це зумовлено "імпресіоністсько" негативним 

сприйняттям урядів меншості й тим, що чимало урядів меншості (приміром, раніше 

у Веймарській республіці і Четвертій республіці у Франції), будучи неефективними 

законотворчо і в параметрах стабільності, звикло виявлялись предикторами соціально-

економічної і політичної кризи, означаючись "політичним нездужанням", ірраціональністю 

та слабким рівнем державного управління й розвитку [292; 332; 588; 991; 1034].  

Одночасно, на думку Г. Печа [765–767], А. Блейса, Д. Блейка і С. Діона [156, 

с. 56], Я. де Хаана, Я.–Е. Старма і Г. Бікхі [311; 312], Р. Перотті й І. Контопоулоса [544], 

Б. Волькерінка та Я. Де Хаана [1018], Н. Рубіні й Дж. Сакса [856; 857], Г. Корсетті 

і Н. Рубіні [272], П.–А. Едіна і Г. Олссона [352], С. Боррелі й Т. Ройеда [181], С. Хахма, 

М. Камлета і Д. Мовері [442], Д. Діермайера та Р. Стівенсона [326], Т. Перссона, 

Г. Роланда і Г. Табелліні [774; 775], Р. Барро [127], А. Браво та А. Сильвестре 

[189], Л. Хелланда [455–457], С. Едвардса і Г. Табелліні [353], сучасна/актуальна 

причина такого стану речей прихована передусім у тому, що до неефективності 

податкової політики, зниження фіскальної (чи бюджетної) дисципліни та зростання 

витрат, боргів і дефіциту бюджету призводять сценарії (особливо у періоди економічних 

криз [181; 544]) конфліктності між урядом і законодавчою більшістю у легіслатурі, 

фракціоналізації чи надмірної кількості партій (у парламенті і урядовому кабінеті [544]) 

та політичної/урядової нестабільності. Вони, в свою чергу і як аргументовано у 

попередньому підрозділі, якщо не є, то хоча би можуть бути атрибутами саме урядів 

меншості (принаймні порівняно з урядами більшості та загалом на тлі партійних 

урядів) [1032]. Крім того, П. Едін і Г. Олссон зазначають, що до неузгодженості 

у політиці урядів меншості призводить той факт, що такі урядові кабінети повинні 

або можуть пристосовуватись до однієї партії/партій у розв’язанні одних питань та 

до іншої/інших партій у вирішенні інших питань. Унаслідок цього, партії, які надають 

парламентську підтримку урядам меншості, вимагають "своєї частки у бюджеті", тим 

самим впливаючи на підвищення витрат, зростання дефіциту бюджету й зниження 
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соціально-економічної ефективності кабінетів [352; 1004]. Примітно й те, як стверджує 

В. Б. Товліят, що політична/партійна фракціоналізація легіслатур традиційно є вищою 

у періоди економічних криз, у зв’язку з чим уряди меншості негативно впливають 

на доходи та витрати [1004]. 

Наголосимо також: у випадку урядових кабінетів меншості ключові рішення 

приймаються не безпосередньо в урядових кабінетах, а у легіслатурах та їхніх комітетах. 

Ця ситуація, зокрема на підставі не збереження, а подолання статусу-кво, фрагментує 

й ускладнює соціально-економічну політику, знижуючи ефективність і результативність 

урядів меншості [969]. Окреслену логіку доповнюють А. Фалько-Гімено та І. Хурадо [375], 

котрі вважають, що на економічну неефективність урядів меншості впливають 

параметри структурування парламентської опозиції, зокрема очікування і ймовірність 

того, що вона може бути частиною гіпотетичного/майбутнього урядового кабінету. 

Адже згода опозиції потрібна для формування й узгодження політичних програм 

урядових кабінетів меншості, тому небажання або затягування цього процесу з боку 

опозиції може бути умовою неефективності урядів меншості. Відтак цілком 

очевидно, проблема неефективності урядів меншості полягає в тому, що урядові партії 

та коаліції, які їх компонують, не збігаються з парламентськими партіями/законодавчими 

коаліціями, які їх підтримують [567]. Отже, важливе значення у пониженні ефективності 

урядів меншості (зокрема крізь соціально-економічні заходи) мають раціональні 

преференції опозиційних їм політичних партій [96; 375; 792]. 

Узагальнено це виявляється в тому, що опозиційні партії у відносинах із  

урядами меншості концентруються довкола двох головних проблем або інтересів: 

а) уникати підтримки бюджетів, котрі не збільшують їхніх шансів на повалення чинних 

урядів; б) ухилятись від надмірного ускладнення соціально-економічної ситуації, з 

якою вони, гіпотетично у вигляді урядових, можуть зіштовхнутись, компонуючи наступні 

кабінети. У цьому контексті важливе значення має і те, що чим більше опозиція є 

концентрованою в одній політичній партії, тим вища ймовірність того, що вона 

буде частиною наступного урядового кабінету, причому саме однопартійного (не 

важливо якого – більшості чи меншості). Хоча знову ж таки зауважимо: витрати й 

вигоди урядів меншості залежать не лише від композиції парламентської опозиції. 
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Річ у тому, що на соціально-економічну ефективність чи неефективність урядів меншості 

впливає також їхній тип, який безпосередньо оцінюється на предмет власних переваг 

парламентською опозицією. У такий спосіб, окрім композиції парламентської опозиції 

на ефективність урядів меншості впливає рівень партійної фракціоналізації в урядових 

кабінетах. Це простежується крізь призму оцінювання опозиційними/неурядовими та 

урядовими партіями своїх перспектив від проведення дострокових парламентських 

виборів, зокрема, коли функціонування урядів меншості погіршує або принаймні 

не покращує соціально-економічної ситуації у тій або іншій країні. З цього приводу 

К. Стром [969] зауважує, що чим вища фракціоналізація/фрагментація саме уряду, тим 

менш ймовірна його здатність продовжувати функціонування у складних і соціально-

економічно драматичних обставинах. Відтак фракціоналізованому урядові меншості 

значно складніше, наприклад, долати дефіцит бюджету і загалом симптоми економічної 

кризи, ніж нефракціоналізованому урядові меншості чи урядові більшості. Це 

зумовлено тим, що у такому випадку на фракціоналізованість уряду меншості 

накладатиметься бажання парламентської опозиції одержати дивіденди (користь і 

вигоди) від ситуативної підтримки чи непідтримки кабінету. Відповідно парламентська 

опозиція не обов’язково поспішатиме допомагати уряду меншості в подоланні дефіциту 

бюджету та симптомів економічної кризи. На противагу, менш фракціоналізований 

(фрагментований) уряд меншості повинен, принаймні теоретично, легше вирішувати 

соціально-економічні проблеми. Адже він може суттєво впливати на парламентську 

опозицію, особливо тоді, коли остання скомпонована з якомога більшої кількості партій. 

Це регламентує, що неефективність урядів меншості є варіативною і залежить від типу 

та композиції самих урядів меншості й парламентської опозиції. Така ситуація зумовлена 

тим, як зазначають А. Фалько-Гімено й І. Хурадо, що саме опозиційні й ситуативні 

(загалом неурядові) партії, зокрема залежно від імовірності їхнього мандата як урядових 

у майбутньому й слабкості чинних кабінетів, позначаються на результатах соціально-

економічної ефективності урядів меншості [375]. 

Схожого, але водночас і відмінного погляду дотримуються Я. де Хаан і  

Я.–Е. Старм [310; 311], Т. Сакамото [870; 871], Г. Печ [765], М. Холларберг, 

С. Бейсінгер та Ю. вон Хаген [443–446], К. Стром [969, с. 1–22, 129, 238], К. Грін-
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Педерсен [423], А. Алесіна і Р. Перотті [69], Е. Дамгаард [301], М. Піну [786] та 

інші. Вони констатують, що не всі уряди меншості, зокрема не всі різновиди та сценарії 

урядів меншості [352, с. 1599; 840, с. 1280], неефективні. Адже чимало конструкцій 

кабінетів проводять і позитивні (особливо в Данії, Швеції, Іспанії та Хорватії), і 

негативні (в тому числі в Італії та Румунії) соціально-економічні результати, які 

переважно визначаються загальним станом розвитку політичних і соціально-економічних 

систем. На думку Б. Мукерджі і Д. Леблана [698], це означає, що уряди меншості все-

таки спроможні приймати складні й важливі економічні (зокрема бюджетні, валютні та 

фінансові) та соціальні рішення. Окрім того, різні типи урядових кабінетів меншості 

(передусім однопартійні та коаліційні, а також створені на підставі різних домовленостей 

і підтримки з боку неурядових партій в легіслатурах) потенційно різні за показниками 

соціально-економічної ефективності та слабкості [840, с. 1280]. Наприклад, 

принаймні за теорією вето-гравців, цілком очевидно, що коаліційні уряди меншості 

ймовірно стикаються зі значно більшою кількістю труднощів в просуванні власних ініціатив 

і політичних курсів (тому є менш ефективними), аніж однопартійні уряди меншості, 

оскільки вони детерміновані дворівневим полем вето-гравців – і у контексті сутності та 

проблемності урядів меншості, і в контексті сутності та проблемності коаліційності [545]. 

Суплементарно, як вважають К. Стром [969, с. 61], Т. Бейл і Т. Бергман [113], на 

ефективність функціонування урядів меншості впливає характер домовленостей між 

урядовими і неурядовими партіями у легіслатурах. Як наслідок, деякі уряди меншості 

(особливо ті, котрі мають надійну підтримку в парламентах, або так звані "зовнішньо 

підтримані" уряди меншості чи уряди за типом систем "контрактного парламентаризму") 

стають сильнішими (всеосяжнішими), а деякі (котрим такі атрибути не властиві) – 

слабшими (менш всеосяжними). Тому уряди меншості можуть бути умовно градуйовані 

на підставі власної теоретично очікуваної міцності й соціально-економічної ефективності. 

У цьому ракурсі примітне, наприклад, зауваження Д. Алексіаду [72], яка зазначає, 

що уряди меншості є соціально-економічно ефективнішими, зокрема у питаннях 

приросту капіталу й оподаткування доходів, у тих країнах, де вони трапляються 

частіше і супроводжуються результатами якомога більш пропорційних виборчих систем. 

Адже в такому випадку системи урядування країн, котрі спроможні підвищувати 
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робітничі податки та зменшувати податки роботодавців, здатні використовувати 

додаткові доходи від більших ринків капіталу, щоби фінансувати конструкції значно 

універсалістських держав добробуту. Відповідно країни з частими урядовими кабінетами 

меншості та пропорційнішими виборчими системами зазвичай окреслені значно 

інклюзивнішими політичними системами та механізмами політичних перемовин, 

а тому тяжіють до поширення і розподілу податкового навантаження між робітниками, 

роботодавцями й капіталом. Унаслідок цього, за Г. Люеббертом [607], уряди меншості у 

такому випадку є чи можуть бути результатом існування норм/правил конструювання 

консенсусу, згідно з яким опозиційні парламентські партії мають надто мало політичних 

стимулів прагнути бути частиною альтернативних урядових кабінетів, адже значно 

меншою є "політична вартість" перебування таких партій поза урядами. Це, на думку 

К. Строма [970], особливо вірно й актуально у тому випадку, коли невходження до складу 

урядового кабінету (зокрема й меншості) розцінюється опозиційними партіями як 

базовий інструмент отримання та зростання кількості преференцій/голосів виборців у 

майбутньому. Враховуючи таку політичну ситуацію та досвід політичних і соціально-

економічних реформ у Данії та Швеції в 80–90–х рр. ХХ ст., учений зазначає, що "якщо 

політичний вплив є основною метою політичних партій, участь в уряді не становить 

необхідну умову для отримання винагороди" [970, с. 211]. Натомість це засвідчує, що 

опозиційні партії легіслатур (у декотрих європейських парламентських демократіях) 

можуть бути настільки тривалий час зацікавлені у сприянні соціально-економічній 

політиці урядів меншості, наскільки це не торкатиметься й не порушуватиме їхніх 

засадничих (життєво важливих) політичних цінностей та інтересів. Отже, як вважають 

Д. Наталі та М. Родес [717], не лише урядові, а й неурядові (ситуативні чи опозиційні) 

партії в умовах урядів меншості можуть брати на себе відповідальність за соціально-

економічне життя в тій чи іншій країні. Узагальнено це демонструє, що уряди меншості 

соціально-економічно ефективніші тоді, коли вони мають потенціал на "широку" 

співпрацю з неурядовими політичними партіями й інкорпоруються у межах якомога 

інклюзивніших політичних систем [72]. Відтак ефективність урядів меншості може і 

зменшуватись, і збільшуватись у тому випадку, коли фракціоналізованішими стають 

партійні системи, у межах яких вони операціоналізуються.  
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Зазначимо, що, на думку Б. Мукерджі і Д. Леблана [698], В. Бернарда і Д. Леблана 

[148, с. 76], М. Холларберга [446, с. 796–797], лідери (прем’єр-міністри і голови партій) 

урядів меншості мають сильні стимули не лише впливати, а вибирати між фіксованими і 

плаваючими обмінними курсами (причому на користь останніх). Адже прем’єр-міністри 

кабінетів меншості й самі урядові кабінети меншості детермінуються меншими, ніж 

уряди більшості, коефіцієнтами дисконтування або ж, через свою відносну урядову 

нестабільність, "коротшими часовими горизонтами" [220]. Хоч це аргументує, що прем’єр-

міністри урядів меншості менше зацікавлені й піклуються про результовані такою 

зміною обмінних курсів витрати на очікувано вищі рівні інфляції, апелюючи натомість 

до контролю інфляції засобами фіксованого паритету [698]. 

Додатково уряди меншості, з слів А. Роберта [840, с. 1280], можуть позиціонуватись 

ефективними хоча би тому, що вони порівняно вільно здатні конструювати більшість 

у легіслатурах з політичними партіями, котрі не є урядовими, а тому й спроможні 

ефективніше та політично раціональніше "проштовхувати" важливі, зокрема спірні 

(контраверсійні), реформи. Індикатором успішності здійснення реформ у такому 

випадку, за Л. Хелландом [455], є системна спроможність стабілізувати домовленості між 

урядовими та неурядовими партіями. Це особливо простежується з огляду на зауваження 

М. Лейвера і Н. Шофілда [567, с. 111], що ідеологічно центристські або серединні уряди 

меншості можуть навіть виступати у ролі "диктаторів політики". Для А. Алесіни й 

Р. Перотті [69] це є підставою постання, перевірки та підтвердження гіпотези про 

те, що уряди меншості є фіскально чи бюджетно найвідповідальнішими типами 

партійних урядових кабінетів. Дж. Альт і Р. Ловрі [73] спростовують наукову позицію, 

згідно з якою уніфікованіші урядові кабінети менше схильні до дефіциту бюджету, а 

розділеніші урядові кабінети більше схильні до нього. Г. Печ [765] зауважує, що уряди 

меншості не обов’язково формуються чи повинні формуватися у ситуаціях політичної 

та соціально-економічної кризи, бо можуть бути й ознакою стабільного політичного 

середовища. Це обґрунтовує позицію, згідно з якою уряди меншості, котрі виникають 

у ситуаціях політичної кризи, насправді детермінуються відносно високими витратами, 

а урядам меншості, які з’являються в стабільній ситуації (особливо тоді, коли вони 

є результатом сильної позиції форматора), властиві відносно невисокі витрати. Усе це, 
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на думку М. Лейвера і Н. Шофілда [565], означає, що уряди меншості є соціально-

економічно ефективнішими й результативнішими (чи загалом успішнішими), коли 

вони конструюються сильними політичними партіями. Або, як зазначають Д. Барон [124] 

й Г. Печ [765], ефективність урядів меншості залежить від того, наскільки збігаються 

"витрати ззовні урядового кабінету" та "витрати у межах самого урядового кабінету". 

Враховуючи доробки Р. Перотті, І. Контопоулоса [544] і Дж. Цебеліса [1007, с. 775] і 

власні спостереження, зазначимо, що ефективність кабінетів меншості залежить і 

від відсоткового співвідношення парламентського складу партій таких кабінетів стосовно 

номінального складу легіслатур. Річ у тому, що таке співвідношення, суплементарно 

із однопартійним або коаліційним характером урядів меншості, суттєво впливає на 

спроможність аналізованих урядів зберігати позиційний та інституційний статус-кво 

(принаймні у формі контролю парламентського/законодавчого порядку денного). 

З огляду на це, приміром, очевидно, що найефективнішими, хоча би теоретично, 

із урядів меншості мають бути однопартійні кабінети, частка мандатів партій котрих 

максимально наближається до 50% від номінального складу в легіслатурах. Це особливо 

спостерігається у тому випадку, коли такі партії однопартійних урядів меншості 

є ідеологічно центристськими/серединними, нагадуючи однопартійні урядові кабінети 

більшості. Дещо меншою ефективність таких урядів меншості стає тоді, коли вони, на 

думку Д. Котіна [545] й Дж. Цебеліса [1007, с. 775], операціоналізуються у системах з 

бікамеральними легіслатурами, але за тієї умови, що персональний склад палат 

парламенту (зокрема верхньої стосовно нижньої, в контексті якої й вираховується тип 

урядового кабінету) є ідеологічно протилежним. І врешті-решт суплементарно, як зауважує 

В. Б. Товліят [1004], ефективність урядів меншості залежить від поєднання кількості 

урядових партій та частки їхніх парламентських мандатів із характером підтримки 

цих партій і сформованих ними урядів меншості у легіслатурах: коли окреслені 

умови ведуть до збільшення партійної фракціоналізації, тоді уряди меншості стають 

менш політично та соціально-економічно ефективними – і навпаки. 

Усереднено це означає, що типи урядів не є обов’язковим предиктором їхньої 

соціально-економічної ефективності [311]. Отже, урядові кабінети меншості можуть бути 

і ефективними, і неефективними, а ключовим постає питання про те, що на це впливає 
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і від чого залежить соціально-економічна ефективність урядів меншості. Тому К. Стром 

[969, с. 129] констатує: уряди меншості є соціально-економічно ефективними лише 

у випадку, коли легіслатури, у межах яких вони формуються і функціонують, та їхні 

окремі партійні актори є згуртованими і характеризуються стимулами до співпраці. 

Тобто тоді, коли можуть бути подолані проблеми координації міжінституційних 

виконавчо-законодавчих відносин. Суплементарне, але неоднозначне значення у цьому 

контексті має стабільність урядів меншості, оскільки вона очікувано впливає чи принаймні 

може впливати на ефективність урядів меншості. Подібної думки дотримуються 

М. Беннер і Т. Вад [134]. Вони констатують, що ефективними (як, приміром, у Данії в 

1982–1998 рр.) можуть бути лише інституційно та поведінково гнучкі уряди меншості, 

тобто уряди меншості, котрі здатні "маневрувати" у процесі пошуку підтримки власних 

політичних (законодавчих) ініціатив у легіслатурах. Інакше кажучи, як детермінує 

К. Грін-Педерсен [423], це означає, що ефективними є уряди меншості, які оперують різними 

варіантами формальної чи ситуативної підтримки легіслатур. За аналогією, І. Маттсон [656] 

зауважує, що більш ефективними (як, наприклад, із 70–х рр. ХХ ст. у Данії та Норвегії) є 

ті уряди меншості, котрі у парламентській підтримці та законотворчій діяльності (чи 

загалом в урядуванні) опираються та домовляються (ведуть перемовини) не з однією, а з 

декількома партіями у легіслатурах. Річ у тому, що коли уряд меншості має лише один 

варіант конструювання підтримки більшості у легіслатурі, тоді неурядова партія чи партії, 

які забезпечують урахування урядових ініціатив, мають надто суттєвий "вето-вплив" на 

політичний курс і функціонування урядового кабінету [545]. Тому ефективність прийняття 

урядових ініціатив у легіслатурі, відповідно й ефективність урядового кабінету, значно 

залежатиме від близькості таких ініціатив уряду до ідеальної політичної позиції  

неурядової партії чи партій, котрі підтримують уряд меншості [423]. 

Як наслідок, цілком очевидно, що стабільність, політична та соціально-економічна 

ефективність урядів меншості є підставою для розгляду питання про сприйняття урядів 

меншості громадськістю/електоратом. У цьому зрізі цілком зрозуміло, що в політичній 

науці не існує уніфікованої теорії, присвяченої поясненню, чому громадськість може 

підтримувати чи опротестовувати феномен і діяльність урядів меншості. Однак наявні 

певні теоретичні міркування з цього чи дотичного до нього приводу, які можуть засвідчити 
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сприйняття урядів меншості електоратом. Примітно, що таких міркувань значно 

і пропорційно більше стосовно країн, у котрих уряди меншості простежуються частіше 

[96; 258; 331; 411; 864; 969]. Але характерних доробків надто мало чи вони однобокі, коли 

уряди меншості не властиві (не регламентовані чи заборонені) або формуються зрідка. 

Більшість первинних/ініціальних або ранніх наукових розвідок стосовно проблеми 

сприйняття урядів меншості громадськістю/електоратом дотримуються того, що такі 

сценарії інституційного дизайну є нестабільними і неефективними, тому їхнє сприйняття 

повинно бути негативним. Для прикладу, Е. Форсі зауважує, що сприйняття урядів 

меншості звикло є "поганим", адже окреслюванні цим поняття феномени традиційно є 

"некомпетентними, слабкими, нерішучими, якщо не гіршими" [389, с. 3]. Схожу думку 

висловлює Л. Ледук: виборці традиційно схильні віддавати перевагу урядам більшості 

за "британською традицією парламентської політики" [570, с. 311]. Зрештою, Х. Коді каже, 

що партії, громадськість і ЗМІ сприймають уряди меншості й очікують їх операціоналізації 

як "фрагільних конструкцій", які, з одного боку, можуть забезпечувати "короткий місток" 

між більшістю, а з іншого – постають "ненадійними як інструменти урядування" [258, с. 27]. 

Усереднено, критичне сприйняття урядів меншості громадськістю/електоратом 

зумовлене тим, що: а) ці конструкції інституційного дизайну очікувано лімітують пряму 

підзвітність урядових кабінетів громадянам, тому є "менш демократичними" [377, с. 196–

198] (хоча б у термінах впливу громадян на зміну композиції кабінетів); б) ці сценарії 

міжінституційних відносин трактуються як найменш прозорі з-поміж інших типів 

партійних урядів [397, с. 383], бо вони часто функціонують на підставі неформальних і 

ситуативних домовленостей, котрі не завжди відомі загалу; в) такі урядові кабінети, будучи 

залежними від підтримки неурядових (ситуативних і опозиційних) партій, у меншій мірі 

спроможні виконувати свої зобов’язання; г) ці виконавчі структури обмежені у 

здатності відшуковувати та реалізовувати інноваційні політичні й управлінські рішення, 

адже вони, з одного боку, менш відповідальні, а з іншого – менш підзвітні [1010, с. 98]. 

Але диференціально зрозуміло і те, що уряди меншості значно популярніші у "старих" 

чи консолідованих демократіях, аніж у "молодих" демократіях або демократіях, котрі 

консолідуються. Суплементарно уряди меншості позитивніше сприйнятливі у країнах, 

які апробують пропорційніші виборчі системи та формули. 
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На противагу позитивне сприйняття урядів меншості громадськістю/електоратом, 

зокрема на підставі врахування партійних очікувань, зумовлене насамперед тим, що 

зазначені інституційні структури слугують своєрідними "інформаційними ярликами", 

які помагають загалу обходити/уникати факт відсутності достатніх політичних знань [615]. 

Річ у тому, що електоральні результати урядів меншості дають змогу впроваджувати 

низку комплексних викликів, які потребують певного рівня політичної компетентності 

для оперування вміщеними у них, зокрема й партійно орієнтованими, проблемами [346; 

347]. Важливо і те, що сприйняття урядів меншості детермінується через коригування 

виборцями свого ставлення до цих інституційних сценаріїв, принаймні на підставі теорії 

стратегічного голосування, внаслідок чого вибір електорату може бути вмотивований 

очікуваннями результатів голосування [724]. Це простежується тоді, коли формуються 

уряди меншості, яким мало не вистачає для осягнення статусу мінімально-переможних 

коаліцій чи однопартійних кабінетів більшості. Адже у такому випадку виборці надто 

відчувають, що вони представлені електорально успішнішими політичними партіями [96]. 

Позитивному сприйняттю урядів меншості сприяє також факт, що вони, будучи 

менш демократично підзвітними і відповідальними, характеризуються "відкритішим 

стилем" процедурної демократії. Річ у тому, що саме в умовах урядів меншості значно 

впливовішими є майже нетипові для кабінетів більшості вето-повноваження у межах 

виконавчо-законодавчих відносин, оскільки неурядові партії не лише мають право, а 

й зацікавлені лімітувати ресурси урядових партій, тим самим обмежуючи гіпотетичне 

(але перманентно притаманне для більшості парламентських демократій) зростання 

концентрації влади за урядовими кабінетами [389; 880]. А це, хоча й спірно, підвищує 

законодавчо-переговорну "силу" неурядових партій, на підставі чого неінституційно 

відбувається зростання підзвітності урядів меншості [659]. Отже, громадяни розуміють, 

що уряди меншості, будучи розсіянішими чи дисперснішими виявами виконавчої 

влади, є чи принаймні можуть бути "чутливішими" до преференцій виборців. Адже 

вони, зокрема для залучення підтримки легіслатур, можуть пропонувати варіативніші 

сценарії вирішення тих чи інших законодавчих/управлінських колізій [389]. Це особливо 

спостерігаємо з огляду на те, що уряди меншості надмірну увагу, порівняно з урядами 

більшості, приділяють малим/слабким політичним партіям [736], що у свою чергу і на 
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противагу повертає до такого перцептивного недоліку урядів меншості, як розмивання 

локусу відповідальності за дії уряду, внаслідок чого уряди меншості здатніші, на 

противагу урядам більшості, вирішувати "близькоосяжні" проблеми державного 

управління та досягати короткострокових електоральних результатів [776].  

Підсумовуючи, доходимо висновків: підтримка урядів меншості може бути 

керована електоральними преференціями й очікуванням дисперснішої влади та 

гнучкішої реакції на запити громадськості; реакція на уряди меншості може бути 

зумовлена прагматичнішими економічними очікуваннями, міркуваннями та  

підрахунками; партійні сподівання на уряди меншості можуть бути вмотивовані 

бажанням виборців симпатизувати й слугувати інтересам партій, які вони підтримують. 

Інакше кажучи, це означає, що: виборці, котрі підтримують малі партії, або виборці, 

які підтримують великі партії, але сподіваються, що вони не переможуть на виборах, 

послідовно віддають перевагу урядам меншості; виборці, котрі більше стурбовані 

соціально-економічною політикою, менше схильні підтримувати уряди меншості; 

виборці, які не схильні до концентрації влади, підтримують ідею урядів меншості [346; 347]. 

 

Висновки до Розділу 7 

 

Аргументовано, що стабільність й ефективність, політичні і соціально-економічні 

результати та наслідки урядів, у тому числі й меншості, – це визначальні індикатори 

доцільності вибору та якості функціонування тих чи інших політичних систем й 

апробованих у них політичних інститутів і процесів, а також предиктори системної 

стабільності, підзвітності та демократичного представництва. Інтуїтивно, дескриптивно 

й емпірично доведено, що в європейських парламентських демократіях уряди меншості 

(особливо коаліційні) усереднено менш стабільні, ніж уряди більшості (особливо 

однопартійні). Зокрема через типову неспроможність бути перманентно наділеними 

"сприянням" легіслатур, більш конфліктну логіку торгів і перемовин між урядовими 

й неурядовими партіями та формування й функціонування в завідомо кризових умовах. 

Виявлено, що окреслений зв’язок сильнішає у тому випадку, коли легіслатури стають 

менш фракціоналізованими та поляризованими, але слабшає тоді, коли легіслатури 
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стають фракціоналізованішими та поляризованішими. Водночас помічено, що уряди 

меншості позиціонуються як відносно стабільні у тому випадку, коли вони ґрунтуються 

на формальних домовленостях між урядовими, ситуативними й опозиційними партіями 

легіслатур. Причому встановлено, що однопартійні уряди меншості традиційно відносно 

стабільніші, ніж коаліційні уряди меншості, постійні уряди меншості стабільніші, ніж 

тимчасові уряди меншості, а загалом уряди меншості стабільніші у тому випадку, 

коли вони частіше формуються. Також виявлено, що уряди меншості стабільніші в 

парламентських демократіях Західної, а не Центрально-Східної Європи, у системах 

негативного, а не позитивного парламентаризму, а також у демократіях на принципах 

консенсусу і корпоративізму з партійнимм системами без домінуючих партій. 

Обґрунтовано, що уряди меншості найчастіше термінуються через такі причини, 

як: парламентські (чергові або дострокові) вибори; добровільна відставка прем’єр-

міністра; відставка прем’єр-міністра за станом здоров’я, на підставі його смерті чи 

вбивства; зміна композиції урядового кабінету; внутрішній конфлікт в уряді; відставка 

урядового кабінету; завершення тимчасового й формування постійного уряду; втрата 

вотуму довіри або вотум недовіри уряду. Прогнозовано, що ключовим результатом 

проблеми відносної нестабільності урядів меншості є політична нестабільність узагалі 

та неефективність урядування. Відтак серед головних негативних політичних наслідків 

й ефектів урядів меншості усереднено виокремлено: кризу легітимності урядування; 

неспроможність повністю втілювати передбачені програмами урядів заходи; витрачання 

багато часу на формування і забезпечення підтримки урядів; постійно низький рівень 

парламентського дискурсу і співпраці між партіями; відносну повільність і оперативну 

неефективність адміністрування й урядування.  

Доказано, що уряди меншості усереднено менш надійні й ефективні у вирішенні 

соціально-економічних і системних проблем державного розвитку (зокрема у питаннях 

збільшення витрат, боргової кризи та дефіциту бюджету, економічних результатів, 

фіскальної (бюджетної) дисципліни, податкової, валютної та монетарної політики, 

соціально-економічної далекоглядності, відповідальності за власні дії та реакції на 

екзогенні шоки), часто є предикторами соціально-економічної та політичної кризи, 

адже традиційно детермінуються "політичним нездужанням", партійно-політичною 
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фракціоналізацією, ірраціональністю, слабким рівнем державного управління та  

розвитку й менш проблемно всеохоплюючі, ніж уряди більшості. Зумовлено це тим, 

що в умовах урядів меншості партії та коаліції, які їх компонують, не збігаються з 

партіями та коаліціями, які їх підтримують, а тому ключові рішення приймають не 

стільки урядові кабінети, скільки легіслатури та їхні комітети, через що фрагментується й 

ускладнюється соціально-економічна політика і знижується ефективність урядів меншості.  

Водночас виявлено, що неефективність урядів меншості варіативна і залежить від 

типу та композиції самих урядів меншості та парламентської опозиції. Доведено, що 

уряди меншості, передусім так звані "зовнішньо підтримані" уряди меншості чи уряди 

за типом систем "контрактного парламентаризму", здатні приймати складні та важливі, 

зокрема спірні і реформістські, економічні (у тому числі бюджетні, валютні й фінансові) 

та соціальні рішення. Констатовано, що уряди меншості є соціально-економічно 

ефективнішими, зокрема у питаннях приросту капіталу й оподаткування доходів, 

фіскальної та бюджетної відповідальності, тоді, коли вони трапляються частіше, 

конструюються сильнішими та згуртованішими партіями і супроводжуються якомога 

інклюзивнішими політичними системами та пропорційнішими виборчими системами 

(навіть незалежно від фракціоналізації партійних систем). Відповідно уряди меншості 

не обов’язково формуються у ситуаціях політичної та соціально-економічної кризи, 

адже можуть бути й ознакою стабільного політичного середовища, а типи урядів не 

є обов’язковим предиктором їхньої соціально-економічної ефективності. 

Аргументовано, що уряди меншості спроможні функціонувати успішно й ефективно, 

адже не обмеженіші й не менш інституційно чутливі, підзвітні, прозорі і відповідальні, 

ніж уряди більшості. Навіть попри те, що сприйняття урядів меншості звикло є "поганим", 

оскільки окреслюванні ними феномени традиційно є "некомпетентними, слабкими, 

нерішучими", інноваційно й управлінсько обмеженими, ситуативними, неформальними 

і "менш демократичними". Однак диференціально обґрунтовано, що уряди меншості 

популярніші у консолідованих демократіях, ніж у демократіях, які консолідуються, й 

позитивніше сприйнятливі у країнах, які апробують пропорційніші виборчі системи та 

формули, оскільки позиціонуються "відкритішим стилем" процедурної демократії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні отримано висновки, які є вирішенням поставлених 

у роботі дослідницьких завдань, зокрема: 

1. На підставі аналізу історіографії та стану дослідження проблематики урядів 

меншості у політичній науці було з’ясовано, що вона досить широка та багатогранна, 

хоча переважно окреслена доробками вчених, які представляють західну політологію. 

У цьому зрізі доведено, що дослідження урядів меншості традиційно опираються на 

теоретичні доробки, присвячені урядам як таким, однак з наголосом на девіантних 

та схожих патернах перших порівняно з урядами більшості. Виявлено, що кількість 

науково-теоретичних розвідок, які присвячені урядам меншості, прямопропорційна 

кількості емпіричних випадків урядів меншості в різних країнах світу. Водночас 

зафіксовано, що особливий інтерес до дослідження урядів меншості зініціювався і 

спостерігався передусім у західній політичній науці, починаючи з середини 60–х – 

початку 70–х рр. ХХ ст., коли замість дослідження політичної поведінки почала 

відроджуватись зацікавленість до вивчення політичних інститутів і процесів. Саме 

з цього періоду почались інтенсифікація, поступове зростання кількості і якості та 

диверсифікація предметних сфер і географії досліджень урядів меншості. Як наслідок – 

перші, а згодом і систематичні спроби окреслення специфіки дослідження і розуміння 

сутності урядів меншості та таксономії їхніх ключових проблем і особливостей. 

Воднораз установлено, що проблематика урядів меншості недостатньо представлена 

в наукових пошуках дослідників із пострадянського простору, зокрема з України, де не 

властиве формування урядів меншості, а натомість відбувається штучне зведення до 

знаменника понять "урядова коаліція", "парламентська коаліція", "парламентська 

більшість", "коаліційна більшість". Відповідно виявлено, що у вітчизняній політичній 

науці урядову парламентську більшість та законодавчу парламентську більшість 

незрідка розглядають спарено або й синонімічно, що, будучи помилковим, зовсім не 

притаманно для західної політичної науки та практики, у якій перераховані категорії 

зазвичай розрізнені. Унаслідок цього вмотивовано, що українська політологія розглядає 

проблематику урядів меншості кроспарадигмально, що часто створює значні теоретико-
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методологічні й емпіричні непорозуміння і неузгодженості порівняно з результатами 

західних досліджень урядів меншості. 

Систематизовано, що особливістю західної і вітчизняної політологічної традиції 

дослідження урядів меншості є те, що вона не монолітна та не унілатеральна, не 

консолідована та не уніфікована, а натомість дуже розрізнена і фрагментована, адже 

є щонайменше дві теоретичні парадигми окреслення сутності й ролі урядів меншості: 

перша аналізує уряди меншості на основі категорії коаліційних урядів, які складаються 

з двох і більше партій; друга детермінує уряди меншості як такі та по суті. Синтезує 

їх той факт, що уряди меншості трапляються часто, але декотрі політичні системи 

схильніші до формування стабільних й ефективних урядів меншості, а в деяких їх 

трактують і окреслюють в особливо негативному контексті з огляду насамперед на 

те, що в історичному зрізі нормою на противагу були уряди більшості. Відтак  

встановлено, що дослідження урядів меншості дуже таксономовані: негативніше 

орієнтовані у контексті формування, відповідальності і стабільності урядів меншості; 

позитивніше орієнтовані у контексті формування й ефективності функціонування 

урядів меншості. Суплементарно зафіксовано, що: ознакою більшості досліджень урядів 

меншості є їхнє фокусування на політичних системах демократичних країн світу – 

здебільшого парламентських, але інколи й президентських демократіях; мало уваги 

приділено урядам меншості у недемократичних та гібридних політичних режимах. 

Це дало змогу виснувати, що сучасні дослідження урядів меншості детерміновані 

поєднанням різних теоретико-методологічних парадигм, які орієнтуються на окреслення 

різних чинників формування, функціонування та відповідальності урядів меншості, 

зокрема: стратегічних, які передбачають окреслення виборчих перспектив різних 

політичних акторів; інституційних, які визначаються особливостями парламентських 

норм і процедур та параметрами їхньої реалізації; структурних, які описуються  

внутрішньопартійними та міжпартійними взаємодіями різних парламентських й 

непарламентських партій. На підставі цього встановлено, що в тих державах, де 

перманентно формуються саме коаліційні уряди (а це здебільшого консенсусні  

парламентські демократії), у вивченні урядів меншості зазвичай домінує коаліційно-

орієнтований підхід. Натомість у державах, де формуються переважно однопартійні 
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уряди (а це здебільшого вестмінстерські парламентські демократії), перманентно 

превалює оцінювання урядів меншості з позицій законодавчих досліджень.  

Підтверджено доцільність виокремлення трьох головних кластерів або груп 

загальнотеоретичних перспектив й особливостей дослідження урядів меншості: з 

позиції теорії раціонального вибору, з позиції неоінституціонального підходу та з 

партологічної позиції. Перший кластер ґрунтується на "раціональних" підрахунках 

політичних акторів, передусім політичних партій, та логічно й системно вибудований 

на уявленні, що "раціональність" передбачає найкращий і найоптимальніший вибір 

серед безлічі упорядкованих преференцій політичних акторів. Зокрема у контексті 

створення ними урядових коаліцій, прагнення контролювати передумови формування 

і функціонування урядових кабінетів, досягати політичних цілей та максимізувати 

голоси виборців – тобто враховуючи результати теорії коаліцій і теорії ігор. Другий 

кластер детермінований правилами, нормами і структурою урядових/виконавчих та 

парламентських/законодавчих інститутів – як відправної, проміжної чи незалежної 

змінної аналізу, – тому корисний для розуміння та пояснення поведінки політичних 

акторів в умовах урядів меншості. Зокрема з приводу уточнення інституційних та 

стратегічних чинників, які оформлюють виконавчо-законодавчі відносини, міжпартійну 

конкуренцію і внутрішньопартійну динаміку у випадку урядів меншості. Урешті-решт, 

третій кластер заснований на врахуванні ролі партій, партійної політики, партійних 

систем та загалом міжпартійної конкуренції у контексті визначення стабільності, 

ефективності й успіхів урядових кабінетів меншості. Зокрема крізь призму ролі та 

значення ідеологічної поляризації, парламентської фракціоналізація/фрагментації, 

партійної дисципліни та згуртованості, а також стабільності урядів. З’ясовано, що 

ці кластери синтезує ідея про те, що уряди у демократичних системах функціонують 

в конкурентних умовах, які характеризуються постійними переговорами, торгами, 

компромісами та співпрацею, а також відведенням та врахуванням особливого  

значення (а інколи й статусу) політичній, зокрема парламентській, опозиції. 

Як наслідок, з’ясовано, що генеральними патернами дослідження урядів меншості 

передусім є типи і моделі урядів меншості, "життєвий цикл" і статистика функціонування 

урядів меншості, теорії й особливості формування і відповідальності урядів меншості, 
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конструкції та сутність вотумів довіри й недовіри до урядів меншості, вплив систем 

позитивного й негативного парламентаризму на формування та функціонування 

урядів меншості, причини і передумови формування й особливості функціонування 

урядів меншості, регіональні/національні особливості формування й функціонування 

урядів меншості і под. 

2. Прослідковано, що заявлені патерни актуальні у парламентських демократіях, 

передусім європейських, адже в них як легітимний інструмент і механізм народного 

представництва реалізовано парламентський спосіб формування й відповідальності 

урядів. У зв’язку з цим встановлено, що в європейських парламентських демократіях: 

у процесі політичного представництва народний суверенітет здійснюється через 

делегування повноважень від громадян до політиків та державних службовців (в 

порядку від виборців до членів легіслатури, згодом до ядра виконавчої влади (глави 

уряду), пізніше до глав різних міністерств та відомств виконавчої влади й нарешті 

до відповідних державних службовців міністерств та відомств виконавчої влади); 

міжінституційні відносини детерміновані партіями і їхніми інституційними, соціально-

владними й політичними функціями, а також мережею різних відносин делегування 

повноважень та відповідальності між раціональними політичними інститутами й 

акторами (принципалами й агентами), які мають свої преференції стосовно очікуваних 

і потенційних результатів політичного процесу; парламенти (на відміну від інших 

інститутів) є і принципалами, і агентами делегування повноважень й відповідальності, 

оскільки парламентські вибори – одночасно й ініціатор делегування народного 

суверенітету, й єдиний безумовний перспективний і ретроспективний інструмент 

підзвітності та відповідальності; партії традиційно впливають на всі складові процесу 

делегування повноважень та відповідальності, оскільки вони соціально згуртовані, 

стратегічно-орієнтовані, цілеспрямовані, інформатизовані, централізовані, прагматичні 

чи ідеологічні; уряди завжди узалежнені від партійної композиції парламентів, а 

тому найчастіше партійно-парламентські, через партії єднають переваги принципалів й 

агентів, у тому числі й уподобання виборців, орієнтовані на вироблення політики, 

централізовані та згуртовані, здатні ієрархізувати й контролювати порядок денний.  
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Унаслідок врахування цього виокремлено різні типологізації європейських 

парламентських демократій: 1) на підставі різниці й результатів реалізації політичного 

процесу, партійної композиції легіслатур і відмінностей виборчих систем – обмежений, 

вестмінстерський і кардинальний варіанти; 2) з огляду на виборчу систему і кількість 

партій – вестмінстерський і консенсусний чи двопартійний і коаліційний чи плюральний, 

мажоритарний і супермажоритарний типи. Також з’ясовано, що вони реалізовуються 

у різноманітних формах (монархіях та республіках) і системах (парламентській та 

напівпрезидентській) державного правління, внаслідок чого здійснено дистинкцію між 

поняттями "парламентська демократія" та "парламентська система правління" (або 

"парламентаризм"). Узагальнено, що всі європейські парламентські демократії пов’язує 

той факт, що в них як в апріорі демократичних домінуючий вплив на формування й 

дострокове припинення повноважень урядів мають легіслатури (системи монархічного 

й республіканського парламентаризму) або глави держав та легіслатури (системи 

республіканського напівпрезиденталізму). 

Зафіксовано, що для організаційного структурування патернів функціонування 

виконавчої влади у європейських парламентських демократіях доцільно застосовувати 

такі поняття, як "уряд", "урядовий кабінет" і "кабінет міністрів". Вони диференціюються 

на підставі функціонального та легального визначень: у першому – на підставі того, 

що реально ними здійснюється або має здійснюватись; у другому – на підставі певного 

набору й баланс органів і установ, з яких вони складаються чи мають складатись. 

З’ясовано, що уряди у парламентських демократіях ґрунтуються на таких принципах 

функціонування, як монократичний, прем’єр-домінуючий, міністерський, колегіальний 

та колективний, а розподіл посад в урядах дихотомується на політичний (похідний 

від партійно-політичного складу легіслатур) та адміністративний (не похідний від 

композиції легіслатур). Причому кабінет міністрів – найбільш політичний/політизований 

орган уряду; урядовий кабінет – значно політизований і політично відповідальний 

перед парламентом орган уряду; уряд – частково політизований орган виконавчої влади, 

бо його верхівка – політично відповідальна, а чиновницький апарат – адміністративно 

відповідальний. Хоча загалом для парламентських демократій властива концентрація 
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провідних повноважень саме за інститутами виконавчої влади – урядом, урядовим 

кабінетом і кабінетом міністрів. 

Відмічено, що структурно-композиційно уряди/урядові кабінети поділяються на 

непартійні/неполітичні (технократичні, чиновницькі, перехідні, технічні чи службові) 

та партійні/політичні, а другі: за композицією – на однопартійні й коаліційні, а за 

парламентським статусом, розміром партій уряду, характером сталого партійного 

членства та сталої партійної підтримки легіслатурами – на більшості й меншості. 

Загалом серед партійних урядів виокремлюють однопартійні меншості, коаліційні 

меншості, однопартійні більшості та коаліційні більшості, а з-поміж останніх за 

структурою партійно-парламентської підтримки – мінімально-переможні і надлишково-

переможні коаліції (які водночас можуть бути коаліціями національної єдності або 

великими коаліціями). Підтверджено, що для європейських парламентських демократій, 

незалежно від систем державного правління, іманентно властиві різні типи партійних 

урядів як "базових" та "вузлових" точок у здійсненні виконавчої влади і політичного 

процесу. Поміж них статистично і як більш раціоналізовані й партійно-ідеологічно 

детерміновані превалюють (з певними національними винятками) уряди більшості, 

а натомість уряди меншості позиціонуються як закономірний варіант виходу зі  

ситуації протистояння партій у легіслатурах на ідеологічній основі. Причому виявлено, 

що останні стали узвичаєним явищем і різновидом урядів у більшості європейських 

парламентських демократій, оскільки усереднено становлять третину усіх урядових 

кабінетів – з дещо більшою кількістю, але меншою часткою (переважно однопартійних 

урядів меншості) в країнах Західної Європи й навпаки (переважно коаліційних урядів 

меншості) в країнах Центрально-Східної Європи. 

Аргументовано, що уряди меншості ініціально теоретично й емпірично трактували 

та пояснювали з острахом і як "відхилення" чи навіть "найгірші можливі результати" 

партійно-електорального й урядово-формотворчого процесу, але згодом, коли вдалось 

простежити, порівняти й оцінити їхні наслідки, оцінили не як "патологічні" феномени, 

а як "нормальний" атрибут і результат політичного процесу, який може виконувати ті 

ж функції, що й уряди більшості, хоча й зважаючи на загрозу можливої дострокової 

відставки. Це зумовлено тим, що уряди меншості – приклади порушення принципів 
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більшості, притаманних для парламентських демократій, а тому й ґрунтуються на 

специфічній легітимності влади, спрямованій на розуміння політики як досягнення 

й захисту групових інтересів партій і реалізації їхніх виборчих програм. У результаті 

занотовано, що уряд меншості – це уряд, партія або партії якого не становлять 

абсолютної більшості мандатів у легіслатурі, а тому підставою його формування 

та подальшого функціонування є підтримка більшості (абсолютної чи відносної) від 

номінального складу легіслатури. Відповідно порушено усталену та традиційну для 

парламентських демократій норму, що урядова/виконавча й парламентська/законодавча 

більшість ідентичні. 

3. Аргументовано, що уряди меншості не уніфіковані та монолітні інституційні 

структури, а натомість різні за композицією, розмірністю, ідеологічністю і причинами 

формування й особливостями відповідальності. Тому різні типи урядів меншості в 

європейських парламентських демократіях окреслюються різними політичними, 

політико-правовими, соціально-економічними й іншими діями, а також відмінними 

формотворчими, функціональними та регламентними параметрами. На цій підставі 

виокремлено декілька типологізацій урядів меншості: 1) на підставі партійного  

складу урядів, зокрема в зрізі партійної композиції легіслатур, перед якими формально 

відповідальні уряди, – однопартійні й коаліційні; 2) залежно від кількості урядових 

партій – одно-, дво-, три-, чотири- і більшепартійні; 3) за характером парламентської 

підтримки (непідтримки) урядів – непідтримані однопартійні, непідтримані коаліційні, 

підтримані однопартійні й підтримані коаліційні; 4) залежно від зміни парламентської 

підтримки урядів – істотні чи субстантивні (спеціальні) й формальні; 5) на підставі 

особливостей і відсотка представництва урядових партій у легіслатурах – уряди, партії 

яких мають підтримку і представництво у легіслатурах на рівні відповідно 45% і більше, 

35–45% й 35% і менше; 6) залежно від типу парламентської стратегії і тактики співпраці 

між партіями у легіслатурах – у формі коаліції, формального пакту/договору, неформальної 

домовленості, більшості під конкретне завдання (ad hoc більшості або "непостійної 

більшості") та "стриманості" опозиції; 7) на підставі диверсифікації компромісів й 

угод, навколо яких формують уряди, – у формі "програшних" коаліційних домовленостей, 

коаліційних порозумінь на основі згоди і підтримки, коаліційних домовленостей на 



560 

засадах співпраці; 8) з огляду на характер взаємодії урядів із неурядовими/опозиційними 

партіями легіслатур – тимчасові спеціальні (ad hoc) домовленості між партіями, "вільні 

союзи" партій, "офіційні угоди" партій; 9) на підставі врахування балансу розподілу 

владних повноважень і специфіки функціонування урядів у вузьких чи широких цілях 

чи на підставі партійно-ідеологічного детермінування – у форматі мажоритаризму, 

коаліційності, міноритаризму і тимчасового/спеціального міноритаризму; 10) за розмірно-

кількісними показниками – "майже переможні" та "програшні" (зокрема "тимчасові 

адміністрації", "вичікувальні"); 11) за призначенням формування – постійні й тимчасові. 

Водночас постановлено, що уряди меншості у європейських парламентських 

демократіях відповідають загальним параметрам "життєвого циклу", які виявляються у 

стадіях: 1) "ініціювання", "народження"/"початку"; 2) "функціонування"; 3) "виживання"; 

4) дострокових парламентських виборів чи формування нового уряду; 5) "смерті"/"кінця" 

уряду, що спричинено закінченням повноважень легіслатури. На першій стадії важливі 

роль глави держави, форматора і/чи інформатора в ході формування уряду й особливості 

парламентського вотуму інвеститури як акту, що фіналізує процес формування уряду. 

На другій стадії відбувається перевірка парламентської підтримки уряду стосовно 

виконання ним своїх зобов’язань. На третій стадії "виживання" уряду зумовлюється 

вотумами довіри й недовіри. На четвертій стадії, коли уряд отримав вотум недовіри, 

політична система вибирає – сформувати новий уряд силами існуючої легіслатури чи в 

результаті її дострокових виборів. На п’ятій стадії уряд обов’язково припиняє повноваження 

у зв’язку з виборами легіслатури. 

Паралельно помічено кілька сценаріїв формування урядів меншості у парламентських 

демократіях: коли невластиве формування коаліційних урядів більшості, а натомість 

перманентно трапляються однопартійні уряди більшості; коли параметри партійної 

системи перешкоджають формуванню коаліційних урядів більшості; коли уряди меншості 

є тимчасовими й "неполітичними"; коли зазнають краху традиції співпраці звиклих 

партнерів коаліційних урядів більшості; коли є парламентські партії, яким не вистачає 

невеликої кількості мандатів для одержання статусу домінуючих. Додатково з’ясовано 

ключові (хоча й неодночасні) причини і передумови формування урядів меншості: 

політична криза й інституційна та політична нестабільність; прагнення розширити 
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розмір уряду та гарантувати йому надійніші умови функціонування; неефективність 

і нераціональність інших типів урядів; раціональний вибір партіями між владним або 

опозиційним статусом; історичні традиції, спадщина й культурні патерни; наявність 

партійної системи поміркованого плюралізму; конкурентне протистояння між партіями 

з ідеологічних позицій; безпосередньо-найближчі передумови; "іммобілізаційні ситуації", 

коли неможливе формування урядів більшості; завчасне трактування урядів меншості 

як "неполітичних" і тимчасових; наявність специфічних конституційно-інституційних 

параметри вотумів довіри/інвеститури й очікувань наслідків вотумів недовіри урядам; 

існування принципових параметрів і правил дострокової відставки урядів; своєрідне 

співвідношення повноважень легіслатур та глав держав у процесах формування, 

функціонування та відповідальності урядів. 

Встановлено наявність класичних і некласичних/модерних перспектив формування, 

функціонування й відповідальності урядів меншості у парламентських демократіях, 

зокрема раціоналістичної, інституціоналістської і партологічної. Згідно першої політичні 

актори – раціональні, а коаліційна політика – стратегічна, бо вона маніфестує себе як 

гру між партіями; згідно другої політика коаліційна, інституційно зумовлена і виходить 

за межі особистих чинників ідентифікації та поведінки політичних гравців; згідно 

третьої ключовими є партії і партійні системи, які окреслюють відносини політичних 

гравців. Суплементарно виявлено корельований набір теорій і моделей формування й 

відповідальності урядів меншості, зокрема "політико-прихованих", "політико-обізнаних" 

і неоінституціойно-орієнтованих. Перші заперечують або не аргументують причини 

формування й відповідальності урядів меншості; другі пояснюють уряди меншості як 

певні раціональні результати міжпартійних перемовин і торгів; треті аргументують, що 

уряди меншості формуються у випадку нездатності політичних акторів впливати на 

законодавчий процес. Додатково виокремлено емпіричні й апріорні, кооперативні та 

некооперативні, а також посадо-орієнтовані й політико-орієнтовані теорії та моделі 

формування урядів меншості. Емпіричні розглядають процес формування урядів як 

фундаментальний предмет своїх інтересів, а апріорні генеруються на спрощених та 

стилізованих припущеннях про головні особливості формування/відповідальності урядів. 

Кооперативні розглядають "урядові виграші" партій в умовах різних типів урядів як 
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варіантів найшвидшої реалізації, а некооперативні вивчають поведінку акторів у межах 

гіпотетичних урядів. Урешті-решт, поділ теорій і моделей формування/відповідальності 

урядів на посадо-орієнтовані й політико-орієнтовані ґрунтується на мотиваційних 

припущеннях політсили, які беруть участь в урядово-формотворчому процесі. 

Зафіксовано, що уряди меншості частіше формуються у випадках, коли: країни є 

консенсусними (а не конфліктними чи конкурентними) парламентськими демократіями; 

зростає (особливо раптово) фракціоналізація та ідеологічна поляризація й розділеність 

партійної системи; партійна система тяжіє до поміркованого плюралізму (за винятком 

субстантивних урядів меншості). Додатково виявлено, що уряди меншості: розширюють 

проблемне поле розуміння "політичного" та створюють підвалини для змістовного 

наповнення поняття "опозиційна більшість"; формуються та інституціоналізуються 

в умовах конкурентного характеру взаємовідносин між парламентськими партіями; 

частіше трапляються й виявляються "життєздатним" та стабільним, коли сформовані 

великими центристськими партіями, а в опозиції до них – дрібні партії з різних частин 

ліво-правого ідеологічного спектра; майже завжди є результатом раціонального 

вибору партій, здійсненого на інституційній основі з метою реалізації своїх цілей; 

зазвичай інституційно не заперечуються політичними системами й толеруються 

політичною опозицією; зазвичай є "вимушеним" виходом для партій, які не можуть 

чи не хочуть формувати урядово-парламентської більшості. 

4. Обґрунтовано, що оскільки європейські парламентські демократії – країни, для 

яких властиві принципи верховенства права, то у формуванні, функціонуванні та 

відповідальності урядів, у тому числі й меншості, визначальну роль відіграють по-різному 

усталені, апробовані й стереотиповані масиви політико-правових норм, звичаїв і 

традицій. На цій підставі з’ясовано, що всі європейські парламентські демократії 

дихотомують на системи позитивного та негативного парламентаризму, причому: 

перші – це урядово-формотворчі ситуації, в яких очікувані/гіпотетичні уряди мають 

бути підтримані легіслатурами, а другі – це урядово-формотворчі ситуації, в яких вони 

не повинні бути підтримані, а лише "толеровані" чи незаперечені легіслатурами. 

Доповнено, що перші інкорпорують механізми впливу на формування урядів вотумів 

довіри/інвеститури, їхньої тривалості, ролі форматорів і передбачуваних наслідків 
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дострокового припинення повноважень урядів, а другі – сценарії, що ґрунтуються на 

постійній "мовчазній" довірі уряду, підтриманій більшістю в легіслатурі, чи на постійній 

негативній довірі уряду, проти якої не виступає абсолютна більшість депутатів у 

легіслатурі. Відповідно з’ясовано, що інститут парламенту в процесі формування, 

визначення типу і композиції, а також відповідальності урядів у системах негативного 

парламентаризму менш вагомий, аніж у системах позитивного парламентаризму, а 

натомість влада легіслатури особливо виявляється під час функціонування урядів.  

Виявлено, що у системах позитивного й негативного парламентаризму природа 

урядів меншості дистинктивна, а інколи – суперечлива. Хоча загалом у двох серед 

урядів меншості абсолютну більшість мають постійні, а не тимчасові, але їх не можна 

назвати інституціоналізованим форматом і результатом у всіх країнах. З’ясовано, що 

системи негативного парламентаризму за винятком країн, для яких перманентно 

властиві уряди меншості, сумарно не проводять більшої кількості урядів меншості, 

ніж системи позитивного парламентаризму за винятком країн, для яких перманентно 

властиві уряди меншості. Зафіксовано, що уряди меншості не потрібно розглядати 

як єдиновимірний і всеохоплюючий варіант міжінституційного балансу законодавчої 

та виконавчої влади за умови неможливості/небажання формувати уряди більшості, 

бо різними є причини й мотиви формування урядів меншості у системах позитивного 

та негативного парламентаризму: у перших – це традиційно формалізація й узвичаєність 

сильної парламентської опозиції, детермінування груп інтересів не плюралістичними, 

а здебільшого корпоративними відносинами, регламентація "ослаблених" варіантів і 

типів позитивних (передусім за правилом відносної більшості) вотумів інвеститури, 

наявність сильної, але не домінуючої центристської парламентської партії, а в других 

додатково – регламентація "ще ослабленіших" варіантів і типів вотумів інвеститури 

(зокрема за правилом негативної більшості) або взагалі їхня відсутність.  

Аргументовано, що на частоту формування урядів меншості у європейських 

парламентських демократіях по-різному впливають процедурні особливості вотумів 

довіри/інвеститури новим/очікуваним урядам та вотумів довіри й недовіри чинним 

урядам. Адже кожний політичний інститут, який визначає особливості та наслідки 

виконавчо-законодавчих відносин, може бути інструментом формування того чи іншого 
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типу уряду. Це вмотивовує, що процедурні урядово-формотворчі патерни впливають 

на особливості та наслідки дострокового припинення повноважень урядів, визначаючи 

типологізаційну структуру останніх. Водночас підтверджено, що різниця таких процедур 

парламентського контролю урядових кабінетів, як вотум довіри і вотум недовіри чинному 

урядові, в тому, що: перша безпосередньо ініціюється урядовим кабінетом (зокрема 

прем’єр-міністром), а друга – легіслатурою. 

Перевірка кореляції процедурних патернів вотумів довіри/інвеститури очікуваним 

урядам й вотумів довіри та недовіри чинним урядам, а також частоти формування урядів 

меншості у європейських парламентських демократіях усереднено засвідчує, що: дизайн 

вотумів довіри/інвеститури очікуваним урядам здебільшого не впливає на частоту 

формування урядів меншості, хоч окремі особливості вотумів довіри/інвеститури у 

цьому зрізі є визначальними; уряди меншості формуються рідше, коли на практиці 

переважно використовуються сценарії подолання міжвиборчих урядово-політичних 

криз, а тому колапсу зазнають уряди більшості й інші уряди меншості; спрощення 

процедур вотумів недовіри чинним урядам сприяє зростанню частоти формування 

урядів меншості у середньо- та довгостроковій перспективі, адже що меншими є 

повноваження легіслатур безпосередньо впливати та визначати відставки урядів, то 

частіше повинні формуватись уряди меншості; чим важче чинному уряду одержати 

підтримку легіслатури, тим більша ймовірність формування уряду меншості в межах 

ідентичної каденції легіслатури; уряди меншості частіше формуються, коли спрощено 

наслідки невдалих вотумів довіри чинним урядам. З’ясовано, що загалом вотуми 

довіри/інвеститури і/чи недовіри урядам меншості апріорі спричиняють корекцію 

їхніх програмних документів і діяльності, хоча на практиці не часто зумовлюють 

дострокове припинення їхніх повноважень. Відповідно констатовано, що уряди  

меншості усереднено частіше трапляються у системах, де очікуваним урядам легше 

отримати вотуми довіри/інвеститури, а чинні уряди важче можуть отримати вотуми 

довіри чи важче можуть бути відправлені у відставку з причин вотумів недовіри. Це 

обґрунтувало позицію, що уряди меншості частіше формуються чи гіпотетично повинні 

формуватись у системах негативного парламентаризму, де вони більше захищені від 

парламентів, аніж у системах позитивного парламентаризму. Додатково зафіксовано, 
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що в системах негативного парламентаризму частіше формування урядів меншості 

сприяє балансу виконавчо-законодавчих відносин, адже конструкції урядів меншості у 

таких системах допомагають зростанню ефективності підзвітності й відповідальності 

урядових кабінетів перед легіслатурами та "диктують" усталення "кооперативної 

політикотворчої дифузії". Відповідно відмічено, що уряди меншості у системах такого 

типу позиціонуються як "гнучкі рішення" урядово-формотворчого процесу. Однак 

узагальнено, що конституційно-правові й інституційно-політичні чинники впливають 

на формування, функціонування і відповідальність урядів меншості не унілатерально, 

бо значущі й інші чинники, зокрема партійно-виборчі, ідеологічні, владно-опозиційні, 

інкорпоровані у феноменах партій і виборів, партійних і виборчих систем, партійно-

виборчої політики, партійної ідеології, влади й опозиції і под. 

5. Обґрунтовано, що формування урядів меншості відбувається тоді, коли процес 

залучення партнерів до гіпотетичної коаліції зупиняється до того, як осягнуто своєрідного 

бар’єра – абсолютної більшості депутатів легіслатури. Причому невходження партій 

в уряди меншості може бути зумовлене і власними цілями й уподобаннями партій, 

і цілями, уподобаннями та бажаннями акторів урядів меншості. Тому ймовірність 

формування та ефективного функціонування урядів меншості позитивно корелюють 

з оцінкою перспектив реалізації довгострокових, а не короткострокових цілей і завдань 

й очікуваним несприятливим ефектом одержання виборчих переваг, а негативно – з 

величиною короткострокових утрат в статусі парламентської опозиції. Отож, уряди 

меншості частіше формуються тоді, коли чинники позитивної кореляції компенсують 

чинники негативної кореляції із ними, наявні стабільне й передбачуване інституційно-

політичне та конституційне середовище, мінімальний рівень політичної орієнтації і 

політизації, а також організаційної дисципліни та ресурсів партій. Хоча усереднено 

встановлено, що партійно-електоральні чинники формування й функціонування урядів 

меншості (зокрема їхніх різних типів) у європейських парламентських демократіях 

опосередковані та не завжди системні. 

Однак у середньому з’ясовано, що: уряди меншості традиційно властиві як для 

систем поміркованого, так і поляризованого (але загалом обмеженого, менше – 

надмірного) плюралізму, а рідше простежуються у двопартійних і в дво-з-половиною 
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партійних системах, хоча найчастіше фіксуються саме у перших; формування та 

функціонування урядів меншості (передусім коаліційних) безпосередньо залежить від 

зростання фракціоналізації (фрагментації), конкурентності й ідеологічної поляризації 

(розділеності) та диференціації партійних систем (на рівні урядових й опозиційних 

партій), особливо раптової; уряди меншості переважно не формуються, коли їх не 

толерують політичні актори, які домагаються найперше посадових, а не політичних 

цілей, а тому часто окреслюються як "інженерія поразки на найвигідніших умовах". 

Загалом підсумовано, що формування урядів меншості (щоправда корельовано з їхніми 

типами) є максимально закономірним виходом зі ситуації за умови наявності у помірно 

(обмежено) чи надмірно фракціоналізованій легіслатурі протистояння між партіями 

з ідеологічних позицій. Або, інакше кажучи, що уряди меншості та їхні конкретно-

специфічні типи й частота формування – це безпосередні об’єктивні та суб’єктивні 

наслідки кореляції кількісно-розмірних й ідеологічно-поляризаційних вимірів партійних 

та виборчих систем і різних цілей політичних акторів. 

Засвідчено, що інколи партії/партіям вигідніше бути в опозиції, але ситуативно 

підтримувати уряди меншості, аніж формувати уряди і безпосередньо виконувати 

свою політичну програму. Відповідно специфіка партійно-ідеологічного детермінування 

урядів меншості у тому, що вони формуються із більшою позитивною ймовірністю тоді, 

коли вигода від отримання партіями міністерських портфелів менша, ніж користь 

від реалізації своїх політичних програм й ідеологічних принципів. Водночас цілком 

очевидно, що незалежно від ідеологічного складу урядів меншості та парламентської 

опозиції, урядові партії повинні опиратись і розраховувати на неурядові партії. Хоча, 

з іншого боку, уряди меншості в європейських парламентських демократіях, у яких 

статистично превалюють уряди більшості, переважно ідеологічно унаслідують їх. У 

цьому контексті з’ясовано, що ідеологіями найбільших урядових партій урядів меншості 

(а відповідно й переважно самих урядів меншості) в європейських парламентських 

демократіях найчастіше є соціал-демократія та лібералізм, а рідше – консерватизм та 

християнська демократія, хоча загалом уряди меншості можуть порушувати ідеологічну 

відповідність/конгруентність між позиціями виборців і здійсненням виконавчої влади. 

Це зумовлено тим, що уряди меншості вразливіші, ніж уряди більшості, від дій та 
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голосувань неурядових партій, а тому частіше погоджуються на всілякі нестабільні, 

ідеологічно відцентрові політично-ідеологічні й владно-посадові компроміси, через 

що менше детерміновані центристськими партіями, а натомість більше – партіями, які 

розмірно найбільші. На противагу аргументовано, що уряди меншості повсякчас 

перебувають під контролем легіслатур, а тому законодавчо детермінантними стосовно 

них є серединні чи медіанні (центристські) партії, хоча воднораз уряди меншості мають 

різнорелевантний вплив на політико-управлінський процес та державну політику, адже 

здатні ініціювати та змінювати нові й чинні порядки денні. Виявлено, що найбільш 

партійно-ідеологічно детермінованими є уряди меншості у формі мажоритаризму 

та міноритаризму, а найменш – у форматі тимчасового/спеціального міноритаризму 

та коаліційності. 

Продемонстровано, що уряди меншості визначаються інституційним політично-

владним диференціалом між статусом урядових й опозиційних партій, а також їхніми 

очікуваними цілями, а тому "кризовими" в європейських парламентських демократіях 

є тільки тоді, коли відсутні будь-які інші варіанти парламентської/законодавчої 

більшості. У цьому контексті виокремлено два ключові чинники детермінування 

урядів меншості: інституційно-конституційні положення й регулювання урядово-

формотворчого процесу та повноваження парламентської опозиції. Детерміновано, 

що уряди меншості переважно акцентуються не на своєму складі й парламентському 

представництві, а на парламентських/законодавчих коаліціях з формально урядових 

і формально опозиційних/неурядових партій, а тому залежать від "сили" потенційного 

впливу парламентської опозиції й характеру диференційованості, структурованості, 

спеціалізованості, ієрархізованості й інформатизованості легіслатур і їхніх складових. 

З’ясовано, що системно не залежачи від структури парламентських комітетів, уряди 

меншості частково/додатково детермінуються їхньою "силою" та специфікою. 

Водночас простежено, що уряди меншості в європейських парламентських  

демократіях можливі винятково за наслідками різних типів домовленостей між 

урядовими й неурядовими/опозиційними партіями легіслатур. Ці домовленості можуть 

виражатись у формі строго інституціоналізованих правил взаємин – "контрактного 

парламентаризму", у формі заздалегідь обумовлених, всеосяжних і чітких правил 
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взаємин – "переговорного парламентаризму", у формі винятково неформальних, 

ситуативних та неписьмових угод і взаємин. Суплементарно увиразнено варіанти 

кількох стратегій взаємовідносин урядових та опозиційних партій за умов урядів 

меншості: "бонусів партій підтримки" – коли опозиційні партії мають кращі можливості 

уникати "ефекту посад"; "компромісів партій підтримки" – коли опозиційні партії 

"ділять" політичну відповідальність за діяльність урядів. Загалом зафіксовано, що 

опозиційні партії спроможні працювати з урядами меншості у погодженні державної 

політики, а тому другим надто складно відмовитись від політичної позиції перших. 

Водночас встановлено, що за характером підтримки опозиційними партіями урядів 

меншості вони поділяються на "замасковані" та "фактичні", а також підтримані та 

непідтримані, хоч у тривіальному сенсі всі уряди меншості розраховують на зовнішню 

підтримку неурядових/опозиційних партій. 

6. Вмотивовано, що позиціонування урядів меншості у європейських парламентських 

демократіях залежить від реалізовуваних у них форм і систем державного правління, 

зокрема парламентських монархій, парламентських республік і напівпрезидентських 

республік, тобто від урядово-формотворчої й урядово-термінаційної уповноваженості 

легіслатур або глав держав й легіслатур, зокрема у контексті їхнього партійного 

композиціонування. Зафіксовано, що: серед парламентських монархій уряди меншості 

(переважно однопартійні) найчастіше формуються на засадах корпоративізму у 

системах негативного, а не позитивного парламентаризму; серед парламентських 

республік, які є винятково системами позитивного парламентаризму, у країнах Західної 

Європи частіше (хоч загалом зрідка – як "кризові винятки") формуються однопартійні, а 

в країнах Центрально-Східної Європи (загалом часто – як "нормальні сценарії") – 

коаліційні уряди меншості; серед напівпрезидентських республік у Західній Європі 

превалюють однопартійні (передусім у системах негативного парламентаризму), 

а в Центрально-Східній Європі – коаліційні (винятково в системах позитивного 

парламентаризму) уряди меншості. Узагальнено, що уряди меншості середньо-

статистично найчастіше притаманні для парламентських монархій (загалом та  

здебільшого однопартійні) чи загалом парламентських систем правління (загалом). 
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Виявлено, що уряди меншості часто й ефективно дають змогу главам держав, 

зокрема у напівпрезидентських республіках, бути активнішими й  зумовлювати 

конфлікти із прем’єр-міністрами, ослаблюючи претензії останніх на ексклюзивний 

контроль виконавчої влади. Однак прослідковано, що у надмірно фракціоналізованих 

легіслатурах, зокрема у випадку напівпрезиденталізму – особливо якщо він окреслюється 

сценарієм "системи розділеної меншості", уряди меншості можуть позиціонуватись, 

хоча й умовно, як "інституційні катастрофи" й "симптоми" ослаблення інституційних 

підвалин демократії. На противагу вмотивовано, що ефективнішими й успішнішими у 

провадженні програм і політично-законодавчого порядку денного уряди меншості є в 

парламентських (а не напівпрезидентських) республіках і парламентських монархіях. 

Занотовано, що уряди меншості в європейських парламентських демократіях не 

можуть настільки просто, як уряди більшості, втілювати свої передвиборчі обіцянки, 

що потребують схвалення легіслатур, бо вимагають підтримки неурядових/опозиційних 

партій (як у комітетах, так і пленарно), особливо якщо з-поміж них є ідеологічно 

серединна/центристська політсила. Натомість уряди меншості законодавчо ефективніші 

тоді, коли саме в їхньому складі перебуває ідеологічно серединна/медіанна партія, 

особливо якщо вона велика, а також коли уряди меншості формуються перманентно, 

часто чи повторювально. Відповідно з’ясовано, що законодавча ефективність та 

парламентська відповідальність урядів меншості залежать від типу, тактики і стратегії 

діяльності й виборчих стимулів парламентських партій, а також від утримування самих 

урядів меншості від конфліктних ініціатив і їхньої "чутливості" до опозиційних партій 

та громадської думки. Крім того, законотворча спроможність урядів меншості залежить 

від якості комунікації між партіями, суті й змісту урядово-парламентських програм, 

спроможності балансувати владу та формувати спеціальні голосуючі/законодавчі 

коаліції, інституційних факторів та параметрів багаторівневого урядування. Отож 

прослідковано, що формування урядів меншості та їхня законотворча ефективність 

залежать від кореляції різних варіантів орієнтації партій, зокрема на одержання  

посад, голосів виборців чи досягнення політичних цілей. Хоча загалом уряди меншості 

повинні бути обережнішими та поінформованішими (ніж уряди більшості) у процесі 

пропонування й просування своїх законодавчих ініціатив у легіслатури, оскільки 
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вони можуть окреслюватись як формальними, так і непостійними та спеціальними 

голосуючими/законодавчими коаліціями, а також можуть реалізовуватись у різних 

сценаріях/моделях співпраці між урядовими й неурядовими партіями – зокрема у 

формі формальної коаліції, формального пакту/договору, неформального порозуміння 

(домовленості), більшості/коаліції під конкретне завдання та випадкової співпраці. 

Відстежено, що уряди меншості в європейських парламентських демократіях також 

зазвичай дистинктивно позиціонуються в контексті оцінювання особливостей призначення 

й відповідальності, повноважень і ролей прем’єр-міністрів, міністрів та державних 

службовців, адже специфічними є схеми зв’язків, які їх регламентують. Доведено, що: 

уряди меншості є кейсами утримання партій від членства у владі й виявами їхньої 

"владної/силової сором’язливості", хоча не всі випадки урядів меншості є реальними 

прикладами компромісів між владою та політичними преференціями; електоральні 

витрати від входження до складу урядів меншості здебільшого не компенсуються 

значними владними та політичними перевагами/вигодами, адже навіть опозиційні 

партії беруть участь у розробці й прийнятті парламентсько-орієнтованих політичних 

рішень урядів і можуть навіть впливати на урядові призначення; уряди меншості не 

формуються відповідно до закону Гамсона, тобто партії не отримують урядові посади 

пропорційно їхнім парламентським мандатам; частка непартійних міністрів та членів 

урядів меншості більша (особливо у напівпрезидентських системах), ніж у випадку 

урядів більшості, внаслідок чого суттєво слабшою є переговорна впливовість перших 

і зокрема їхніх прем’єр-міністрів; центральними постатями й фігурантами рішень у 

випадку урядів меншості (особливо коаліційних) є галузеві міністри, внаслідок чого 

(особливо у випадку зростання їхнього членства) лімітована роль кабінету міністрів й 

прем’єр-міністра, а натомість посилена – урядового кабінету, який отримує тенденцію 

руху до колегіальності, комплексності й горизонтальної координації; відносини між 

міністрами, їхніми заступниками та державними службовцями урядів меншості складніші 

й менш компромісні, стабільні та партійно дисципліновані у питаннях взаємної довіри, 

ніж у випадку урядів більшості, тому члени урядів меншості, будучи під політичним 

тиском і постійним моніторингом, уникають прийняття ризикованих і зосереджуються 

на максимально прогресивних рішеннях у межах своїх ресурсів. 
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Розкрито, що особливе місце уряди меншості мають, якщо вони формуються 

перманентно та тлумачяться як формально зумовлені чи підтримані – тобто у так 

званих системах "контрактного парламентаризму". Виявлено, що магістральними 

атрибутами таких систем є наявність письмового "контракту" (законодавчої угоди або 

тимчасового зобов’язання, доступних громадськості) між партіями-партнерами урядового 

й неурядового походження, який зумовлює других (парламентську опозицію) погодитись 

на нижчий владно-політичний рівень своїх посадовців, ніж у перших (уряду), через що 

"контрактний парламентаризм" – проміжний чи середній варіант між законодавчою і 

урядовою коаліцією. Умотивовано, що уряди меншості на основі формальних угод з 

опозицією можуть бути і сильними, і слабкими в різних політико-інституційних умовах, 

тобто загалом є компромісом безпеки й гнучкості реалізації партійних цілей, переваг і 

стратегій – врахування переговорної "сили" і здатності контролювати порядок денний. 

7. Аргументовано, що стабільність й ефективність, політичні і соціально-економічні 

результати та наслідки урядів, у тому числі й меншості, – це визначальні індикатори 

доцільності вибору та якості функціонування тих чи інших політичних систем й 

апробованих у них політичних інститутів і процесів, а також предиктори системної 

стабільності, підзвітності та демократичного представництва. Інтуїтивно, дескриптивно 

й емпірично доведено, що в європейських парламентських демократіях уряди меншості 

(особливо коаліційні) усереднено менш стабільні, ніж уряди більшості (особливо 

однопартійні). Зокрема через типову неспроможність бути перманентно наділеними 

"сприянням" легіслатур, більш конфліктну логіку торгів і перемовин між урядовими 

й неурядовими партіями та формування й функціонування в завідомо кризових умовах. 

Виявлено, що окреслений зв’язок сильнішає у тому випадку, коли легіслатури стають 

менш фракціоналізованими та поляризованими, але слабшає тоді, коли легіслатури 

стають фракціоналізованішими та поляризованішими. Водночас помічено, що уряди 

меншості позиціонуються як відносно стабільні у тому випадку, коли вони ґрунтуються 

на формальних домовленостях між урядовими, ситуативними й опозиційними партіями 

легіслатур. Причому встановлено, що однопартійні уряди меншості традиційно відносно 

стабільніші, ніж коаліційні уряди меншості, постійні уряди меншості стабільніші, ніж 

тимчасові уряди меншості, а загалом уряди меншості стабільніші у тому випадку, 
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коли вони частіше формуються. Також виявлено, що уряди меншості стабільніші в 

парламентських демократіях Західної, а не Центрально-Східної Європи, у системах 

негативного, а не позитивного парламентаризму, а також у демократичних режимах, 

які конструюються на принципах консенсусу і корпоративізму й партійним системам 

яких не властиві домінуючі партії. 

Обґрунтовано, що уряди меншості найчастіше термінуються через такі причини, 

як: парламентські (чергові або дострокові) вибори; добровільна відставка прем’єр-

міністра; відставка прем’єр-міністра за станом здоров’я, на підставі його смерті чи 

вбивства; зміна композиції урядового кабінету; внутрішній конфлікт в уряді; відставка 

урядового кабінету; завершення тимчасового й формування постійного уряду; втрата 

вотуму довіри або вотум недовіри уряду. Прогнозовано, що ключовим результатом 

проблеми відносної нестабільності урядів меншості є політична нестабільність узагалі 

та неефективність урядування. Відтак серед головних негативних політичних наслідків 

й ефектів урядів меншості усереднено виокремлено: кризу легітимності урядування; 

неспроможність повністю втілювати передбачені програмами урядів заходи; витрачання 

багато часу на формування і забезпечення підтримки урядів; постійно низький рівень 

парламентського дискурсу і співпраці між партіями; відносну повільність і оперативну 

неефективність адміністрування й урядування.  

Доказано, що уряди меншості усереднено менш надійні й ефективні у вирішенні 

соціально-економічних і системних проблем державного розвитку (зокрема у питаннях 

збільшення витрат, боргової кризи та дефіциту бюджету, економічних результатів, 

фіскальної (бюджетної) дисципліни, податкової, валютної та монетарної політики, 

соціально-економічної далекоглядності, відповідальності за власні дії та реакції на 

екзогенні шоки), часто є предикторами соціально-економічної та політичної кризи, 

адже традиційно детермінуються "політичним нездужанням", партійно-політичною 

фракціоналізацією, ірраціональністю, слабким рівнем державного управління та 

розвитку й менш проблемно всеохоплюючі, ніж уряди більшості. Зумовлено це тим, 

що в умовах урядів меншості партії та коаліції, які їх компонують, не збігаються з 

партіями та коаліціями, які їх підтримують, а тому ключові рішення приймають не 
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стільки урядові кабінети, скільки легіслатури та їхні комітети, через що фрагментується й 

ускладнюється соціально-економічна політика і знижується ефективність урядів меншості.  

Водночас виявлено, що неефективність урядів меншості варіативна і залежить від 

типу та композиції самих урядів меншості та парламентської опозиції. Доведено, що 

уряди меншості, передусім так звані "зовнішньо підтримані" уряди меншості чи уряди 

за типом систем "контрактного парламентаризму", здатні приймати складні та важливі, 

зокрема спірні і реформістські, економічні (у тому числі бюджетні, валютні й фінансові) 

та соціальні рішення. Констатовано, що уряди меншості є соціально-економічно 

ефективнішими, зокрема у питаннях приросту капіталу й оподаткування доходів, 

фіскальної та бюджетної відповідальності, тоді, коли вони трапляються частіше, 

конструюються сильнішими та згуртованішими партіями і супроводжуються якомога 

інклюзивнішими політичними системами та пропорційнішими виборчими системами 

(навіть незалежно від фракціоналізації партійних систем). Відповідно уряди меншості 

не обов’язково формуються у ситуаціях політичної та соціально-економічної кризи, 

адже можуть бути й ознакою стабільного політичного середовища, а типи урядів не 

є обов’язковим предиктором їхньої соціально-економічної ефективності. 

Аргументовано, що уряди меншості спроможні функціонувати успішно й ефективно, 

адже не обмеженіші й не менш інституційно чутливі, підзвітні, прозорі і відповідальні, 

ніж уряди більшості. Навіть попри те, що сприйняття урядів меншості звикло є "поганим", 

оскільки окреслюванні ними феномени традиційно є "некомпетентними, слабкими, 

нерішучими", інноваційно й управлінсько обмеженими, ситуативними, неформальними 

і "менш демократичними". Однак диференціально обґрунтовано, що уряди меншості 

популярніші у консолідованих демократіях, ніж у демократіях, які консолідуються, й 

позитивніше сприйнятливі у країнах, які апробують пропорційніші виборчі системи та 

формули, оскільки позиціонуються "відкритішим стилем" процедурної демократії. У 

підсумку: виборці, які підтримують малі партії, або виборці, які підтримують великі 

партії, але сподіваються, що вони не переможуть на виборах, послідовно віддають 

перевагу урядам меншості; виборці, які більше стурбовані соціально-економічною 

політикою, менше схильні підтримувати уряди меншості; виборці, які не схильні до 

концентрації влади, підтримують ідею урядів меншості. 
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Додаток Б 

Уряди меншості в європейських парламентських демократіях: історія, склад, ідеологічне позиціонування, стабільність 

Таблиця Б.1 

Уряди меншості в парламентських демократіях Західної Європи (станом на грудень 2016 р.)1 

Прем’єр-міністр 

уряду (номер – 

який раз, якщо не 

вперше) 

Термін 

перебування 

уряду 

при владі 

Тип 

уряду 

Партія 

прем’єр-

міністра 

Партійний  

склад уряду (депутати 

урядових партій, №) 

Ідеологічне позиціонування  

партій урядового кабінету2 

Депутати 

урядових 

партій/склад 

парламенту, 

№ (%) 

Причина припинення  

повноважень уряду 

УТ, 

д. 
ТПД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АВСТРІЯ (з листопада 1945 р.) 

B. Kreisky 1 
21.04.1970 – 

10.10.1971 
ОМ SPO SPO (81) SPO (3,7): соціал-демократія, соціал-корпоративізм 81/165 (49,1) 

Дострокові парламентські  

вибори 
529 "–" 

W. Schüssel 4 
05.04.2005 – 

01.10.2006 
КМ OVP OVP (79) + BZO (12) 

OVP (6,5): християнська демократія, консерватизм; 

BZO (8,8): правий популізм, соціал-консерватизм, 

євроскептицизм 

91/183 (49,7) 
Чергові парламентські 

вибори 
536 "–" 

БЕЛЬГІЯ (з березня 1946 р.) 

P.-H. Spaak 1 
13.03.1946 – 

20.03.1946 
ОМ 

BSP-

PSB 
BSP-PSB (66) 

BSP-PSB (2,5): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм 
66/202 (32,7) Зміна композиції уряду 7 "+" 

A. Van Acker 4 
22.04.1954 – 

02.06.1958 
КМ 

BSP-

PSB 
BSP-PSB (82) + LP-PL (24) 

BSP-PSB (2,5): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм; LP-PL (6,0): лібералізм 
106/212 (50,0) 

Чергові парламентські  

вибори 
1480 "+" 

G. Eyskens 2 
23.06.1958 – 

04.11.1958 
ОМ 

PSC-

CVP 
PSC-CVP (104) 

PSC-CVP (6,2): християнська демократія, 

європеанізм 
104/212 (49,1) Зміна композиції уряду 131 "+" 

L. Tindemans 1 
25.04.1974 – 

11.06.1974 
КМ CVP 

CVP (50) + PSC (22) + PVV 

(21) + PRL (9) 

CVP (5,8): християнська демократія; PSC (5,5): 

християнська демократія, християнський гуманізм; 

PVV (7,0): лібералізм, консервативний лібералізм, 

соціал-лібералізм; PRL (6,9): лібералізм 

102/212 (48,1) Зміна композиції уряду 46 "+" 

 

 

                                                           
1 До аналізу введено тимчасово виконуючі обов’язки уряди меншості. Тимчасово виконуючі обов’язки уряди меншості виділені сірим полем. Умовні позначення: ОМ – 

однопартійний меншості, КМ – коаліційний меншості; УТ, д. – урядова тривалість, у днях; ТПД – тип парламентської демократії; "+" – позитивний парламентаризм; "–" – негативний 

парламентаризм. Абревіатури назв партій деталізовано після табл. А.1. Таблицю частково складено на основі існуючих статистичних даних кількох баз даних [88; 89; 336; 485]. 
2 Ідеологічне позиціонування партій визначено на основі ліво-правого ідеологічного спектра за шкалою від "0" до "10" балів у напрямі від радикально лівих партій до 

радикально правих партій за методологією Ф. Кастлеса та П. Мейра, Дж. Хубера та Р. Інглхарта, К. Бенойта та М. Лейвера [135; 227; 478]. 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L. Tindemans 3 
06.03.1977 – 

18.04.1977 
КМ CVP 

CVP (50) + PSC (22) + PVV 

(21) + PRL (9) 

CVP (5,8): християнська демократія; PSC (5,5): 

християнська демократія, християнський гуманізм; 

PVV (7,0): лібералізм, консервативний лібералізм, 

соціал-лібералізм; PRL (6,9): лібералізм 

102/212 (48,1) 
Дострокові парламентські  

вибори 
42 "+" 

G. Verhofstadt 3 
10.06.2007 – 

21.12.2007 
КМ O-VLD 

MR (23) + PS (20) + O-

VLD (18) + SPa+Spi (14) 

MR (6,7): лібералізм, консервативний лібералізм; 

PS (2,9): соціал-демократія; O-VLD (7,0): 

лібералізм, консервативний лібералізм, соціал-

лібералізм; SPa+Spi (3,3): соціал-демократія 

75/150 (50,0) 

Завершення тимчасового 

та формування 

постійного уряду 

191 "+" 

Y. Leterme 3 
13.06.2010 – 

06.12.2011 
КМ CD&V 

PS (26) + MR (18) + CD&V 

(17) + CDH (9) 

PS (2,9): соціал-демократія; MR (6,7): лібералізм, 

консервативний лібералізм; CD&V (5,8): 

християнська демократія; CDH (5,5): християнська 

демократія, християнський гуманізм 

70/150 (46,7) 

Завершення тимчасового 

та формування 

постійного уряду 

533 "+" 

ГРЕЦІЯ (з листопада 1974 р.) 

K. Mitsotakis 
11.04.1990 – 

09.09.1993 
ОМ ND ND (150) 

ND (6,7): християнська демократія, консерватизм, 

ліберальний консерватизм, європеанізм 
150/300 (50,0) 

Втрата вотуму довіри та 

конфлікт урядових партій 
1228 "+" 

A. Samaras І 
20.06.2012 – 

21.06.2013 
ОМ ND ND (129) 

ND (6,7): християнська демократія, консерватизм, 

ліберальний консерватизм, європеанізм 
129/300 (43,0) Зміна композиції уряду 361 "+" 

ДАНІЯ (з жовтня 1945 р.) 

K. Kristensen 
07.11.1945 – 

04.10.1947 
ОМ V V (38) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм 
38/149 (25,5) Втрата вотуму довіри 687 "–" 

H. Hedtoft 1 
13.11.1947 – 

09.08.1950 
ОМ Sd Sd (57) Sd (3,8): соціал-демократія 57/150 (38,0) Втрата вотуму довіри 986 "–" 

H. Hedtoft 2 
16.09.1950 – 

25.10.1950 
ОМ Sd Sd (59) Sd (3,8): соціал-демократія 59/151 (39,1) Втрата вотуму довіри 39 "–" 

E. Eriksen 1 
30.10.1950 – 

21.04.1953 
КМ V V (32) + KF (27) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; KF (7,2): консерватизм, ліберальний 

консерватизм 

59/151 (39,1) 
Дострокові парламентські 

вибори 
891 "–" 

E. Eriksen 2 
21.04.1953 – 

22.09.1953 
КМ V V (33) + KF (26) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; KF (7,2): консерватизм, ліберальний 

консерватизм 

59/151 (39,1) 
Чергові парламентські 

вибори 
151 "–" 

H. Hedtoft 3 
30.09.1953 – 

29.01.1955 
ОМ Sd Sd (74) Sd (3,8): соціал-демократія 74/179 (41,3) Смерть прем’єр-міністра 479 "–" 

H.C. Hansen 1 
01.02.1955 – 

14.05.1957 
ОМ Sd Sd (74) Sd (3,8): соціал-демократія 74/179 (41,3) 

Чергові парламентські 

вибори 
823 "–" 

V. Kampmann 2 
18.11.1960 – 

31.08.1962 
КМ Sd Sd (76) + RV (11) 

Sd (3,8): соціал-демократія; RV (4,9): лібералізм, 

соціал-лібералізм 
87/179 (48,6) 

Відставка за станом 

здоров’я  
643 "–" 

J. O. Krag 1 
03.09.1962 – 

22.09.1964 
КМ Sd Sd (76) + RV (11) 

Sd (3,8): соціал-демократія; RV (4,9): лібералізм, 

соціал-лібералізм 
87/179 (48,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
739 "–" 
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J. O. Krag 2 
26.09.1964 – 

02.11.1966 
ОМ Sd Sd (76) Sd (3,8): соціал-демократія 76/179 (42,5) 

Добровільна відставка й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

756 "–" 

J. O. Krag 3 
22.11.1966 – 

15.12.1967 
ОМ Sd Sd (69) Sd (3,8): соціал-демократія 69/179 (38,5) 

Втрата вотуму довіри й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

383 "–" 

J. O. Krag 4 
11.10.1971 – 

03.10.1972 
ОМ Sd Sd (70) Sd (3,8): соціал-демократія 70/179 (39,1) Добровільна відставка 352 "–" 

A. Jorgensen 1 
05.10.1972 – 

04.12.1973 
ОМ Sd Sd (70) Sd (3,8): соціал-демократія 70/179 (39,1) 

Дострокові парламентські 

вибори 
419 "–" 

P. Hartling 
19.12.1973 – 

29.01.1975 
ОМ V V (22) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм 
22/179 (12,3) 

Дострокові парламентські 

вибори 
400 "–" 

A. Jorgensen 2 
13.02.1975 – 

15.02.1977 
ОМ Sd Sd (53) Sd (3,8): соціал-демократія 53/179 (29,6) 

Дострокові парламентські 

вибори 
722 "–" 

A. Jorgensen 3 
15.02.1977 – 

29.08.1978 
ОМ Sd Sd (65) Sd (3,8): соціал-демократія 65/179 (36,3) Зміна композиції уряду 554 "–" 

A. Jorgensen 4 
30.08.1978 – 

23.10.1979 
КМ Sd Sd (65) + V (21) 

Sd (3,8): соціал-демократія; V (7,3): лібералізм, 

консервативний лібералізм, аграризм 
86/179 (48,0) 

Дострокові парламентські 

вибори 
413 "–" 

A. Jorgensen 5 
26.10.1979 – 

12.11.1981 
ОМ Sd Sd (68) Sd (3,8): соціал-демократія 68/179 (38,0) 

Втрата вотуму довіри й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

736 "–" 

A. Jorgensen 6 
30.12.1981 – 

09.09.1982 
ОМ Sd Sd (59) Sd (3,8): соціал-демократія 59/179 (33,0) Втрата вотуму довіри 249 "–" 

P. Schluter 1 
10.09.1982 – 

15.12.1983 
КМ KF 

KF (26) + V (20) + CD (15) 

+ KrF (4) 

KF (7,2): консерватизм, ліберальний консерватизм; 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; CD (5,6): консерватизм; KrF (5,7): 

християнська демократія, регіоналізм 

65/179 (36,3) 
Дострокові парламентські 

вибори 
455 "–" 

P. Schluter 2 
10.01.1984 – 

08.09.1987 
КМ KF 

KF (42) + V (22) + CD (8) + 

KrF (5) 

KF (7,2): консерватизм, ліберальний консерватизм; 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; CD (5,6): консерватизм; KrF (5,7): 

християнська демократія, регіоналізм 

77/179 (43,0) 
Дострокові парламентські 

вибори 
1318 "–" 

P. Schluter 3 
10.09.1987 – 

11.05.1988 
КМ KF 

KF (38) + V (19) + CD (9) + 

KrF (4) 

KF (7,2): консерватизм, ліберальний консерватизм; 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; CD (5,6): консерватизм; KrF (5,7): 

християнська демократія, регіоналізм 

70/179 (39,1) 

Розпад коаліції та 

дострокові парламентські 

вибори 

241 "–" 

P. Schluter 4 
03.06.1988 – 

12.12.1990 
КМ KF KF (35) + V (22) + RV (10) 

KF (7,2): консерватизм, ліберальний консерватизм; 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; RV (4,9): лібералізм, соціал-лібералізм 

67/179 (37,4) 
Дострокові парламентські 

вибори 
909 "–" 

P. Schluter 5 
18.12.1990 – 

14.01.1993 
КМ KF KF (30) + V (29) 

KF (7,2): консерватизм, ліберальний консерватизм; 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм 

59/179 (33,0) Втрата вотуму довіри 746 "–" 
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P. N. Rasmussen 1 
25.01.1993 – 

21.09.1994 
КМ Sd 

Sd (69) + CD (9) + RV (7) + 

KrF (4) 

Sd (3,8): соціал-демократія; CD (5,6): консерватизм; 

RV (4,9): лібералізм, соціал-лібералізм; KrF (5,7): 

християнська демократія, регіоналізм 

89/179 (49,7) 

Розпад коаліції та 

дострокові парламентські 

вибори 

596 "–" 

P. N. Rasmussen 2 
27.09.1994 – 

30.12.1996 
КМ Sd Sd (62) + CD (5) + RV (8) 

Sd (3,8): соціал-демократія; CD (5,6): консерватизм; 

RV (4,9): лібералізм, соціал-лібералізм 
75/179 (41,9) Зміна композиції уряду 813 "–" 

P. N. Rasmussen 3 
30.12.1996 – 

11.03.1998 
КМ Sd Sd (62) + RV (8) 

Sd (3,8): соціал-демократія; RV (4,9): лібералізм, 

соціал-лібералізм 
70/179 (39,1) 

Дострокові парламентські 

вибори 
431 "–" 

P. N. Rasmussen 4 
11.03.1998 – 

20.11.2001 
КМ Sd Sd (63) + RV (7) 

Sd (3,8): соціал-демократія; RV (4,9): лібералізм, 

соціал-лібералізм 
70/179 (39,1) 

Дострокові парламентські 

вибори 
1329 "–" 

A. F. Rasmussen 1 
27.11.2001 – 

08.02.2005 
КМ V V (56) + KF (16) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; KF (7,2): консерватизм, ліберальний 

консерватизм 

72/179 (40,2) 
Дострокові парламентські 

вибори 
1151 "–" 

A. F. Rasmussen 2 
18.02.2005 – 

13.11.2007 
КМ V V (52) + KF (18) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; KF (7,2): консерватизм, ліберальний 

консерватизм 

70/179 (39,1) 
Дострокові парламентські 

вибори 
985 "–" 

A. F. Rasmussen 3 
23.11.2007 – 

04.04.2009 
КМ V V (46) + KF (18) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; KF (7,2): консерватизм, ліберальний 

консерватизм 

64/179 (35,8) Добровільна відставка 491 "–" 

L. L. Rasmussen 1 
05.04.2009 – 

15.09.2011 
КМ V V (47) + KF (18) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; KF (7,2): консерватизм, ліберальний 

консерватизм 

65/179 (36,3) 
Дострокові парламентські 

вибори 
880 "–" 

H. Thorning-

Schmidt 1 

02.10.2011 – 

03.02.2014 
КМ Sd Sd (44) + RV (17) + SF (16) 

Sd (3,8): соціал-демократія; RV (4,9): лібералізм, 

соціал-лібералізм; SF (2,1): демократичний 

соціалізм, екологізм 

77/179 (43,0) Зміна композиції уряду 841 "–" 

H. Thorning-

Schmidt 2 

03.02.2014 – 

19.06.2015 
КМ Sd Sd (44) + RV (17) 

Sd (3,8): соціал-демократія; RV (4,9): лібералізм, 

соціал-лібералізм 
61/179 (34,1) Добровільна відставка 496 "–" 

L. L. Rasmussen 2 
28.06.2015 – 

28.11.2016 
ОМ V V (34) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм 
34/179 (19,0) Зміна композиції уряду 510 "–" 

L. L. Rasmussen 3 
28.11.2016 – 

чинний 
КМ V V (34) + LA (13) + KF (6) 

V (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм, 

аграризм; LA (6,0): лібералізм, лібертаріанство; KF 

(7,2): консерватизм, ліберальний консерватизм 

53/179 (29,6) – – "–" 

ІРЛАНДІЯ (з травня 1944 р.) 

J. Costello 1 
18.02.1948 – 

30.05.1951 
КМ FG 

FG (31) + Lab (14) + CnP 

(10) + CnT (7) + NL (5) 

FG (6,4): християнська демократія, ліберальний 

консерватизм, соціал-консерватизм, європеанізм; 

Lab (3,6): соціал-демократія; CnP (7,4): 

консерватизм; CnT (5,3): аграризм; NL (3,3): соціал-

демократія 

67/147 (45,6) 

Втрата вотуму довіри й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

1182 "+" 

É. de Valera 8 
13.06.1951 – 

18.04.1954 
ОМ FF FF (69) FF (6,1): консерватизм, популізм 69/147 (46,9) 

Втрата вотуму довіри й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

1025 "+" 

S. Lemass 2 
11.10.1961 – 

07.04.1965 
ОМ FF FF (70) FF (6,1): консерватизм, популізм 70/144 (48,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
1256 "+" 
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S. Lemass 3 
21.04.1965 – 

08.11.1966 
ОМ FF FF (72) FF (6,1): консерватизм, популізм 72/144 (50,0) 

Відставка за станом 

здоров’я  
557 "+" 

J. Lynch 1 
10.11.1966 – 

02.07.1969 
ОМ FF FF (72) FF (6,1): консерватизм, популізм 72/144 (50,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
952 "+" 

G. Fitzgerald 1 
30.06.1981 – 

18.02.1982 
КМ FG FG (65) + Lab (15) 

FG (6,4): християнська демократія, ліберальний 

консерватизм, соціал-консерватизм, європеанізм; 

Lab (3,6): соціал-демократія 

80/166 (48,2) 

Втрата вотуму довіри й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

228 "+" 

C. Haughey 2 
09.03.1982 – 

24.11.1982 
ОМ FF FF (81) FF (6,1): консерватизм, популізм 81/166 (48,8) 

Втрата вотуму довіри й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

255 "+" 

C. Haughey 3 
10.03.1987 – 

15.06.1989 
ОМ FF FF (81) FF (6,1): консерватизм, популізм 81/166 (48,8) 

Втрата вотуму довіри й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

815 "+" 

C. Haughey 4 
12.07.1989 – 

11.02.1992 
КМ FF FF (77) + PD (6) 

FF (6,1): консерватизм, популізм; PD (6): лібералізм, 

консервативний лібералізм 
83/166 (50,0) Добровільна відставка 929 "+" 

A. Reynolds 1 
11.02.1992 – 

25.11.1992 
КМ FF FF (77) + PD (6) 

FF (6,1): консерватизм, популізм; PD (6): лібералізм, 

консервативний лібералізм 
83/166 (50,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
284 "+" 

J. Bruton 
15.12.1994 – 

06.06.1997 
КМ FG 

FG (45) + Lab (33) + DLP 

(4) 

FG (6,4): християнська демократія, ліберальний 

консерватизм, соціал-консерватизм, європеанізм; 

Lab (3,6): соціал-демократія; DLP (1,9): соціалізм, 

демократичний соціалізм 

82/166 (49,4) 

Втрата вотуму довіри й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

891 "+" 

B. Ahern 1 
26.06.1997 – 

15.05.2002 
КМ FF FF (77) + PD (4) 

FF (6,1): консерватизм, популізм; PD (6): лібералізм, 

консервативний лібералізм 
81/166 (48,8) 

Чергові парламентські 

вибори 
1759 "+" 

E. Kenny 
06.05.2016 – 

чинний 
ОМ FG FF (49) 

FG (6,4): християнська демократія, ліберальний 

консерватизм, соціал-консерватизм, європеанізм 
49/157 (31,2) – – "+" 

ІСЛАНДІЯ (з червня 1946 р.) 

I. Thors 
06.12.1949 – 

01.03.1950 
ОМ Sj Sj (19) 

Sj (7,5): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

євроспектицизм 
19/52 (36,5) Втрата вотуму довіри 85 "–" 

E. Jonsson 1 
23.12.1958 – 

28.06.1958 
ОМ A A (8) A (4,4): соціал-демократія 8/52 (15,4) 

Чергові парламентські 

вибори 
175 "–" 

E. Jonsson 2 
28.06.1958 – 

26.10.1959 
ОМ A A (6) A (4,4): соціал-демократія 6/52 (11,5) 

Дострокові парламентські 

вибори 
478 "–" 

B. S. Groendal 
15.10.1979 – 

03.12.1979 
ОМ A A (14) A (4,4): соціал-демократія 14/60 (23,3) 

Дострокові парламентські 

вибори 
48 "–" 

S. Hermannsson 1 
28.09.1988 – 

10.09.1989 
КМ F F (13) + A (10) +Ab (8) 

F (5,0): аграризм, лібералізм, популізм, 

євроспектицизм; A (4,4): соціал-демократія; Ab 

(2,2): соціалізм 

31/63 (49,2) Зміна композиції уряду 342 "–" 

J. Sigurðardóttir 
01.02.2009 – 

25.04.2009 
КМ Sam Sam (18) + Graen (9) 

Sam (4,1): соціал-демократія, європеанізм ; Graen 

(1,2): екологізм, демократичний соціалізм, фемінізм 
27/63 (42,9) 

Дострокові парламентські 

вибори 
84 "–" 

ІСПАНІЯ (з червня 1977 р.) 

A. Suarez 1 
04.07.1977 – 

01.03.1979 
ОМ UCD UCD (166) 

UCD (7,1): лібералізм, монархізм, християнська 

демократія, соціал-демократія, реформізм 
166/350 (47,4) 

Чергові парламентські 

вибори 
597 "+" 
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A. Suarez 2 
05.04.1979 – 

29.01.1981 
ОМ UCD UCD (168) 

UCD (7,1): лібералізм, монархізм, християнська 

демократія, соціал-демократія, реформізм 
168/350 (48,0) 

Добровільна відставка та 

внутрішньопартійна 

криза 

654 "+" 

L. Calvo-Sotelo 
26.02.1981 – 

28.10.1982 
ОМ UCD UCD (168) 

UCD (7,1): лібералізм, монархізм, християнська 

демократія, соціал-демократія, реформізм 
168/350 (48,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
602 "+" 

F. Gonzalez 3 
05.12.1989 – 

06.06.1993 
ОМ PSOE PSOE (175) PSOE (3,7): соціал-демократія, європеанізм 175/350 (50,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
1261 "+" 

F. Gonzalez 4 
09.07.1993 – 

03.03.1996 
ОМ PSOE PSOE (159) PSOE (3,7): соціал-демократія, європеанізм 159/350 (45,4) 

Втрата вотуму довіри й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

954 "+" 

J. M. Aznar 1 
05.05.1996 – 

12.03.2000 
ОМ PP PP (156) 

PP (7,6): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія, іспанський уніонізм 
156/350 (44,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
1387 "+" 

J. L. R. Zapatero 1 
17.04.2004 – 

09.03.2008 
ОМ PSOE PSOE (164) PSOE (3,7): соціал-демократія, європеанізм 164/350 (46,9) 

Чергові парламентські 

вибори 
1402 "+" 

J. L. R. Zapatero 2 
12.04.2008 – 

20.11.2011 
ОМ PSOE PSOE (169) PSOE (3,7): соціал-демократія, європеанізм 169/350 (48,3) 

Дострокові парламентські 

вибори 
1298 "+" 

M. Rajoy 2 
20.12.2015 – 

26.06.2016 
ОМ PP PP (123) 

PP (7,6): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія, іспанський уніонізм 
123/350 (35,1) 

Чергові парламентські 

вибори 
186 "+" 

M. Rajoy 3 
26.06.2016 – 

29.10.2016 
ОМ PP PP (137) 

PP (7,6): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія, іспанський уніонізм 
137/350 (39,1) 

Завершення тимчасового 

та формування 

постійного уряду 

123 "+" 

M. Rajoy 4 
29.10.2016 – 

чинний 
ОМ PP PP (137) 

PP (7,6): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія, іспанський уніонізм 
137/350 (39,1) – – "+" 

ІТАЛІЯ (з червня 1946 р.) 

A. De Gasperi 4 
31.05.1947 – 

18.04.1948 
КМ DC DC (207) + PRI (23) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм; PRI (5,0): лібералізм, соціал-лібералізм 
230/556 (41,4) 

Дострокові парламентські 

вибори 
318 "+" 

A. De Gasperi 8 
16.07.1953 – 

28.07.1953 
ОМ DC DC (263) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
263/590 (44,6) Втрата вотуму довіри 12 "+" 

G. Pella 
17.08.1953 – 

15.01.1954 
ОМ DC DC (263) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
263/590 (44,6) 

Внутрішньопартійна 

криза і добровільна відставка 
148 "+" 

A. Fanfani 1 
18.01.1954 – 

30.01.1954 
ОМ DC DC (263) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
263/590 (44,6) Втрата вотуму довіри 12 "+" 

M. Scelba 
10.02.1954 – 

06.06.1955 
КМ DC 

DC (263) + PSDI (19) + PLI 

(13) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм; PSDI (4,6): соціал-демократія; PLI 

(6,5): лібералізм 

295/590 (50,0) 
Коаліційна криза та 

добровільна відставка 
476 "+" 

A. Segni 1 
22.07.1955 – 

16.05.1957 
КМ DC 

DC (263) + PSDI (19) + PLI 

(13) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм; PSDI (4,6): соціал-демократія; PLI 

(6,5): лібералізм 

295/590 (50,0) Зміна композиції уряду 654 "+" 

A. Zoli 
19.05.1957 – 

25.05.1958 
ОМ DC DC (263) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
263/590 (44,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
366 "+" 

A. Fanfani 2 
01.07.1958 – 

26.01.1959 
КМ DC DC (273) + PSDI (22) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм; PSDI (4,6): соціал-демократія 
295/596 (49,5) Зміна композиції уряду 205 "+" 
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A. Segni 2 
15.02.1959 – 

24.02.1960 
ОМ DC DC (273) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
273/596 (45,8) Добровільна відставка 369 "+" 

F. Tambroni 
26.03.1960 – 

19.07.1960 
ОМ DC DC (273) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
273/596 (45,8) 

Внутрішньопартійна 

криза та добровільна 

відставка 

113 "+" 

A. Fanfani 3 
26.07.1960 – 

12.02.1962 
ОМ DC DC (273) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
273/596 (45,8) 

Внутрішньопартійна 

криза та зміна композиції 

уряду 

556 "+" 

G. Leone 1 
21.06.1963 – 

05.11.1963 
ОМ DC DC (260) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
260/630 (41,3) 

Внутрішньопартійна 

криза та зміна композиції 

уряду 

134 "+" 

G. Leone 2 
24.06.1968 – 

19.11.1968 
ОМ DC DC (266) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
266/630 (42,2) 

Внутрішньопартійна 

криза та зміна композиції 

уряду 

145 "+" 

M. Rumor 2 
05.08.1969 – 

17.02.1970 
ОМ DC DC (266) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
266/630 (42,2) Зміна композиції уряду 192 "+" 

G. Andreotti 1 
17.02.1972 – 

26.02.1972 
ОМ DC DC (266) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
266/630 (42,2) Втрата вотуму довіри 9 "+" 

G. Andreotti 2 
26.07.1972 – 

12.07.1973 
КМ DC 

DC (266) + PSDI (29) + PLI 

(20) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм; PSDI (4,6): соціал-демократія; PLI 

(6,5): лібералізм 

315/630 (50,0) 
Коаліційна криза та зміна 

композиції уряду 
346 "+" 

A. Moro 4 
23.11.1974 – 

07.01.1976 
КМ DC DC (266) + PRI (15) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм; PRI (5,0): лібералізм, соціал-лібералізм 
281/630 (44,6) Добровільна відставка 404 "+" 

A. Moro 5 
12.02.1976 – 

30.04.1976 
ОМ DC DC (266) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
266/630 (42,2) 

Дострокові парламентські 

вибори 
78 "+" 

G. Andreotti 3 
29.07.1976 – 

16.01.1978 
ОМ DC DC (262) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
262/630 (41,6) Втрата вотуму довіри 527 "+" 

G. Andreotti 4 
11.03.1978 – 

31.01.1979 
ОМ DC DC (262) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
262/630 (41,6) Добровільна відставка 320 "+" 

G. Andreotti 5 
20.03.1979 – 

31.03.1979 
КМ DC 

DC (262) + PSDI (15) + PRI 

(14) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм; PSDI (4,6): соціал-демократія; PRI 

(5,0): лібералізм, соціал-лібералізм 

291/630 (46,2) 

Вотум недовіри та 

дострокові парламентські 

вибори 

11 "+" 

F. Cossiga 1 
04.08.1979 – 

19.03.1980 
КМ DC 

DC (262) + PSDI (20) + PLI 

(9) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм; PSDI (4,6): соціал-демократія; PLI 

(6,5): лібералізм 

291/630 (46,2) 
Добровільна відставка та 

зміна композиції уряду 
225 "+" 

A. Fanfani 6 
17.04.1987 – 

28.04.1987 
ОМ DC DC (225) 

DC (5,7): християнська демократія, популізм, 

європеанізм 
225/630 (35,7) 

Втрата вотуму довіри та 

дострокові парламентські 

вибори 

11 "+" 

R. Prodi 1 
18.05.1996 – 

09.10.1998 
КМ PpP 

PDS (171) + PpP (75) + 

DINI-RI (26) + FdV (16) 

PDS (2,6): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм; PpP (6,2): християнська демократія; 

DINI-RI (6,0): лібералізм; FdV (2,4): екологізм, 

екологічний соціалізм, антиглобалізм 

288/630 (45,7) Втрата вотуму довіри 861 "+" 
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M. D'Alema 2 
21.12.1999 – 

25.04.2000 
КМ DS 

DS (170) + PpP (67) + RiI 

(23) + PdCI (21) + FdV (14) 

+ UDEUR (0) + ID (0) 

DS (2,6): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм; PpP (6,2): християнська демократія; RiI 

(5,0): соціал-демократія, лібералізм; PdCI (1,0): 

соціалізм, комунізм; FdV (2,4): екологізм, 

екологічний соціалізм, антиглобалізм; UDEUR 

(5,3): християнська демократія; ID (4,1): 

християнська демократія, соціал-лібералізм, соціал-

демократія 

295/630 (46,8) Добровільна відставка 124 "+" 

G. Amato 2 
28.04.2000 – 

13.05.2001 
КМ н/п 

DS (170) + PpP (67) + RiI 

(23) + PdCI (21) + FdV (14) 

+ UDEUR (0) + ID (0) + 

SDI (0) 

DS (2,6): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм; PpP (6,2): християнська демократія; RiI 

(5,0): соціал-демократія, лібералізм; PdCI (1,0): 

соціалізм, комунізм; FdV (2,4): екологізм, 

екологічний соціалізм, антиглобалізм; UDEUR 

(5,3): християнська демократія; ID (4,1): 

християнська демократія, соціал-лібералізм, соціал-

демократія; SDI (4,0): соціал-демократія 

295/630 (46,8) 
Чергові парламентські 

вибори 
375 "+" 

ЛЮКСЕМБУРГ (з жовтня 1945 р.) 

– – – – – – – – – "–" 

МАЛЬТА (з лютого 1962 р.) 

G. Borg Olivier I 
05.03.1962 – 

28.03.1966 
ОМ PN PN (25) 

PN (5,7): консерватизм, християнська демократія, 

європеанізм, націоналізм 
25/50 (50,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
1463 "+" 

НІДЕРЛАНДИ (з липня 1946 р.) 

J. Zijlstra  
22.11.1966 – 

15.02.1967 
КМ ARP KVP (50) + ARP (13) 

KVP (5,9): християнська демократія; ARP (5,8): 

соціал-консерватизм, націоналізм 
63/150 (42,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
83 "–" 

B. Biesheuvel 2 
09.08.1972 – 

29.11.1972 
КМ ARP 

KVP (35) + VVD (16) + 

ARP (13) + CHU (10) 

KVP (5,9): християнська демократія; VVD (7,3): 

лібералізм, консервативний лібералізм; ARP (5,8): 

соціал-консерватизм, націоналізм; CHU (5,8): 

християнська демократія, консерватизм 

74/150 (49,3) 
Дострокові парламентські 

вибори 
110 "–" 

J. den Uyl 2 
25.05.1977 – 

19.12.1977 
КМ PvdA 

PvdA (53) + D66 (8) + PPR 

(3) + KVP (0) + APR (0) 

PvdA (3,6): соціал-демократія; D66 (4,5): лібералізм, 

соціал-лібералізм; PPR (1,6): екологізм, 

прогресивне християнство; KVP (5,9): 

християнська демократія; ARP (5,8): соціал-

консерватизм, націоналізм 

64/150 (42,7) 

Завершення тимчасового 

та формування 

постійного уряду 

204 "–" 

D. van Agt 3 
29.05.1982 – 

08.09.1982 
КМ CDA CDA (48) + D66 (17) 

CDA (5,9): християнська демократія; D66 (4,5): 

лібералізм, соціал-лібералізм, радикалізм 
65/150 (43,3) 

Дострокові парламентські 

вибори 
99 "–" 

J. Balkenende 4 
07.07.2006 – 

22.1.2006 
КМ CDA CDA (44) + VVD (27) 

CDA (5,9): християнська демократія; VVD (7,3): 

лібералізм, консервативний лібералізм 
71/150 (47,3) 

Дострокові парламентські 

вибори 
165 "–" 

J. Balkenende 6 
23.02.2010 – 

09.06.2010 
КМ CDA CDA (41) + CU (6) 

CDA (5,9): християнська демократія; CU (6,2): 

християнська демократія, християнський соціалізм, 

євроскептицизм 

47/150 (31,3) 
Дострокові парламентські 

вибори 
106 "–" 

M. Rutte 1 
14.10.2010 – 

20.03.2012 
КМ VVD VVD (31) + CDA (21) 

VVD (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм; 

CDA (5,9): християнська демократія  
52/150 (34,0) Втрата вотуму довіри 516 "–" 
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M. Rutte 2 
23.04.2012 – 

12.09.2012 
КМ VVD VVD (31) + CDA (21) 

VVD (7,3): лібералізм, консервативний лібералізм; 

CDA (5,9): християнська демократія  
52/150 (34,0) 

Дострокові парламентські 

вибори 
139 "–" 

НІМЕЧЧИНА (з вересня 1949 р.) 

– – – – – – – – – "+" 

НОРВЕГІЯ (з листопада 1945 р.) 

E. Gerhardsen 6 
11.09.1961 – 

23.08.1963 
ОМ DNA DNA (74) DNA (3,4): соціал-демократія 74/150 (49,3) Втрата вотуму довіри 702 "–" 

J. Lyng 
28.08.1963 – 

20.09.1963 
КМ H 

H (29) + Sp (16) + KrF (15) 

+ V (14) 

H (7,9): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

європеанізм; Sp (4,7): аграризм, євроспектицизм; 

KrF (5,9): християнська демократія, соціал-

консерватизм, євроскептицизм; V (5,1): лібералізм, 

соціал-лібералізм 

74/150 (49,3) Втрата вотуму довіри 22 "–" 

E. Gerhardsen 7 
25.09.1963 – 

12.09.1965 
ОМ DNA DNA (74) DNA (3,4): соціал-демократія 74/150 (49,3) 

Чергові парламентські 

вибори 
707 "–" 

T. Bratteli 1 
17.03.1971 – 

07.10.1972 
ОМ DNA DNA (74) DNA (3,4): соціал-демократія 74/150 (49,3) Добровільна відставка 560 "–" 

L. Korvald 
18.10.1972 – 

07.09.1973 
КМ KrF Sp (20) + KrF (14) + V (13) 

Sp (4,7): аграризм, євроспектицизм; KrF (5,9): 

християнська демократія, соціал-консерватизм, 

євроскептицизм; V (5,1): лібералізм, соціал-

лібералізм 

47/150 (31,3) 
Чергові парламентські 

вибори 
328 "–" 

T. Bratteli 2 
16.10.1973 – 

09.01.1976 
ОМ DNA DNA (62) DNA (3,4): соціал-демократія 62/150 (41,3) Добровільна відставка 803 "–" 

O. Nordli 1 
12.01.1976 – 

11.09.1977 
ОМ DNA DNA (62) DNA (3,4): соціал-демократія 62/150 (41,3) 

Чергові парламентські 

вибори 
599 "–" 

O. Nordli 2 
11.09.1977 – 

31.01.1981 
ОМ DNA DNA (76) DNA (3,4): соціал-демократія 76/155 (49,0) 

Відставка за станом 

здоров’я 
1219 "–" 

G. Brundtland 1 
04.02.1981 – 

14.09.1981 
ОМ DNA DNA (76) DNA (3,4): соціал-демократія 76/155 (49,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
220 "–" 

K. Willoch 1 
14.10.1981 – 

07.06.1983 
ОМ H H (54) 

H (7,9): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

європеанізм 
54/155 (34,8) Зміна композиції уряду 593 "–" 

K. Willoch 3 
08.09.1985 – 

30.04.1986 
КМ H H (50) + KrF (16) + Sp (12) 

H (7,9): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

європеанізм; KrF (5,9): християнська демократія, 

соціал-консерватизм, євроскептицизм; Sp (4,7): 

аграризм, євроспектицизм 

78/157 (49,7) Втрата вотуму довіри 232 "–" 

G. Brundtland 2 
09.05.1985 – 

11.09.1989 
ОМ DNA DNA (71) DNA (3,4): соціал-демократія 71/157 (45,2) 

Чергові парламентські 

вибори 
1562 "–" 

J. Syse 
16.10.1989 – 

29.10.1990 
КМ H H (37) + KrF (14) + Sp (11) 

H (7,9): консерватизм, європеанізм; KrF (5,9): 

християнська демократія, соціал-консерватизм, 

євроскептицизм; Sp (4,7): аграризм, 

євроспектицизм 

62/157 (39,5) 
Розпад коаліції та втрата 

вотуму довіри 
373 "–" 

G. Brundtland 3 
03.11.1990 – 

13.09.1993 
ОМ DNA DNA (63) DNA (3,4): соціал-демократія 63/157 (40,1) 

Чергові парламентські 

вибори 
1030 "–" 
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G. Brundtland 4 
13.09.1993 – 

23.10.1996 
ОМ DNA DNA (67) DNA (3,4): соціал-демократія 67/165 (40,6) Добровільна відставка 1120 "–" 

T. Jagland 
25.10.1996 – 

16.09.1997 
ОМ DNA DNA (67) DNA (3,4): соціал-демократія 67/165 (40,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
321 "–" 

K. M. Bondevik 1 
17.10.1997 – 

09.03.2000 
КМ KrF KrF (25) + Sp (11) + V (6) 

KrF (5,9): християнська демократія, соціал-

консерватизм, євроскептицизм; Sp (4,7): аграризм, 

євроспектицизм; V (5,1): лібералізм, соціал-лібералізм 

42/165 (25,5) Втрата вотуму довіри 862 "–" 

J. Stoltenberg 
17.03.2000 – 

10.09.2001 
ОМ DNA DNA (65) DNA (3,4): соціал-демократія 65/165 (39,4) 

Чергові парламентські 

вибори 
533 "–" 

K. M. Bondevik 2 
19.10.2001 – 

12.09.2005 
КМ KrF H (38) + KrF (22) + V (2) 

H (7,9): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

європеанізм; KrF (5,9): християнська демократія, 

соціал-консерватизм, євроскептицизм; V (5,1): 

лібералізм, соціал-лібералізм 

62/165 (37,6) 
Чергові парламентські 

вибори 
1403 "–" 

E. Solberg 
16.10.2013 – 

чинний 
КМ H H (48) + Fr (29) 

H (7,9): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

європеанізм; Fr (2,9): консервативний лібералізм, 

популізм 

77/169 (45,6) – – "–" 

ПОРТУГАЛІЯ (з квітня 1975 р.) 

M. Soares 1 
23.07.1976 – 

09.12.1977 
ОМ PS PS (107) PS (4,0): соціал-демократія 107/263 (40,7) Втрата вотуму довіри 496 "–" 

C. Mota Pinto 
22.11.1978 – 

11.06.1979 
ОМ PSD PSD (73) 

PSD (6,3): лібералізм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія 
73/263 (27,8) Втрата вотуму довіри 199 "–" 

M. de Lourdes 

Pintasilgo 

07.07.1979 – 

05.10.1979 
ОМ PS PS (107) PS (4,0): соціал-демократія 107/263 (40,7) 

Дострокові парламентські 

вибори 
88 "–" 

F. Sá Carneiro 1 
03.01.1980 – 

05.10.1980 
КМ PSD 

PSD (75) + CDS (43) + 

PPM (5) 

PSD (6,3): лібералізм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія; CDS (8,0): християнська 

демократія, консерватизм, націонал-консерватизм, 

популізм, євроскептицизм; PPM (7,4): 

консерватизм, монархізм, євроскептицизм 

123/250 (49,2) 
Чергові парламентські 

вибори 
272 "–" 

M. Soares 4 
14.06.1985 – 

06.10.1985 
ОМ PS PS (101) PS (4,0): соціал-демократія 101/250 (40,4) 

Дострокові парламентські 

вибори 
112 "–" 

A. A. C. Silva 
31.10.1985 – 

03.04.1987 
ОМ PSD PSD (88) 

PSD (6,3): лібералізм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія 
88/250 (35,2) Втрата вотуму довіри 513 "–" 

A. Guterres 1 
28.10.1995 – 

10.10.1999 
ОМ PS PS (112) PS (4,0): соціал-демократія 112/230 (48,7) 

Чергові парламентські 

вибори 
1422 "–" 

A. Guterres 2 
25.10.1999 – 

17.03.2002 
ОМ PS PS (115) PS (4,0): соціал-демократія 115/230 (50,0) 

Дострокові парламентські 

вибори 
862 "–" 

J. Socrates 2 
26.10.2009 – 

23.03.2011 
ОМ PS PS (97) PS (4,0): соціал-демократія 97/230 (42,2) Втрата вотуму довіри 507 "–" 

P. Passos Coelho 2 
30.10.2015 – 

10.11.2015 
КМ PSD PSD + CDS-PP (107) 

PSD (6,3): лібералізм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія; CDS-PP (8,0): 

християнська демократія, консерватизм, націонал-

консерватизм, популізм, євроскептицизм 

107/230 (46,5) Втрата вотуму довіри 10 "–" 
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A. Costa 
26.11.2015 – 

чинний 
ОМ PS PS (86) PS (4,0): соціал-демократія 86/230 (37,4) – – "–" 

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (з липня 1945 р.) 

W. Churchill 3 
26.10.1951 – 

05.04.1955 
ОМ Con Con (302) 

Con (7,4): консерватизм, економічний лібералізм, 

уніонізм, євроспектицизм 
302/625 (48,3) 

Відставка за станом 

здоров’я 
1239 "–" 

A. Eden 1 
06.04.1955 – 

26.05.1955 
ОМ Con Con (302) 

Con (7,4): консерватизм, економічний лібералізм, 

уніонізм, євроспектицизм 
302/625 (48,3) 

Чергові парламентські 

вибори 
50 "–" 

H. Wilson 3 
04.03.1974 – 

10.10.1974 
ОМ Lab Lab (301) 

Lab (4,4): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм 
301/635 (47,4) 

Добровільна відставка й 

оголошення дострокових 

парламентських виборів 

216 "–" 

ФІНЛЯНДІЯ (з березня 1945 р.) 

K.-A. Fagerholm 1 
29.07.1948 – 

17.03.1950 
ОМ SSDP SSDP (54) SSDP (3,6): соціал-демократія 54/200 (27,0) 

Чергові президентські 

вибори 
588 "–" 

U. Kekkonen 1 
17.03.1950 – 

17.01.1951 
КМ Maal 

Maal (56) + RKP-SFP (13) + 

KE (5) 

Maal (5,8): аграризм, соціал-лібералізм, лібералізм; 

RKP-SFP (6,4): лібералізм, соціал-лібералізм; KE 

(5,7): лібералізм 

74/200 (37,0) 
Добровільна відставка та 

зміна композиції уряду 
300 "–" 

U. Kekkonen 4 
09.07.1953 – 

04.11.1953 
КМ Maal Maal (51) + RKP-SFP (14) 

Maal (5,8): аграризм, соціал-лібералізм, лібералізм; 

RKP-SFP (6,4): лібералізм, соціал-лібералізм 
65/200 (32,5) Втрата вотуму довіри 115 "–" 

V. J. Sukselainen 1 
27.05.1957 – 

02.07.1957 
КМ Maal 

Maal (53) + SK (13) + RKP-

SFP (12) 

Maal (5,8): аграризм, соціал-лібералізм, лібералізм; 

SK (5,7): лібералізм; RKP-SFP (6,4): лібералізм, 

соціал-лібералізм 

78/200 (39,0) 
Розпад коаліції та зміна 

композиції уряду 
35 "–" 

V. J. Sukselainen 2 
02.09.1957 – 

18.10.1957 
КМ Maal Maal (53) + SK (13) 

Maal (5,8): аграризм, соціал-лібералізм, лібералізм; 

SK (5,7): лібералізм 
66/200 (33,0) Втрата вотуму довіри 46 "–" 

V. J. Sukselainen 3 
13.01.1959 – 

29.06.1961 
КМ Maal Maal (48) + RKP-SFP (13) 

Maal (5,8): аграризм, соціал-лібералізм, лібералізм; 

RKP-SFP (6,4): лібералізм, соціал-лібералізм 
61/200 (30,5) 

Втрата вотуму довіри та 

добровільна відставка 
886 "–" 

M. Miettunen 1 
14.07.1961 – 

05.02.1962 
ОМ Maal Maal (48) Maal (5,8): аграризм, соціал-лібералізм, лібералізм 48/200 (24,0) 

Дострокові парламентські 

вибори 
201 "–" 

R. Paasio 2 
23.02.1972 – 

04.09.1972 
ОМ SSDP SSDP (55) SSDP (3,6): соціал-демократія 55/200 (27,5) 

Добровільна відставка та 

зміна композиції уряду 
191 "–" 

M. Miettunen 3 
29.09.1976 – 

11.05.1977 
КМ KESK 

KESK (39) + LKP (9) + 

RKP-SFP (9) 

KESK (5,8): аграризм, соціал-лібералізм, лібералізм; 

LKP (5,7): лібералізм; RKP-SFP (6,4): лібералізм, 

соціал-лібералізм 

57/200 (28,5) 
Добровільна відставка та 

зміна композиції уряду 
222 "–" 

ФРАНЦІЯ (з листопада 1945 р.) 

L. Blum 
16.12.1946 – 

16.01.1947 
ОМ SFIO SFIO (90) 

SFIO (3,2): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм 
90/544 (16,5) Втрата вотуму довіри 30 "+" 

G. Mollet 
31.01.1956 – 

21.05.1957 
КМ SFIO 

SFIO (88) + PRR/RS (73) + 

RGR (0) 

SFIO (3,2): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм; PRR/RS (4,0): консерватизм, лібералізм, 

соціал-лібералізм; RGR (7,4): консерватизм 

161/544 (29,6) Втрата вотуму довіри 471 "+" 

M. Bourgès-

Maunoury 

13.06.1957 – 

30.09.1957 
КМ PRR/RS 

SFIO (100) + PRR/RS (60) 

+ RGR (14) 

SFIO (3,2): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм; PRR/RS (4,0): консерватизм, лібералізм, 

соціал-лібералізм; RGR (7,4): консерватизм 

174/544 (32,0) Втрата вотуму довіри 107 "+" 
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P. Mauroy 1 
21.05.1981 – 

14.06.1981 
ОМ PS PS (113) 

PS (3,2): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм 
113/474 (23,8) 

Дострокові парламентські 

вибори 
23 "–" 

J. Chirac 2 
20.03.1986 – 

10.05.1988 
КМ RPR RPR (146) + UDF (128) 

RPR (7,5): консерватизм, голлізм, ліберальний 

консерватизм; UDF (6,1): консерватизм, лібералізм, 

християнська демократія 

274/556 (49,3) 

Добровільна відставка 

внаслідок поразки 

прем’єр-міністра на 

президентських виборах 

770 "–" 

M. Rocard 1 
10.05.1988 – 

14.06.1988 
ОМ PS PS (212) 

PS (3,2): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм 
212/556 (38,1) 

Дострокові парламентські 

вибори 
34 "–" 

M. Rocard 2 
23.06.1988 – 

15.05.1991 
ОМ PS PS (260) 

PS (3,2): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм 
260/556 (46,8) Вотум недовіри 1042 "–" 

É. Cresson 
15.05.1991 – 

01.04.1992 
ОМ PS PS (275) 

PS (3,2): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм 
275/555 (49,5) Зміна композиції уряду 316 "–" 

P. Bérégovoy 1 
02.04.1992 – 

21.03.1993 
ОМ PS PS (275) 

PS (3,2): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм 
275/555 (49,5) 

Чергові парламентські 

вибори 
349 "–" 

J.-P. Raffarin 1 
07.05.2002 – 

09.06.2002 
КМ RPR RPR (140) + UDF (83) 

RPR (7,5): консерватизм, голлізм, ліберальний 

консерватизм; UDF (6,1): консерватизм, лібералізм, 

християнська демократія 

223/577 (40,2) 
Чергові парламентські 

вибори 
32 "–" 

J.-M. Ayrault 1 
15.05.2012 – 

10.06.2012 
ОМ PS PS (204) 

PS (3,2): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм 
204/577 (35,4) 

Чергові парламентські 

вибори 
25 "–" 

ШВЕЦІЯ (з вересня 1944 р.) 

P. A. Hansson 
31.07.1945 – 

05.10.1946 
ОМ SAP SAP (115) SAP (3,4): соціал-демократія 115/230 (50,0) Смерть прем’єр-міністра 425 "–" 

T. Erlander 1 
11.10.1946 – 

19.09.1948 
ОМ SAP SAP (115) SAP (3,4): соціал-демократія 115/230 (50,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
698 "–" 

T. Erlander 2 
19.11.1948 – 

01.10.1951 
ОМ SAP SAP (112) SAP (3,4): соціал-демократія 112/230 (48,7) Зміна композиції уряду 1032 "–" 

T. Erlander 6 
31.10.1957 – 

25.04.1958 
ОМ SAP SAP (106) SAP (3,4): соціал-демократія 106/230 (45,9) 

Втрата вотуму довіри та 

дострокові парламентські 

вибори 

175 "–" 

T. Erlander 7 
01.06.1958 – 

18.09.1960 
ОМ SAP SAP (111) SAP (3,4): соціал-демократія 111/230 (48,1) 

Чергові парламентські 

вибори 
827 "–" 

T. Erlander 8 
18.09.1960 – 

20.09.1964 
ОМ SAP SAP (114) SAP (3,4): соціал-демократія 114/232 (49,1) 

Чергові парламентські 

вибори 
1442 "–" 

T. Erlander 9 
20.09.1964 – 

15.09.1968 
ОМ SAP SAP (113) SAP (3,4): соціал-демократія 113/233 (48,5) 

Чергові парламентські 

вибори 
1435 "–" 

O. Palme 2 
20.09.1970 – 

16.09.1973 
ОМ SAP SAP (163) SAP (3,4): соціал-демократія 163/350 (46,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
1076 "–" 

O. Palme 3 
16.09.1973 – 

19.09.1976 
ОМ SAP SAP (156) SAP (3,4): соціал-демократія 156/350 (44,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
1083 "–" 

O. Ullsten 
13.10.1978 – 

16.09.1979 
ОМ FP FP (39) 

FP (6,3): лібералізм, соціал-лібералізм, 

консервативний лібералізм, ліберальний фемінізм 
39/350 (11,2) 

Чергові парламентські 

вибори 
333 "–" 
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T. Fälldin 3 
19.05.1981 – 

19.09.1982 
КМ C C (64) + FP (38) 

C (5,8): аграризм, лібералізм, соціал-лібералізм; FP 

(6,3): лібералізм, соціал-лібералізм, консервативний 

лібералізм, ліберальний фемінізм 

102/349 (29,2) 
Чергові парламентські 

вибори 
480 "–" 

O. Palme 4 
07.10.1982 – 

15.09.1985 
ОМ SAP SAP (166) SAP (3,4): соціал-демократія 166/349 (47,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
1058 "–" 

O. Palme 5 
15.09.1985 – 

28.02.1986 
ОМ SAP SAP (159) SAP (3,4): соціал-демократія 159/349 (45,6) 

Вбивство прем’єр-

міністра 
165 "–" 

I. Carlsson 1 
12.03.1986 – 

18.09.1988 
ОМ SAP SAP (159) SAP (3,4): соціал-демократія 159/349 (45,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
906 "–" 

I. Carlsson 2 
18.09.1988 – 

15.02.1990 
ОМ SAP SAP (156) SAP (3,4): соціал-демократія 156/349 (44,7) Втрата вотуму довіри 507 "–" 

I. Carlsson 3 
26.02.1990 – 

15.09.1991 
ОМ SAP SAP (156) SAP (3,4): соціал-демократія 156/349 (44,7) 

Чергові парламентські 

вибори 
559 "–" 

C. Bildt 
03.10.1991 – 

18.09.1994 
КМ MSP 

MSP (80) + FP (33) + C (31) 

+ Ks (26) 

MSP (7,9): консерватизм, ліберальний 

консерватизм; FP (6,3): лібералізм, соціал-

лібералізм; C (5,8): аграризм, лібералізм; Ks (7,2): 

християнська демократія, консерватизм 

170/349 (48,7) 
Чергові парламентські 

вибори 
1065 "–" 

I. Carlsson 4 
06.10.1994 – 

18.03.1996 
ОМ SAP SAP (161) SAP (3,4): соціал-демократія 161/349 (46,1) Добровільна відставка 522 "–" 

G. Persson 1 
21.03.1996 – 

20.09.1998 
ОМ SAP SAP (161) SAP (3,4): соціал-демократія 161/349 (46,1) 

Чергові парламентські 

вибори 
899 "–" 

G. Persson 2 
07.10.1998 – 

15.09.2002 
ОМ SAP SAP (131) SAP (3,4): соціал-демократія 131/349 (37,5) 

Чергові парламентські 

вибори 
1418 "–" 

G. Persson 3 
21.10.2002 – 

17.09.2006 
ОМ SAP SAP (144) SAP (3,4): соціал-демократія 144/349 (41,3) 

Чергові парламентські 

вибори 
1406 "–" 

F. Reinfeldt 2 
19.09.2010 – 

14.09.2014  
КМ MSP 

MSP (107) + FP (24) + C 

(23) + Kd (19) 

MSP (7,9): консерватизм, ліберальний 

консерватизм; FP (6,3): лібералізм, соціал-

лібералізм, консервативний лібералізм, ліберальний 

фемінізм; C (5,8): аграризм, лібералізм, соціальний 

лібералізм; Kd (7,2): християнська демократія, 

консерватизм 

173/349 (49,6) 
Чергові парламентські 

вибори 
1435 "–" 

S. Loefven 
02.10.2014 – 

чинний  
КМ SAP SAP (113) + MP (25) 

SAP (3,4): соціал-демократія; MP (3,4): екологізм, 

фемінізм, євроскептицизм 
138/349 (39,5) – – "–" 

 

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УРЯДАХ МЕНШОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЙ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: 

В Австрії: SPO – Соціал-демократична партія Австрії (Sozialdemokratische Partei Österreichs); OVP – Австрійська народна партія (Österreichische Volkspartei); BZO – "Альясн за майбутнє 

Австрії" (Bündnis Zukunft Österreich). 

У Бельгії: BSP-PSB – Бельгійська соціалістична партія (Belgische Socialistische Partij – Parti Socialiste Belge); LP-PL – Ліберальна партія (Liberale Partij – Parti libéral); PSC-CVP – 

Християнська народна партія (Parti Social Chrétien – Christelijke Volkspartij); CVP – Фламандська християнська народна партія (Christelijke Volkspartij); PSC – "Демократичний центр" (Parti 

Social Chrétien); PVV – Партія свободи та прогресу (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang); PRL – Ліберальна реформістська партія (Parti Réformateur Libéral); MR – "Реформістський рух" 
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(Mouvement Réformateur); PS – Соціалістична партія (Parti Socialiste); O-VLD – "Фламандські ліберали і демократи" (Vlaamse Liberalen en Democraten); SPa+Spi – Соціалістична партія інша 

+ Соціал-ліберальна партія (Socialistische Partij Anders / Sociaal-Liberale Partij); CD&V – "Християнські демократи і фламандці" (Christen-Democratisch en Vlaams); CDH – "Гуманістичний 

демократичний центр" (Centre Democrate Humaniste). 

У Греції: ND – "Нова демократія" (Néa Đimokratía). 

У Данії: V – Ліберальна партія (Venstre); Sd – "Соціал-демократи" (Socialdemokraterne); KF – "Консерватори" (Konservative); RV – Данська соціал-ліберальна партія (Det Radikale Venstre); 

CD – "Центристські демократи" (Centrumdemokraterne); KrF – Християнська народна партія (Kristeligt Folkeparti); SF – Соціалістична народна партія (Socialistisk Folkeparti); LA – 

Новоліберальний альянс (Ny-Liberal Alliance). 

В Ірландії: FG – Fine Gael (Fine Gael); Lab – Лейбористська партія (Labour Party); CnP – Республіканська партія (Clann na Poblachta); CnT – Партія землі (Clann na Talmhan); NL – 

Національна лейбористська партія (National Labour Party); FF – Fianna Fail (Fianna Fáil); PD – "Прогресивні демократи" (Progressive Democrats); DLP – "Демократичні ліві" (Democratic Left). 

В Ісландії: Sj – Партія незалежності (Sjálfstæðisflokkurinn); A – Соціал-демократина партія (Alþýðuflokkurinn); F – Прогресивна партія (Framsóknarflokkurinn); Ab – Народний альянс 

(Alþýðubandalagið); Sam – Соціал-демократичний альянс (Samfylkingin); Graen – Рух лівих і зелених (Vinstrihreyfingin – grænt framboð).  

В Іспанії: UCD – Союз демократичного центру (Unión de Centro Democrático); PSOE – Іспанська соціалістична робітнича партія (Partido Socialista Obrero Español); PP – Народна партія 

(Partido Popular). 

В Італії: DC – "Християнські демократи" (Democrazia Cristiana); PRI – Республіканська партія (Partito Repubblicano Italiano); PSLI – Соціалістична партія італійський робітників (Partito 

Socialista Lavoratori Italiani); PLI – Італійська ліберальна партія (Partito Liberale Italiano); PSDI – Італійська демократична соціалістична партія (Partito Socialista Democratico Italiano); PDS – 

Демократична партія лівих (Partito Democratico della Sinistra); PpP – Народна партія за Проді (Popolari per Prodi); DINI-RI – Список Діні – Італійське оновлення (Lista Dini – Rinnovamento 

Italiano); FdV – "Федерація зелених" (Federazione dei Verdi); DS – "Ліві демократи" (Democratici di Sinistra); RiI – "Італійське оновлення" (Rinnovamento Italiano); PdCI – Партія італійських 

комуністів (Partito dei Comunisti Italiani); UDEUR – Союз демократів за Європу (Unione Democratici per l'Europa); ID – "Демократи" (I Democratici); SDI – "Італійські демократи-соціалісти" 

(Socialisti Democratici Italiani). 

У Мальті: PN – Національна партія (Partit Nazzjonalista). 

У Нідерландах: ARP – Антиреволюційна партія (Anti-Revolutionaire Partij); KVP – Католицька народна партія (Katholieke Volkspartij); VVD – Народна партія за свободу та демократію 

(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie); CHU – Християнсько-історичний союз (Christelijk-Historische Unie); PvdA – Лейбористська партія (Partij van de Arbeid); D66 – "Лібертаріанці – 

Демократи–66" (Democraten 66); PPR – Радикальна політична партія (Politieke Partij Radikalen); CDA – "Християнсько-демократичний заклик" (Christen Democratisch Appèl); CU – 

Християнський союз – Реформована політична партія (ChristenUnie – Staatkundig Gereformeerde Partij).  

У Норвегії: DNA – Норвезька лейбористська партія (Det norske Arbeiderparti); H – Консервативна партія (Høyre); Sp – Центристська партія (Senterpartiet); KrF – Християнсько-демократична 

партія (Kristelig Folkeparti); V – Ліберальна партія Норвегії (Venstre); FrP – Прогресивна партія (Fremskrittspartiet).  

У Португалії: PS – Соціалістична партія (Partido Socialista); PSD – Соціал-демократична партія (Partido Social Democrata); CDS – Демократичний і соціальний центр (Centro Democrático e 

Social); PPM – Популярна монархічна партія (Partido Popular Monárquico); CDS-PP – Демократичний і соціальний центр – Народна партія (Centro Democrático e Social – Partido Popular). 

У Сполученому Королівстві: Con – "Консерватори" (Conservatives); Lab – Лейбористська партія (Labour Party).  

У Фінляндії: SSDP – Соціалістична демократична партія Фінляндії (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue); Maal – Аграрний союз (Maalaisliitto – Agrarförbundet); RKP-SFP – Швелська 

народна партія (Ruotsalainen Kansanpuolue – Svenska Folkepartiet i Finland); KE – Національна прогресивна партія (Kansallinen Edistyspuolue); SK – Фінська народна партія (Suomen 

Kansanpuolue); KESK – Центристська партія (Keskusta); LKP – Ліберальна народна партія (Liberaalinen Kansanpuolue).  

У Франції: SFIO – Соціалістична партія (Section française de internationale ouvriére); PRR/RS – Республіканська, радикальна та радикально-соціалістична партія (Parti républicain, radical et 

radical-socialiste); MRP – Популярний республіканський рух (Mouvement républicain populaire); G – Голлістський союз (Union gaulliste); PS – Соціалістична партія (Parti socialiste); RPR – 

"Гонка за республіку" (Rassemblement pour la République); UDF – Союз французької демократії (Union pour la démocratie française).  

У Швеції: SAP – "Соціал-демократи" (Socialdemokraterna); FP – Народна партія (Folkpartiet); C – Центристська партія (Centerpartiet); MSP – Поміркована коаліційна партія (Moderata 

samlingspartiet); Ks – "Християнські демократи" (Kristdemokratiska Samhällspartiet); Kd – "Християнські демократи" (Kristdemokraterna). 
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Таблиця Б.2 

Уряди меншості в парламентських демократіях Центрально-Східної Європи (станом на грудень 2016 р.)1 

Прем’єр-міністр 

уряду (номер – 

який раз, якщо не 

вперше) 

Термін 

перебування 

уряду 

при владі 

Тип 

уряду 

Партія 

прем’єр-

міністра 

Партійний  

склад уряду (депутати 

урядових партій, №) 

Ідеологічне позиціонування  

партій урядового кабінету2 

Депутати 

урядових 

партій/склад 

парламенту, 

№ (%) 

Причина припинення  

повноважень уряду 

УТ, 

д. 
ТПД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

БОЛГАРІЯ (з жовтня 1990 р.) 

P. Dimitrov 
05.11.1991 – 

28.12.1992 
ОМ SDS SDS (110) 

SDS (6,1): християнська-демократія, консерватизм, 

націонал-консерватизм 
110/240 (45,8) Втрата вотуму довіри 413 "+" 

S. Sofiyanski 
12.02.1997 – 

19.04.1997 
ОМ SDS SDS (69) 

SDS (6,1): християнська-демократія, консерватизм, 

націонал-консерватизм 
69/240 (28,8) 

Дострокові 

парламентські вибори 
67 "+" 

B. Borisov 1 
27.07.2009 – 

20.02.2013 
ОМ GERB GERB (116) GERB (7,4): консерватизм, популізм 116/240 (48,3) Добровільна відставка 1283 "+" 

P. Oresharski 
29.05.2013 – 

23.07.2014 
КМ н/п KzB (84) + DPS (36) 

KzB (2,9): соціал-демократія, демократичний 

соціалізм; DPS (4,6): лібералізм, соціал-лібералізм 
120/240 (50,0) Добровільна відставка 414 "+" 

B. Borisov 2 
07.11.2014 – 

чинний 
КМ GERB 

GERB (84) + RB (23) + 

ABV (11) 

GERB (7,4): консерватизм, популізм; RB (7,4): 

консерватизм; V (3,3): соціал-демократія 
118/240 (49,2) – – "+" 

ЕСТОНІЯ (з вересня 1992 р.) 

T. Vahi 3 
01.12.1996 – 

13.03.1997 
ОМ EKK EKK (41) EKK (7,2): лібералізм 41/101 (40,6) Добровільна відставка 102 "+" 

M. Siimann 
14.03.1996 – 

07.03.1999 
ОМ EKK EKK (41) EKK (7,2): лібералізм 41/101 (40,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
1073 "+" 

S. Kallas 
28.02.2002 – 

09.04.2003 
КМ ERe EK (28) + ERe (18) 

EK (4,0): соціал-демократія, популізм; ERe (7,9): 

лібералізм, консервативний лібералізм 
46/101 (45,5) 

Чергові парламентські 

вибори 
399 "+" 

A. Ansip 3 
21.05.2009 – 

06.03.2011 
КМ ERe ERe (31) + IRL (19) 

ERe (7,9): лібералізм, консервативний лібералізм; 

IRL (8,5): консерватизм, християнська демократія 
50/101 (49,5) 

Чергові парламентські 

вибори 
645 "+" 

V. Birkavs 
07.08.1993 – 

14.09.1994 
КМ LC LC (36)+ LZS (12) 

LC (6,1): лібералізм, консервативний лібералізм; 

LZS (4,4): аграризм 
48/100 (48,0) Втрата вотуму довіри 397 "+" 

 

 

                                                           
1 До аналізу введено тимчасово виконуючі обов’язки уряди меншості. Тимчасово виконуючі обов’язки уряди меншості виділені сірим полем. Умовні позначення: ОМ – 

однопартійний меншості, КМ – коаліційний меншості; УТ, д. – урядова тривалість, у днях; ТПД – тип парламентської демократії; "+" – позитивний парламентаризм; "–" – негативний 

парламентаризм. Абревіатури назв партій деталізовано після табл. А.2. Таблицю частково складено на основі існуючих статистичних даних кількох баз даних [88; 89; 336; 485].  
2 Ідеологічне позиціонування партій визначено на основі ліво-правого ідеологічного спектра за шкалою від "0" до "10" балів у напрямі від радикально лівих партій до 

радикально правих партій за методологією Ф. Кастлеса та П. Мейра, Дж. Хубера та Р. Інглхарта, К. Бенойта та М. Лейвера [135; 227; 478]. 
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЛАТВІЯ (з травня 1990 р.) 

M. Gailis 
15.09.1994 – 

10.01.1995 
КМ LC LC (36) + TPA (5) 

LC (6,1): лібералізм, консервативний лібералізм; 

TPA (6,0): лібералізм 
41/100 (41,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
455 "+" 

G. Krasts 2 
08.04.1998 – 

03.10.1998 
КМ LC 

TB/LNNK (18) + LC (17) + 

LZS (0) + KDS (0) 

TB/LNNK (8,3): націоналізм, націонал-

консерватизм, лібералізм, євроскептицизм; LC 

(6,1): лібералізм, консервативний лібералізм; LZS 

(4,4): аграризм; KDS (6,2): християнська 

демократія 

35/100 (35,0) 
Чергові парламентські 

вибори 
175 "+" 

V. Kristopans 1 
26.11.1998 – 

03.02.1999 
КМ LC 

LC (21) + TB/LNNK (17) + 

JP (8) 

LC (6,1): лібералізм, консервативний лібералізм; 

TB/LNNK (8,3): націоналізм, націонал-

консерватизм, лібералізм, євроскептицизм; JP (7,4): 

консерватизм 

46/100 (46,0) Втрата вотуму довіри 67 "+" 

V. Kristopans 2 
04.02.1999 – 

15.07.1999 
КМ LC 

LC (21) + TB/LNNK (17) + 

JP (8) 

LC (6,1): лібералізм, консервативний лібералізм; 

TB/LNNK (8,3): націоналізм, націонал-

консерватизм, лібералізм, євроскептицизм; JP (7,4): 

консерватизм 

46/100 (46,0) Втрата вотуму довіри 161 "+" 

I. Emsis 
09.03.2004 – 

01.12.2004 
КМ ZZS 

TP (20) + ZZS (12) + LPP 

(10) 

TP (7,8): консерватизм, ліберальний консерватизм; 

ZZS (5,3): аграризм, екологізм, євроскептицизм; 

LPP (6,3): консерватизм, християнська демократія 

42/100 (42,0) Втрата вотуму довіри 262 "+" 

A. Kalvitis 2 
08.04.2006 – 

06.11.2006 
КМ ZZS 

TP (20) + ZZS (12) + LPP 

(10) 

TP (7,8): консерватизм, ліберальний консерватизм; 

ZZS (5,3): аграризм, екологізм, євроскептицизм; 

LPP (6,3): консерватизм, християнська демократія 

42/100 (42,0) 
Чергові парламентські 

вибори 
208 "+" 

V. Dombrovskis 2 
17.03.2010 – 

02.10.2010 
КМ JL 

ZZS (18) + JL (14) + PS (7) 

+ TB/LNNK (5) 

ZZS (5,3): аграризм, екологізм, євроскептицизм; JL 

(7,3): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

лібералізм; PS (7,4): консерватизм, ліберальний 

консерватизм; /LNNK (8,3): націоналізм, націонал-

консерватизм, лібералізм, євроскептицизм 

44/100 (44,0) 
Чергові парламентські 

вибори 
195 "+" 

V. Dombrovskis 4 
25.10.2011 – 

27.11.2013 
КМ V 

V (20) + ZRP (16) + NA 

(14) 

V (7,4): консерватизм, ліберальний консерватизм, 

поміркований націоналізм, європеанізм; ZRP (7,4): 

консерватизм; NA (8,3): націоналізм, націонал-

консерватизм, лібералізм, євроскептицизм 

50/100 (50,0) Добровільна відставка 752 "+" 

ЛИТВА (з березня 1990 р.) 

G. Vagnorius 1 
13.01.1991 – 

21.07.1992 
КМ н/п SK (58) + LKDP (20) 

SK (7,4): консерватизм, християнська демократія, 

націонал-консерватизм, ліберальний консерватизм, 

націоналізм, європеанізм; LKDP (6,2): 

християнська демократія  

60/135 (44,4) Добровільна відставка 548 "+" 

A. Abisala 
21.07.1992 – 

15.11.1992 
КМ н/п SK (58) + LKDP (20) 

SK (7,4): консерватизм, християнська демократія, 

націонал-консерватизм, ліберальний консерватизм, 

націоналізм, європеанізм; LKDP (6,2): 

християнська демократія  

60/135 (44,4) 
Чергові парламентські 

вибори 
114 "+" 
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R. Paksas 2 
26.10.2000 – 

02.07.2001 
КМ LLiS LliS (34) + NS (29) 

LliS (6,8): лібералізм; NS (4,3): лібералізм, соціал-

лібералізм 
63/141 (44,7) Втрата вотуму довіри 246 "+" 

A. Brazauskas 1 
03.07.2001 – 

14.12.2004 
КМ LSDP NS (29) + LSDP (0) 

NS (4,3): лібералізм, соціал-лібералізм; LSDP (3,2): 

соціал-демократія 
29/141 (20,6) 

Чергові парламентські 

вибори 
1241 "+" 

A. Brazauskas 3 
11.04.2006 – 

31.05.2006 
КМ LSDP 

DP (39) + LSDP (20) + 

LVLS (10) 

DP (3,9): лібералізм, соціал-лібералізм, популізм ; 

LSDP (3,2): соціал-демократія; LVLS (3,3): 

аграризм 

69/141 (49,9) Розпад коаліції 50 "+" 

G. Kirkilas 
04.07.2006 – 

12.10.2008 
КМ LSDP 

LSDP (20) + LiCS (18) + 

LVLS (10) + PDP (7) 

LSDP (3,2): соціал-демократія; LiCS (7,8): 

лібералізм, консервативний лібералізм, аграризм; 

LVLS (3,3): аграризм; PDP (6,0): лібералізм 

55/141 (39,0) 
Чергові парламентські 

вибори 
818 "+" 

ПОЛЬЩА (з червня 1989 р.) 

J. K. Bielecki 
12.01.1991 – 

23.12.1991 
КМ KLD 

ZSL (76) + SD (27) + KLD 

(0) + PC (0) 

ZSL (5,3): аграризм; SD (1,3): комунізм; KLD (5,3): 

лібералізм, консерватизм; PC (5,6): християнська 

демократія 

103/460 (22,4) 
Дострокові 

парламентські вибори 
341 "+" 

J. Olszewski 
23.12.1991 – 

04.06.1992 
КМ PC 

ZChN (49) + PC (44) + PL 

(28) 

ZChN (7,4): консерватизм, націоналізм, націонал-

консерватизм, християнська демократія; PC (5,6): 

християнська демократія; PL (3,3): аграризм, 

християнська демократія 

121/460 (26,3) Втрата вотуму довіри 161 "+" 

W. Pawlak 1 
05.06.1992 – 

10.07.1992 
ОМ PSL PSL (48) 

PSL (4,2): аграризм, християнська демократія, 

соціал-консерватизм 
48/460 (10,4) 

Неотримання вотуму 

довіри 
35 "+" 

J. Buzek 2 
07.06.2000 – 

23.09.2001 
ОМ AWS AWS (201) AWS (7,1): християнська демократія, консерватизм 201/460 (43,7) 

Чергові парламентські 

вибори 
466 "+" 

L. Miller 2 
01.03.2003 – 

26.03.2004 
КМ SLD SLD (200) + UP (16) 

SLD (2,8): соціал-демократія; UP (2,0): соціал-

демократія 
216/460 (47,0) Розпад коаліції 385 "+" 

K. Marcinkiewicz 1 
31.10.2005 – 

04.05.2006 
ОМ PiS PiS (155) 

PiS (7,7): консерватизм, націонал-консерватизм, 

соціал-консерватизм, націонал-клерикалізм, 

євроскептицизм 

155/460 (33,7) Зміна композиції уряду 184 "+" 

РУМУНІЯ (з травня 1990 р.) 

N. Vacaroiu 1 
13.11.1992 – 

17.08.1994 
ОМ н/п FDSN (117) FDSN (3,2): соціал-демократія 117/341 (34,3) 

Внутрішньопартійна 

криза 
634 "+" 

N. Vacaroiu 2 
18.08.1994 – 

01.09.1996 
КМ н/п PDSR (117) + PUNR (30) 

PDSR (3,2): соціал-демократія; PUNR (5,6): 

націоналізм 
147/341 (43,1) Розпад коаліції 733 "+" 

N. Vacaroiu 3 
02.09.1996 – 

03.11.1996 
ОМ н/п PDSR (117) PDSR (3,2): соціал-демократія 117/341 (34,3) 

Чергові парламентські 

вибори 
61 "+" 

A. Nestase 1 
20.12.2000 – 

19.06.2003 
ОМ PDSR PDSR (155) PDSR (3,2): соціал-демократія 155/345 (44,9) Зміна композиції уряду 899 "+" 

A. Nestase 2 
19.06.2003 – 

28.11.2004 
ОМ PSD PSD (155) PSD (3,2): соціал-демократія 155/345 (44,9) 

Чергові парламентські 

вибори 
519 "+" 

С. Popescu-

Tariceanu 1 

29.12.2004 – 

03.12.2006 
КМ PNL 

PNL (64) + PD (48) + 

UDMR (22) + PUR (0) 

PNL (6,1): лібералізм, консервативний лібералізм; 

PD (5,4): лібералізм; UDMR (6,0): консерватизм, 

регіоналізм, лібералізм, християнська демократія, 

соціал-демократія; PUR (4,8): консерватизм 

134/332 (40,4) Зміна композиції уряду 694 "+" 
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С. Popescu-

Tariceanu 2 

07.12.2006 – 

01.04.2007 
КМ PNL 

PNL (64) + PD (48) + 

UDMR (22) 

PNL (6,1): лібералізм, консервативний лібералізм; 

PD (5,4): лібералізм; UDMR (6,0): консерватизм, 

регіоналізм, лібералізм, християнська демократія, 

соціал-демократія 

134/332 (40,4) Зміна композиції уряду 114 "+" 

С. Popescu-

Tariceanu 3 

05.04.2007 – 

30.11.2008 
КМ PNL PNL (64) + UDMR (22) 

PNL (6,1): лібералізм, консервативний лібералізм; 

UDMR (6,0): консерватизм, регіоналізм, 

лібералізм, християнська демократія, соціал-

демократія 

86/332 (25,9) 
Чергові парламентські 

вибори 
595 "+" 

E. Boc 2 
23.12.2009 – 

19.05.2010 
КМ PD-L PD-L (115) + UDMR (22) 

PD-L (5,4): лібералізм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія; UDMR (6,0): 

консерватизм, регіоналізм, лібералізм, 

християнська демократія, соціал-демократія 

137/334 (41,0) Зміна композиції уряду 146 "+" 

E. Boc 3 
19.05.2010 – 

06.02.2012 
КМ PD-L 

PD-L (115) + UDMR (22) + 

UNPR (16) 

PD-L (5,4): лібералізм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія; UDMR (6,0): 

консерватизм, регіоналізм, лібералізм, 

християнська демократія, соціал-демократія; 

UNPR (3,3): соціал-демократія, прогресивізм 

153/334 (45,8) Добровільна відставка 617 "+" 

M. R. Ungureanu 
09.02.2012 – 

27.04.2012 
КМ PD-L 

PD-L (121) + UDMR (20) + 

UNPR (17) 

PD-L (5,4): лібералізм, ліберальний консерватизм, 

християнська демократія; UDMR (6,0): 

консерватизм, регіоналізм, лібералізм, 

християнська демократія, соціал-демократія; 

UNPR (3,3): соціал-демократія, прогресивізм 

158/334 (47,3) Втрата вотуму довіри 78 "+" 

V. Ponta 1 
07.05.2012 – 

09.12.2012 
КМ PSD 

PSD (90) + PNL (57) + PC 

(0) 

PSD (3,2): соціал-демократія; PNL (6,1): лібералізм, 

консервативний лібералізм; PC (4,8): 

консерватизм, соціал-консерватизм 

147/334 (44,0) 
Чергові парламентські 

вибори 
212 "+" 

V. Ponta 3 
04.03.2014 – 

27.11.2014 
КМ PSD 

PSD (160) + UDMR (18) + 

PC (13) + UNPR (0) 

PSD (3,2): соціал-демократія; UDMR (6,0): 

консерватизм, регіоналізм, лібералізм, 

християнська демократія, соціал-демократія; PC 

(4,8): консерватизм, соціал-консерватизм; UNPR 

(3,3): соціал-демократія, прогресивізм 

191/412 (46,4) Зміна композиції уряду 263 "+" 

V. Ponta 4 
15.12.2014 – 

04.11.2015 
КМ PSD 

PSD (160) + LRP (22) + PC 

(13) + UNPR (0) 

PSD (3,2): соціал-демократія; LRP (6,0): лібералізм; 

PC (4,8): консерватизм, соціал-консерватизм; 

UNPR (3,3): соціал-демократія, прогресивізм 

195/412 (47,3) Добровільна відставка 319 "+" 

СЕРБІЯ (з січня 2007 р.) 

– – – – – – – – –  

СЛОВАЧЧИНА (з червня 1990 р.) 

V. Meciar 4 
19.03.1993 – 

16.11.1993 
ОМ HZDS HZDS (66) HZDS (4,9): консерватизм, націонал-консерватизм 66/150 (44,0) 

Внутрішньопартійна 

криза 
237 "+" 

J. Moravcik 
16.03.1994 – 

01.10.1994 
КМ APR 

SDL (29) + KDH (18) + 

APR (10) + ADS (8) + NDS 

(6) 

SDL (3,2): соціалізм, соціал-демократія; KDH (7,1): 

християнська демократія, соціал-консерватизм; 

APR (6,0): лібералізм; ADS (6,0): лібералізм; NDS 

(8,7): націоналізм 

71/150 (47,3) 
Дострокові 

парламентські вибори 
266 "+" 
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M. Dzurinda 3 
08.02.2006 – 

03.07.2006 
КМ Smer 

Smer (25) + LS-HZDS (25) 

+ SNS (0) 

Smer (3,4): соціал-демократія, лівий націоналізм; 

LS-HZDS (4,9): консерватизм, націонал-

консерватизм; SNS (7,0): націоналізм, 

євроскептицизм 

50/150 (33,3) 
Дострокові 

парламентські вибори 
145 "+" 

I. Radicova 1 
08.07.2010 – 

11.10.2011 
КМ 

SDKU-

DS 

SDKU-DS (28) + SaS (18) 

+ KDH (15) + MH (14) 

SDKU-DS (7,4): християнська демократія, 

ліберальний консерватизм; SaS (6,0): лібералізм, 

євроскептицизм; KDH (7,1): християнська 

демократія, соціал-консерватизм; MH (7,4): 

консерватизм, ліберальний консерватизм 

75/150 (50,0) Втрата вотуму довіри 453 "+" 

I. Radicova 2 
20.10.2011 – 

10.03.2012 
КМ 

SDKU-

DS 

SDKU-DS (28) + SaS (17) 

+ KDH (14) + MH (14) 

SDKU-DS (7,4): християнська демократія, 

ліберальний консерватизм; SaS (6,0): лібералізм, 

євроскептицизм; KDH (7,1): християнська 

демократія, соціал-консерватизм; MH (7,4): 

консерватизм, ліберальний консерватизм 

73/150 (48,7) 
Дострокові 

парламентські вибори 
140 "+" 

R. Fico 4 
01.09.2016 – 

чинний 
КМ Smer 

Smer (49) + SNS (15) + MH 

(11) 

Smer (3,4): соціал-демократія, лівий націоналізм; 

SNS (7,0): націоналізм, євроскептицизм; MH (7,4): 

консерватизм, ліберальний консерватизм 

75/150 (50,0) – – "+" 

СЛОВЕНІЯ (з квітня 1990 р.) 

J. Drnovsek 1 
22.04.1992 – 

06.12.1992 
КМ LDS 

SDP (14) + LDS (12) + ZS 

(8) + SDZS (6) + DS (0) 

SDP (3,1): соціал-демократія; LDS (3,7): лібералізм, 

соціал-лібералізм; ZS (2,5): екологізм; SDZS (7,0): 

консерватизм; DS (3,3): соціал-демократія 

40/80 (50,0) 
Чергові парламентські 

вибори 
224 "+" 

J. Drnovsek 4 
26.01.1996 – 

10.11.1996 
КМ LDS LDS (22) + SKD (15) 

LDS (3,7): лібералізм, соціал-лібералізм; SKD (7,9): 

християнська демократія, соціал-консерватизм 
37/90 (41,1) 

Чергові парламентські 

вибори 
284 "+" 

A. Bajuk 
07.06.2000 – 

15.10.2000 
КМ SLS SLS (19) + SDS (16) 

SLS (6,7): християнська демократія, консерватизм, 

аграризм; SDS (7,0): консерватизм, ліберальний 

консерватизм, націонал-консерватизм 

35/90 (38,9) 
Чергові парламентські 

вибори 
128 "+" 

B. Pahor 2 
27.06.2011 – 

20.09.2011 
КМ SD SD (28) + LDS (5) 

SD (3,1): соціал-лібералізм; LDS (3,7): лібералізм, 

соціал-лібералізм 
33/90 (36,7) Втрата вотуму довіри 83 "+" 

УГОРЩИНА (з квітня 1990 р.) 

F. Gyurcsany 3 
02.05.2008 – 

28.03.2009 
ОМ MSZP MSZP (190) MSZP (2,9): соціал-демократія 190/386 (49,2) Добровільна відставка 326 "+" 

G. Bajnai 
14.04.2009 – 

25.04.2010 
ОМ MSZP MSZP (190) MSZP (2,9): соціал-демократія 190/386 (49,2) 

Чергові парламентські 

вибори 
371 "+" 

ХОРВАТІЯ (з січня 2000 р.) 

I. Račan 3 
30.07.2002 – 

23.11.2003 
КМ SPH 

SPH (44) + HSS (17) + 

HNS (2) + LS (2) + LIBRA 

(0) 

SPH (3,2): соціал-демократія, європеанізм; HSS 

(6,2): аграризм, соціал-консерватизм, екологізм; 

HNS (1,8): лібералізм, соціал-лібералізм, 

європеанізм; LS (2,8): лібералізм, соціал-

лібералізм; LIBRA (3,8): лібералізм 

65/151 (43,0) 
Чергові парламентські 

вибори 
473 "+" 

I. Sanader 1 
23.12.2003 – 

10.02.2006 
ОМ HDZ HDZ (66) 

HDZ (7,1): християнська демократія, націонал-

консерватизм, консерватизм, націоналізм 
66/152 (43,4) Зміна композиції уряду 767 "+" 
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I. Sanader 2 
11.02.2006 – 

25.11.2007 
ОМ HDZ HDZ (66) 

HDZ (7,1): християнська демократія, націонал-

консерватизм, консерватизм, націоналізм, 

європеанізм 

66/152 (43,4) 
Чергові парламентські 

вибори 
644 "+" 

J. Kosor 2 
10.07.2010 – 

23.12.2011 
КМ HDZ 

HDZ (66) + HSS (6) + 

SDSS (3) 

HDZ (7,1): християнська демократія, націонал-

консерватизм, консерватизм, націоналізм, 

європеанізм; HSS (6,2): аграризм, соціал-

консерватизм, екологізм; SDSS (3,3): соціал-

демократія, соціал-лібералізм, європеанізм 

75/153 (49,0) 
Чергові парламентські 

вибори 
523 "+" 

T. Oreskovic 
22.01.2016 – 

11.09.2016 
КМ HDZ HDZ (50) + Most (19) 

HDZ (7,1): християнська демократія, націонал-

консерватизм, консерватизм, націоналізм, 

європеанізм; Most (19): консерватизм, економічний 

лібералізм 

69/151 (45,7) 
Чергові парламентські 

вибори 
229 "+" 

A. Plenković 
19.10.2016 – 

чиннй 
КМ HDZ HDZ (61) + Most (13) 

HDZ (7,1): християнська демократія, націонал-

консерватизм, консерватизм, націоналізм, 

європеанізм; Most (19): консерватизм, економічний 

лібералізм 

74/151 (49,0) – – "+" 

ЧЕХІЯ (з червня 1990 р.) 

V. Klaus 3 
02.07.1996 – 

28.11.1997 
КМ ODS 

ODS (68) + KDU-CSL (18) 

+ ODA (13) 

ODS (7,4): консерватизм, ліберальний 

консерватизм, лібералізм, євроскептицизм; KDU-

CSL (5,8): християнська демократія, регіоналізм; 

ODA (7,1): лібералізм 

99/200 (49,5) Розпад коаліції 506 "+" 

J. Tosovsky 
02.01.1998 – 

20.06.1998 
КМ н/п 

KDU-CSL (18) + ODA (13) 

+ US (0) 

KDU-CSL (5,8): християнська демократія, 

регіоналізм; ODA (7,1): лібералізм; US (7,2): 

лібералізм 

31/200 (15,5) 
Дострокові 

парламентські вибори 
194 "+" 

M. Zeman 
17.07.1998 – 

14.02.2002 
ОМ CSSD CSSD (74) CSSD (3,0): соціал-демократія, кейнсіанство 74/200 (37,0) 

Чергові парламентські 

вибори 
1287 "+" 

M. Topolanek 1 
16.08.2006 – 

03.10.2006 
ОМ ODS ODS (81) 

ODS (7,4): консерватизм, ліберальний 

консерватизм, лібералізм, євроскептицизм 
81/200 (40,5) Втрата вотуму довіри 47 "+" 

M. Topolanek 2 
09.01.2007 – 

24.03.2009 
КМ ODS 

ODS (81) + KDU-CSL (13) 

+ SZ (6) 

ODS (7,4): консерватизм, ліберальний 

консерватизм, лібералізм, євроскептицизм; KDU-

CSL (5,8): християнська демократія, регіоналізм; 

SZ (4,1): екологізм, соціал-лібералізм 

100/200 (50,0) Втрата вотуму довіри 795 "+" 

ЧОРНОГОРІЯ (з вересня 2006 р.) 

– – – – – – – – – "+" 

 

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УРЯДАХ МЕНШОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕМОКРАТІЙ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: 

У Болгарії: SDS – Союз демократичних сил (Suyuz na Demokratichnite Sili); GERB – "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (Grazhdani za Evropeysko Razvitie na Balgariya); KzB – 

Коаліція за Болгарію (Koalitsiya za Balgariya); DPS – Рух за права та свободи (Dvizhenie za Prava i Svobodi); RB – Реформістський блок (Reformatorski Blok); ABV – "Альтернатива для 

болгарського відродження" (Alternativa za balgarsko vazrazhdane). 

В Естонії: EKK – Естонська коаліційна партія (Eesti Koonderakond); ERe – Естонська реформістська партія (Eesti Reformierakond); EK – Естонська центристська партія (Eesti Keskerakond); 

IRL – Союз "Pro Patria" та "Res Publica" (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit). 
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У Латвії: LC – "Латиський шлях" (Latvijas Ceļš); LZS – Фермерський союз Латвії (Latvijas Zemnieku Savienība); TPA – Політичний союз економістів (Tautsaimnieku politiskā apvienība); 

TB/LNNK – "За батьківщину і свободу" (Tēvzemei un Brīvībai / LNNK); KDS – Християнсько-демократичний союз (Kristīgi demokrātiskā savienība); JP – Нова партія (Jaunā partija); TP – 

Народна партія (Tautas Partija); ZZS – Союз зелених і фермерів (Zaļo un Zemnieku savienība); LPP – Латиська перша партія (Latvijas Pirmā partija); JL – "Нова ера" (Jaunais Laiks); PS – 

Громадянський союз (Pilsoniskā savienība); V – "Єдність" (Vienotība); ZRP – Реформістська партія (Reformu partija); NA – Національний альянс за Латвію (Nacionālā apvienība „Visu 

Latvijai!”). 

У Литві: SK – Коаліція "Саюдіс" (Sajudzio koalicija); LKDP – Литовські християнські демократи (Lietuvos Krikščionys Demokratai); LliS – Ліберальний союз Литви (Lietuvos liberalų 

sąjunga); NS – Новий союз (Naujoji sąjunga); LSDP – Литовська соціал-демократична партія (Lietuvos socialdemokratų partija); DP – Лейбористська партія (Darbo Partija); LVLS – Литовський 

селянський народний союз (Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga); LiCS – Ліберальний і центристський союз (Liberalų ir centro sąjunga); PDP – Громадянська демократична партія (Pilietinės 

demokratijos partija). 

У Польщі: ZSL – Об’днана народна партія (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe); SD – Демократична партія (Stronnictwo Demokratyczne); KLD – Ліберальний демократичний конгрес (Kongres 

Liberalno-Demokratyczny); PC – "Центр порозуміння" (Porozumienie Centrum); ZChN – Християнсько-національний союз (Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe); PL – Селянський альянс 

(Porozumenie Ludowe); PSL – Польська селянська партія (Polskie Stronnictwo Ludowe); AWS – Виборча дія "Солідарність" (Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy); SLD – Союз демократичних 

лівих (Sojusz Lewicy Demokratycznej); UP – Унія праці (Unia Pracy); PiS – "Право і справедливість" (Prawo i Sprawiedliwość). 

У Румунії: FDSN – Фронт демократичного національного порятунку (Frontul Democrat al Salvării Nationale); PDSR – Партія соціал-демократії у Румунії (Partidul Democraţiei Sociale in 

România); PUNR – Партія румунської національної єдності (Partidul Unitatii Naţionale a Romanilor); PSD – Соціал-демократична партія (Partidul Social Democrat); PNL – Національна 

ліберальна партія (Partidul Naţional Liberal); PD – Демократична партія (Partidul Democrat); UDMR – Демократичний союз угорців Румунії (Uniunea Democrată Maghiară din România); PUR – 

Консервативна партія (Partidul Conservator); PD-L – Демократична ліберальна партія (Democratic Liberal Party); UNPR – Національний союз за прогрес Румунії (Uniunea Naţională pentru 

Progresul României); PC – Консервативна партія (Partidul Conservator); LRP – Ліберальна реформістська партія (Partidul Liberal Reformator). 

У Словаччині: HZDS – "Рух за демократичну Словаччину" (Hnutie za demokratické Slovensko); SDL – Партія демократичних лівих (Strana demokratickej ľavice); KDH – Християнсько-

демократичний рух (Kresťanskodemokratické hnutie); APR – "Альтернатива політики реалізму" (Alternatíva politického realizmu); ADS – Альянс демократів (Aliancia demokratov Slovenska); 

NDS – Національна демократична партія (Národno-demokratická strana); Smer – "Напрям соціал-демократія" (Smer – sociálna demokracia); LS-HZDS – Народна партія – Рух за демократичну 

Словаччину (Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko); SNS – Словацька національна партія (Slovenská národná strana); SDKU-DS – Словацький демократичний і християнський 

союз (Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana); SaS – "Свобода і солідарність" (Sloboda a solidarita); MH – "Міст" (Most-Híd).  

У Словенії: SDP – Партія демократичного оновлення (Stranka demokratične prenove); LDS – "Ліберальна демократія Словенії" (Liberalna demokracija Slovenije); ZS – "Зелені Словенії" 

(Zeleni Slovenije); SDZS – Соціал-демократичний союз Словенії (Socialdemokratska zveza Slovenije SDZS); DS – Демократична партія (Demokratska stranka); SKD – "Словенські християнські 

демократи" (Slovenski krščanski demokrati); SLS – Словенська народна партія (Slovenska ljudska stranka); SDS – Словенська демократична партія (Slovenska demokratska stranka); SD – "Соціал-

демократи" (Socialni demokrati). 

В Угорщині: MSZP – Угорська соціалістична партія (Magyar Szocialista Párt). 

У Хорватії: SPH – Соціал-демократична партія Хорватії (Socijaldemokratska partija Hrvatske); HSS – Хорватська селянська партія (Hrvatska seljačka stranka); HNS – Хорватська народна 

партія – "Ліберальні демократи" (Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati); LS – Ліберальна партія (Liberalna stranka); LIBRA – Партія ліберальних демократів (LIBRA – Stranka 

liberalnih demokrata); HDZ – Хорватський демократичний союз (Hrvatska demokratska zajednica); DC – Демократичний центр (Demokratski centar); SDSS – Незалежна демократична сербська 

партія (Samostalna demokratska srpska stranka); Most – "Міст незалежних списків" (Most nezavisnih lista). 

У Чехії: ODS – Громадянська демократична партія (Občanská demokratická strana); KDU-CSL – Християнсько-демократичний союз – Народна партія (Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová); ODA – Громадянський демократичний альянс (Občanská demokratická aliance); US – Союз свободи (Unie svobody); CSSD – Чеська соціал-демократична партія 

(Česká strana sociálně demokratická); SZ – Партія зелених (Strana zelených). 
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Додаток В 

Параметри партійних і виборчих систем в європейських парламентських демократіях 

Таблиця В.1 

Кількісні та ідеологічні параметри партійних і виборчих систем у західноєвропейських системах позитивного 

парламентаризму (1944–2015 рр.)1 

РіТПП ВС ІЕМ ІДВС ВМНП, % ІПНП ВМДНП, % АКПП ЕКВП ЕКПП НЦПН ІППС ВМЕП, % ЧФУМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Бельгія (з 1946 р.) 

1946, ч ПС – 2,8 45,5 6,2 78,2 6,0 3,3 3,0 + 0,41 11,4 0,25 

1949, д ПС 10,30 4,9 49,5 6,2 80,6 4,0 3,3 2,7 + 0,38 5,7 0,00 

1950, д ПС 9,90 2,8 50,9 6,2 85,3 5,0 2,8 2,6 + 0,40 3,3 0,00 

1954, ч ПС 7,30 3,3 44,8 6,2 83,5 7,0 3,1 2,7 + 0,37 1,9 1,00 

1958, ч ПС 5,30 2,9 49,1 6,2 86,8 6,0 2,8 2,5 + 0,37 0,9 0,50 

1961, д ПС 5,50 4,1 45,3 6,2 84,9 7,0 3,1 2,7 + 0,37 2,4 0,00 

1965, ч ПС 18,15 2,6 36,3 6,2 66,5 6,0 4,0 3,6 + 0,36 2,8 0,00 

1968, д ПС 7,45 3,5 27,8 2,5 51,4 8,0 5,3 5,0 – 0,34 2,4 0,00 

1971, д ПС 7,25 2,4 28,8 2,5 51,0 10,0 6,4 5,9 – 0,38 2,4 0,00 

1974, д ПС 4,10 1,9 27,8 2,5 51,4 10,0 6,1 5,8 – 0,37 1,9 0,67 

1977, д ПС 5,70 2,5 29,2 2,5 55,6 10,0 5,7 5,2 – 0,36 0,9 0,00 

1978, д ПС 3,55 2,7 26,9 5,8 42,0 13,0 7,5 6,8 + 0,32 2,9 0,00 

1981, д ПС 15,00 4,1 20,3 5,8 36,8 14,0 9,0 7,6 + 0,35 2,8 0,00 

1985, д ПС 10,60 3,2 23,1 5,8 38,6 12,0 8,2 7,0 + 0,33 1,0 0,00 

1987, д  ПС 5,25 3,2 20,3 5,8 39,2 11,0 8,1 7,1 + 0,34 0,9 0,00 

1991, д ПС 13,55 3,5 18,4 5,8 34,9 13,0 9,8 8,4 + 0,40 6,2 0,00 

1995, д ПС 8,00 3,0 19,3 5,8 33,3 11,0 9,5 8,0 + 0,41 9,0 0,00 

1999, д ПС 12,15 3,0 15,3 7,0 30,0 11,0 10,3 9,1 – 0,44 10,7 0,00 

                                                           
1 Умовні позначення: РіТПП – рік і тип парламентських виборів; ч – чергові вибори; д – дострокові вибори; ВС – виборча система; ІЕМ – індекс електоральної мінливості 

(модифікований індекс електоральної мінливості Педерсена); ІДВС – індекс диспропорційності виборчих систем (Галлахера); ВМНП – відсоток мандатів найбільшої партії; 

ІПНП – ідеологічне позиціонування найбільшої партії; ВМДНП – відсоток мандатів двох найбільших партій; АКПП – абсолютна кількість парламентських партій; ЕКВП – 

ефективна кількість виборчих партій; ЕКПП – ефективна кількість парламентських партій; НЦПН – наявність центристської (ліво- або правоцентристської) партії як найбільшої; 

ІППС – індекс поляризації партійних систем (Далтона); ВМЕП – відсоток мандатів екстремістських (радикальних) партій; ЧФУМ – частота формування урядів меншості; ПС – 

пропорційна списків; ЗЗ (ПЗЧ) – змішана залежна (пропорційна змішаного членства); ЗЗ (МЗЧ) – змішана залежна (мажоритарна змішаного членства); ЗН (ПЧ) – змішана 

незалежна (паралельного членства); ПЄПГ – пропорційна єдиного перехідного голосу; МАБ – мажоритарна абсолютної більшості; МВБ – мажоритарна відносної більшості. 

Ідеологічне позиціонування найбільшої партії визначено на підставі ліво-правого ідеологічного спектра за шкалою від "0" до "10" балів у напрямі від радикально лівих партій до 

радикально правих партій за методологією Ф. Кастлеса і П. Мейра, Дж. Хубера і Р. Інглхарта, К. Бенойта і М. Лейвера [135; 227; 478]. Таблицю складено на основі статистичних 

даних декількох баз даних [77; 88; 89; 180; 188; 308; 336; 369; 374; 398; 485]. 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2003, ч ПС 12,90 5,0 16,7 7,0 33,4 10,0 8,9 7,0 – 0,44 12,7 0,00 

2007, д ПС 12,10 3,4 15,3 6,7 28,6 11,0 9,0 7,9 – 0,44 12,0 0,20 

2010, д ПС 15,10 3,8 18,0 6,5 35,3 12,0 10,0 8,4 – 0,42 8,0 0,50 

2014, ч ПС 10,55 4,7 22,0 6,5 37,3 13,0 9,6 7,8 – 0,37 3,3 0,00 

Середні 

дані 
ПС 9,50 3,3 29,6 5,5 52,9 9,5 6,6 5,8 +/– 0,38 4,8 0,15 

Греція (з 1974 р.) 

1974, ч ПС – 15,8 73,3 6,7 93,3 4,0 2,7 1,7 – 0,46 2,7 0,00 

1977, ч ПС 16,40 13,6 57,0 6,7 88,0 8,0 3,7 2,3 – 0,40 4,0 0,00 

1981, ч ПС 26,25 8,3 57,3 4,5 95,6 3,0 2,7 2,1 + 0,40 4,3 0,00 

1985, ч ПС 6,40 7,1 53,7 4,5 95,7 4,0 2,6 2,1 + 0,53 4,3 0,00 

1989, ч ПС 7,80 4,3 48,3 6,7 90,0 5,0 2,7 2,4 – 0,40 0,0 0,00 

1989, д  ПС 5,00 3,9 49,3 6,7 92,0 5,0 2,6 2,3 – 0,53 0,0 0,00 

1990, д  ПС 3,50 4,0 50,0 6,7 91,0 6,0 2,6 2,4 – 0,41 0,0 1,00 

1993, д  ПС 8,90 7,4 56,7 4,5 93,7 4,0 2,6 2,2 + 0,31 3,0 0,00 

1996, ч ПС 5,70 9,5 54,0 4,5 90,0 5,0 3,1 2,4 + 0,34 3,7 0,00 

2000, ч ПС 5,50 6,8 52,7 4,5 94,4 4,0 2,6 2,2 + 0,45 3,7 0,00 

2004, ч ПС 5,65 7,6 55,3 6,7 94,0 4,0 2,7 2,2 – 0,40 4,0 0,00 

2007, ч ЗЗ (ПЗЧ) 7,75 7,0 50,7 6,7 84,7 5,0 3,0 2,6 – 0,43 7,3 0,00 

2009, д  ЗЗ (ПЗЧ) 9,95 7,3 53,3 4,5 83,6 5,0 3,2 2,6 + 0,39 12,0 0,00 

2012, д  ЗЗ (ПЗЧ) 48,50 12,8 36,0 6,7 49,7 7,0 6,0 4,8 – 0,48 25,7 0,00 

2012, д  ЗЗ (ПЗЧ) 18,70 9,9 43,0 6,7 66,7 7,0 5,2 3,8 – 0,44 16,7 1,00 

2015, д  ЗЗ (ПЗЧ) 20,50 10,0 49,7 2,9 75,0 7,0 4,4 3,1 – 0,46 15,0 0,00 

2015, ч ЗЗ (ПЗЧ) – 9,6 48,3 2,9 63,3 8,0 4,5 3,2 – 0,44 14,3 0,00 

Середні 

дані 
ПС/ЗЗ (ПЗЧ) 13,10 8,5 52,3 5,5 84,7 5,4 3,3 2,6 – 0,43 7,1 0,12 

Ірландія (з 1944 р.) 

1944, ч ПЄПГ – 5,8 55,1 6,1 76,8 6,0 3,3 2,7 + 0,23 0,0 0,00 

1948, ч ПЄПГ 13,50 5,7 46,3 6,1 67,4 6,0 4,1 3,5 + 0,22 0,0 1,00 

1951, ч ПЄПГ 13,40 2,4 46,9 6,1 74,1 5,0 3,4 3,2 + 0,17 0,0 1,00 

1954, д ПЄПГ 8,15 2,1 44,2 6,1 78,0 5,0 3,3 3,0 + 0,25 0,0 0,00 

1957, д ПЄПГ 11,35 4,0 53,1 6,1 80,3 6,0 3,2 2,7 + 0,26 2,7 0,00 

1961, ч ПЄПГ 9,05 3,5 48,6 6,1 81,2 6,0 3,2 2,8 + 0,26 1,4 1,00 

1965, ч ПЄПГ 8,65 1,9 50,0 6,1 82,6 4,0 2,7 2,6 + 0,19 0,0 0,00 

1969, ч ПЄПГ 2,75 5,6 52,1 6,1 86,8 3,0 2,8 2,5 + 0,20 0,0 0,00 

1973, д  ПЄПГ 3,55 2,3 47,9 6,1 85,4 3,0 2,8 2,6 + 0,35 0,0 0,00 

1977, д ПЄПГ 7,65 4,6 56,8 6,1 85,9 3,0 2,8 2,4 + 0,35 0,0 0,00 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1981, д ПЄПГ 8,90 2,6 47,0 6,1 86,2 5,0 2,9 2,6 + 0,36 0,6 1,00 

1982, д ПЄПГ 3,60 1,4 48,8 6,1 86,8 4,0 2,7 2,6 + 0,42 1,8 1,00 

1982, д ПЄПГ 3,80 2,6 45,2 6,1 87,4 4,0 2,7 2,6 + 0,36 1,2 0,00 

1987, д  ПЄПГ 16,75 5,1 48,8 6,1 79,5 6,0 3,5 2,9 + 0,38 2,4 1,00 

1989, д  ПЄПГ 7,70 3,6 46,4 6,1 79,5 7,0 3,4 3,0 + 0,40 4,2 1,00 

1992, ч ПЄПГ 11,60 2,8 41,0 6,1 68,1 6,0 3,9 3,5 + 0,36 0,0 0,50 

1997, д ПЄПГ 9,65 6,5 46,4 6,1 78,9 8,0 4,0 3,0 + 0,36 3,0 1,00 

2002, ч ПЄПГ 10,00 6,5 48,8 6,1 67,5 8,0 4,1 3,3 + 0,33 0,6 0,00 

2007, ч ПЄПГ 6,90 5,8 46,7 6,1 77,6 6,0 3,8 3,0 + 0,35 0,0 0,00 

2011, д ПЄПГ 29,60 8,6 46,1 6,4 68,5 7,0 4,8 3,5 – 0,50 5,4 0,00 

Середні 

дані 
ПЄПГ 9,80 4,2 48,3 6,1 78,9 5,4 3,4 2,9 + 0,32 1,2 0,46 

Іспанія (з 1977 р.) 

1977, ч ПС – 10,6 47,4 7,1 81,1 11,0 4,5 2,9 – 0,37 0,0 1,00 

1979, ч ПС 12,90 10,5 48,0 7,1 82,6 12,0 4,3 2,8 – 0,40 0,9 1,00 

1982, ч ПС 43,80 8,1 57,7 3,7 88,3 10,0 3,2 2,3 – 0,38 0,6 0,00 

1986, ч ПС 13,20 7,3 52,6 3,7 82,6 11,0 3,6 2,7 – 0,38 1,4 0,00 

1989, ч ПС 9,45 8,9 50,0 3,7 80,6 13,0 4,1 2,9 – 0,39 1,1 1,00 

1993, ч ПС 11,45 6,8 45,4 3,7 85,7 11,0 3,5 2,7 – 0,41 0,6 1,00 

1996, ч ПС 5,75 5,3 44,6 7,6 84,9 11,0 3,2 2,7 – 0,46 0,6 1,00 

2000, ч ПС 8,85 5,6 52,3 7,6 88,0 11,0 3,0 2,5 – 0,49 0,0 0,00 

2004, ч ПС 10,80 4,6 46,9 3,7 89,2 11,0 3,0 2,5 – 0,46 0,0 1,00 

2008, ч ПС 5,25 4,6 48,3 3,7 92,3 10,0 2,8 2,3 – 0,42 0,0 1,00 

2011, д  ПС 16,75 9,8 53,1 7,6 84,5 11,0 4,0 2,6 – 0,45 0,0 0,00 

2015, ч ПС – 6,0 35,1 7,6 60,8 13,0 5,8 4,5 – 0,53 0,0 1,00 

Середні 

дані 
ПС 13,80 7,3 48,5 5,6 83,4 11,3 3,8 2,8 – 0,43 0,4 0,67 

Італія (з 1945 р.) 

1946, ч ПС – 1,5 37,2 5,7 57,9 13,0 4,7 4,4 + 0,40 20,0 0,33 

1948, ч ПС 16,30 6,8 53,1 5,7 75,9 11,0 3,9 2,9 + 0,46 26,2 0,00 

1953, ч ЗЗ (ПЗЧ) 14,10 3,7 44,6 5,7 68,8 9,0 4,2 3,5 + 0,47 35,9 1,00 

1958, ч ПС 5,30 2,7 45,8 5,7 69,3 11,0 3,9 3,5 + 0,47 29,3 0,80 

1963, ч ПС 8,50 2,5 41,3 5,7 67,6 10,0 4,1 3,7 + 0,45 30,5 0,25 

1968, ч ПС 3,70 2,6 42,2 5,7 70,3 9,0 3,9 3,5 + 0,45 31,9 0,50 

1972, д  ПС 5,55 3,0 42,2 5,7 70,6 9,0 4,1 3,6 + 0,45 37,3 0,60 

1976, д  ПС 10,20 2,7 41,6 5,7 77,8 10,0 3,5 3,2 + 0,45 42,3 1,00 

1979, д ПС 4,85 2,8 41,6 5,7 73,5 12,0 3,9 3,5 + 0,43 37,7 0,17 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1983, д  ПС 8,05 2,6 35,7 5,7 77,1 13,0 4,5 4,0 + 0,45 38,1 0,33 

1987, д  ПС 9,20 2,5 37,1 5,7 65,2 14,0 4,6 4,1 + 0,42 35,0 0,00 

1992, д  ПС 15,70 2,4 32,7 5,7 49,7 16,0 6,6 5,7 + 0,41 11,0 0,00 

1994, ч ЗЗ (ПЗЧ) 39,25 5,9 18,6 7,8 35,9 19,0 12,8 7,5 – 0,48 6,2 0,67 

1996, д  ЗЗ (ПЗЧ) 12,30 2,6 27,1 2,6 46,6 11,0 3,2 6,1 – 0,48 5,8 0,75 

2001, ч ЗЗ (ПЗЧ) 20,35 4,3 29,2 7,1 52,1 12,0 2,5 5,3 – 0,47 3,3 0,00 

2006, д ПС 8,20 3,5 34,9 3,3 57,1 16,0 5,7 5,1 – 0,46 9,0 0,00 

2008, д  ПС 11,30 5,0 43,8 7,1 78,2 9,0 3,6 3,1 – 0,43 0,0 0,50 

2013, ч ПС 36,65 17,3 47,3 2,6 64,7 10,0 5,3 3,5 – 0,49 6,0 0,00 

Середні 

дані 
ПС 13,50 4,1 38,7 5,5 64,4 11,9 4,7 4,2 + 0,45 22,5 0,40 

Мальта (з 1962 р.) 

1962, ч ПЄПГ – – 50,0 5,7 100,0 2,0 2,4 2,0 + 0,16 0,0 1,00 

1966, ч ПЄПГ 15,40 7,3 56,0 5,7 100,0 2,0 2,4 2,0 + 0,16 0,0 0,00 

1971, ч ПЄПГ 7,90 1,0 50,9 4,2 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,22 0,0 0,00 

1976, ч ПЄПГ 1,10 0,8 52,3 4,2 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,15 0,0 0,00 

1981, ч ПЄПГ 2,40 3,2 52,3 4,2 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,15 0,0 0,00 

1987, ч ПЄПГ 0,20 0,3 50,7 5,7 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,15 0,0 0,00 

1992, д  ПЄПГ 2,60 1,5 52,3 5,7 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,17 0,0 0,00 

1996, д  ПЄПГ 4,20 1,5 50,7 4,2 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,17 0,0 0,00 

1998, д  ПЄПГ 4,00 1,8 53,8 5,7 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,17 0,0 0,00 

2003, д  ПЄПГ 0,50 1,8 53,8 5,7 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,17 0,0 0,00 

2008, д  ПЄПГ 2,50 1,4 50,7 5,7 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,17 0,0 0,00 

2013, д  ПЄПГ 6,50 1,7 56,5 4,2 100,0 2,0 2,0 2,0 + 0,16 0,0 0,00 

Середні 

дані 
ПЄПГ 4,30 2,0 52,5 5,1 100,0 2,0 2,1 2,0 + 0,17 0,0 0,07 

Німеччина (з 1949 р.) 

1949, ч ЗЗ (ПЗЧ) – 4,8 32,6 3,6 61,2 10,0 5,6 4,7 – 0,38 7,9 0,00 

1953, ч ЗЗ (ПЗЧ) 21,45 3,7 39,2 6,3 70,2 7,0 4,2 3,6 – 0,32 8,7 0,00 

1957, ч ЗЗ (ПЗЧ) 8,65 4,6 43,7 6,3 77,7 5,0 3,6 3,1 – 0,38 0,0 0,00 

1961, ч ЗЗ (ПЗЧ) 11,40 3,4 38,5 6,3 76,6 4,0 3,5 3,1 – 0,27 0,0 0,00 

1965, ч ЗЗ (ПЗЧ) 7,55 2,2 40,7 3,6 80,2 4,0 3,1 2,9 – 0,31 0,0 0,00 

1969, ч ЗЗ (ПЗЧ) 6,25 3,9 45,2 3,6 84,1 4,0 3,0 2,7 – 0,39 0,0 0,00 

1972, д ЗЗ (ПЗЧ) 6,95 0,7 46,4 3,6 82,1 4,0 2,9 2,8 – 0,40 0,0 0,00 

1976, ч ЗЗ (ПЗЧ) 4,00 0,5 43,1 3,6 81,4 4,0 2,9 2,9 – 0,39 0,0 0,00 

1980, ч ЗЗ (ПЗЧ) 4,45 1,4 43,9 3,6 78,9 4,0 3,1 3,0 – 0,28 0,0 0,00 

1983, д  ЗЗ (ПЗЧ) 8,35 0,5 38,6 3,6 77,2 5,0 3,2 3,2 – 0,34 0,0 0,00 
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Закінчення табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1987, ч ЗЗ (ПЗЧ) 5,95 0,6 37,4 3,6 72,4 5,0 3,5 3,5 – 0,35 0,0 0,00 

1990, ч ЗЗ (ПЗЧ) 9,00 4,5 40,5 6,3 76,6 6,0 3,7 3,2 – 0,30 2,6 0,00 

1994, ч ЗЗ (ПЗЧ) 7,55 2,2 37,5 3,6 73,8 6,0 3,7 3,4 – 0,34 4,5 0,00 

1998, ч ЗЗ (ПЗЧ) 8,30 3,1 44,5 3,6 74,1 6,0 3,8 3,3 – 0,40 5,4 0,00 

2002, ч ЗЗ (ПЗЧ) 6,80 3,8 41,6 3,6 73,1 6,0 3,9 3,4 – 0,31 0,3 0,00 

2005, д  ЗЗ (ПЗЧ) 9,20 2,1 36,2 3,6 67,5 6,0 4,5 4,1 – 0,36 8,8 0,00 

2009, ч ЗЗ (ПЗЧ) 13,70 3,3 31,2 6,3 54,7 6,0 5,6 4,8 – 0,40 12,2 0,00 

2013, ч ЗЗ (ПЗЧ) 16,75 7,8 40,4 6,3 71,0 5,0 4,8 3,5 – 0,43 10,1 0,00 

Середні 

дані 
ЗЗ (ПЗЧ) 9,20 3,0 40,1 4,5 74,0 5,4 3,8 3,4 – 0,35 3,4 0,00 

Фінляндія (з 2000 р.) 

2003, ч ПС 7,40 3,1 27,5 5,8 54,0 9,0 5,6 4,9 + 0,34 0,0 0,00 

2007, ч ПС 7,95 3,2 25,5 5,8 50,5 9,0 5,9 5,1 + 0,35 0,0 0,00 

2011, ч ПС 14,95 2,9 22,0 7,2 43,0 9,0 6,5 5,8 – 0,34 0,0 0,00 

2015, ч ПС 8,00 3,0 24,5 5,8 43,5 8,0 6,6 5,8 + 0,32 0,0 0,00 

Середні 

дані 
ПС 9,55 3,1 24,9 6,2 47,8 8,8 6,2 5,4 + 0,34 0,0 0,00 

Франція (1945–1958 рр.) 

1945, ч ПС – 4,2 28,4 1,4 55,4 5,0 4,6 4,2 – 0,57 28,4 0,00 

1946, д  ПС 5,40 3,7 30,7 8,2 58,7 5,0 4,5 4,2 – 0,59 28,0 0,00 

1946, д  ПС 5,95 3,1 30,5 1,4 59,5 6,0 4,7 4,3 – 0,60 30,5 0,09 

1951, ч ЗЗ (ПЗЧ) 19,60 7,7 19,7 8,2 37,5 6,0 5,4 5,9 – 0,57 17,8 0,00 

1956, ч ЗЗ (ПЗЧ) 20,20 3,6 27,0 1,4 44,5 7,0 6,5 5,7 – 0,59 27,0 0,40 

Середні 

дані 
ПС/ЗЗ (ПЗЧ) 12,80 4,5 27,3 4,1 51,1 5,8 5,1 4,9 – 0,58 26,3 0,12 
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Таблиця В.2 

Кількісні та ідеологічні параметри партійних і виборчих систем у центрально-східноєвропейських системах 

позитивного парламентаризму (1989–2015 рр.)1 

РіТПП ВС ІЕМ ІДВС ВМНП, % ІПНП ВМДНП, % АКПП ЕКВП ЕКПП НЦПН ІППС ВМЕП, % ЧФУМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Болгарія (з 1990 р.) 

1991, ч ПС 

21,00 

12,5 45,8 6,1 90,0 3,0 4,2 2,4 + 0,34 0,0 0,33 

1994, д ПС 7,7 52,1 2,9 80,9 5,0 3,9 2,7 – 0,33 0,0 0,50 

1997, д ПС 5,9 57,1 7,0 81,3 5,0 3,3 2,5 – 0,39 0,0 0,00 

2001, ч ПС 

29,90 

7,1 50,0 5,8 71,3 4,0 3,9 2,9 + 0,29 0,0 0,00 

2005, ч ПС 3,9 34,2 2,9 56,3 7,0 5,8 4,8 – 0,33 0,0 0,00 

2009, ч ЗН (ПЧ) 7,0 48,3 7,4 65,0 6,0 4,4 3,3 – 0,38 4,2 0,50 

2013, д ПС 10,9 40,4 7,4 75,4 4,0 5,3 3,1 – 0,49 0,0 0,50 

2014, ч ПС 2,4 35,0 7,4 51,3 8,0 5,8 5,1 – 0,42 7,9 1,00 

Середні 

дані 
ПС 25,50 7,2 45,4 5,9 71,4 5,3 4,6 3,4 – 0,37 1,5 0,39 

Естонія (з 1992 р.) 

1992, ч ПС 

23,00 

7,0 28,7 7,4 45,5 9,0 8,9 5,9 – 0,40 7,9 0,00 

1995, ч ПС 7,3 40,6 7,2 69,4 7,0 5,9 4,1 – 0,38 0,0 0,50 

1999, ч ПС 4,4 27,7 4,0 45,5 7,0 6,9 5,5 + 0,39 0,0 0,50 

2003, ч ПС 

35,95 

3,4 27,7 4,0 55,4 6,0 5,4 4,7 + 0,42 0,0 0,00 

2007, ч ПС 3,4 30,7 7,9 69,4 6,0 5,0 4,4 – 0,42 0,0 0,50 

2011, ч ПС 5,0 32,7 7,9 58,4 4,0 4,8 3,8 – 0,42 0,0 0,00 

2015, ч ПС 2,3 29,7 7,9 56,4 6,0 5,1 4,7 – 0,39 0,0 0,00 

Середні 

дані 
ПС 29,45 4,7 31,1 6,6 57,1 6,4 6,0 4,7 – 0,40 1,1 0,29 

                                                           
1 Умовні позначення: РіТПП – рік і тип парламентських виборів; ч – чергові вибори; д – дострокові вибори; ВС – виборча система; ІЕМ – індекс електоральної мінливості 

(модифікований індекс електоральної мінливості Педерсена); ІДВС – індекс диспропорційності виборчих систем (Галлахера); ВМНП – відсоток мандатів найбільшої партії; 

ІПНП – ідеологічне позиціонування найбільшої партії; ВМДНП – відсоток мандатів двох найбільших партій; АКПП – абсолютна кількість парламентських партій; ЕКВП – 

ефективна кількість виборчих партій; ЕКПП – ефективна кількість парламентських партій; НЦПН – наявність центристської (ліво- або правоцентристської) партії як найбільшої; 

ІППС – індекс поляризації партійних систем (Далтона); ВМЕП – відсоток мандатів екстремістських (радикальних) партій; ЧФУМ – частота формування урядів меншості; ПС – 

пропорційна списків; ЗЗ (ПЗЧ) – змішана залежна (пропорційна змішаного членства); ЗЗ (МЗЧ) – змішана залежна (мажоритарна змішаного членства); ЗН (ПЧ) – змішана 

незалежна (паралельного членства); ПЄПГ – пропорційна єдиного перехідного голосу; МАБ – мажоритарна абсолютної більшості; МВБ – мажоритарна відносної більшості. 

Ідеологічне позиціонування найбільшої партії визначено на підставі ліво-правого ідеологічного спектра за шкалою від "0" до "10" балів у напрямі від радикально лівих партій до 

радикально правих партій за методологією Ф. Кастлеса та П. Мейра, Дж. Хубера і Р. Інглхарта, К. Бенойта і М. Лейвера [135; 227; 478]. Таблицю складено на основі статистичних 

даних декількох баз даних [77; 88; 89; 180; 188; 308; 336; 369; 374; 398; 485]. Сербію та Чорногорію не проаналізовано через відсутність усіх необхідних вихідних даних. 
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Продовження табл. В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Латвія (з 1990 р.) 

1990, ч ПС 

41,00 

5,1 65,2 – 92,6 3,0 1,9 2,0 – 0,00 27,4 0,00 

1993, ч ПС 3,9 36,0 6,1 51,0 8,0 6,2 5,1 + 0,46 10,0 1,00 

1995, ч ПС 5,1 18,0 6,0 35,0 8,0 9,7 8,0 + 0,57 43,0 0,25 

1998, д ПС 4,7 24,0 7,8 45,0 6,0 7,0 5,5 – 0,50 0,0 0,50 

2002, ч ПС 

39,20 

7,4 26,0 7,3 51,0 6,0 6,8 5,0 – 0,54 25,0 0,50 

2006, ч ПС 4,8 23,0 7,8 41,0 7,0 7,6 6,0 – 0,44 6,0 0,25 

2010, ч ПС 2,5 29,0 3,0 51,0 5,0 4,4 3,9 – 0,41 0,0 0,00 

2011, д ПС 2,8 31,0 3,0 53,0 5,0 5,2 4,5 – 0,43 0,0 0,50 

2014, ч ПС 2,3 24,0 3,0 47,0 6,0 5,7 5,1 – 0,40 0,0 0,00 

Середні 

дані 
ПС 39,45 4,7 31,1 6,6 57,1 6,4 6,0 4,7 – 0,40 1,1 0,39 

Литва (з 1990 р.) 

1990, ч МАБ 

42,00 

– 47,4 – 81,5 7,0 – 2,9 – 0,30 34,1 0,50 

1992, ч ЗН (ПЧ) 6,2 51,8 3,3 73,1 8,0 3,8 3,0 – 0,50 3,5 0,00 

1996, ч ЗН (ПЧ) 14,9 51,1 7,4 62,8 13,0 7,2 3,3 – 0,32 1,4 0,00 

2000, ч ЗН (ПЧ) 10,9 24,1 6,8 44,7 15,0 5,6 6,3 + 0,35 0,7 1,00 

2004, ч ЗН (ПЧ) 

57,00 

6,9 27,7 3,9 45,4 9,0 5,8 6,2 + 0,35 0,0 0,67 

2008, ч ЗН (ПЧ) 11,0 31,9 7,4 49,6 11,0 8,9 5,8 – 0,41 11,3 0,00 

2012, ч ЗН (ПЧ) 9,0 26,2 3,2 49,6 8,0 8,3 5,5 – 0,35 0,0 0,00 

Середні 

дані 
ЗН (ПЧ) 49,50 9,8 37,2 5,3 58,1 10,1 6,6 4,7 – 0,37 7,3 0,33 

Польща (з 1989 р.) 

1989, ч ЗЗ (ПЗЧ) 

26,00 

– 37,6 1,3 72,6 4,0 – 3,4 – 0,29 37,6 0,50 

1991, д ПС 3,6 13,5 5,2 26,5 19,0 13,8 10,8 + 0,29 0,9 0,50 

1993, д ПС 17,8 37,2 2,8 65,9 7,0 9,8 3,9 – 0,36 0,0 0,00 

1997, ч ПС 10,6 43,7 7,1 79,4 6,0 4,6 3,0 – 0,39 0,0 0,50 

2001, ч ПС 

34,00 

5,0 43,5 2,8 57,6 7,0 4,5 4,0 – 0,46 8,3 0,33 

2005, ч ПС 6,9 33,7 7,7 62,6 6,0 5,9 4,3 – 0,38 7,4 0,33 

2007, д ПС 4,5 45,4 6,2 81,5 6,0 3,3 2,9 + 0,39 0,0 0,00 

2011, ч ПС 5,9 45,0 6,2 79,1 5,0 3,7 3,0 + 0,26 0,0 0,00 

2015, ч ПС – 12,6 51,1 7,7 81,1 5,0 4,5 2,7 – 0,36 8,7 0,00 

Середні 

дані 
ПС 30,00 8,4 39,0 5,2 67,4 7,2 6,3 4,2 – 0,35 7,0 0,24 
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Продовження табл. В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Румунія (з 1990 р.) 

1990, ч ПС 

25,00 

0,9 66,4 5,4 73,7 11,0 2,2 2,2 + 0,24 0,0 0,00 

1992, ч ПС 6,2 34,3 3,2 46,9 11,0 7,0 5,8 + 0,25 0,0 1,00 

1996, ч ПС 4,6 26,5 3,2 50,5 12,0 6,1 6,1 + 0,25 0,0 0,00 

2000, ч ПС 8,6 44,9 3,2 69,2 5,0 5,2 3,5 + 0,31 0,0 1,00 

2004, ч ПС 

40,30 

9,1 39,8 3,2 59,1 5,0 3,9 4,1 + 0,30 0,0 1,00 

2008, ч ЗЗ (ПЗЧ) 3,2 34,4 5,4 67,3 5,0 3,9 3,7 + 0,26 0,0 0,80 

2012, ч ЗЗ (ПЗЧ) 16,1 36,4 3,2 60,7 9,0 2,5 4,4 + 0,34 11,4 0,67 

Середні 

дані 
ПС/ЗЗ (ПЗЧ) 32,65 7,0 40,4 3,8 61,1 8,3 4,4 4,3 + 0,28 1,6 0,67 

Словаччина (з 1990 р.) 

1990, ч ПС 

18,00 

3,5 32,0 6,0 52,7 7,0 5,8 5,0 + 0,29 0,0 0,00 

1992, ч ПС 11,1 49,3 4,9 68,6 6,0 5,4 3,2 + 0,28 0,0 0,40 

1994, д ПС 5,9 40,7 4,9 52,7 9,0 5,8 4,6 + 0,41 20,7 0,00 

1998, ч ПС 2,9 28,7 4,9 56,7 6,0 5,3 4,8 + 0,35 0,0 0,00 

2002, ч ПС 

50,15 

6,9 24,0 4,9 42,7 7,0 8,9 6,1 + 0,40 7,3 0,50 

2006, д ПС 5,5 33,3 3,4 54,0 6,0 6,1 4,8 – 0,34 0,0 0,00 

2010, ч ПС 7,2 41,3 3,4 60,0 7,0 5,5 4,1 – 0,40 0,0 1,00 

2012, д ПС 9,5 55,3 3,4 66,0 6,0 4,4 2,9 – 0,45 0,0 0,00 

Середні 

дані 
ПС 34,05 6,6 38,1 4,5 56,7 6,8 5,9 4,4 +/– 0,37 3,5 0,33 

Словенія (з 1990 р.) 

1990, ч ПС1 

24,00 

2,4 13,8 7,9 27,6 9,0 9,0 8,2 – 0,42 6,3 0,50 

1992, ч ПС 5,3 24,4 3,7 41,1 9,0 8,4 6,6 + 0,37 0,0 0,33 

1996, ч ПС 3,6 27,8 3,7 48,9 7,0 6,3 5,5 + 0,38 0,0 0,50 

2000, ч ПС 1,3 37,8 3,7 53,4 8,0 5,2 4,9 + 0,34 0,0 0,00 

2004, ч ПС 

33,15 

4,9 32,2 7,0 57,8 7,0 6,0 4,9 – 0,36 0,0 0,00 

2008, ч ПС 3,3 32,2 3,1 63,3 7,0 4,9 4,4 – 0,37 0,0 0,50 

2011, д ПС 3,3 31,1 3,3 60,0 7,0 5,5 4,7 + 0,37 0,0 0,00 

2014, д ПС 5,9 40,0 3,3 63,3 7,0 5,3 4,1 + 0,39 6,7 0,00 

Середні 

дані 
ПС 28,55 3,8 29,9 4,5 51,9 7,6 6,3 5,4 +/– 0,38 1,6 0,25 

 

                                                           
1 У цей час у Словенії функціонував трипалатний парламент, кожну з палат якого обирали за іншою виборчою системою: Соціополітичну палату – за пропорційною системою 

списків, Палату комун – за мажоритарною системою абсолютної більшості, Палату аосціативної праці – за мажоритарною системою відносної більшості. 
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Закінчення табл. В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Угорщина (з 1990 р.) 

1990, ч ЗЗ (МЗЧ) 

28,00 

13,8 42,5 6,5 66,6 7,0 6,7 3,8 + 0,40 11,4 0,00 

1994, ч ЗЗ (МЗЧ) 15,6 54,1 2,9 62,0 8,0 5,5 2,9 – 0,49 6,7 0,00 

1998, ч ЗЗ (МЗЧ) 7,6 38,3 6,5 73,0 6,0 4,5 3,4 – 0,46 12,4 0,00 

2002, ч ЗЗ (МЗЧ) 

17,70 

5,4 46,1 2,9 88,6 4,0 2,8 2,5 – 0,38 0,0 0,00 

2006, ч ЗЗ (МЗЧ) 4,9 49,2 2,9 85,7 5,0 2,7 2,6 – 0,57 0,0 0,67 

2010, ч ЗЗ (МЗЧ) 5,1 58,8 6,5 74,1 5,0 2,9 2,5 – 0,36 12,2 0,00 

2014, ч ЗЗ (МЗЧ) 10,1 58,8 6,5 73,4 8,0 3,2 2,6 – 0,49 11,6 0,00 

Середні 

дані 
ЗЗ (МЗЧ) 22,85 8,9 49,7 5,0 74,8 6,1 4,0 2,9 – 0,45 7,8 0,18 

Хорватія (з 2000 р.) 

2000, ч ПС 

30,20 

10,1 30,5 7,1 59,6 9,0 3,9 4,6 – 0,37 3,3 0,33 

2003, ч ПС 7,9 43,4 7,1 65,8 14,0 5,4 4,0 – 0,41 5,3 1,00 

2007, ч ПС 7,6 43,1 7,1 79,7 11,0 4,2 3,1 – 0,41 2,7 0,33 

2011, ч ПС 4,5 40,4 3,2 67,6 12,0 4,4 4,0 – 0,50 10,0 0,00 

2015, ч ПС – 4,0 33,8 7,1 60,6 16,0 4,5 4,7 – 0,44 7,3 0,00 

Середні 

дані 
ПС 30,20 6,8 38,2 6,3 66,7 12,4 4,5 4,1 – 0,43 5,7 0,33 

Чехія (з 1992 р.) 

1990, д ПС 

21,00 

11,5 63,5 6,0 79,5 5,0 3,5 2,2 + 0,37 16,0 0,00 

1992, ч ПС 6,7 33,0 7,4 50,5 9,0 7,3 5,7 – 0,56 24,5 0,00 

1996, ч ПС 5,5 34,0 7,4 64,5 6,0 5,3 4,1 – 0,54 20,0 1,00 

1998, д ПС 5,8 37,0 3,0 68,5 5,0 4,7 3,7 – 0,49 12,0 1,00 

2002, ч ПС 

22,85 

6,0 35,0 3,0 64,0 5,0 4,8 3,8 – 0,52 20,5 0,00 

2006, ч ПС 5,6 40,5 7,4 77,5 5,0 3,9 3,1 – 0,49 13,0 1,00 

2010, ч ПС 8,7 28,0 3,0 54,5 6,0 6,8 4,5 – 0,50 13,0 0,33 

2013, д ПС 6,1 25,0 3,0 48,5 8,0 7,6 5,8 – 0,49 16,5 0,00 

Середні 

дані 
ПС 21,90 7,0 37,0 5,0 63,4 6,1 5,5 4,1 – 0,50 16,9 0,31 
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Таблиця В.3 

Кількісні та ідеологічні параметри партійних і виборчих систем у західноєвропейських системах негативного 

парламентаризму (1944–2015 рр.)1 

РіТПП ВС ІЕМ ІДВС ВМНП, % ІПНП ВМДНП, % АКПП ЕКВП ЕКПП НЦПН ІППС ВМЕП, % ЧФУМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Австрія (з 1945 р.) 

1945, ч ПС – 2,6 51,5 6,5 97,6 3,0 2,2 2,1 + 0,43 5,4 0,00 

1949, ч ПС 12,20 3,1 46,7 6,5 87,3 4,0 2,8 2,5 + 0,38 3,0 0,00 

1953, д ПС 4,00 4,0 44,8 6,5 89,0 4,0 2,8 2,5 + 0,35 2,4 0,00 

1956, д ПС 5,65 4,0 49,7 6,5 94,5 4,0 2,5 2,2 + 0,33 5,4 0,00 

1959, д ПС 3,00 4,4 47,9 6,5 95,2 3,0 2,5 2,2 + 0,32 4,8 0,00 

1962, д ПС 1,80 4,0 49,1 6,5 95,2 3,0 2,5 2,2 + 0,32 4,8 0,00 

1966, д ПС 4,75 3,8 51,5 6,5 96,3 3,0 2,4 2,1 + 0,34 3,6 0,00 

1970, ч ПС 6,60 2,4 49,1 3,7 96,4 3,0 2,3 2,1 + 0,31 3,6 1,00 

1971, д ПС 1,85 1,2 50,8 3,7 94,5 3,0 2,3 2,2 + 0,32 5,5 0,00 

1975, ч ПС 0,45 1,1 50,8 3,7 94,5 3,0 2,3 2,2 + 0,32 5,5 0,00 

1979, д ПС 1,25 1,0 51,9 3,7 94,0 3,0 2,3 2,2 + 0,32 6,0 0,00 

1983, д ПС 4,60 2,5 49,2 3,7 93,4 3,0 2,4 2,3 + 0,33 6,6 0,00 

1986, д ПС 6,45 0,9 43,7 3,7 85,8 4,0 2,7 2,6 + 0,39 9,8 0,00 

1990, д ПС 10,10 2,0 43,7 3,7 76,5 4,0 3,2 3,0 + 0,41 18,0 0,00 

1994, ч ПС 15,95 1,0 35,5 3,7 63,9 5,0 3,9 3,7 + 0,40 23,0 0,00 

1995, д ПС 4,00 1,0 38,8 3,7 67,2 5,0 3,6 3,5 + 0,40 22,4 0,00 

1999, ч ПС 8,90 3,5 35,5 3,7 63,9 4,0 3,8 3,4 + 0,43 28,4 0,00 

2002, д ПС 21,05 1,3 43,2 6,5 80,9 4,0 3,0 2,9 + 0,36 9,8 0,33 

2006, д ПС 10,10 2,8 37,2 3,7 73,3 5,0 3,7 3,4 + 0,40 15,3 0,00 

2008, д ПС 18,30 2,9 31,1 3,7 59,0 5,0 4,8 4,3 + 0,45 30,1 0,00 

                                                           
1 Умовні позначення: РіТПП – рік і тип парламентських виборів; ч – чергові вибори; д – дострокові вибори; ВС – виборча система; ІЕМ – індекс електоральної мінливості 

(модифікований індекс електоральної мінливості Педерсена); ІДВС – індекс диспропорційності виборчих систем (Галлахера); ВМНП – відсоток мандатів найбільшої партії; 

ІПНП – ідеологічне позиціонування найбільшої партії; ВМДНП – відсоток мандатів двох найбільших партій; АКПП – абсолютна кількість парламентських партій; ЕКВП – 

ефективна кількість виборчих партій; ЕКПП – ефективна кількість парламентських партій; НЦПН – наявність центристської (ліво- або правоцентристської) партії як найбільшої; 

ІППС – індекс поляризації партійних систем (Далтона); ВМЕП – відсоток мандатів екстремістських (радикальних) партій; ЧФУМ – частота формування урядів меншості; ПС – 

пропорційна списків; ЗЗ (ПЗЧ) – змішана залежна (пропорційна змішаного членства); ЗЗ (МЗЧ) – змішана залежна (мажоритарна змішаного членства); ЗН (ПЧ) – змішана 

незалежна (паралельного членства); ПЄПГ – пропорційна єдиного перехідного голосу; МАБ – мажоритарна абсолютної більшості; МВБ – мажоритарна відносної більшості. 

Ідеологічне позиціонування найбільшої партії визначено на підставі ліво-правого ідеологічного спектра за шкалою від "0" до "10" балів у напрямі від радикально лівих партій до 

радикально правих партій за методологією Ф. Кастлеса та П. Мейра, Дж. Хубера й Р. Інглхарта, К. Бенойта і М. Лейвера [135; 227; 478]. Таблицю складено на основі статистичних 

даних декількох баз даних [77; 88; 89; 180; 188; 308; 336; 369; 374; 398; 485]. 
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Продовження табл. В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2013, ч ПС 15,70 3,3 28,4 3,7 54,1 6,0 5,2 4,6 + 0,41 21,9 0,00 

Середні 

дані 
ПС 7,85 2,5 44,3 4,8 83,5 3,9 3,0 2,8 + 0,37 11,2 0,06 

Данія (з 1945 р.) 

1945, ч ПС – 1,8 32,2 3,8 57,7 8,0 4,6 4,5 + 0,45 14,8 1,00 

1947, д ПС 14,65 4,2 38,0 3,8 68,7 8,0 4,0 3,8 + 0,39 6,0 1,00 

1950, д ПС 10,40 0,5 39,1 3,8 60,3 7,0 4,0 4,1 + 0,37 4,6 1,00 

1953, ч ПС 3,15 0,7 40,4 3,8 62,3 7,0 3,9 3,9 + 0,37 4,6 1,00 

1953, ч ПС 4,70 1,9 41,3 3,8 64,9 8,0 3,8 3,8 + 0,37 4,5 1,00 

1957, ч ПС 3,80 1,7 39,1 3,8 64,2 8,0 3,9 3,9 + 0,36 3,4 0,00 

1960, д ПС 10,10 1,8 42,5 3,8 63,7 8,0 3,8 3,8 + 0,36 0,0 1,00 

1964, ч ПС 3,15 1,4 42,5 3,8 63,7 7,0 3,8 3,7 + 0,37 0,0 1,00 

1966, д ПС 9,55 1,2 38,5 3,8 58,1 7,0 4,2 4,1 + 0,37 0,0 1,00 

1968, д ПС 10,25 1,3 34,6 3,8 55,3 7,0 4,6 4,4 + 0,42 2,2 0,00 

1971, д ПС 9,60 2,9 39,1 3,8 56,4 6,0 4,5 4,1 + 0,38 0,0 1,00 

1973, д ПС 21,20 1,3 25,7 3,8 38,0 13,0 7,1 7,3 + 0,45 3,4 1,00 

1975, д ПС 17,75 1,4 29,6 3,8 53,1 11,0 5,6 5,6 + 0,48 19,5 1,00 

1977, д ПС 18,30 1,0 36,3 3,8 50,8 12,0 5,2 5,4 + 0,47 21,2 1,00 

1979, д ПС 10,95 1,4 38,0 3,8 50,3 11,0 5,0 5,0 + 0,44 14,6 1,00 

1981, д ПС 12,50 1,3 33,0 3,8 47,5 10,0 5,8 5,7 + 0,44 11,7 1,00 

1984, д ПС 10,80 1,1 31,3 3,8 54,8 13,0 5,2 5,3 + 0,42 6,2 1,00 

1987, д ПС 9,20 1,6 30,2 3,8 51,4 13,0 5,7 5,6 + 0,45 7,2 1,00 

1988, д ПС 5,85 1,9 30,7 3,8 50,3 12,0 5,8 5,6 + 0,44 8,9 1,00 

1990, д ПС 13,30 2,1 38,5 3,8 55,3 12,0 4,8 4,6 + 0,43 6,7 1,00 

1994, ч ПС 10,70 1,3 34,6 3,8 58,1 13,0 4,8 4,7 + 0,43 9,5 1,00 

1998, д ПС 8,10 0,8 35,2 3,8 58,7 14,0 4,7 4,9 + 0,42 5,0 1,00 

2001, д ПС 13,30 0,5 31,3 7,3 60,4 12,0 4,7 4,7 – 0,46 2,2 1,00 

2005, д ПС 7,80 1,5 29,1 7,3 55,4 11,0 5,2 5,1 – 0,51 4,6 1,00 

2007, д ПС 10,50 0,8 25,7 7,3 50,8 12,0 5,4 5,6 – 0,49 3,4 1,00 

2011, д ПС 11,70 0,7 26,3 7,3 50,9 12,0 5,9 5,9 – 0,47 8,0 1,00 

2015, ч ПС – 0,9 26,3 3,8 47,0 13,0 6,2 6,0 + 0,54 9,0 1,00 

Середні 

дані 
ПС 10,45 1,4 34,4 4,3 55,9 10,2 4,9 4,9 + 0,43 6,7 0,93 

Ісландія (з 1946 р.) 

1946, ч ЗН (ПЧ) – 1,6 38,5 7,5 63,5 4,0 3,6 3,6 – 0,46 19,2 0,00 

1949, ч ЗН (ПЧ) 2,75 6,7 36,5 7,5 69,2 4,0 3,6 3,5 – 0,45 17,3 0,50 

1953, ч ЗН (ПЧ) 6,95 8,0 40,4 7,5 71,2 5,0 4,2 3,4 – 0,41 13,5 0,00 
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Продовження табл. В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1956, д ЗН (ПЧ) 11,65 13,6 36,5 7,5 69,2 4,0 3,6 3,5 – 0,43 0,0 0,50 

1959, ч ЗН (ПЧ) 11,75 7,5 38,5 7,5 75,0 4,0 3,4 3,2 – 0,44 0,0 1,00 

1959, д ПС 4,85 3,1 40,0 7,5 68,3 4,0 3,7 3,4 – 0,45 0,0 0,00 

1963, ч ПС 4,40 2,8 40,0 7,5 71,7 4,0 3,4 3,3 – 0,45 0,0 0,00 

1967, ч ПС 4,20 2,4 38,3 7,5 68,3 5,0 3,8 3,5 – 0,45 0,0 0,00 

1971, ч ПС 9,80 2,7 36,7 7,5 65,0 5,0 4,1 3,9 – 0,48 8,3 0,00 

1974, д ПС 8,10 2,7 41,7 7,5 70,0 5,0 3,5 3,4 – 0,49 3,3 0,00 

1978, ч ПС 18,60 3,4 33,3 7,5 56,6 4,0 4,2 3,8 – 0,44 0,0 0,50 

1979, д ПС 12,40 2,7 35,0 7,5 63,3 5,0 3,9 3,8 – 0,39 0,0 0,00 

1983, ч ПС 10,85 3,4 38,3 7,5 61,6 6,0 4,2 4,1 – 0,46 0,0 0,00 

1987, ч ПС 12,25 1,8 28,6 7,5 49,2 7,0 5,8 5,3 – 0,42 0,0 0,33 

1991, ч ПС 15,25 2,7 41,3 7,5 61,9 5,0 4,2 3,8 – 0,43 0,0 0,00 

1995, ч ПС 8,65 2,0 39,7 7,5 63,5 6,0 4,3 3,9 – 0,47 0,0 0,00 

1999, ч ПС 8,45 1,1 41,3 7,5 60,3 5,0 3,6 3,5 – 0,48 9,5 0,00 

2003, ч ПС 8,85 1,8 34,9 7,5 66,6 5,0 3,9 3,7 – 0,39 7,9 0,00 

2007, ч ПС 11,75 3,5 39,7 7,5 68,3 5,0 4,1 3,6 – 0,47 14,3 0,50 

2009, д ПС 17,90 2,5 31,7 4,1 57,1 5,0 4,6 4,2 + 0,45 22,2 0,00 

2013, ч ПС 34,65 6,2 30,2 7,5 60,4 6,0 5,8 4,4 – 0,46 11,1 0,00 

Середні 

дані 
ПС 11,20 3,9 37,2 7,3 64,8 4,9 4,1 3,8 – 0,45 6,0 0,19 

Люксембург (з 1945 р.) 

1945, ч ПС – 6,9 49,0 6,4 70,6 5,0 3,5 3,1 + 0,38 9,8 0,00 

1948, ч ПС 17,65 3,4 38,5 3,3 73,1 4,0 3,3 3,1 – 0,40 15,4 0,00 

1951, ч ПС 15,10 4,8 46,2 6,4 80,8 3,0 3,0 2,7 + 0,36 0,0 0,00 

1954, ч ПС 9,55 6,4 50,0 6,4 82,7 4,0 3,1 2,7 + 0,38 5,8 0,00 

1959, ч ПС 8,70 4,2 40,4 6,4 73,1 4,0 3,3 3,1 + 0,38 5,8 0,00 

1964, ч ПС 11,85 5,2 39,3 6,4 76,8 5,0 3,5 3,2 + 0,37 8,9 0,00 

1969, д ПС 4,90 4,3 37,5 6,4 69,6 4,0 3,6 3,4 + 0,40 10,7 0,00 

1974, ч ПС 12,35 3,0 30,5 6,4 59,3 5,0 4,6 4,1 + 0,40 8,5 0,00 

1979, ч ПС 14,05 6,2 40,7 6,4 66,1 7,0 4,3 3,5 + 0,45 3,4 0,00 

1984, ч ПС 14,15 4,6 39,1 6,4 71,9 5,0 3,6 3,2 + 0,42 3,1 0,00 

1989, ч ПС 15,45 5,4 36,7 6,4 66,7 7,0 4,7 3,8 + 0,39 1,7 0,00 

1994, ч ПС 6,50 4,9 35,0 6,4 63,3 5,0 4,7 3,9 + 0,40 8,3 0,00 

1999, ч ПС 7,85 3,7 31,7 6,4 66,7 6,0 4,7 4,3 + 0,48 13,4 0,00 

2004, ч ПС 9,15 3,9 40,0 6,4 63,3 5,0 4,2 3,8 + 0,46 8,3 0,00 

2009, ч ПС 4,80 4,2 43,3 6,4 65,0 6,0 4,3 3,6 + 0,46 6,7 0,00 
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Продовження табл. В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2013, ч ПС 9,60 5,2 38,3 6,4 60,0 6,0 4,8 3,9 + 0,42 8,3 0,00 

Середні 

дані 
ПС 10,75 4,8 39,8 6,2 69,3 5,1 4,0 3,5 + 0,41 7,4 0,00 

Нідерланди (з 1946 р.) 

1946, ч ПС – 1,2 32,0 5,9 61,0 7,0 4,7 4,5 + 0,38 12,0 0,00 

1948, д ПС 6,55 1,4 32,0 5,9 59,0 8,0 5,0 4,7 + 0,37 10,0 0,00 

1952, ч ПС 6,30 1,5 30,0 3,6 60,0 8,0 5,0 4,7 + 0,37 8,0 0,00 

1956, д ПС 4,80 1,0 33,3 3,6 66,0 7,0 4,3 4,1 – 0,35 6,7 0,00 

1959, д ПС 6,45 1,6 32,7 5,9 64,7 8,0 4,5 4,1 + 0,31 5,3 0,00 

1963, ч ПС 5,80 1,3 33,3 5,9 64,0 10,0 4,8 4,5 + 0,33 7,4 0,33 

1967, ч ПС 12,00 1,5 28,0 5,9 52,7 11,0 6,2 5,7 + 0,33 7,0 0,00 

1971, ч ПС 13,50 1,7 26,0 3,6 49,3 14,0 7,1 6,4 – 0,35 8,6 0,50 

1972, д ПС 11,80 1,2 28,7 3,6 46,7 13,0 6,8 6,4 – 0,38 12,7 0,00 

1977, ч ПС 13,00 1,5 35,3 3,6 68,0 11,0 4,0 3,7 – 0,34 6,0 0,00 

1981, д ПС 8,90 1,2 32,0 5,9 61,3 10,0 4,6 4,3 + 0,36 8,0 0,50 

1982, д ПС 8,60 1,2 31,3 3,6 61,3 11,0 4,2 4,0 – 0,38 8,0 0,00 

1986, д ПС 11,05 1,6 36,0 5,9 70,7 9,0 3,8 3,5 + 0,32 4,0 0,00 

1989, д ПС 5,45 0,9 36,0 5,9 68,7 9,0 3,9 3,8 + 0,36 2,7 0,00 

1994, ч ПС 22,20 1,0 24,7 3,6 47,4 11,0 5,7 5,4 – 0,38 4,6 0,00 

1998, ч ПС 16,90 1,2 30,0 3,6 55,3 9,0 5,1 4,8 – 0,42 5,3 0,00 

2002, ч ПС 31,30 0,9 28,7 5,9 46,0 10,0 6,0 5,8 + 0,45 25,9 0,00 

2003, д ПС 16,55 1,1 29,3 5,9 57,3 9,0 5,0 4,7 + 0,40 12,6 0,50 

2006, д ПС 20,20 1,0 27,3 5,9 49,3 10,0 5,8 5,5 + 0,48 24,0 0,50 

2010, д ПС 23,60 0,8 20,7 7,3 40,7 10,0 7,0 6,7 – 0,49 27,3 1,00 

2012, д ПС 15,85 1,0 27,3 7,3 52,6 11,0 5,9 5,7 – 0,46 22,0 0,00 

Середні 

дані 
ПС 13,05 1,2 30,2 5,2 57,2 9,8 5,2 4,9 +/– 0,38 10,9 0,25 

Норвегія (з 1945 р.) 

1945, ч ПС – 7,8 50,7 3,4 57,4 6,0 4,1 3,2 – 0,38 7,3 0,00 

1949, ч ПС 7,00 9,1 56,7 3,4 70,7 6,0 3,8 2,7 – 0,35 0,0 0,00 

1953, ч ПС 4,50 4,1 51,3 3,4 68,6 7,0 3,5 3,1 – 0,36 2,0 0,00 

1957, ч ПС 2,25 4,1 52,0 3,4 71,3 6,0 3,4 3,0 – 0,35 0,7 0,00 

1961, ч ПС 2,20 4,0 49,3 3,4 68,6 6,0 3,6 3,2 – 0,37 1,3 1,00 

1965, ч ПС 6,80 4,3 45,3 3,4 66,0 6,0 3,9 3,5 – 0,38 1,3 0,00 

1969, ч ПС 5,40 4,5 49,3 3,4 68,6 5,0 3,6 3,2 – 0,36 0,0 0,67 

1973, ч ПС 15,90 5,0 40,0 3,4 58,7 8,0 5,0 4,1 – 0,42 12,9 1,00 

1977, ч ПС 14,65 5,9 49,0 3,4 75,5 6,0 3,8 3,0 – 0,40 1,3 1,00 
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Продовження табл. В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1981, ч ПС 11,25 5,0 41,9 3,4 76,7 7,0 3,9 3,2 – 0,45 5,2 0,50 

1985, ч ПС 4,45 4,7 45,2 3,4 77,0 6,0 3,6 3,1 – 0,43 5,1 1,00 

1989, ч ПС 15,50 3,6 38,2 3,4 60,6 6,0 4,8 4,2 – 0,49 23,6 1,00 

1993, ч ПС 16,30 4,0 40,6 3,4 60,0 8,0 4,7 4,0 – 0,42 14,6 1,00 

1997, ч ПС 16,95 3,7 39,4 3,4 54,6 8,0 5,1 4,4 – 0,45 20,7 1,00 

2001, ч ПС 16,40 3,2 26,1 3,4 49,1 8,0 6,2 5,4 – 0,51 29,7 1,00 

2005, ч ПС 18,70 2,6 36,1 3,4 58,6 7,0 5,1 4,6 – 0,52 31,4 0,00 

2009, ч ПС 7,00 3,0 37,9 3,4 62,2 7,0 4,6 4,1 – 0,54 30,8 0,00 

2013, ч ПС 14,40 2,9 32,5 3,4 60,9 8,0 5,0 4,4 – 0,54 21,6 1,00 

Середні 

дані 
ПС 10,55 4,5 43,4 3,4 64,7 6,7 4,3 3,7 – 0,43 11,6 0,65 

Португалія (з 1975 р.) 

1975, ч ПС – 5,6 46,4 4,0 78,7 6,0 3,7 2,9 + 0,41 0,4 0,00 

1976, ч ПС 12,80 3,5 40,7 4,0 68,5 5,0 4,0 3,4 + 0,44 0,4 0,60 

1979, д ПС 9,95 1,9 30,0 6,3 59,6 8,0 3,2 4,2 + 0,44 2,4 1,00 

1980, ч ПС 4,55 1,4 32,8 6,3 59,2 9,0 3,2 4,2 + 0,50 0,4 0,00 

1983, д ПС 9,85 2,9 40,4 4,0 70,4 6,0 3,7 3,4 + 0,39 0,4 0,50 

1985, д ПС 21,80 3,7 35,2 6,3 58,0 7,0 4,8 4,3 + 0,44 0,4 1,00 

1987, д ПС 22,65 6,2 59,2 6,3 83,2 7,0 3,0 2,4 + 0,44 0,4 0,00 

1991, ч ПС 10,35 5,5 58,7 6,3 90,0 6,0 2,7 2,2 + 0,44 0,9 0,00 

1995, ч ПС 20,50 4,3 48,7 4,0 87,0 5,0 3,0 2,6 + 0,41 0,9 1,00 

1999, ч ПС 2,80 4,3 50,0 4,0 85,2 6,0 3,1 2,6 + 0,43 1,8 1,00 

2002, д ПС 9,00 4,6 45,7 6,3 87,4 6,0 3,0 2,6 + 0,47 2,2 0,00 

2005, д ПС 13,15 5,6 52,6 4,0 85,2 6,0 3,1 2,6 + 0,41 4,4 0,00 

2009, ч ПС 9,10 5,6 42,2 4,0 77,4 5,0 3,8 3,1 + 0,46 7,0 1,00 

2011, д ПС 13,65 5,6 47,0 6,3 79,2 5,0 3,7 2,9 + 0,46 3,5 0,00 

2015, ч ПС – 5,9 46,5 6,3 83,9 5,0 3,4 2,7 + 0,34 8,3 1,00 

Середні 

дані 
ПС 12,30 4,4 45,1 5,2 76,9 6,1 3,4 3,1 + 0,43 2,3 0,47 

Сполучене Королівство (з 1945 р.) 

1945, ч МВБ – 11,4 61,4 4,4 92,2 8,0 2,7 2,1 + 0,40 0,8 0,00 

1950, ч МВБ 4,10 6,2 50,4 4,4 95,5 5,0 2,4 2,2 + 0,35 0,0 0,00 

1951, д МВБ 7,25 1,6 48,3 7,4 95,5 5,0 2,1 2,2 – 0,36 0,0 1,00 

1955, д МВБ 2,70 2,1 51,4 7,4 95,4 5,0 2,2 2,2 – 0,37 0,3 0,00 

1959, ч МВБ 3,45 4,0 54,8 7,4 95,8 4,0 2,3 2,1 – 0,32 0,0 0,00 

1964, ч МВБ 6,10 8,2 50,3 4,4 97,6 4,0 2,5 2,1 + 0,31 0,0 0,00 

1966, д МВБ 4,35 8,4 57,8 4,4 97,5 5,0 2,4 2,0 + 0,30 0,0 0,00 
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Продовження табл. В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1970, ч МВБ 6,15 6,6 52,4 7,4 98,1 6,0 2,5 2,1 – 0,42 0,0 0,00 

1974, ч МВБ 14,95 15,4 47,4 4,4 94,2 9,0 3,1 2,3 + 0,31 0,5 1,00 

1974, д МВБ 3,40 15,0 50,2 4,4 93,8 9,0 3,2 2,3 + 0,32 0,5 0,00 

1979, д МВБ 8,85 11,6 53,4 7,4 95,8 8,0 2,9 2,2 – 0,32 0,0 0,00 

1983, ч МВБ 3,10 13,6 61,1 7,4 93,3 11,0 3,1 2,1 – 0,42 0,2 0,00 

1987, ч МВБ 3,45 11,5 57,8 7,4 93,0 11,0 3,1 2,2 – 0,43 0,2 0,00 

1992, ч МВБ 5,10 13,4 51,6 7,4 93,2 9,0 3,0 2,3 – 0,38 0,0 0,00 

1997, ч МВБ 12,60 16,6 63,6 4,4 88,6 9,0 3,2 2,1 + 0,30 0,3 0,00 

2001, ч МВБ 5,40 17,8 62,5 4,4 87,7 9,0 3,3 2,2 + 0,29 0,6 0,00 

2005, ч МВБ 6,15 16,6 55,0 4,4 85,7 10,0 3,6 2,5 + 0,31 0,8 0,00 

2010, ч МВБ 7,20 15,1 47,2 7,4 86,9 9,0 3,7 2,6 – 0,37 0,8 0,00 

2015, ч МВБ – 15,0 50,9 7,4 86,6 11,0 3,9 2,5 – 0,38 0,6 0,00 

Середні 

дані 
МВБ 6,15 11,1 54,1 6,0 93,0 7,7 2,9 2,2 +/– 0,35 0,3 0,11 

Фінляндія (1945–2000 рр.) 

1945, ч ПС – 2,7 25,0 3,6 49,5 7,0 5,1 4,8 – 0,37 0,5 0,00 

1948, ч ПС 6,30 3,1 28,0 5,8 55,0 7,0 4,9 4,6 + 0,36 0,0 0,67 

1951, ч ПС 3,90 1,7 26,5 3,6 52,0 7,0 5,0 4,8 – 0,37 0,0 0,33 

1954, д ПС 3,15 2,2 27,0 3,6 53,5 7,0 5,0 4,7 – 0,37 0,0 0,29 

1958, ч ПС 4,80 2,2 25,0 2,2 49,0 8,0 5,2 4,9 – 0,38 0,0 0,67 

1962, д ПС 6,20 4,0 26,5 5,8 50,0 9,0 5,8 5,1 + 0,38 0,0 0,00 

1966, ч ПС 8,25 3,0 27,5 3,6 52,0 9,0 5,2 5,0 – 0,38 0,0 0,00 

1970, ч ПС 14,60 3,0 26,0 3,6 44,5 9,0 6,2 5,6 – 0,38 0,0 0,00 

1972, д ПС 4,15 2,4 27,5 3,6 46,0 9,0 6,0 5,5 – 0,38 0,0 0,33 

1975, д ПС 7,30 3,3 27,0 3,6 47,0 11,0 5,9 5,3 – 0,44 0,0 0,33 

1979, ч ПС 5,75 2,7 26,0 3,6 49,5 9,0 5,8 5,2 – 0,41 0,0 0,00 

1983, ч ПС 10,45 2,2 28,5 3,6 50,5 10,0 5,5 5,2 – 0,38 0,0 0,00 

1987, ч ПС 6,60 5,0 28,0 3,6 54,5 10,0 6,2 4,9 – 0,37 2,0 0,00 

1991, ч ПС 12,75 3,0 27,5 5,8 51,5 10,0 5,9 5,2 + 0,34 0,0 0,00 

1995, ч ПС 11,70 3,7 31,5 3,6 53,5 11,0 5,8 4,9 – 0,36 0,0 0,00 

1999, ч ПС 12,95 3,1 25,5 3,6 49,5 10,0 5,9 5,2 – 0,36 0,0 0,00 

Середні 

дані 
ПС 7,90 3,0 27,1 3,9 50,5 8,9 5,6 5,1 – 0,38 0,2 0,21 

Франція (з 1958 р.) 

1958, д МАБ 26,65 21,2 42,6 8,2 71,2 6,0 6,1 3,4 – 0,44 2,2 0,00 

1962, д МАБ 19,15 15,0 49,5 8,2 63,3 8,0 4,9 3,4 – 0,53 9,2 0,00 

1967, ч МАБ 6,80 10,0 40,6 8,2 65,7 7,0 4,6 3,8 – 0,54 15,9 0,00 
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Закінчення табл. В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1968, д МАБ 11,00 19,2 60,0 8,2 73,6 6,0 4,3 2,5 – 0,58 7,0 0,00 

1973, ч МАБ 19,05 11,0 37,6 8,2 56,4 9,0 5,7 4,5 – 0,57 15,8 0,00 

1978, ч МАБ 8,20 6,4 30,0 7,5 56,2 6,0 6,2 4,2 – 0,50 18,1 0,50 

1981, д МАБ 13,35 19,2 56,5 3,2 72,4 6,0 4,7 2,7 – 0,41 9,1 0,00 

1986, ч ПС 13,45 15,1 35,6 3,2 61,9 7,0 5,6 3,9 – 0,45 5,8 1,00 

1988, д МАБ 8,80 12,6 46,8 3,2 70,2 7,0 4,6 3,1 – 0,40 4,3 1,00 

1993, ч МАБ 19,25 24,1 43,0 7,5 80,3 7,0 7,0 3,0 – 0,44 5,2 0,00 

1997, д МАБ 16,90 20,0 43,7 3,2 67,8 9,0 7,0 3,4 – 0,41 8,2 0,50 

2002, ч МАБ 27,75 22,0 61,7 7,5 86,1 11,0 5,2 2,2 – 0,47 4,2 0,00 

2007, ч МАБ 15,45 13,5 54,2 7,5 86,4 11,0 4,3 2,5 – 0,44 2,6 0,33 

2012, ч МАБ 23,60 17,7 48,5 3,2 82,1 14,0 5,3 2,8 – 0,43 2,2 0,00 

Середні дані МАБ 16,40 16,2 46,5 6,2 71,0 8,1 5,4 3,2 – 0,47 7,8 0,22 

Швеція (з 1944 р.) 

1944, ч ПС – 4,1 50,0 3,4 57,0 5,0 3,5 3,1 – 0,39 6,5 1,00 

1948, ч ПС 9,75 3,5 48,7 3,4 73,5 5,0 3,3 3,1 – 0,34 3,5 0,50 

1952, ч ПС 3,80 2,2 47,8 3,4 73,0 5,0 3,3 3,1 – 0,35 2,2 0,00 

1956, ч ПС 3,30 2,4 45,9 3,4 71,0 5,0 3,4 3,2 – 0,38 2,6 0,50 

1958, д ПС 7,25 2,2 48,1 3,4 67,6 5,0 3,3 3,2 – 0,38 2,2 1,00 

1960, ч ПС 3,65 2,1 49,1 3,4 66,3 5,0 3,3 3,1 – 0,36 2,2 1,00 

1964, ч ПС 2,55 2,3 48,5 3,4 66,5 7,0 3,4 3,2 – 0,39 3,4 1,00 

1968, ч ПС 5,65 3,0 53,6 3,4 69,5 7,0 3,2 2,9 – 0,38 1,3 0,00 

1970, ч ПС 7,20 1,6 46,6 3,4 66,9 5,0 3,5 3,3 – 0,37 4,9 1,00 

1973, ч ПС 8,55 1,5 44,6 3,4 70,3 5,0 3,5 3,4 – 0,37 5,4 1,00 

1976, ч ПС 3,10 1,2 43,6 3,4 68,2 5,0 3,6 3,4 – 0,37 4,9 0,50 

1979, ч ПС 6,55 1,3 44,1 3,4 65,0 5,0 3,6 3,5 – 0,40 5,7 0,50 

1982, ч ПС 7,85 2,4 47,6 3,4 72,2 5,0 3,4 3,1 – 0,41 5,7 1,00 

1985, ч ПС 8,30 1,3 45,6 3,4 67,4 6,0 3,5 3,4 – 0,40 5,4 1,00 

1988, ч ПС 6,45 2,4 44,7 3,4 63,6 6,0 3,9 3,7 – 0,39 6,0 1,00 

1991, ч ПС 14,80 2,9 39,5 3,4 62,4 7,0 4,6 4,2 – 0,44 11,8 1,00 

1994, ч ПС 11,35 1,1 46,1 3,4 69,0 7,0 3,6 3,5 – 0,44 6,3 1,00 

1998, ч ПС 15,15 1,2 37,5 3,4 61,0 7,0 4,5 4,3 – 0,45 12,3 1,00 

2002, ч ПС 15,05 1,5 41,3 3,4 57,1 7,0 4,5 4,2 – 0,43 8,6 1,00 

2006, ч ПС 16,85 2,9 37,2 3,4 65,0 7,0 4,6 4,1 – 0,43 6,3 0,00 

2010, ч ПС 8,75 1,2 32,1 3,4 62,8 8,0 4,8 4,5 – 0,45 11,1 1,00 

2014, ч ПС 10,80 2,6 32,4 3,4 56,5 8,0 5,4 5,0 – 0,47 20,0 1,00 

Середні дані ПС 8,40 2,1 44,3 3,4 66,0 6,0 3,8 3,6 – 0,40 6,3 0,74 


