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Актуальність теми зумовлена тим, що переважна кількість проблем, 

з якими нині стикається Україна, пов'язана навіть не стільки з відсутністю 

належного рівня правового забезпечення функціонування тих чи інших 

інститутів демократії або ж недосконалістю системи чинного національного 

законодавства, скільки з тими глибинними проблемами, які виникли в ході 

формування в Україні демократичної політичної системи, а також становлення 

України як сучасної демократичної і правової держави, що сприяє становленню 

та розвитку інституту парламентаризму. 

Дисертант JL І. Баликіна відмічає, що генезис українського 

парламентаризму позначений як його розвитком, так і кризовими явищами. 

Процес утвердження демократії в посттоталітарних державах не є 

безпроблемним. Це засвідчує досвід України та її найближчих сусідів, зокрема 

Білорусі, Молдови, Росії, Словаччини, Угорщини та інших. Умови розвитку 

сучасної теорії та історії держави і права зумовлює звернути увагу на 

теоретико- та порівняльно-правові аспекти парламентаризму в Україні та 

Білорусі. Становлення та розвиток парламентаризму в зазначених державах 

мають свої характерні спільні риси та відмінності. Україна з Республікою 

Білорусь подібна за історичними процесами державотворення, територіальним 

положенням, близьким рівнем соціально-економічного розвитку та 

аналогічними політичними процесами. 

Висвітлюючи зе 'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

слід наголосити, що робота виконана в межах Міжнародного українсько-

білоруського науково-дослідницького проекту НАМ України № Ф41.5/017 

«Тенденції та перспективи розвитку політичних систем і державності України 

та Республіки Білорусь». Тема дисертаційного дослідження безпосередньо 
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пов'язана з науковим дослідженням кафедри теорії та історії держави і права 

Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька 

академія» на тему «Історія теорії та практики вітчизняного та зарубіжного 

конституціоналізму» (0112 U 007515). 

В переліку конкретних задач дисертаційного дослідження JI. І. Баликіної 

особливу увагу хотілося б звернути на такі як: з'ясування теоретико-правових 

і методологічних основ дослідження проблематики парламентаризму задля 

вдосконалення визначення поняття та основних ознак інституту 

парламентаризму; дослідження історичних передумов розвитку 

парламентаризму та його визначальних етапів в Україні та Республіці Білорусь; 

проведення компаративного аналізу політико-правових моделей організаційної 

діяльності парламентів України та Республіки Білорусь; проведення 

порівняльного аналізу виборчих систем, за допомогою яких формується 

парламент України та Палата представників Національних зборів Республіки 

Білорусь; обґрунтування доцільності використання ефективного досвіду обох 

країн у розвиткові парламентаризму та його використання в подальшому 

державотворчому процесі. 

Дисертант досить читко окреслив предмет та об'єкт свого дослідження. 

Зокрема об'єктом дослідження є інститут парламентаризму в Україні та 

Республіці Білорусь, а предметом - процес становлення та розвитку інституту 

парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь у контексті формування та 

функціонування парламентів обох держав і взаємодія їхніх законодавчих 

органів з іншими органами влади та інститутами представництва суспільних 

інтересів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 

JI. І. Баликіною, характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

поділяються на вісім підрозділів, а в другому розділі третій підрозділ поділений 

на три пункти, висновків, списку використаних джерел. Структура повністю 

відповідає цілям і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі 
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проблеми, визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих 

у дисертації, підтверджується також аналізом наявних літературних джерел 

юридичного та методологічного спрямувань з зазначеної проблематики. 

Список літератури містить 293 джерела. 

Зазначене дослідження базується на комплексному підході, 

характеризується відповідним рівнем наукових узагальнень. У дисертації, крім 

цього, здійснено аналіз нормативно-правової бази України та Республіки 

Білорусь. 

Заслуговує на відзначення і доволі ретельно опрацьована методологічна 

основа дисертації. Зокрема, автором було використано загальнонаукові, 

філософські та спеціальні методи пізнання, застосування яких забезпечило 

достовірність отриманих результатів, досягнення сформульованих цілей 

і завдань дослідження. 

Представлена дисертація має як теоретичне, так і власне практичне 

значення для сучасної юридичної науки, що розкривається через можливості 

використання її результатів у навчально-методичній, науково-дослідній, 

правовиховній та правотворчій діяльності. 

Слід зазначити про високий рівень теоретичної та практичної 

значущості проведеного дисертантом дослідження. Адже результати 

дисертації роблять відчутний внесок не лише в загальну теорію та історію 

держави і права, але й дозволяють сформувати ефективний науково-

теоретичний ґрунт для безпосередніх процесів державного будівництва 

в Україні та Білорусі в частині забезпечення правових основ розвитку 

парламентаризму, а також втілення та забезпечення основних принципів 

сучасної демократичної і правової держави у її взаємодії з розвиненим 

громадянським суспільством. 

Слід також наголосити, що результати дисертаційного дослідження 

використовувались автором під час викладацької діяльності в ВНЗ 

«Університет економіки та права «КРОК» на посаді асистента секції 

конституційного, адміністративного та міжнародного права кафедри державно-

правових дисциплін. Це є надзвичайно важливим, оскільки саме через процес 
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викладання досягається одна з цілей дисертації, яка полягає у 

формуванні наукового уявлення про становлення та розвиток парламентаризму 

в Україні та Білорусі. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, полягає у тому, що розроблено концептуальне 

бачення перспектив розвитку та становлення парламентаризму в Україні та 

Білорусі. 

Логічним є зміст дисертації, який відповідає поставленій меті 

дослідження та його назві. 

У першому розділі «Методологія дослідження та аналіз передумов 

становлення парламентаризму в Україні та Білорусі» дисертант приділив 

увагу методологічним основам парламентаризму в Україні та Білорусі, 

передумовам його становлення. 

З'ясовано, що теоретичною основою становлення концепції 

парламентаризму є праці І. Бентама, Л. Дюгі, А. Есмена, Дж. Локка, 

Дж. С. Міля, Ш. Монтеск'є, М. Оріу та інших (с. 13-17). 

Дисертант акцентує увагу на тому, що тлумачення терміну 

«парламентаризм» та його характеристик, базується на таких підходах: 

по-перше, йдеться про організацію влади; по-друге, про головне становище 

представницького органу - парламенту в ній, що робить ці визначення 

близькими за суттю (с. 13). 

Заслуговує на увагу визначення дисертантом поняття «парламентаризм» -

це не тільки система організації влади, взаємодії держави та суспільства, а й 

певна ідеологія, що включає в себе низку демократичних цінностей, серед яких 

саме парламент повинен займати чільне місце (с. 13). 

Дисертант підкреслює, що розвиток парламентаризму в Україні та 

Білорусі, який зумовлений історично, дає можливість говорити про традиції 

його ґенези, а саме утвердження демократичних інститутів в обох державах, 

еволюцію системи розподілу влади і сталість інституту представництва 

громадян в органах влади. Парламентаризм в Україні та Білорусі суттєво 
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видозмінився в процесі свого становлення, набувши якісно нових функцій 

і властивостей (с. 56). 

У другому розділі «Становлення сучасного парламентаризму 

і парламентських систем в Україні та Білорусі» охарактеризовано бінарний 

аналіз парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь, зокрема, в таких 

аспектах, як правовий статус, організаційно-правові умови функціонування, 

політико-правові моделі організаційної діяльності та механізми формування 

Верховної Ради України і Національних зборів Республіки Білорусь. 

Автор дисертації аргументовано доводить, що бінарний аналіз 

парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь, необхідно зробити через такі 

аспекти, як: правовий статус, організаційно-правові умови функціонування, 

політико-правові моделі організаційної діяльності та механізми формування 

Верховної Ради України і Національних зборів Республіки Білорусь. У перших 

двох підрозділах характеризується процес становлення парламентаризму 

в Україні та Білорусі, шляхом аналізу конституційних процесів. 

Порівняльний аналіз законодавства різних країн передбачає виявлення 

спільних рис та особливостей, взаємовпливу, тенденцій і закономірностей 

розвитку. У підрозділі 2.3 досліджується роль та місце парламентів України та 

Республіки Білорусь в системі органів державної влади, їхніх відмінностей 

і впливу на процес державотворення. Аналізуючи нормативно-правові акти, 

якими визначається порядок роботи Парламентів, дисертант робить висновок 

про важливість прийняття Верховною Радою України законів «Про Верховну 

Раду України» та «Про нормативно-правові акти», що сприяло б стабілізації 

законодавчого процесу та безпосередньо реалізації законодавчої функції 

парламентом (с. 95). Проаналізувавши політико-правові моделі організаційної 

діяльності Парламентів країн-сусідів, JI. І. Баликіна наголошує, що 

забезпечення стабільності урядів можливе за умов посилення, по-перше, 

відповідальності уряду в Україні та Білорусі перед парламентом, по-друге, 

контрольної функції парламенту та його органів, а також змінити структуру 

парламенту України на бікамеральну (с. 111). 
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Проаналізувавши парламентську виборчу систему дисертант стверджує, 

що основною характеристикою, на яку треба зважати, - це ефективність 

виборчої системи з юридичної точки зору, тобто стабільної і такої, що 

відповідає інтересам усього громадянського суспільства. Відмічає, що 

характерним прикладом може слугувати, в цій частині, досвід Білорусії, де 

одним зі способів уникнути безпідставних і суб'єктивних змін є закріплення 

основних положень про виборчу систему в виборчому кодексі (с. 124). 

Третій розділ «Перспективы розвитку парламентаризму в Україні та 

Білорусі» присвячений дослідженню бікамералізму та представницької 

характеристики парламенту, можливості законодавчого закріплення цих 

інститутів, розгляду процесів становлення політичної опозиції та розвитку 

громадянського суспільства в Білорусі та Україні. 

Дисертант акцентує увагу на доцільності створення двопалатного 

парламенту в Україні, що найбільш відповідає нинішнім реаліям. Про 

доцільність запровадження та ефективність бікамерального парламенту 

свідчить багатоманітний зарубіжний досвід. Модель Національних зборів 

Республіки Білорусь має бікамеральну структуру, і, як показують практика та 

наукові дослідження, це найбільш вдала форма парламенту. Наявність двох 

палат парламенту сприяє прийняттю більш якісних законів, що враховують 

місцеві особливості та інтереси регіонів (с. 136-145). 

Автор наголосив, що прийняття законів про опозицію є необхідним 

і закономірним етапом на шляху до встановлення розвинутої демократії. 

У сучасних умовах в Україні та Республіці Білорусь важливим є чітке 

розмежування влади, її функцій, контролю та відповідальності за результати 

роботи (с. 149). 

У контексті дослідження важливим є обґрунтування автором пропозиції 

з удосконалення формування громадянського суспільства: реальна реалізація 

принципу поділу влади в Україні та Білорусі; закріплення в Конституції 

України представницького характеру Верховної Ради України та положення 

про законодавчу ініціативу народу (с. 157). 
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Завершується дисертаційне дослідження висновками, які в 

узагальненому вигляді відображають основний зміст роботи. 

Дисертаційне дослідження JT. І. Баликіної, як і будь-яке творче 

дослідження, має й деякі зауваження та дискусійні положення: 

1. Не переконливими вбачаються деякі положення новизни даного 

дослідження. Зокрема, у блоці «уперше» дисертант як положення новизни 

виносить перспективы розвитку парламентаризму в Україні з урахуванням 

негативних тенденцій розвитку та виокремленням позитивного досвіду 

Білорусі, а саме: вдосконалення української нормативно-правової бази, яка 

визначає порядок роботи парламенту шляхом прийняття спеціальних законів 

про парламент і про нормативно-правові акти; вдосконалення політико-

правової моделі організації діяльності парламенту шляхом посилення 

відповідальності уряду перед парламентом і формування бікамерального 

парламенту в Україні; вдосконалення виборчої системи шляхом стабілізації 

виборчого законодавства, закріплення основних положень про виборчу систему 

в виборчому кодексі (с. 7-8). З огляду на існуюче в юридичній науці розмаїття 

точок зору щодо перспектив розвитку парламентаризму в Україні, дане 

положення доцільно було б помістити до розряду новизни - «удосконалено». 

2. Метою дисертаційного дослідження зумовлена постановка 

й необхідність вирішення, зокрема, такої задачі як дослідження історичних 

передумов розвитку парламентаризму та його визначальних етапів в Україні та 

Республіці Білорусь. Доцільним було б здійснити періодизацію становлення 

інституту парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь. 

3. Виходячи з назви третього розділу дисертаційного дослідження 

«Перспективи розвитку парламентаризму в Україні та Білорусі» дисертанту, 

поряд з теоретичними доробками, слід було б окремий вектор уваги направити 

на аналіз культури парламентаризму, результатом якої мав би стати діалог 

влади й суспільства. 

Проте, висловлені зауваження не применшують загальну позитивну 

оцінку проведеного дослідження Людмили Ігорівни Баликіної. 
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Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні наукові результати дисертації знайшли відображення 

у 24 публікаціях з них 11 статей у наукових фахових виданнях України, 3 статті 

у науковому фаховому виданні Білорусі, 10 тез доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації 

Л. І. Баликіної. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим нормативним 

вимогам. В цілому дисертація Л. І. Баликіної є самостійними, завершеним, 

науковим дослідженням присвячена становленню та розвитку парламентаризму 

в Україні та Республіці Білорусь. 

За своїм змістом і за загальною спрямованістю наукового пошуку 

дисертація Л. І. Баликіної повністю відповідає обраній спеціальності 12.00.01 -

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 

Таким чином, підсумовуючи слід зазначити, дисертаційне дослідження 

Людмили Ігорівні Баликіної на тему «Становлення та розвиток 

парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: порівняльні аспекти» 

відповідає всім вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» (постанова 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 p.), а його автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень. 

Офіційний опонент: 

старший науковий співробітник 
відділу теорії держави і права 
Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАМ Україїііі, 
кандидат юридичних наук, / 
старший науковий співробітник Л. О. Макаренко і пик л . и . іУіак; 
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