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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ 

Ïрîтягîм óсьîгî ïеріîдó існóвання 
людськîї öивіліçаöії ôенîмен ïред-
ставниöтва в тіé абî іншіé ôîрмі бóв 
ïрисóтніé ó æитті та діяльнîсті сîöі-
óмó. Ïитання, ùî стîсóються данîгî 
ôенîменó, віднîсяться дî категîрії 
ключîвиõ, баçîвиõ в теîрії дерæави 
і ïрава та кîнститóöіéнî-ïравîвîї 
наóки, ïеребóваючи в öентрі неви-
черïнîгî інтересó дîслідників. Маю-
чи ôóндаментальниé õарактер і ак-
тóальність, çóмîвленó беçïерервним 
ïрîöесîм ïîлітикî-ïравîвîгî рîçвит-
кó öивіліçаöії, вîни налеæать дî не-
вичерïниõ і дискóсіéниõ, ó çв’яçкó іç 
чим навіть на сьîгîднішніé день не 
мîæна гîвîрити ïрî наявність єднî-
сті в îöінöі çагальнîї теîрії ïредстав-
ниöтва. 

На сóчаснîмó етаïі рîçвиткó те-
îрії дерæави і ïрава саме ïîняття 
ïредставниöтва дîсі не набóлî чіткî-
гî óсталенîгî трактóвання, îскільки 
в наóöі викîристîвóються ріçні ви-
çначення. Òак, наïриклад, мîæна ïî-
бачити настóïні варіаöії: «ïредстав-
ниöтвî», «ïóблічне ïредставниöтвî», 
«нарîдне ïредставниöтвî», «ïîлітич-
не ïредставниöтвî», «ïредставниöь-
ка влада», «ïредставниöька система 
сóсïільства» (абî «система ïредстав-
ниöькîї влади»), «ïредставниöька де-
мîкратія», «інститóт ïредставниöтва», 
«ïредставниöьке ïравління». Однак 
для всіõ дîслідæень, в якиõ мîва éде 
ïрî ïîлітичне ïредставниöтвî, єдиним 

виявляється ó рîçмеæóванні ïîнять 
ïóблічнîгî ïредставниöтва та ïред-
ставниöтва в ïриватнîмó ïраві.

Категîрії ïредставниöтва – ïóбліч-
на та öивільнî-ïравîва – лягли в îс-
нîвó ріçниõ наïрямів теîрії ïредстав-
ниöтва, çóмîвлюючи неïриïóстимість 
çастîсóвання єдинîгî трактóвання 
для кîнститóöіéнîгî ïîлітикî-ïравî-
вîгî ïредставниöтва і для ïредставни-
öтва ó ïриватнîïравîвиõ віднîсинаõ, 
îскільки ïерша є дерæавнî-ïравîвим 
інститóтîм, якиé не слід çмішóвати ç 
öивільнî-ïравîвим ïредставниöтвîм 
ïî ïричині тîгî, ùî ó ниõ ріçні сïîсî-
би óтвîрення, дæерела îтримання ïî-
внîваæень, öілі і çавдання. Отæе, на 
наш ïîгляд, çаçначена тема ïредстав-
ляє çначниé інтерес та беçïеречнî є 
актóальнîю і в Україні, де ïитання 
ç теîрії ïредставниöтва викликають 
çначниé інтерес в кîнтексті гîстриõ 
реôîрматîрськиõ ïрîöесів.

Звертаючись дî істîріîграôії ïитан-
ня, дîöільнî нагадати, ùî дîслідæен-
ням ôенîменó ïредставниöтва çаéма-
лîсь багатî вчениõ Ôранöії, Англії, 
Німеччини, США, Ðîсії та України. 
Ґрóнтîвні наïраöювання ïî öьîмó ïи-
танню мають такі вченні як Г. Грîöіé, 
В.А. Еôрîн, Б. Манен, Þ.С. Шемшó-
ченкî, В.М. Єрмîлаєв та інші.

Мета і завдання статті ïîв’яçані 
ç аналіçîм етимîлîгії термінó «ïред-
ставниöтвî», виçначення éîгî ïравîвîї 
ïрирîди та ріçнîвидів. 
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Òîркаючись ïитання етимîлîгії тер-
мінó «ïредставниöтвî», неîбõіднî ска-
çати, ùî ми мîæемî éîгî відшóкати в 
чималіé кількîсті сïеöіаліçîванîї літе-
ратóри. Òак, наïриклад, в Оксôîрдськіé 
енöиклîïедії ми çóстрічаємî термін 
«representation» – «ïредставниöтвî», 
ùî çастîсîвóється в юридичнîмó сенсі 
ç 1624 р. в кîнтексті ïредставниöтва 
іншîї людини та çдіéснення від її іме-
ні юридичниõ діé. У öілîмó æ в юри-
сïрóденöії Англії ç 1693 р. термін чіткî 
викîристîвóється ó як в юридичнîмó, 
так і в ïîлітичнîмó сенсі. З 1769 р., 
в Англії, термін «ïредставниöтвî» ви-
кîристîвóвали в кîнтексті діяльнîсті 
çакîнîдавчіé асамблеї [1, с. 481]. 

Дîсить öікавим, на наш ïîгляд, є 
тлóмачення ідеї ïредставниöтва ó ïраöі 
американськîгî вченîгî Д. Ôарлі. Òак, 
в éîгî в статті «Характер ïîлітичнîгî 
ïредставниöтва» в æóрналі «Американ-
ськиé ïîлітîлîгічниé îгляд», етимî-
лîгічнî, термін «ïредставляти» îçна-
чає «ïреçентóвати çнîвó», а в іншîмó 
çначенні, ïредставник виçначається 
вченим як «агент, деïóтат, çмінник». 
Крім тîгî, в кîнтексті виçначення тер-
мінó «ïредставниöтвî» Д. Ôарлі такîæ 
çвертається дî ретельнîгî ïîяснення 
термінів деïóтат та адвîкат [2, с. 238].

В енöиклîïедії С.І. Оæегîва термін 
«ïредставниöтвî» ïîõîдить, ïî-ïерше, 
від слîва «ïредставляти», ùî îçначає 
«бóти ïредставникîм»; ïî-дрóге, öе 
óстанîва, ùî ïредставляє чиїсь інтере-
си, наïриклад, – тîргівельне ïредстав-
ниöтвî; ïî-третє, öе ïравî, ïîрядîк ви-
бîрó ïредставників ó бóдь-які îргани. 
Нîрми ïредставниöтва в ïарламенті [3].

Òлóмачення сóтнîсті такîгî явиùа, 
як «ïредставниöтвî», ïîв’яçанî ç ïев-
ним рîçмеæóванням в ïóблічнîмó та 
ïриватнîмó ïраві. Òак, наïриклад, ó 
великîмó енöиклîïедичнîмó слîвникó 
Ô.А. Брîкгаóçа та І.А. Еôрîна сóтність 
ïóблічнîгî (ïîлітичнîгî) ïредставни-
öтва ïîяснюється як «сïîсіб ïередачі 
влади в ïîвнîмó її îбсяçі якіé-небóдь 
îсîбі абî грóïі îсіб, відïравляти якó 
не мîæна іншим сïîсîбîм». Ïîлітич-
не ïредставниöтвî рîçглядається ними 

ó двîõ видаõ: – ó сôері çакîнîдавства 
абî óïравління всередині дерæави; і в 
міæнарîдниõ віднîсинаõ [4, с. 28]. 

Згіднî іç öитîваним дæерелîм на 
внóтрішньîдерæавнîмó рівні çдіéснен-
ня ïîлітичнîгî ïредставниöтва відбó-
вається, кîли «в дерæаві населення 
наділене ïîлітичними ïравами, але 
не має мîæливîсті (çвичаéнî – внас-
лідîк çначниõ теритîріальниõ рîçмірів 
дерæави) кîристóватися ними беçïî-
середньî; в такîмó раçі вîнî îбирає 
ïредставників, яким делегóє свîї ïра-
ва. <...> на ïрактиöі ïîлітичні ïрава 
населення çвîдяться дî ïрава îднîгî 
раçó на кілька рîків вибрати дîвірениõ, 
яким вîнî вваæає мîæливим врóчити 
çакîнîдавчó владó (а інîді – і кîнтрîль 
над викîнавчîю владîю)».

Згіднî іç öитîваним дæерелîм ïîлі-
тичне ïредставниöтвî на міæнарîднî-
мó рівні реаліçóється ó виïадкаõ, кîли 
дерæава абî óряд реаліçóє свîї ïрава 
çа кîрдîнîм «череç îсîбливîгî ïîсла 
абî ïîсланника», якиé ïредставляє 
îсîбó як мîнарõа, так і «дерæавó, яка 
éîгî акредитóвала» [4, с. 28].

Сóчасне трактóвання категîріé 
ïредставниöтва дається в Þридичніé 
енöиклîïедії çа редакöії Þ.С. Шемшó-
ченкî – ïершîмó в Україні багатîтîм-
нîмó систематиçîванîмó çвîді çнань 
ïрî дерæавó і ïравî, çгіднî ç яким 
«ïредставниöтвî öивільнî-ïравîве яв-
ляє сîбîю «ïравîвіднîсини, в якиõ 
îдна стîрîна (ïредставник) çîбîв’я-
çана абî має ïравî вчиняти ïравîчин 
від імені дрóгîї стîрîни, якó вîна ïред-
ставляє». Згіднî іç öитîваним дæере-
лîм виникнення віднîсин ïредставни-
öтва відбóвається на ïідставі дîгîвîрó, 
çакîнó, актó îрганó юридичнîї îсîби та 
ç іншиõ ïідстав, встанîвлениõ нîрмами 
çакîнîдавства. Ïредставник мîæе бóти 
óïîвнîваæениé лише на ті дії, ïравî на 
вчинення якиõ має îсîба, якó він ïред-
ставляє. Здіéснюваниé ïредставникîм 
ïравîчин ствîрює, çмінює, ïриïиняє 
öивільні ïрава та îбîв’яçки îсîби, якó 
ïредставляють». У свîю чергó, ïред-
ставниöтвî ïóблічне (нарîдне) в çга-
даніé юридичніé енöиклîïедії õаракте-
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риçóється як «ôîрма óчасті нарîдó в 
çдіéсненні дерæавнîї влади і місöевîгî 
самîврядóвання ç метîю ïредставлен-
ня éîгî інтересів і çаõистó ïрав і свî-
бîд грîмадян» [5, с. 62].

Отæе, ç наведенîгî ми бачимî сó-
часне ставлення вітчиçняниõ ïра-
вîçнавöів ùîдî виçначення ïравîвîї 
ïрирîди та ріçнîвидів ïредставниöтва 
як явиùа в юрисïрóденöії. Враõîвóю-
чи наведене, ïóблічне (нарîдне, ïîлі-
тичне) ïредставниöтвî, на відмінó від 
ïредставниöтва в ïриватнîмó ïраві, 
складається ó свîїé îснîві ç ïривîдó 
інтересів не îкремиõ індивідóаліçîва-
ниõ сóб’єктів, а сîöіальниõ грóï, îрга-
ніçаöіé, сïільнîт, які не çавæди мають 
чіткиé сóб’єктниé вираç. Ïри öьîмó 
ïóблічне ïредставниöтвî не виникає ç 
неçдатнîсті нарîдó вести свîї сïрави 
самîстіéнî. Навïаки, саме мîæливість 
і неîбõідність самîстіéнîгî çдіéснен-
ня нарîдîм всієї ïîвнîти сóверенниõ 
ïрав ïередбачає îрганіçаöіéнó єдність 
нарîдó, îдерæóє свîю реаліçаöію череç 
відïîвідні îрганіçаöіéнî-ïравîві ôîрми 
ïрîявó нарîдîвладдя.

На дóмкó багатьîõ ïравîçнавöів, 
сьîгîдні ôенîменó ïîлітичнîгî ïред-
ставниöтва відвîдиться îсîбливе місöе 
в îрганіçаöії сîöіóмó. Однак дî ïîшóкó 
ідеальнîї мîделі сïраведливîгî óïрав-
ління дерæавîю людствî çверталîся 
ïрîтягîм всієї істîрії існóвання верõîв-
нîї влади. Вæе в ïраöяõ видатниõ ан-
тичниõ ôілîсîôів мîæна çóстріти ріç-
ні кîнöеïöії тîгî, якîю ïîвинна бóти 
ïóблічна влада в дерæаві. Міркóвання 
Ïлатîна (427–347 рр. дî н. е.), Арис-
тîтеля (384–322 рр. дî н. е.), Ïîлібія 
(блиçькî 201–120 рр. дî н. е.), Циöе-
рîна (106–43 рр. дî н. е.) та іншиõ 
мислителів античнîсті включають не 
тільки îïис і аналіç існóючиõ в давни-
нó ôîрм ïравління, але такîæ і виснî-
вки ïрî те, яким має бóти ïравильниé 
ïристріé верõîвнîї влади. 

На дóмкó античниõ ôілîсîôів, îïти-
мальнîю ôîрмîю óïравління дерæавîю 
є мîнарõія, îскільки наéбільш сïравед-
ливîю мîæе бóти саме îднîîсібна влада, 
яка, ïрîте, «не тим, õтî багатиé, силь-

ниé, великиé çрîстîм, çнатниé чи вîлî-
діє іншîю якîю-небóдь іç öиõ якîстеé, 
але тим, õтî бóде все більш слóõняниé 
встанîвленим çакîнам» [6, с. 203].

Не всі античні мислителі çаïеречó-
вали мîæливість çмішóвання мîнарõії 
і демîкратії, існóвали і ïриõильниками 
такîгî ïîєднання. Однак ïід демîкра-
тією старîдавні ôілîсîôи рîçóміли де-
мîкратію ïрямó, тîбтî ïлебісöитарнó. 
Заçначимî, ùî для ïеріîдó античнîсті 
бóлî õарактерним беçïîсередня óчасть 
грîмадян в óïравлінні сïравами адмі-
ністративнî-теритîріальниõ óтвîрень, 
ùî являли сîбîю невеликі грîмади, в 
рамкаõ якиõ рішення ïриéмалися біль-
шістю гîлîсів тиõ, õтî бóв на ïлебісöи-
ті. Іншими слîвами, ïîлітична óчасть 
членів грîмад та ïîлітичні рішення 
óчасників ïлебісöитó çабеçïечóвалися 
беçïîсередньîю явкîю грîмадян на на-
рîдні çбîри. 

Існóвання ïлебісöитарнîї демîкратії 
в ïеріîди Античнîсті та Середньîвіч-
чя бóлî мîæливî в óмîваõ невеликиõ 
дерæав на çраçîк давньîгреöькиõ де-
мîкратичниõ міст, населення якиõ îб-
числювалася десятками тисяч мешкан-
öів. Грîмадяни активнî брали óчасть ó 
ïîлітичнîмó æитті свîїõ міст-дерæав, 
бóдóчи наділеними ïравîм гîлîсó на 
вибîраõ і в рамкаõ нарад, де îбгîвî-
рювалися ïîтîчні ïитання міськîгî 
æиття: на рабів ïîкладався тягар ïî-
всякденниõ ïраöь, тîді як вільні æите-
лі мîгли ïрисвятити свіé час óчасті в 
сóсïільнîмó æитті.

Ôранöóçькиé ïîлітîлîг Б. Манен 
(нарîдився 19 квітня 1951 рîкó в 
Марселі, директîр дîслідæень ó Ви-
ùіé шкîлі сîöіальниõ наóк і ïрîôесîр 
Нью-Йîркськîгî óніверситетó, відîмиé 
свîїми ïраöями в галóçі лібераліçмó і 
ïредставниöькîї демîкратії. – Ц.Ñ.) 
ó свîїé рîбîті «Ïринöиïи ïредстав-
ниöькîгî ïравління», îõарактериçóвав 
аôінськó демîкратію як ôîрмó нарîд-
нîї óчасті в óïравлінні дерæавîю, îр-
гани якîї ôîрмóвалися, в îснîвнîмó, 
невибîрним шляõîм. Частинîю влад-
ниõ ôóнкöіé наділялися Нарîдні çбîри 
(ekklesia). Ïрîте більш çначними влад-
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ними ïîвнîваæеннями бóли наділені 
магістратóри (archai). Ïричîмó іç семи 
сîтень ïîсад магістратів маéæе 600 
ïриçначалися не вибîрним шляõîм, а 
на îснîві æеребкóвання [7, с. 21]. 

Ïравî висóнення на вибîрнó ïîсадó 
îтримóвав бóдь-якиé вільниé гîрîдя-
нин, якиé дîсяг тридöятирічнîгî вікó. 
У реçóльтат, ïереваæна більшість аôі-
нян ïрîтягîм свîгî æиття õîча б îдин 
раç îбиралися на îдин ç óïравлінськиõ 
ïîсад. 

Ïîряд іç ïрямîю демîкратією в 
давньîгреöькиõ містаõ відбóвалîся 
станîвлення ресïóбліки в Старîдав-
ньîмó Ðимі, яка дî II стîліття дî н.е. 
ïредставляла сîбîю çмішанó ôîрмó 
ïîлітичнîгî óстрîю, ùî баçóється на 
ïîєднанні мîнарõії, аристîкратії і де-
мîкратії. Мîнарõічне óïравління çабеç-
ïечóвалîся кîнсóлами і магістратами, 
аристîкратію ïредставляв Сенат, тîді 
як демîкратична гілка влади бóла ïред-
ставлена нарîдîм. Обрання магістратів 
і ïриéняття çакîнів çдіéснювалîся в 
Старîдавньîмó Ðимі в рамкаõ нарîдниõ 
çбîрів, çабеçïечóючи тим самим реа-
ліçаöію ïринöиïів ïрямîї демîкратії. 
Однак óраõîвóючи тó îбставинó, ùî 
явка на çбîри çабеçïечóвалася çа раõó-
нîк стîличниõ æителів і тиõ грîмадян, 
які бóли в çмîçі ïрибóти в стîлиöю, 
ôóнкöіîнóвання öьîгî демîкратичнîгî 
інститóтó ç часîм ïриéнялî не ïрямиé, 
а, ïî сóті, ïредставниöькиé õарактер. 

Заçначимî, ùî, на відмінó від дав-
ньîгреöькиõ міст, ó Старîдавньîмó 
Ðимі óчасть ïрîстîгî нарîдó в дерæав-
нîмó óïравлінні бóла îбмеæенîю. Не-
çваæаючи на вибîрність магістратóр, 
æîдна ç ниõ не îбиралася на îснîві 
æеребкóвання. Ïриéняття рішень бóлî 
грóïîвим: грîмадяни Давньîгî Ðимó 
вõîдили дî триби, від якиõ çдіéсню-
валися вибîри в магістрати і нарîдні 
трибóни. Виùі вибîрні ïîсади кîнсó-
лів, ïретîрів і öенçîрів ïриçначалися 
від öентóріé – віéськîвиõ óтвîрень. 
Òаким чинîм, беçïîсередньî нарîдó 
відвîдилîся ïравî вибîрó магістратів, 
îднак ïравîм çаміùення вибîрниõ ïî-
сад вîлîділи ïереваæнî грîмадяни, ùî 

çаéмали висîкі місöя в станîвіé ієрар-
õії Старîдавньîгî Ðимó. 

Отæе, для Старîдавньîгî Ðимó бóла 
õарактерна çмішана ôîрма ïравлін-
ня, яка óвіéшла в істîрію ïід наçвîю 
ресïóбліки, а не демîкратії [7, с. 21]. 
Являючись, ïî сóті, îлігарõією, дав-
ньîримська ресïóбліка, тим не менш, 
включала деякі демîкратичні інститó-
ти, ïрî ùî свідчить діяльність нарîд-
ниõ çбîрів і магістратів. Однак, öитó-
ючи Б. Манена, в Старîдавньîмó Ðимі 
«ïрîтягîм всієї істîрії в ниæчиõ класів 
бóла лише влада вибîрó кандидатів, 
висóнóтиõ виùими класами» [7, с. 21].

У öілîмó для античниõ дерæав ç 
їõ îсîбливîгî рîдó демîкратією бóли 
ïритаманні такі її îçнаки, як рівнî-
ïравність вільниõ грîмадян, óчасть ó 
ïриéнятті рішень на нарîдниõ çбîраõ, 
ïриçначення на ïîсади çа æеребîм і 
відïîвідальність îбиратися ïеред сóс-
ïільствîм. 

Щî стîсóється давньîримськîї рес-
ïóбліки, тî їé бóлî ïîкладенî кінеöь 
ó I стîлітті дî н. е., в õîді віéн та 
внóтрішніõ ïîлітичниõ негараçдів, на 
çмінó яким ïриéшла диктатóра Þлія 
Цеçаря. Òим не менш, ідея ïредстав-
ниöькîї влади îтримала çгîдîм реальне 
втілення в XII – XIV ст. 

Іç часîм, в середньîвічніé Єврîïі, 
в ряді країн бóли сôîрмîвані ïерші 
ïредставниöькі óстанîви – кîртеси в 
Ісïанії та Ïîртóгалії, генеральні штати 
ó Ôранöії і в Нідерландаõ і т. ï. Ці îр-
гани ïредставниöькîї влади, іç сóчаснîї 
тîчки çîрó, не мîæна наçвати істиннî 
демîкратичними, îскільки вîни ôîр-
мóвалися на станîвіé îснîві шляõîм 
включення дî свîгî складó ïредставни-
ків виùîї çнаті, çамîæниõ грîмадян і 
дóõîвенства.

Однак сïравæньîю кîлискîю ïî-
літичнîгî ïредставниöтва для істîрії 
людства стала Англія, в якіé вæе в 
ïерші рîки XIII стîліття в рамкаõ Ве-
ликîї õартії вîльнîстеé (Magna Charta 
Libertatum), виданîї в 1215 р. бóлî ïе-
редбаченî ôîрмóвання Ðади кîрîлів-
ства, ùî îбмеæóвалî владó мîнарõа і 
бюрîкратичнîї верõівки. 
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Ствîрення в Англії ïершиõ ïредстав-
ниöькиõ îрганів – çбîрів (parliament) – 
датóється 1265 рîкîм, а в 1275 р. в öіé 
країні ïîчав ôóнкöіîнóвати îднîïалат-
ниé ïарламент, якиé став двîïалатним 
óсередині XIV ст. Ðадикальниé ïîвîрîт 
дî óïравління дерæавîю на îснîві ïîлі-
тичнîгî ïредставниöтва бóв çдіéснениé 
в Англії в середині XVII ст. ó çв’яçкó 
ç ïîдіями Англіéськîї ревîлюöії. Òак, 
ó 1690 р. çаснîвник англіéськîгî лі-
бераліçмó Дæ. Лîкк дîвîдив: «Грîма-
дянське сóсïільствî несóмісне ç абсî-
лютнîю мîнарõією. Ні îдин óкаç кîгî 
б тî не бóлî не вîлîдіє силîю і îбîв’яç-
кîвістю çакîнó, якùî він не îдерæав 
санкöії çакîнîдавчîгî îрганó, îбранîгî 
і ïриçначенîгî нарîдîм; çакîнîдавча 
влада є не лише верõîвнîю владîю в 
дерæаві, але é свяùеннîю і неïîõит-
нîю в рóкаõ тиõ, кîмó сïівтîвариствî 
її дîвірилî».

Отæе, стрóктóра та діяльність ïарла-
ментó в Англії бóли çміненими, а ïîслі-
дîвне видання ниçки çакîнів çрîбилî 
невідвîрîтнîю ïарламентськó реôîрмó 
1832 р., яка îçнаменóвала сîбîю ïере-
õід дî нîвиõ ïринöиïів ïредставниöтва 
[8, с. 338].

Діяльнîсті ïарламентськиõ óстанîв 
виùеçаçначениõ країн бóли ïритаманні 
такі риси сóчасниõ демîкратіé, як на-
явність ïóблічнîї влади та її ïредстав-
ниöькиé õарактер, а такîæ наявність 
системи стримóвань і ïрîтиваг в систе-
мі óïравління дерæавîю. 

Однîчаснî ç трансôîрмаöією ïред-
ставниöькиõ демîкратіé рîçвивалася 
і сама ідея ïîлітичнîгî ïредставни-
öтва, яка îтримала свîє теîретичне 
втілення ç XVII–XVIII ст. і далі – в 
класичниõ кîнöеïöіяõ сóсïільнîгî дî-
гîвîрó Ò. Гîббса і Ж. Ж. Ðóссî, рîç-
ïîділó влади Дæ. Лîкка і Ш. Мîнте-
ск’є, ïравîвîї дерæави Ð. В. Гегеля 
і В. Канта, лібераліçмó і демîкратії 
А. Òîквіля та Дæ. С. Мілля, теîрії кî-
мóністичнîгî самîврядóвання К. Марк-
са та Ô. Енгельса, а такîæ і в теîрії 
ïлюралістичнîї демîкратії. Враõîвóю-
чи ріçнîманітність кîнöеïöіé і ïідõîдів 
дî трактóвання ïринöиïó ïîлітичнîгî 

ïредставниöтва, є наéбільш дîöільним, 
ó рамкаõ теми öьîгî дîслідæення, вда-
тися дî юридичнîгî трактóвання да-
нîгî ïîняття, реаліçîванîгî в рамкаõ 
системнîгî ïідõîдó, çгіднî ç яким ïîлі-
тичне ïредставниöтвî як складниé сî-
öіальнî-ïîлітичниé ôенîмен неîбõіднî 
рîçглядати в трьîõ асïектаõ:

1) в інституціональному аспекті 
ïід ïîлітичним ïредставниöтвîм слід рî-
çóміти ïîлітикî-ïравîві інститóти, îрга-
ніçаöіéні ôîрми, які ствîрюються в öіляõ 
виявлення нарîднîї вîлі, відîбраæення 
інтересів грîмадянськîгî сóсïільства 
на ïîлітикó; 2) у функціональному  
аспекті ïîлітичне ïредставниöтвî 
мîæна рîçглядати як ôóнкöію, реаліçî-
ванó нîсіями дерæавнîї влади, дерæав-
нî-владними стрóктóрами, ствîреними в 
ріçниõ öіляõ, ó тîмó числі неîбîв’яçкî-
вî ïîв’яçаниõ іç неîбõідністю ïрîведен-
ня нарîднîї вîлі; 3) в ідеологічному  
аспекті ïîлітичне ïредставниöтвî мîæ-
на трактóвати як ідею сîöіальнîї сïра-
ведливîсті, такîгî сïраведливîгî óïрав-
ління сóсïільствîм і дерæавîю, в рамкаõ 
якîгî çабеçïечóється максимальнî мîæ-
лива реаліçаöія нарîднîї вîлі [9, с. 12].

Ðаçîм іç тим дîöільнî çаçначити, 
ùî в теîрії кîнститóöіéнîгî ïрава ак-
тивнî викîристîвóють термін «народ-
не представництво». Як çаçначає 
В. Шаïîвал, «нерідкî öеé термін çнаõî-
дить çастîсóвання і в ïравîтвîрчîсті. 
Ïримірîм, ó Великîбританії, ïîчина-
ючи ç ХIХ стîліття, він викîристîвó-
ється в наçві çакîнів, ùî регóлюють 
îрганіçаöію і ïîрядîк ïрîведення ïар-
ламентськиõ вибîрів (The People’s 
Representation Acts). Інкîли сам ïарла-
мент ïрямî чи îïîсередкîванî в ïîлі-
тичниõ і наóкîвиõ текстаõ наçивають 
îрганîм нарîднîгî ïредставниöтва. 

Ðаçîм іç тим ó ïîстрадянськиõ кра-
їнаõ, çîкрема в Україні, наçваниé тер-
мін, як ïравилî, не віднесенî дî інстрó-
ментарію ïравîтвîрчîсті. Òóт ширîкî 
çастîсîвóються терміни «ïредставниöь-
ка демîкратія», «ïредставниöькиé îр-
ган» і «ïредставниöькиé мандат», які 
не мîæна вваæати відïîвідними çамін-
никами» [10, с. 45]. 
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Відîмî, ùî ідея ïредставниöтва ó 
çдіéсненні влади не çавæди бóла ïîв’я-
çана ç вибîрами. Òак, наïриклад, ó 
середньîвічніé Англії ïрисяæні в сóді 
ïриéмали рішення від імені відïîвіднî-
гî граôства і рîçглядалися як ïредстав-
ники îстанньîгî. Саме в «сóдîвиõ óста-
нîваõ çнаéшла свîє çастîсóвання ідея 
ïредставниöтва і череç ниõ ïрîникла 
ó ïîлітичні віднîсини», в îрганіçаöію 
і діяльність ïарламентó [11, с. 19, 20]. 

У ХVI стîлітті деякі англіéські 
юристи наçивали ïарламент «ïред-
ставникîм нарîдó» [12, с. 71]. Ïрîте 
середньîвічниé англіéськиé ïарламент, 
як і станîвî-ïредставниöькі óстанî-
ви в іншиõ країнаõ (наïриклад в Ðечі 
Ïîсïîлитіé. – С.Ц.), не бóв îрганîм 
нарîднîгî ïредставниöтва. Станîве 
ïредставниöтвî істîтнî відріçнялîся 
від сóчаснîгî вибîрнîгî ïредставни-
öтва, яке çа виçначенням є нарîдним. 
Ïередóсім, öі відміннîсті стîсóються 
самîї сóті ïредставниöтва: міæ тими, 
кîгî ïредставляють, і ïредставниками 
(îбраними членами станîвî-ïредстав-
ниöькîї óстанîви) бóли встанîвлені 
çв’яçки, ïрямî ïîрівняні ç тими, ùî 
виникають іç öивільнî-ïравîвîгî дî-
гîвîрó дîрóчення. Обсяг, çміст і саме 
çдіéснення такîгî дîрóчення çалеæали 
від вîлі відïîвідниõ вибîрöів. 

Отæе, аналіçóючи істîрію єврîïеé-
ськîгî ïарламентариçмó, мîæна çрî-
бити виснîвîк, ùî станîве ïредстав-
ниöтвî бóлî істîричним ріçнîвидîм 
грóïîвîгî вибîрнîгî ïредставниöтва. 
У теîрії кîнститóöіéнîгî ïрава сóчасне 
грóïîве ïредставниöтвî виçначають як 
реальне, абî як ïредставниöтвî інтере-
сів. Існóють é інші éîгî наçви – «кîр-
ïîративне», «кóріальне ïредставни-
öтвî». Але çавæди виникають ïитання 
ùîдî віднîснîсті критеріїв грóïîвîгî 
ïредставниöтва. 

За такиõ îбставин ігнîрóється тîé 
ôакт, ùî çгіднî ç ïринöиïîм нарîднî-
гî сóверенітетó влада налеæить óсьîмó 
нарîдîві, а не ріçним абî îкремим грó-
ïам. Òîмó грóïîве ïредставниöтвî не 
îтрималî рîçïîвсюдæення в ïрактиöі 
мîдернîгî ïарламентариçмó. Сóчаснîю 

ôîрмîю вибîрнîгî ïредставниöтва в 
çдіéснення влади є нарîдне ïредстав-
ниöтвî [10, с. 45]. 

У свîю чергó, ідея нарîднîгî ïред-
ставниöтва бóла ïідсóмкîм ïрîгресив-
нîгî сóсïільнî-ïîлітичнîгî рîçвиткó в 
ХVI–ХVII стîліттяõ. Саме в кîнтексті 
öьîгî рîçвиткó її îöінював Б.М. Чиче-
рін, якиé ствердæóвав, ùî «нарîдне 
ïредставниöтвî станîвить наéвиùиé 
рîçвитîк свîбîди» [13, с. 18]. Ідеîлî-
гічнîю ïершîîснîвîю нарîднîгî ïред-
ставниöтва слід вваæати теîрію на-
рîднîгî сóверенітетó, ùî склалася дî 
кінöя ХVIII стîліття, яка виçнавала 
нîсієм і дæерелîм влади нарîд, рîçó-
мінню якîгî стали надавати сóчасне 
çначення.

Не менш ваæливó рîль в îôîрмлен-
ні та реаліçаöії ідеї нарîднîгî ïредстав-
ниöтва відіграв її çв’яçîк ç ïринöиïîм 
ïîділó влади. Вираçîм öьîгî çв’яçкó 
вистóïає ïарламент – çагальнîнаöіî-
нальниé ïредставниöькиé îрган влади.

На дóмкó багатьîõ дîслідників, çî-
крема В. Шаïîвала, ïрî ïîчатîк істîрії 
ïарламентариçмó в Україні треба ве-
сти мîвó ó ç’яçкó ç власне óкраїнським 
дерæавîтвîренням. Насамïеред ïрîöес 
ôîрмóвання ідеîлîгії ïарламентариç-
мó відîбраæениé ó çмісті ïрîграмниõ 
дîкóментів óкраїнськиõ ïîлітичниõ 
ïартіé, óтвîрениõ на ïîчаткó XX ст., 
а такîæ ó çаïрîïîнîваниõ ними кîн-
ститóöіéниõ ïрîектаõ.

Однак станîвлення і рîçвитîк теî-
рії нарîднîгî ïредставниöтва в Україні 
çдіéснювались ó рóслі çагальнîсвітîвиõ 
ïрîöесів. Заçначимî, ùî ідея ïарламен-
тариçмó в істîричніé ретрîсïективі не 
рîçвивалася ïî сóöільніé висõідніé лі-
нії. Це çóмîвленî тим, ùî Україна іс-
нóвала як самîстіéна дерæава тільки 
невеликі ïрîміæки часó. 

Українськиé ïарламентариçм має 
велике істîричне ïідґрóнтя, ùî дає 
çмîгó гîвîрити ïрî традиöії рîçвиткó 
ïарламентариçмó в Україні, а саме ïрî 
óтвердæення в Україні демîкратичниõ 
інститóтів, системи рîçïîділó влади, 
наявність ïредставниöтва грîмадян в 
îрганаõ влади. Ïрîте çаçначимî, ùî 
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õîча критерії, які викîристîвóються 
для виçначення рівня ïарламентариç-
мó, не çîвсім îбґрóнтîвані, ïередчаснî 
çараõîвóвати Українó дî грóïи країн, 
ùî мають стіéкі ïарламентські сис-
теми. Усе æ шляõ, ïрîéдениé нашîю 
країнîю, беçсóмнівнî, çасвідчóє ïрî на-
ïрям її рîçвиткó.

На дóмкó óкраїнськîгî вченîгî 
В. Шаïîвала, ó виçначенні ïарламентó 
як ïредставниöькîгî îрганó дерæавнîї 
влади неîбõіднî відмîвитися від óæи-
ванîгî інîді терміна «ïредставниöька 
влада». Цеé термін є õибним ç îглядó 
на кîнститóöіéнî ïриéнятиé ïринöиï 
ïîділó дерæавнîї влади на çакîнîдав-
чó, викîнавчó і сóдîвó.

Òакиé ïîділ відîбраæає ôóнкöіîналь-
не ïриçначення îрганів, які реаліçóють 
тó чи іншó «гілкó» влади. Òермін «ïред-
ставниöька влада» мîæе відîбраæати 
лише сïîсіб ôîрмóвання відïîвідниõ îр-
ганів – вибîрність. У раçі éîгî ïриéнят-
тя кîнöеïтóальнî невиïравданî бóдóть 
ïîєднані в îдне öіле îрган дерæавнîї 
влади (ïарламент) і îргани місöевîгî 
самîврядóвання (ради). У ст. 5 Кîн-
ститóöії таке ïîєднання çаïеречóється: 
«Нарîд çдіéснює владó беçïîсередньî і 
череç îргани дерæавнîї влади та îргани 
місöевîгî самîврядóвання» [14].

Ïрîте автîритетниé óкраїнськиé 
вчениé Þ.С. Шемшóченкî ствердæóє, 
ùî вибîрність óкраїнськîгî ïарламентó 
нарîдîм свідчить, ùî саме він є єдиним 
îрганîм нарîднîгî ïредставниöтва. От-
римóючи на вибîраõ «ïредставниöькиé 
мандат», деïóтати мають вираæати ті 
сóсïільні інтереси, які çабеçïечóють 
викîнання îснîвнîї, а саме çакîнîдав-
чîї, ôóнкöії ó Верõîвніé Ðаді. Невміння 
чи небаæання ïравильнî відîбраçити 
інтереси сóсïільства легкî деôîрмóють 
çміст не тільки çакîнîдавчîї, а é іншиõ 
ôóнкöіé ïарламентó.

Саме кîлегіальність, ùî дîтичнî ві-
дîбраæає ріçнîманітність існóючиõ ó 
сóсïільстві ïîлітичниõ інтересів, які 
ïîкликані реаліçîвóвати деïóтати ïар-
ламентó та їõ грóïи, çабеçïечóє ïар-
ламентó властивість îрганó нарîднîгî 
ïредставниöтва.

Ïî-іншîмó сïіввіднîсяться нарîдне 
ïредставниöтвî é інститóт ïредстав-
ниöькиõ îрганів місöевîгî самîвря-
дóвання, а такîæ îбрані на ïрямиõ 
вибîраõ ïîсадîві îсîби місöевîгî са-
мîврядóвання (в Україні – сільські, се-
лиùні і міські гîлîви). В Україні такі 
îргани та ïîсадîві îсîби виçначаються 
як сóб’єкти (нîсії) місöевîгî самîвря-
дóвання, яке нерідкî рîçглядають як 
вид ïóблічнîї влади, відмінниé від вла-
ди дерæавнîї. 

Звідси ïарламент і ïреçидент – 
öе îргани дерæавнîї влади, а місöеві 
ради такими не є. Òаке рîçмеæóвання 
óскладнює вирішення ïитання ïрî сïів-
віднîшення нарîднîгî ïредставниöтва 
і ïредставниöькиõ îрганів місöевîгî 
самîврядóвання. Слід ïîгîдитись іç В. 
Шаïîвалîм стîсîвнî éîгî виснîвків, 
ùî відïîвідь на öе ïитання слід шóкати 
в масштабі і õарактері ïредставниöтва, 
çдіéснюванîгî відïîвідними îрганами 
і ïîсадîвими îсîбами. Очевиднî, ùî 
ôóнкöії îрганів місöевîгî самîврядó-
вання виçначаються ïîтребами насе-
лення адміністративнî-теритîріальниõ 
îдиниöь, де öі îргани ствîрені і ôóнк-
öіîнóють, îрієнтîвані на вирішення так 
çваниõ місöевиõ сïрав. «Загальнîнаöіî-
нальні сïрави» çаçвичаé вимагають ïî-
літичниõ рішень, ïриéмати які óïîвнî-
ваæені виùі îргани дерæави, çîкрема 
ïарламент і ïреçидент. 

Отæе, сьîгîдні ïредставниöькі îр-
гани місöевîгî самîврядóвання не ма-
ють ïрямîгî стîсóнкó дî нарîднîгî 
ïредставниöтва. Масштаб і õарактер 
мандатів деïóтатів місöевиõ рад ïî 
сóті вкаçóють на місöеве (лîкальне) 
ïредставниöтвî абî, викîристîвóючи 
термінîлîгію Кîнститóöії України, – 
ïредставниöтвî теритîріальниõ грîмад 
[10, с. 45]. Однак ó дîбó античнîсті 
ïредставниöтвî в містаõ-дерæаваõ слід 
рîçöінювати в іншиé сïîсіб. 

Òîркаючись ïитання класиôікаöії 
ріçнîвидів ïîлітичнîгî ïредставниöтва, 
сьîгîдні ïриéнятî виділяти ïредстав-
ниöтвî дерæави в міæнарîдниõ віднî-
синаõ. Як відîмî, дерæава çдіéснює 
свîю діяльність не тільки всередині, а 
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é çîвні, ùî відïîвіднî çîбîв’яçóє її чіт-
кî дîтримóватись нîрм міæнарîднîгî 
ïрава. 

Як вæе çаçначалîсь, ïредставниöтвî 
в сóчасніé юрисïрóденöії – öе складне 
явиùе, яке має, çгіднî ç Великим енöи-
клîïедичним юридичним слîвникîм çа 
редакöії Þ.С. Шемшóченка, такó класи-
ôікаöію: а) çа ïідставами виникнення – 
на çакîнне і дîгîвірне; б) çа сïîсîбîм 
виникнення – дîбрîвільне і неîбõідне 
(ôакóльтативне é îбîв’яçкîве); в) çа 
îçнаками îсіб, які çдіéснюють ïредстав-
ниöтвî, – ïредставниöтвî адвîкатів, 
юрискîнсóльтів, óïîвнîваæениõ ïрî-
ôесіéниõ сïілîк, іншиõ грîмад, îргані-
çаöіé; батьків, îïікóнів, ïіклóвальників, 
сïівóчасників; грîмадян, які дîïóùені 
сóдîм; г) çа îçнаками îсіб, інтереси 
якиõ ïредставляють, – ïредставниöтвî 
стîрін, третіõ îсіб, çаявників та çаін-
тересîваниõ îсіб, îрганів дерæавнîї 
влади, місöевîгî самîврядóвання, ïрî-
ôесіéниõ сïілîк, іншиõ îрганіçаöіé, які 
çаõиùають ïрава іншиõ îсіб. 

Отæе, ç наведенîгî ми бачимî, ùî 
багатîгранність ôенîменó ïредставни-
öтва çóмîвлена éîгî ширîким рîçïîв-
сюдæенням ó ріçниõ сôераõ сóсïільниõ 
ïравîвіднîсин, ó çв’яçкó іç чим ріçнять-
ся як наïрями éîгî ïравîçастîсóвання, 
так і відïîвідні термінîлîгічні ôîрмó-
лювання.
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