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Віталій  Сергійович  Литвин

НАСЛІДКИ Й ЕФЕКТИ ГЕТЕРОГЕННОГО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАПІВПРЕЗИДЕНТАЛІЗМУ

Історіографічний, концептуальний, теоретико-методологічний і емпіричний аналіз 
сутності, інституційно-процесуальних і політично-поведінкових атрибутів та типів 
напівпрезидентської системи державного правління в країнах Європи, відображений у 
цілій низці напрацювань різних дослідників, дає змогу усереднено констатувати, що ця си-
стема правління проводить варіативні наслідки, ризики і перспективи, які інкорпоровані 
у розрізненій кореляції напівпрезиденталізму та його різновидів із типами політичного 
режиму та стабільністю, конфліктністю й ефективністю міжінституційних відносин [4]. 
Однак, разом із цим, не потрібно забувати й про той факт, що крім напівпрезиденталізму 
потрібно виокремлювати й інші системи державного правління, передусім президенталізм 
та парламентаризм. А відтак треба розуміти, що і напівпрезиденталізм (загалом), і окремі 
його типи (зокрема) є дистинктивними щодо інших систем правління у параме-
трах їхньої кореляції з типами (демократією та автократією) і векторами розвитку 
(демократизацією та автократизацією) політичного режиму, а також зі стабільністю, 
конфліктністю й ефективністю притаманних для них міжінституційних відносин, 
хоча й проводять то спільні, то відмінні (модельні) інституційно-процесуальні та 
політично-поведінкові наслідки, ризики і перспективи.

У цьому контексті апелюємо до аналітично-статистичного зауваження багатьох 
вчених, згідно з яким напівпрезиденталізм (особливо його варіативні типи) може 
бути чи не бути як «кращим»/перспективнішим, так і «гіршим»/ризикованішим у по-
казниках демократичності і/чи стабільності від інших систем державного правління [3; 7–9]. 
Тому він завжди повинен визначатись, уточнюватись та детермінуватись з огляду на 
характерну для нього гетерогенність, тобто на формальні (інституційно-процесуальні), 
фактичні (політично-поведінкові) і формально-фактичні (інституційно-процесуальні й 
політично-поведінкові) типологізації як незалежні аналітично-порівняльні змінні [5, с. 10; 
6], які проводять відносні ризики/негативи та перспективи/позитиви (ефекти) 
напівпрезиденталізму. Це означає, що аналіз ефектів і наслідків напівпрезиденталізму 
повинен обов’язково здійснюватись як порівняння впливу його різних типів замість 
трактування цієї системи правління як єдиного цілого. З цього приводу доцільно 
усвідомлювати, що формально (інституційно-процесуально) напівпрезиденталізм 
поділяється на класичний і президент-подібний президент-парламентаризм та класичний і 
парламент-подібний прем’єр-президенталізм. Натомість фактично (політично-поведінково) 
напівпрезиденталізм характеризується виділенням таких типів, як система повністю 
уніфікованої більшості, система частково уніфікованої більшості, система розділеної 
більшості, система повністю уніфікованої меншості, система частково уніфікованої 
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меншості і система розділеної меншості. Нарешті формально-фактично (інституційно-
процесуально і політично-поведінково) напівпрезиденталізм доцільно типологізувати на 
президенціалізований чи високопрезиденціалізований, прем’єризований чи парламентари-
зований і збалансований. Своєю чергою, рівень конфліктів у системі дуалізму виконавчої 
влади в рамках напівпрезиденталізму може бути найнижчим, низьким, середнім, високим 
і найвищим [1; 2]. Накладаючи виділені варіації напівпрезиденталізму в країнах Європи1

на ефекти й наслідки систем правління, які підлягають верифікації, отримуємо низку 
теоретичних і емпіричних висновків та результатів про європейський напівпрезиденталізм 
(див. табл. 1). 

В узагальненій формальній (інституційно-процесуальній) формі помічено і 
зафіксовано, що: напівпрезиденталізм не менше демократичний і соціально-економічно 
ефективний та не менше сприяє людському розвитку, аніж президенталізм, але програє 
парламентаризму; демократичності та ефективності напівпрезиденталізму сприяє 
його прем’єр-президентська, а не президентсько-парламентська форма, а стабільності 
– президентсько-парламентська, а не прем’єр-президентська форма; демократичності й 
ефективності напівпрезиденталізму сприяє не розширення, а звуження сфери повно-
важень президентів та контраверсійна динаміка розвитку повноважень прем’єр-
міністрів й урядів на тлі значної уповноваженості легіслатур; президент-парламен-
таризм за показниками демократичності чи автократичності тяжіє до президенталізму, 
натомість прем’єр-президенталізм – до парламентаризму. У підсумку обґрунтовано, що 
напівпрезиденталізм результує інституційно-процесуальне і політично-поведінкове по-
кращення порівняно з президенталізмом, але оптимальною директивою конституційної 
інженерії перехідних суспільств є парламентаризм або винятково прем’єр-президентський 
різновид напівпрезиденталізму.

Своєю чергою, в узагальненій фактичній (політично-поведінковій) формі систе-
матично вмотивовано, що проблеми демократії та стабільності й ефективності 
політичних режимів у напівпрезиденталізмі можуть генеруватись як системами 
уніфікованого правління, так і системами розділеного правління, але недемократичність 
і неефективність цих систем не є односторонніми, термінальними, беззастережними чи 
безумовними наслідками, а натомість залежать від багатьох інституційно-процесуальних 
та політично-поведінкових чинників. Водночас зафіксовано, що системи розділеної 
більшості і розділеної меншості корелюють зі значно вищими, ніж теоретично очікувано, 
показниками якості та рівня демократії, а відповідно зі значно нижчими ризика-
ми автократизації, але все ж характеризуються небезпеками стабільності й «виживан-
ня» демократій. Це означає, що противаги та баланси, перевірки та стримування, 
конституційна гнучкість та політична/міжінституційна інтеграція перевершу-
ють будь-які потенційно негативні наслідки систем розділеної більшості і розділеної 

1 Зокрема станом на грудень 2017 р. Для цього проаналізовано такі напівпрезидентські (на той 
час) країни Європи, як Австрія, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, 
Грузія, Ірландія, Ісландія, Литва, Македонія, Молдова, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, оо
Словаччина, Словенія, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія і Чорногорія.
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меншості для демократії та демократизації. На противагу, зафіксовано, що стабільнішими 
є випадки міжінституційних відносин у системах більшості, а не меншості, а також у 
системах уніфікованого, а не розділеного правління.

Урешті, в узагальненій формально-фактичній (інституційно-процесуальній 
та політично-поведінковій) формі зафіксовано, що: значна легітимність й 
уповноваженість президента та президенціалізація напівпрезиденталізму приводить 
до його бюрократизації, деконсенсуалізації, монополізації, централізації й автократизації 
та недоліків, слабкості і навіть колапсу демократії, а натомість значна уповноваженість 
прем’єр-міністра/уряду і прем’єризація напівпрезиденталізму й уповноваженість легіслатури 
і парламентаризація напівпрезиденталізму – до його дебюрократизації, демонополізації, 
децентралізації, плюралізації та демократизації; негативно на перспективи 
демократії впливає спроможність значно уповноваженого президента контролювати 
більшість у легіслатурі та субординованого собі прем’єр-міністра. Загалом встанов-
лено, що демократії та демократизації в рамках напівпрезиденталізму сприяють його 
прем’єризовані/парламентаризовані і в більшості кейсів збалансовані варіації, а автократії 
і автократизації – високопрезиденціалізовані і в меншості кейсів збалансовані варіації. На 
противагу, виявлено і встановлено, що стабільності напівпрезиденталізму заважають 
системи збалансованого, а не домінуючого лідерства.

Крім того, підтверджено, що конфлікти у системі дуалізму виконавчої влади 
частіше трапляються та відносно сильнішими є в демократії, а не автократії, президент-
парламентаризмі, а не прем’єр-президенталізмі, збалансованому, а не президенціалізованому 
чи парламентаризованому напівпрезиденталізмі, а також в умовах партійних, а не 
непартійних урядів, урядів меншості, а не більшості, партійно-ідеологічної/політичної, а 
не клієнтелістської/аполітичної структуризації міжінституційних відносин і політичного 
процесу, інституціоналізованості, а не стагнації партійних систем. Додатково з’ясовано, що 
на структуризацію і наслідки напівпрезиденталізму впливають і від них залежать: параме-
три політичної стабільності й стабільності урядів; особливості виконавчої спроможності 
президентів та урядових кабінетів; атрибути соціально-економічного розвитку; 
партійно-виборчі детермінанти структуризації політичної змагальності та політичного 
процесу тощо. Вони генерують масиви інституційно-процесуальних і політично-
поведінкових ризиків (негативів) та перспектив (позитивів) напівпрезиденталізму, 
які є надійнішими індикаторами вибору систем правління, ніж жорстка критика кожної 
із них, водночас доводячи, що справжньої відповіді на питання про те, яка система 
правління «найкраща», немає. Їхня генералізація дала змогу встановити, що ризики/
негативи й перспективи/позитиви напівпрезиденталізму зазвичай зумовлені та обе-
ртаються довкола феномену дуалізму виконавчої влади, який сам по собі не може 
бути рівномірно проблематичним або корисним у фіналізованій формі. 
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Таблиця 1
Усереднена кореляція типологізацій напівпрезиденталізму та рівнів
конфліктів у системі дуалізму виконавчої влади з типами політичного
режиму та стабільністю міжінституційних відносин в країнах Європи 

(станом на грудень 2017 р.)

Типи та типологізації
напівпрезиденталізму і 

рівні конфліктів у системі
дуалізму виконавчої влади / 

індикатор кореляції

Усереднений тип політичного 
режиму в рамках 

аналізованих типологізацій
напівпрезиденталізму і 

різних рівнів конфліктів у 
системі дуалізму виконавчої
влади (проект «Політія 4» /

проект «Свобода у світі»)

Середня стабільність 
випадків міжінституційних

відносин у рамках 
аналізованих типологізацій

напівпрезиденталізму і 
різних рівнів конфліктів у 

системі дуалізму виконавчої
влади, д.

Формальна/інституційно-процесуальна типологізація напівпрезиденталізму
Класичний президент-
парламентаризм +1,6 / 3,7 535

Президент-подібний
президент-парламентаризм +1,7 / 4,2 548

Класичний прем’єр-
президенталізм +8,4 / 2,1 442

Парламент-подібний прем’єр-
президенталізм +7,3 / 2,8 419

Фактична/політично-поведінкова типологізація напівпрезиденталізму
Система повністю
уніфікованої більшості +6,3 / 2,7 599

Система частково 
уніфікованої більшості +7,7 / 2,3 526

Система розділеної більшості +8,6 / 2,0 509
Система повністю
уніфікованої меншості +9,1 / 1,9 319

Система частково 
уніфікованої меншості +8,7 / 2,3 323

Система розділеної меншості +8,9 / 2,1 327
Формально-фактична/інституційно-процесуальна і політично-поведінкова

типологізація напівпрезиденталізму
Прем’єризований/
парламентаризований
напівпрезиденталізм

+9,3 / 1,8 508

Високопрезиденціалізований/
президенціалізований 
напівпрезиденталізм

+0,3 / 4,6 595

Збалансований 
напівпрезиденталізм +7,8 / 2,4 412
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Рівні конфліктів у системі дуалізму виконавчої влади
Найнижчий рівень 
конфліктів у системі 
дуалізму виконавчої влади

+5,7 / 3,0 536

Низький рівень конфліктів у 
системі дуалізму виконавчої
влади

+8,3 / 2,2 481

Середній рівень конфліктів у 
системі дуалізму виконавчої
влади

+8,4 / 2,5 411

Високий рівень конфліктів у 
системі дуалізму виконавчої
влади

+8,5 / 2,2 432

Найвищий рівень конфліктів 
у системі дуалізму 
виконавчої влади

+8,8 / 2,0 342

Цікаво й те, що критиці у напівпрезиденталізмі найчастіше піддаються 
особливості та структури «виживання» демократії, а схваленню – передумови «якості» 
демократії. Відповідно, спрогнозовано, що при виборі напівпрезиденталізму мотиви 
політичних акторів та творців конституцій можуть суттєво відрізнятись. Якщо вони 
шукають механізму консолідації демократії і забезпечення міжінституційних рівноваг, 
увага має бути зосереджена на такому усередненому варіанті напівпрезиденталізму, як 
прем’єризований/парламентаризований чи хоча б збалансований прем’єр-президенталізм, 
який уникає або навіть унеможливлює системи повністю уніфікованої більшості, а відтак 
характеризується помітними конфліктами у системі дуалізму виконавчої влади. Якщо ж 
вони шукають механізму стабілізації, консервації й автократизації політичного режиму і 
централізації політичної влади, увага повинна бути зосереджена на такому усередненому 
варіанті напівпрезиденталізму, як високопрезиденціалізований президент-парламен-
таризм, який сприяє чи навіть гарантує системи повністю уніфікованої більшості, а тому 
характеризується незначними конфліктами у системі дуалізму виконавчої влади.

Загалом констатовано, що європейський напівпрезиденталізм, у тім числі на 
тлі своїх різновидів й інших систем правління, є гетерогенним у ефектах, оскільки 
проводить варіативні наслідки, ризики і перспективи, які інкорпоруються у розрізненій 
кореляції з типами політичного режиму і стабільністю, конфліктністю й ефективністю 
міжінституційних відносин. Відповідно, аргументовано, що доречніше аналізувати й 
порівнювати як генералізовані категорії і незалежні змінні не просто президенталізм, пар-
ламентаризм і напівпрезиденталізм, а натомість гетерогенні варіації їхньої інституційно-
процесуальної та політично-поведінкової практики і типологізації.

Закінчення табл. 1
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