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THE ROLE OF MONARCH OF THE UNITED KINGDOM IN THE 

ADMINISTRATION OF THE STATE 

The article formulates the main powers of the monarch of the United Kingdom and its 

role in the administration of the State. The main attention is paid to examining the main 

points of the royal prerogatives. 
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ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ МОЛОДОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 

  У статті сформовано ідеальну модель співвідношення партійного впливу на 

формування влади молодої демократичної держави, через розбудову засобами 

громадянського суспільства основних масових економічної і соціальної партій у 

коаліції з невеликими, зелених та ідеологічних правої і лівої партіями. 

Ключові слова: громадянське суспільство, демократія, партійна система, партія, 

соціальний популізм. 

  

Україна є молодою державою, громадяни якої переборюють чисельні труднощі у 

становленні громадянського суспільства. Для того, щоб розбудувати молоду 

демократичну державу, суспільству має бути запропонована сукупність ідей, які не 

викликають принципових заперечень у середовищі, вони мають бути не прив'язані до 

поточної ситуації та конкретних політиків, прості та зрозумілі громадянам [1]. 

  До проблеми розвитку теорії партійної системи України звертали свої погляди 

вітчизняні вчені О. Єржов [2], В. Кафарський [3], В. Ковальчук [1], Б. Кушнірук [4], 

О. Скакун [5] та ін. Проте, вони свої наукові пошуки зосереджували на більш 

загальних чи суміжних викликах, не ставили своїм завданням сформулювали ідеальну 

систему партійної системи молодої демократичної держави. 

  Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу теорії та практики розвитку 

громадянського суспільства сформулювати ідеальну модель співвідношення 
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партійного впливу на формування влади молодої демократичної держави, взявши за 

основу двох з половиною партійну систему. 

Не виникає сумнів, що незалежна Україна є найбільшим благом. Однак 

можливості, які надала нам незалежність, залишились не реалізованими. Через 

суб’єктивні чинники громадяни України не стали багатими і здоровими, поважними в 

інших країнах. 

   В Україні ж кожна наступна влада приходила до управління країною на гаслах 

соціального благополуччя. І що є об’єктивним, рідко дотримувалась своїх обіцянок. 

Позитивним винятком із зазначеного став час другого президентства Л.Д. Кучми, коли 

завдяки прагматичній економічній політиці, запровадження спрощеної системи 

оподаткування вдалось досягти найкращих у Європі темпів економічного росту [6]. Ще 

одним позитивним чинником стало намагання говорити правду народу, що робила 

політична партія «Сильна Україна», вона постійно отримувала значну підтримку 

виборців. 

  Однак, в умовах сьогодення ми маємо «потужні» політичні функціонально-

прагматичні, а не ідеологічні чи класові партії [7], основним засобом приходу до влади 

й її утримання є соціальний популізм [8, c.12].  

 Одночасно зазначимо, що у сфері демократії Україна досягла деяких успіхів. Із 

невеликими винятками можна стверджувати, що джерелом влади в Україні став народ. 

Це підтверджується і тим, що у нас періодично змінюється влада. 

  Україна має багатопартійну систему. Офіційно зареєстровані 200 політичних 

партій. В останніх парламентських виборах до Верховної Ради України брали участь 87 

політичних партій, 9 із яких стали парламентськими [9]. 

  На цьому етапі розвитку молодої країни велика кількість партій є об’єктивною 

реальністю. Надалі народний відбір буде їх кількість зменшувати. Відповідно виникає 

питання: які партії потрібні народу України? 

Звернемось до функціонального аналізу. Основними функціями держави є 

соціальна й економічна [10]. Вони доповнюють одна одну: з одного боку, за 

допомогою економічної функції забезпечуються соціальні стандарти; з другого, 

соціальна функція забезпечує стабільність у суспільстві. Проте, на певних етапах 

розвитку псевдо-соціальної держави соціальна функція вступає у протиріччя з 

економічною, коли в суспільстві домінує соціальний популізм, а економіка 

розвивається незадовільно. 

  На мій погляд, провідні партії молодої держави мають розбудовуватись саме на 

економічній та соціальній концепціях. Обов’язково підкреслюємо – відокремлено одна 

від одної. Тим самим, за своєю сутністю провідними партіями майбутнього мають 

стати економічна та соціальна партії. 

  Економічна партія (незалежно від назви) має відстоювати в першу чергу права і 

законні інтереси підприємців. Основні положення її програми: зниження кількості і 

ставки податків, інших обов’язкових соціальних платежів; забезпечення умов для 

розвитку підприємництва, та ін. 
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  Одночасно така партія має відстоювати непопулярні рішення щодо зниження 

державних витрат: замороження пенсій та заплат працівникам бюджетної сфери; 

скорочення працівників, які утримуються за рахунок бюджету; позбавлення або 

замороження соціальних пільг. 

  Однак, в умовах сьогодення через соціальний популізм вони не дуже політично 

успішні. Наприклад, Партія промисловців і підприємців України [11]. Проте, як 

позитивний, так і негативний досвід таких політичних сил є унікальним та має 

використовуватись з метою розбудови майбутньої потужної економічної партії. 

  До лав такої партії мають вступати громадяни України, які своєю працею хочуть 

забезпечити собі і своїм дітям усі матеріальні і духовні настанови, які хочуть бути 

максимально незалежними від держави. Це економічна, фінансова, наукова, культура, 

спортивна та ін. еліта суспільства. 

  Проблема формування такої еліти є значною. Тут потребують вирішення два 

основних виклики: по перше, консолідувати економічно активних громадян, що 

розпорошені по інших «прагматичних» партіях; по-друге, збільшувати кількість 

підприємців, щоб їх кількість разом із близькими перевищувала 50 відсотків від 

загальної кількості громадян України. Тоді така партія може стати масовою і результат 

на виборах економічної партії до парламенту та органів місцевого самоврядування 

близько 40 % стане реальним. 

  Потужні соціальні партії є не невід’ємним елементом демократичного 

суспільства. Як правило, такі партії в умовах сьогодення називаються соціалістичними 

або соціал-демократичними. По суті їх програмними засадами є: збільшення податків, 

інших соціальних платежів, збільшення зарплат та інших соціальних пільг 

непрацюючим і працівникам, які фінансуються з бюджету. 

  У цілому потужні економічна й соціальна партії забезпечують прогресивний рух 

держави. Економічна партія забезпечує значний розвиток економіки. Соціальна партія 

забезпечує тимчасове зростання добробуту всіх бюджетників при збільшенні податків, 

що призводить до застою в економічному розвитку держави. Відповідно суспільство в 

залежності від реального стану речей і особистих подавань періодично міняє собі 

владу з економічної на соціальну і навпаки. 

  Зазначені політичні сили мають бути домінуючими, але не єдиними гравцями на 

політичній арені. Сучасне суспільство не може існувати без такої політичної сили, як 

«партії зелених», яка забезпечує екологічну функцію. Зелені партії діють на принципах 

зеленої політики захисту навколишнього середовища [16]: «дозволено все, крім того, 

що наносить шкоду природі». Крім того, вагомим чинником стримувань і противаг 

залишаються ідеологічні ліві і праві партії [17]. Дві останні мають балансувати на грані 

прохідного бар’єру [18]. 

  Отже, найбільш вдалою моделлю молодої демократичної держави є двох з 

половиною партійна система, коли: існують дві основні партії: економічна і соціальна, 

які займуть домінуюче положення у парламенті (від 30 до 40 % мандатів) та невеликі 

партії: партія зелених (до 10%) й ідеологічні праві й ліві партії (до 8%), що забезпечить 

поступальний розвиток держави без потрясінь і революцій. 
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Bairamyan E. 

THE MAIN POLITICAL PARTIES OF THE YOUNG DEMOCRATIC STATE 

 The article provides an ideal model value party influence on the formation of 

government of the young democratic state. This is done by means of a civil society. By 

building the main mass of economic and social parties in coalition with small, green and 

ideological right and left parties. 

Keywords: civil society, democracy, party system, party, social populism. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ТА ПОЛІТИНОЇ СИСТЕМИ 

НІМЕЧЧИНИ  

У статті аналізується особливості формування державного устрою Німеччини, 

чинники, які впливали та впливають на розвиток політичної системи країни 

Німеччини. Вплив населення держави на політичну ситуацію та державний устрій 

Німеччини . 

Ключові слова: державний устрій, політична система, політичні партії, етнічне 

населення. 

  

Німеччина - одна з провідних країн світу. Німеччина та Україна уже багато років 

поспіль пов'язані між собою двосторонніми стосунками. Німеччина — це важливий і 
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