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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, ПАРЛАМЕНТ, 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ, НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, ПАЛАТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ, КОНСТИТУЦИЯ, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

Тема магистерской диссертации – становление и функционирование 

современной парламентской системы в Республике Беларусь. Цель 

исследования – выявить особенности становления и функционирования 

представительной системы Республики Беларусь. 

Объектом исследования является белорусский парламент как высший 

орган государственной власти. Предмет исследования – специфика 

становления, развития и функционирования парламентской системы 

Республики Беларусь.  

Хронологические рамки исследования – 1991–2012 гг. Выбор нижней 

границы обусловлен обретением Республикой Беларусь фактической 

независимости в результате распада Советского Союза. Верхняя граница 

настоящего исследования избрана исходя из стремления рассмотреть 

деятельность парламента комплексно, в рамках созывов, полностью 

отработавших свой срок. 

Научная новизна состоит в том, что в результате исследования выделены 

этапы развития парламентской системы в независимой Беларуси, а также 

выявлены характерные особенности белорусской представительной системы. 

Среди них следует отметить невысокую степень партийного 

представительства, с устойчивой тенденцией к уменьшению числа партийных 

депутатов с каждым последующим созывом; отсутствие партийных фракций в 

парламенте вместе с невозможностью их создания согласно действующему 

законодательству; низкое проявление депутатами нижней палаты 

законодательной инициативы, а также некоторое ограничение полномочий 

парламента в пользу исполнительной власти. Эти специфические черты 

парламентской системы современной Беларуси детерминированы характером 

исторического развития белорусского общества и государства. 

Структурно работа состоит из введения, трёх глав, которые разделяются на 

параграфы, заключения, списка источников и литературы, а также 

приложений. Объём работы 81 страница. Работа содержит 7 приложений. 

Список литературы и источников насчитывает 117 пунктов.  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
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РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, ПАРЛАМЕНТАРЫЗМ, ПАРЛАМЕНТ, 

ВЯРХОЎНЫ САВЕТ, НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД, ПАЛАТА 

ПРАДСТАЎНІКОЎ, САВЕТ РЭСПУБЛІКІ, КАНСТЫТУЦЫЯ, 

ЗАКАНАДАЎСТВА, ПРАДСТАЎНІЧАЯ СІСТЭМА. 

Тэма магістарскай дысертацыі - станаўленне і функцыянаванне сучаснай 

парламенцкай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь. Мэта даследавання - выявіць 

асаблівасці станаўлення і функцыянавання прадстаўнічай сістэмы Рэспублікі 

Беларусь. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца беларускі парламент як вышэйшы 

орган дзяржаўнай улады. Прадмет даследавання - спецыфіка станаўлення, 

развіцця і функцыянавання парламенцкай сістэмы Рэспублікі Беларусь. 

Храналагічныя рамкі даследавання - 1991-2012 гг. Выбар ніжняй мяжы 

абумоўлены набыццём Рэспублікай Беларусь фактычнай незалежнасці ў 

выніку распаду Савецкага Саюза. Верхняя мяжа дадзенага даследавання 

выбрана зыходзячы з імкнення разгледзець дзейнасць парламента комплексна, 

у межах скліканняў, якія цалкам адпрацавалі свой тэрмін. 

Навуковая навізна заключаецца ў тым, што ў выніку даследавання былі 

вылучаны этапы развіцця парламенцкай сістэмы ў незалежнай Беларусі, а 

таксама выяўлены характэрныя асаблівасці беларускай прадстаўнічай сістэмы. 

Сярод іх варта адзначыць невысокую ступень партыйнага прадстаўніцтва, з 

устойлівай тэндэнцыяй да памяншэння колькасці партыйных дэпутатаў з 

кожным наступным скліканнем; адсутнасць партыйных фракцый у 

парламенце разам з немагчымасцю іх стварэння згодна з дзеючым 

заканадаўствам; нізкая праява дэпутатамі ніжняй палаты заканадаўчай 

ініцыятывы, а таксама некаторае абмежаванне паўнамоцтваў парламента на 

карысць выканаўчай улады. Гэтыя спецыфічныя рысы парламенцкай сістэмы 

сучаснай Беларусі дэтэрмінаваны характарам гістарычнага развіцця 

беларускага грамадства і дзяржавы. 

Структурна работа складаецца з ўводзінаў, трох глаў, якія падзяляюцца на 

параграфы, заключэння, спісу крыніц і літаратуры, а таксама дадаткаў. Аб'ём 

работы 81 старонка. Работа змяшчае 7 дадаткаў. Спіс літаратуры і крыніц 

налічвае 117 пунктаў. 

  



GENERAL DESCRIPTION  
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 REPUBLIC OF BELARUS, PARLIAMENTARISM, THE PARLIAMENT, 

THE SUPREME COUNCIL, THE NATIONAL ASSEMBLY, THE HOUSE OF 

REPRESENTATIVES, THE COUNCIL OF THE REPUBLIC, THE 

CONSTITUTION, LEGISLATION, REPRESENTATIVE SYSTEM.  

 The theme of master's thesis is the establishment and functioning of the 

modern parliamentary system in the Republic of Belarus. The purpose of the study 

is to identify features of formation and functioning of a representative system of the 

Republic of Belarus.  

The object of study is the Belarusian Parliament as the highest institution of 

State power. Subject of research is the specificity of the formation, development and 

functioning of the parliamentary system of the Republic of Belarus.  

The chronological framework of the study – 1991-2012. The bottom border 

was selected due to the Republic of Belarus gaining de facto independence following 

the disintegration of the Soviet Union. The upper limit of this study was selected on 

the basis of the desire to consider the activities of Parliament comprehensively 

within the framework of the convocations, which completely exhausted your time. 

 Scientific novelty consists in the fact that the study highlighted the 

development stages of the parliamentary system in independent Belarus, and also 

identified the characteristic features of the Belarusian representative system. Among 

them it should mention a low degree of party representation, with the steady 

tendency to reduce the number of party deputies with each subsequent convening; 

the lack of party factions in Parliament, together with the inability to create them 

according to the current legislation; low expression of Deputies of lower House 

legislative initiatives, as well as limiting the powers of the Parliament in favor of the 

Executive branch. These specific features of modern Belarus the parliamentary 

system deterministic nature of the historical development of the Belarusian society 

and the State.  

Structurally, the work consists of an introduction, three chapters, which are 

divided into paragraphs, conclusion, list of sources and literature, as well as 

applications. Volume 81 pages. The work contains 7 applications. The list of 

references and sources consists of 117 points. 

 


