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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Розглянути конституційне право в трьох аспектах: як галузь
національного права, як науку і як навчальну дисципліну. Для досягнення
поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: з’ясувати поняття
конституційного права України як галузі права, визначити предмет, джерела,
метод і систему галузі конституційного права, проаналізувати структуру
конституційно-правових норм і конституційно-правових відносин, розкрити
зміст поняття конституційно-правової відповідальності, охарактеризувати
конституційне право як науку та навчальну дисципліну, її місце й роль у
системі юридичних наук.
ВСТУП
З проголошенням незалежності, а згодом і з прийняттям Конституції
України у 1996 р. почався науковий процес розв’язання теоретичних проблем
конституційного права України. Це зокрема, підтверджується тим, що за час,
який пройшов після прийняття Основного Закону нашої держави, докорінним
чином змінилася нормативно-правова база цієї галузі: на підставі Конституції
України було прийнято багато нових законів та конституційно-правових актів.
Актуальність даної дисципліни полягає в тому, що конституційне право
України досліджує головні інститути цієї галузі права, з’ясовує тенденції їх
становлення та розвитку в період розбудови української державності, виявляє
загальні та особливі риси конституційно-правового регулювання, обумовлені
притаманними
Україні
властивостями:
соціальними,
економічними,
політичними, науковими та національними традиціями.
Вивчення курсу ―Конституційне право‖ допоможе засвоїти основні
положення теорії конституційного права як галузі, науки та навчальної
дисципліни; їх порівняльні характеристики з правовими стандартами
конституційного права країн світу; і, нарешті, допоможе засвоїти певний масив
нормативно-правової бази, навчитися працювати з основним законом,
з’ясовувати його зміст, особливості, засоби застосування тощо.
1. Поняття, предмет, метод та джерела галузі конституційного права.
Термін „конституційне право‖ використовується у правознавстві для
позначення трьох явищ: по-перше, відповідної галузі національного права
держави, по-друге, галузевої юридичної науки і, по-третє, навчальної
дисципліни в системі вищої освіти.
Конституційне право - це провідна галузь права, яка являє собою систему
правових норм, що регулюють відносини народовладдя, закріплюючи при
цьому основи конституційного ладу України, загальні засади правового статусу
людини і громадянина, територіальний устрій, систему державних органів та
основні положення і принципи організації місцевого самоврядування в Україні.
До кваліфікаційних ознак конституційного права, що в сукупності дають
змогу виокремити цю галузь права як таку, належать предмет і метод правового
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регулювання, соціальне призначення, роль і принципи конституційного права,
його завдання та функції, наявність конституційної (конституційно-правової)
відповідальності.
Конституційне право має свій предмет правового регулювання. Він
пов’язаний з регламентацією політико-правових відносин, що спрямовані на
реалізацію державно-владних функцій, забезпечення прав і свобод особи. Отже,
предмет галузі конституційного права – це особливе коло суспільних
відносин, що виникають і діють у різних сферах життєдіяльності суспільства.
Він є особливим, подвійним, що включає в себе дві найбільш важливі складові:
1) відносини, що визначають форму української держави (владновідносини);
2) відносини, що визначають основи правового статусу людини і громадянина в
Україні (відносини між особою і державою).
Ці відносини мають відправний, базовий характер та стосуються усіх
складових суспільного ладу: політичної, економічної, соціальної та культурнодуховної сфер. Також ці відносини є політико-правовими так, як, з одного боку,
характеризують політику Української держави у відповідній сфері суспільного
буття, а з іншого – являють собою правову форму здійснення цієї політики.
Якщо розглядати предмет галузі конституційного права України більш
детально, то він включає:
1. Відносини політичного характеру, що характеризують якісні риси
держави – державний суверенітет, форму правління, форму державного устрою,
демократичний державний режим, належність і суб’єкти публічної влади,
основні засади організації та функціонування політичної системи.
2. Найважливіші економічні відносини, що характеризують існуючі в
суспільстві форми власності, ступінь гарантованості захисту прав власника,
способи господарської діяльності тощо
3. Відносини, що характеризують найсуттєвіші взаємозв’язки держави з
особою і складають основи правового статусу людини і громадянина. Це
відносини, що визначають: а) належність особи до громадянства України; б)
основні права, свободи та обов’язки особи; в) їх гарантованість з боку держави.
4. Відносини, що виникають з приводу організації та діяльності органів
державної влади України.
5. Відносини, що складаються в процесі реалізації права народу України на
самовизначення (вибори, референдум).
6. Відносини, котрі визначають принципи організації та функціонування
місцевого самоврядування в Україні, діяльності його органів тощо.
Отже, це відносини, котрі стосуються усіх найважливіших сфер
життєдіяльності суспільства.
Характеристика конституційного права не вичерпується його предметом.
Велике значення має метод конституційно-правового регулювання – це
сукупність прийомів і способів, за допомогою яких упорядковуються суспільні
відносини, що складають предмет галузі конституційного права.
Для конституційного права як провідної галузі національної системи права
характерний метод, що складається з сукупності таких способів правового
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регулювання:
- поєднання імперативного і диспозитивного способів при домінуванні
імперативного. Імперативний (категоричний) метод – це суворо обов'язковий,
побудований на засадах влади і підпорядкування варіант поведінки. Він
виключає свавілля і волюнтаризм органів державної влади та їх посадових осіб.
Диспозитивний метод регулювання суспільних відносин передбачає
можливість обрання суб'єктами правових відносин, рівних за правовим
статусом, варіанту поведінки у межах чинного законодавства;
- поєднання субординації (базується на відносинах влади та підлеглості, на
правовій нерівності сторін; застосовується при регулюванні відносин, в яких
однією із сторін виступає орган держави, наділений владними
повноваженнями) і координації (передбачає рівноправність і незалежність
учасників відносин, надає їм можливість у рамках, встановлених законом,
самостійно визначати взаємні права та обов’язки);
- поєднання зобов’язань, дозволяння і заборон. Наприклад, метод
зобов’язання передбачає, що «кожен зобов'язаний неухильно додержуватися
Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей» (ст. 68); дозволяння – дає можливість відповідному
суб'єктові діяти за тих чи інших обставин на свій розсуд (ч.1 ст.41 Конституції
України закріплює: „кожен має право володіти, користуватися й
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності‖); метод заборони – суб'єктам конституційного права забороняються
відповідні дії, наприклад, «цензура заборонена» (ч. 3 ст. 15 Конституції
України) тощо;
Регулювання державно-правових відносин, що за своєю природою та
змістом є надзвичайно складними, здійснюється, зазвичай, не одним, а
декількома методами. Отже, метод галузі конституційного права має
комплексний характер, характеризується загальним характером, максимально
високим юридичним рівнем, імперативним, універсальним та установчим
характерами, поєднанням прямого та опосередкованого регулювання. За його
допомогою регулюються не всі, а найбільш важливі політичні, економічні,
соціальні культурні (духовні) та інші відносини, що визначають зміст і основні
напрями розвитку суспільства.
Джерела галузі конституційного права України – це зовнішня форма
вираження (об’єктивації) встановлених чи санкціонованих народом, державою,
органами місцевого самоврядування конституційно-правових норм, що мають
юридичну силу. Вони закріплюють найважливішу сферу політико-правових
відносин, що виникають у процесі здійснення народовладдя, є результатом
правотворчості державних органів і безпосереднього творення права самим
народом, причому така правотворчість має особливий характер, оскільки вона
закріплює найважливіші відносини – відносини влади.
У сучасній науці конституційного права виділяють дві основні сфери
джерел конституційного права: природне право і позитивне право.
Природне право відображає загальнолюдські уявлення про свободу,
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справедливість, невідчужуваність прав людини. Воно має особливо суттєве
значення для конституційного права України, що повинне забезпечити охорону
свободи людини, виступає критерієм демократизму всієї правової системи
України. В Конституції України закріплені всі найважливіші природні права
(право на життя, на недоторканність особи, право територіальної громади на
місцеве самоврядування тощо). Це свідчить про те, що приписи природного
права набувають чіткої правової оболонки і позитивне право зливається з
природним правом. Усвідомлення природного права як джерела
конституційного права, його розуміння як вищого імперативу для всіх гілок
влади унеможливлює внесення до Конституції та законів України таких змін,
які б призвели до ліквідації конституційного ладу, реставрації тоталітаризму в
Україні.
Джерела позитивного конституційного права України систематизуються за
їх юридичною силою та поділяються на конституційні, законодавчі, підзаконні
та локальні джерела. Підзаконні джерела права не можуть суперечити
конституційним і законодавчим, а локальні джерела не можуть суперечити
конституційним, законодавчим і підзаконним джерелам, тобто джерела
національного права за змістом являють собою певну ієрархію.
До них належать:
1. Конституція України, яка є головним джерелом конституційного права.
Вона встановлює найбільш важливі норми і принципи, на основі яких
здійснюється детальна правова регламентація в різних формах. Норми
Конституції України, як закріплено ч. 3 ст. 8 Основного Закону, мають пряму
дію і не передбачають додаткової регламентації для застосування.
2. Закони України, що мають найбільшу після Конституції України
юридичну силу, приймаються Верховною Радою України або шляхом
всеукраїнського референдуму і є найбільш поширеним джерелом
конституційного права України. Закони за юридичною силою поділяють на
конституційні, органічні (додаткові) та звичайні, але Конституція України не
встановлює чітких критеріїв такої класифікації.
3. Інші акти нормативного характеру, що містять конституційно-правові
норми і приймаються Верховною Радою України (Декларація про державний
суверенітет України від 16 липня 1990 р., яка встановила загальні принципи
конституційно-правового розвитку України) або шляхом всеукраїнського
референдуму (конституційні акти всеукраїнських референдумів 1 грудня 1991
р. і 16 квітня 2000 р.). Відповідно до Рішення Конституційного Суду України
від 27 березня 2000 р. акти всеукраїнських референдумів мають виключно
імперативний характер, тобто є загальнообов'язковими до виконання на
території України з часу їх оприлюднення, не потребують санкціонування з
боку будь-якого державного органу, а їх невиконання чи неналежне виконання
має своїм наслідком юридичну відповідальність.
4. Нормативні укази Президента України, що містять конституційноправові норми.
5. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що містять
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конституційно-правові норми.
6. Акти Центральної виборчої комісії (ЦВК) і територіальних виборчих
комісій.
7. Рішення Конституційного Суду України, в яких, встановлюється
конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України,
актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, подається офіційне тлумачення
Конституції та законів України.
8. Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною
Радою України. Такі договори, згідно ч. 1 ст. 9 Конституції України, є
частиною національного законодавства України.
9. Нормативно-правові акти колишніх СРСР та УРСР, які є джерелами
конституційного права України в силу принципу правонаступництва.
10. Акти органів місцевого самоврядування: статути територіальних
громад сіл, селищ та міст, а також рішення, якими затверджуються положення
про органи самоорганізації населення.
11. Правовий договір. Особливе місце в системі джерел конституційного
права України посідав Конституційний Договір між Верховною Радою України
та Президентом України «Про основні засади організації та функціонування
державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття
нової Конституції України» від 8 червня 1995 р.
12. Регламент Верховної Ради України. Це процесуальний нормативний акт
фіксує правову регламентацію порядку діяльності Верховної Ради України.
Регламент – похідний від Конституції України акт, який приймається на її
основі, конкретизує її положення, забезпечує перехід норм Основного Закону зі
«статики» в «динаміку».
Важливим критерієм розмежування джерел конституційного права є
територія їх дії. Джерела конституційного права можуть бути
загальнодержавними
та
локальними.
Загальнодержавні
джерела
конституційного права діють на всій території України. Це — Конституція
України, акти всеукраїнського референдуму, закони України, укази Президента
України тощо. Локальні джерела конституційного права діють на певній
території України і їх дія не поширюється на всю територію держави. У свою
чергу локальні джерела конституційного права України поділяються на акти
місцевих органів державної влади, акти Автономної Республіки Крим (акти
референдуму Автономної Республіки Крим, постанови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим); акти інших суб'єктів місцевого самоврядування
(акти місцевих референдумів, статути територіальних громад міст й інших
адміністративно-територіальних одиниць).
За часом дії джерела конституційного права поділяються на постійні і
тимчасові. Більшість джерел конституційного права України мають постійно
діючий характер, тобто приймаються на невизначений термін дії. Втрата ними
чинності відбувається за умови набуття чинності іншим джерелом
конституційного права, що скасовує дію попереднього. До постійно діючих
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джерел конституційного права належать Конституція України, акти
всеукраїнського референдуму, закони України, висновки і рішення
Конституційного Суду України тощо. Разом з тим ці джерела конституційного
права не є «вічними». Чинне законодавство передбачає умови їх зміни,
доповнення чи скасування. Наприклад, Розділ XIII Конституції України
визначає механізм внесення змін до Основного Закону.
Тимчасові джерела конституційного права України діють на визначений
період у чітко визначених хронологічних межах чи за визначених умов, після
чого їх чинність втрачається. Зокрема, Закон України «Про правовий режим
надзвичайного стану» набуває чинності у повному обсязі за умови оголошення
надзвичайного стану і діє до його припинення.
Наступним критерієм розмежування джерел конституційного права є їх
чинність. Прийнято розрізняти чинні джерела конституційного права, тобто
діючі, і нечинні. До чинних джерел конституційного права України належать
Конституція України, Закон України «Про вибори народних депутатів України»
тощо.
Нечинні, або ж історичні, джерела конституційного права України — це
джерела конституційного права України, які свого часу були чинними, але в
силу історичного розвитку конституційного права втратили свою дієвість. Це,
наприклад, Конституція УСРР 1919 р.. Конституційний Договір 1995 р. тощо.
Від історичних джерел конституційного права, що на сьогодні втратили
чинність, слід відрізняти нелегітимні акти, що не набули чинності, зокрема, в
силу свого неконституційного характеру.
За національною належністю джерела конституційного права поділяються
на національні та міжнародні. До національних джерел конституційного права
слід відносити ті з них, що мають національне походження, тобто прийняті на
території України відповідними суб'єктами конституційної правотворчості
(Конституція України, закони України тощо). Міжнародні джерела
конституційного права України — це чинні міжнародні договори України у
сфері конституційного права, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України. Тобто джерела міжнародного права — це акти, що
імплементовані у чинне конституційне законодавство (наприклад, Пакт про
громадянські та політичні права людини тощо).
З метою формування гармонійної системи джерел конституційного права
України та уникнення юридичних конфліктів між її складовими елементами
доцільним є прийняття спеціального закону про нормативні правові акти
України. Закон про нормативно-правові акти України має нормативне
визначити поняття «джерело права»; систему джерел права України; їх
субординацію і порядок вирішення юридичних конфліктів між джерелами
права.
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Конституційне право, як і інші галузі, є сукупністю правових норм, що
встановлюються і охороняються державою. Але конституційне право
відрізняється від інших галузей права насамперед специфікою тієї сфери
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суспільних відносин, на регулювання яких спрямовані норми цієї галузі. Таким
чином, ця галузь права як і інші, з одного боку, являє собою сукупність
правових норм, що мають внутрішню єдність, загальні ознаки, а з другого —
відрізняється від норм інших галузей права. Конституційне право України провідна галузь національної правової системи.
Конституційне право має свій предмет правового регулювання, пов'язаний
з регламентацією політико-правових відносин по реалізації державно-владних
функцій, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина. Специфіка
предмета цієї галузі права проявляється в тому, що її норми регламентують
відносини, які складаються в усіх сферах життєдіяльності суспільства:
політичній, економічній, соціальній, духовній. Законодавство регулює базові
відносини у цих сферах і його норми закріплюють насамперед основні
принципи, що визначають устрій держави і суспільства. У них проявляються
якісні характеристики держави: суверенітет, форма державного устрою,
належність
влади
народові,
політична,
економічна,
ідеологічна
багатоманітність, суб'єкти державної влади, загальні основи функціонування
політичної системи України, символи держави. Джерела конституційного пpaва
- це сила, що створює цю галузь права, перетворює його життєву об'єктивність,
причому в певних формах.
2. Система галузі конституційного права
У загальному вигляді систему конституційного права можна уявити як
своєрідне утворення, що складається з трьох відносно самостійних, але
надзвичайно тісно пов’язаних блоків: принципів конституційного права, його
інститутів і норм.
Принципи конституційного права – це фундаментальні, вихідні засади,
якими пронизана та на яких базується галузь. Це своєрідний каркас, який
складає основу конституційного права, об’єднує його в єдине ціле, визначає
його характер і динамічну спрямованість.
Усі принципи конституційного права поділяються на загальні (мають
визначальне значення для багатьох конституційно-правових норм,
декларуються безпосередньо в Конституції України, до них слід віднести
принципи: народного суверенітету, розподілу влад, невідчужуваності та
непорушності прав людини та громадянина тощо) і спеціальні (мають
визначальне значення для конкретних конституційно-правових відносин).
Конституційно-правова норма – це загальнообов’язкове правило
поведінки, встановлене або санкціоноване державою з метою охорони та
регулювання суспільних відносин, які становлять предмет галузі
конституційного права.
Ці норми є особливим різновидом норм національної правової системи. Їм
властиві риси, притаманні всім правовим нормам. Разом з тим, конституційноправові норми мають ряд специфічних якостей і ознак, які дають змогу
виділити конституційне право в окрему галузь. Від інших видів правових норм
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вони відрізняються: а) змістом, оскільки регулюють особливе коло суспільних
відносин – відносини народовладдя; б) установчим характером, оскільки вони
встановлюють порядок створення правових норм, обов’язковий для всіх інших
галузей права; в) вищою юридичною силою щодо інших правових норм;
г) особливостями структури (для них, як правило, не характерна тричленна
структура – гіпотеза, диспозиція та санкція). Деякі конституційно-правові
норми, а саме норми-принципи, норми-декларації, норми-цілі, взагалі мають
лише диспозицію, інші мають і диспозицію, і гіпотезу. Санкція міститься в
конституційно-правових нормах лише в окремих випадках.
До характерних ознак конституційно-правових норм необхідно віднести
такі: найбільшу стабільність у порівнянні з нормами інших галузей права;
підвищений рівень охорони з боку держави; прямий характер їх дії; особливий
механізм реалізації. Конституційно-правовим нормам властивий також
політичний характер, оскільки основним предметом цієї галузі права є
державно-політичні відносини влади, тобто політичні відносини, що виникають
і здійснюються у сфері функціонування держави.
Специфічним є коло суб’єктів, які вповноважені застосовувати
конституційно-правові санкції. Це, насамперед, народ, територіальні громади
(населення адміністративно-територіальних одиниць), органи державної влади
та органи місцевого самоврядування.
Конституційно-правові норми класифікують за різними ознаками.
Найпоширенішою є класифікація конституційно-правових норм за їх змістом,
який розкривається перш за все через предмет правового регулювання,
уявлення про який дає система (зміст) Конституції України. Залежно від змісту
конституційно-правові норми поділяють на матеріальні та процесуальні.
Матеріальні норми права виражають зміст діяльності державних органів,
визначаючи їх правовий статус, а процесуальні норми закріплюють порядок,
способи, методи здійснення цієї діяльності шляхом встановлення конкретних
організаційно-правових (процесуальних) форм реалізації матеріальних норм
права. Матеріальні норми відповідають на запитання «що робити?», а
процесуальні – «як робити?»; взаємозв’язок між ними – це зв’язок змісту та
форми. Конституційне право особливим чином поєднує в собі елементи
матеріальних та процесуальних норм, воно є, так би мовити, матеріальнопроцесуальним. Нині не існує достатніх підстав для виокремлення з
конституційного права його конституційно-процесуальної галузі. До того ж у
багатьох випадках практично неможливо поділити конституційно-правові
норми на матеріальні та процесуальні й зосередити останні в одному
процесуальному акті.
Розрізняють також регулятивні та охоронні конституційно-правові норми.
Регулятивні норми можуть бути зобов’язальними (які встановлюють обов’язок
особи вчинити певні позитивні дії), заборонними (які зобов’язують
утримуватися від учинення тих чи інших дій) та уповноважуючими (які дають
права на застосування тих чи інших позитивних дій).
За мірою визначеності конституційно-правові норми бувають: абсолютно
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визначеними, імперативними, які передбачають лише чітко визначений варіант
поведінки (приміром, обрання Президента України народом України на основі
загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування
строком на 5 років); відносно визначеними, які передбачають певну свободу
вибору.
Відносно визначені норми поділяють на ситуаційні, факультативні,
диспозитивні. Ситуаційні норми дають можливість вирішувати питання залежно
від конкретних ситуацій, що складаються в процесі здійснення влади народом
України. Факультативні норми поряд з основним варіантом передбачають і
інший, факультативний варіант. Диспозитивні норми надають право обирати
варіанта поведінки на власний розсуд, якщо на це в законі немає конкретної
заборони.
За сферою дії ці норми бувають загальні та локальні. За тривалістю дії –
постійні та тимчасові. Їх можна класифікувати і також за органами, що
видають нормативні акти (норми, видані Верховною Радою України,
Президентом України, органами місцевого самоврядування).
За структурою (побудовою) – їм не характерна трьохчленна структура:
найчастіше вони містять лише диспозицію або диспозицію і гіпотезу. Санкція
характерна конституційно-правовим нормам досить рідко. Частіше у
конституційно-правових нормах містяться відсилки до норм поточного
законодавства з приводу конкретних санкцій за невиконання тих чи інших
конституційних приписів.
Конституційно-правові норми можна поділяти також за їх юридичною
силою: норми що містяться в Конституції та законах України, указах
Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, актах органів
місцевого самоврядування тощо.
Інститут конституційного права – це відносно самостійна сукупність
конституційно-правових норм, що регулюють певне коло однорідних
суспільних відносин. Це – головна складова галузі конституційного права.
Система галузі конституційного права України складається з
найважливіших конституційно-правових інститутів, які можна поділити на:
- загальні (складні), до них належать інститути: основ правового статусу
людини і громадянина; безпосередньої демократії; основ організації і
функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування тощо;
- головні, котрі входять до складу загальних (наприклад, до складу
загального інституту безпосередньої демократії входять такі головні: інститут
виборів, інститут референдуму, інститут інших засобів безпосередньої
демократії);
- початкові (інститут депутатського запиту, інститут імпічменту
Президента України тощо).
Інститути конституційного права у сукупності утворюють чітку систему,
основою якої є Конституція України. Зміст Основного Закону дає загальне
уявлення про систему цих інститутів (основи конституційного ладу України;
права, свободи та обов’язки людини і громадянина; вибори, референдуми;
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законодавча влада; Президент України; виконавча влада; адміністративнотериторіальний устрій; місцеве самоврядування). Але ці поняття не є
тотожними: система галузі є більш широким поняттям – охоплює всі
конституційно-правові норми, а система Конституції України — лише частину
цих норм, котрі знайшли своє відображення в основному джерелі права
України — Конституції України.
Можна запропонувати й іншу класифікацію інститутів конституційного права
залежно від відносин, що закріплені у джерелах конституційного права:
І. Інститут народовладдя: 1) безпосереднє народовладдя (пряма
демократія); 2) представницьке народовладдя (через обраних представників
народу); 3) місцеве самоврядування.
II. Інститут конституційного оформлення народовладдя: 1) конституційний
лад; 2) юридична конституція; 3) конституційні закони; 4) конституційна
законність; 5) конституційні звичаї, традиції.
III. Інститут правового статусу людини та громадянина: 1) громадянство
(постійний зв’язок особи й держави); 2) система основних прав і свобод
людини та громадянина; 3) гарантії основних прав і свобод.
IV. Інститут державного будівництва: 1) форма держави; 2) територіальна
організація України; 3) механізм держави.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, система галузі конституційного права – це об’єктивно
обумовлена сукупність інститутів, норм конституційного права, інших
складових елементів конституційного права, що регулюють найбільш важливі
суспільні відносини. Це складна система, елементи якої взаємодіють,
утворюють цілісну єдність. Серед інших галузей права вона вирізняється своєю
внутрішньою структурою – побудовою. Основним елементом системи є
конституційні норми, що мають свою специфіку, яка випливає з особливостей
суспільних відносин, які вони регулюють. Конституційно-правовим нормам
притаманні загальні ознаки юридичних приписів, тобто вони врегульовують
суспільні відносини, встановлюють обов'язкові правила поведінки, містяться у
правових актах Української держави; охороняються і забезпечуються в міру
необхідності примусовою силою держави. Від норм інших галузей права
конституційно-правові норми відрізняються: а) своїм змістом, сферою
суспільних відносин, на регулювання яких спрямовані; б) джерелами, в яких
вони містяться, оскільки найважливіші норми закріплені в Конституції України
і мають найвищу юридичну силу; в) установчим характером своїх приписів;
г) особливостями внутрішньої структури.
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3. Конституційно-правові відносини та конституційно-правова
відповідальність
Конституційно-правові відносини є результатом дії конституційноправових норм. Основою їх виникнення є безпосередня практична діяльність
суб’єктів конституційного права.
Конституційно-правові відносини – це суспільні відносини, врегульовані
конституційно-правовими нормами, суб’єкти цих відносин наділяються
взаємними правами та обов’язками згідно з приписами конституційно-правових
норм.
Найхарактернішими ознаками конституційно-правових відносин є те, що:
а) це найбільш суттєві суспільні відносини, котрі виникають у сфері
здійснення влади народом України;
б) це різновид політико-правових відносин, основним предметом їх
регулювання є політика, тобто та сфера життєдіяльності суспільства, яка
пов’язана з державною владою, зі змаганням різних політичних партій і
соціальних груп за здобуття та здійснення влади;
в) їм властиве особливе коло суб’єктів, головною ознакою яких є реалізація
державно-владних повноважень;
г) для них характерний особливий спосіб реалізації прав і обов’язків
учасників відносин;
д) вони виникають і реалізуються у сфері власне державної діяльності як
такої.
Конституційно-правові відносини найчастіше класифікують за їх
суб’єктами.
Суб’єкти конституційного права – це учасники суспільних відносин, що
наділені конституційною правосуб’єктністю.
Правосуб’єктність вміщує конституційну правоздатність (спроможність
суб’єкта мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки) та дієздатність
(здатність реалізовувати ці права та обов’язки).
Суб’єктами конституційно-правових відносин є:
- народ, як сукупність громадян різних національностей, якому належить
уся повнота влади на території держави, корінні народи й національні
меншини;
- громадяни, особи без громадянства, біженці;
- держава;
- органи державної влади;
- народні депутати та посадові й службові особи;
- політичні партії та громадські організації;
- територіальні громади, органи та інші суб’єкти місцевого
самоврядування;
- адміністративно-територіальні одиниці, передбачені Конституцією й
законами;
- державні та інші підприємства, установи й організації, навчальні й інші
державні, комерційні та приватні заклади тощо.
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Суб’єктами конституційно-правових відносин можна вважати також
виборчі комісії, загальні збори громадян за місцем проживання, постійні комісії
місцевих рад, асоціації депутатів.
Ключовим елементом складу конституційно-правових відносин є їх
об’єкти (це те, з приводу чого суб'єкти права вступають в юридичні зв'язки і на
що спрямовані їх права і обов'язки). Об’єкти конституційно-правових відносин
- це певні дії, особисті, соціальні чи державні блага з приводу яких учасники
(суб’єкти) вступають у суспільні відносини, що регулюються конституційноправовими нормами. Ці об’єкти можуть бути матеріальними та
нематеріальними.
Матеріальними об’єктами конституційно-правових відносин є: політичні
блага – конституційний лад, суверенітет, влада народу, державна влада,
громадянство, депутатський мандат, посада, територіальна цілісність тощо; дії
вповноваженого суб’єкта (парламенту, Президента України, народного
депутата тощо); дії зобов’язаних суб’єктів (підпорядкованих органів державної
влади, суб’єктів правовідносин, щодо яких прийняте відповідне рішення
Конституційного Суду України); речі та інші майнові й духовні блага
(власність, засоби виробництва, предмети споживання, гроші, цінні папери,
податки, збори, інтелектуальна власність, наукові й літературні твори,
образотворче мистецтво тощо); поведінка суб’єктів конституційно-правових
відносин; результати поведінки суб’єктів таких відносин; природні об’єкти.
Нематеріальними об’єктами конституційно-правових відносин є: особисті
нематеріальні блага людини та громадянина (життя, здоров’я, честь, гідність);
певні соціальні властивості й риси об’єднань, спільнот; духовні цінності.
Зміст конституційно-правових відносин – це реальна поведінка суб’єктів
(фактичний склад) та сукупність прав і обов’язків учасників цих правовідносин
(юридичний склад).
Виникненню конкретних конституційно-правових відносин передує
юридичний факт. З нього починається реалізація конституційно-правових норм
і завдяки юридичному факту конкретний суб’єкт стає учасником цих
правовідносин, має відповідні права і обов’язки. Юридичний факт – це
конкретні обставини, з якими пов’язане все життя конституційно-правових
відносин, їх виникнення, зміна та припинення.
Юридичні факти формулюються у гіпотезах конституційно-правових норм
і залежно від їх зв'язку з індивідуальною волею суб'єкта поділяються на дві
групи: події та дії.
Події – це такі обставини, котрі об’єктивно не залежать від волі суб'єктів
(наприклад, народження або смерть фізичної особи; досягнення громадянином
України вісімнадцятирічного віку, що згідно зі ст. 70 Конституції України є
підставою виникнення правовідносин з реалізації активного виборчого права
тощо). Дії – це юридичні факти, що залежать від волі та свідомості суб'єктів
конституційно-правових відносин. Під кутом зору законності дії поділяються
на правомірні та неправомірні. Правомірні дії зумовлюють виникнення у
суб'єктів прав та обов'язків, передбачених конституційно-правовими нормами.
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Неправомірні дії – це юридичні факти, що суперечать вимогам конституційноправових норм. Вони можуть стати підставою для притягнення відповідних
посадових осіб та органів публічної влади до відповідальності.
Конституційно-правова відповідальність – це особливий вид юридичної
відповідальності, встановлений нормами конституційного права, що має
складний політико-правовий характер, настає за скоєння конституційноправового делікту та знаходить вияв у особливих негативних наслідках для
суб’єкта такого правопорушення.
Коло суб’єктів конституційно-правової відповідальності особливе, воно є
вужчим за коло суб’єктів конституційного права. Суб’єктами конституційноїправової відповідальності можуть бути вищі посадові особи, органи державної
влади та місцевого самоврядування тощо.
Формами (санкціями) конституційної відповідальності є скасування чи
припинення дії антиконституційного акта, усунення глави держави з посади в
порядку імпічменту, визнання виборів чи результатів референдуму недійсними,
офіційне визнання роботи державних органів, вищих посадових осіб
незадовільною (у тому числі й шляхом висловлення вотуму недовіри уряду),
дострокове розформування підзвітного органу та інше.
Конституційне правопорушення (делікт) – це винна поведінка суб’єкта
конституційного права, що порушує норми конституційного права й не являє
собою при цьому ні кримінального, ні адміністративного, ні цивільного, ні
дисциплінарного правопорушення. Делікт є підставою для настання
конституційно-правової відповідальності.
Конституційно-правовій відповідальності властивий політичний характер,
оскільки конституційні правовідносини пов’язані з такими соціальними
явищами, як влада, народ, держава, нація, політика.
Особливістю конституційно-правової відповідальності є й те, що у
багатьох випадках вона детально не конкретизується. Часом законодавець лише
вказує на можливість такої відповідальності.
Як засіб забезпечення приписів правових норм конституційно-правова
відповідальність втілюється в життя двояко: 1) безпосередньо в межах
конституційних правовідносин; 2) через норми інших галузей права.
Конституційно-правова відповідальність буває двох видів:
1) ретроспективною, тобто відповідальністю за минуле;
2) позитивною – відповідальною поведінкою, відповідальним ставленням
особи (органу) до своїх обов’язків, належним виконанням своїх обов’язків,
підзвітністю, юридичною компетентністю.
У сфері конституційних відносин домінує саме позитивна відповідальність,
а ретроспективна відіграє роль допоміжної, хоча далеко не другорядної
відповідальності.
Підставами відповідальності за конституційним правом є нормативні та
фактичні умови. Нормативна умова передбачає лише можливість юридичної
відповідальності, а фактична настає за наявності юридичних фактів.
Підставами позитивної відповідальності можуть бути: бездіяльність
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посадової особи, недосягнення поставлених цілей і завдань, неефективна
робота певних органів тощо.
Ретроспективна відповідальність настає лише тоді, коли для цього є
нормативна основа, тобто пряма вказівка в законі. Фактичною підставою
відповідальності в ретроспективному плані є вчинення правопорушення.
Об’єктом правопорушення за конституційним правом є ті відносини, які
регламентуються нормами цієї галузі права. Сутність даних відносин полягає в
тому, що це найбільш важливі, фундаментальні відносини, в основі яких лежать
ідеї та практика повновладдя народу України. Ось чому об’єктом
правопорушення можуть бути владовідносини у сфері реалізації прав і свобод
громадян, видання актів державних органів, виборчих прав громадян тощо.
При цьому доцільно звернути увагу на те, що порушення конституційноправових норм може тягти за собою як конституційно-правову (конституційну)
відповідальність, так і відповідальність, передбачену іншими галузями права
(кримінальним, адміністративним). Наприклад, згідно зі ст. 65 Конституції
України захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України,
шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Порушення
громадянами України вимог цієї конституційно-правової норми тягне за собою
адміністративну або кримінальну відповідальність.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Питання конституційних відносин є одним з найважливіших у теорії
конституційного права. Виявлення характеру таких відносин, їх змісту та
особливостей дозволяє відмежувати конституційне право від інших галузей
права, розкрити його функціональне призначення. Конституційні відносини є
результатом дії норм конституційного права, хоча це зовсім не значить, що такі
відносини виникають безпосередньо з цих норм: основою їх виникнення є
безпосередня практична діяльність суб'єктів конституційного права.
Інститут конституційно-правової відповідальності є одним із тих
системоутворюючих факторів, які дають змогу вважати конституційне право
самостійною галуззю системи національного права України. Як бачимо, деякі з
наведених ознак конституційно-правової відповідальності є застарілими і не
відповідають рівню нових відносин, які складаються на сучасному етапі
розвитку в галузі конституційного права, і невиправдано ускладнюють їх.
Зрозуміло також, що конституція та конституційні закони не можуть бути
єдиним джерелом конституційно-правової відповідальності, оскільки більшою
мірою вони покликані регламентувати лише основи всіх видів юридичної
відповідальності, які підлягають подальшій конкретизації в галузевому
законодавстві. Однак, в системі конституційного права України недостає
інтеграційної ланки, яка б впорядкувала всі складові конституційно-правової
відповідальності. Для цього необхідно розробити та прийняти закон України
"Про конституційну відповідальність", в якому були б чітко визначені
юридичні підстави для настання несприятливих наслідків конституційної
відповідальності, а так само і процедурні питання відставки вищих посадових
осіб.
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4. Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна
Наука конституційного права – галузева юридична наука, що являє собою
цілісну систему знань, висновків та ідей щодо основ повновладдя народу,
правового статусу людини і громадянина, організації та діяльності органів
державної влади, засад місцевого самоврядування.
Предметом науки конституційного права є: конституційно-правові норми,
конституційно-правові відносини, політико-правова практика і конституційноправові доктрини.
Предмет науки конституційного права є досить об’ємним та має тенденцію
до подальшого розширення, так як політико-правова практика ставить нові
проблеми, на які наука має надати обґрунтовані відповіді. До предмету
належать не тільки норми й інститути відповідної галузі права, але й аналіз
значного кола політико-правових відносин, їх специфіки, засади їх виникнення,
розвитку, припинення. Важливим завданням науки є з’ясування ефективності
дії конституційно-правових норм та інститутів, надання пропозицій щодо
підвищення результативності їх впливу на суспільні відносини тощо.
Наука конституційного права вивчає практику реалізації конституційноправових норм, досліджує закономірності розвитку галузі конституційного
права, формулює практичні рекомендації з метою вдосконалення її норм і
конституційно-правових відносин в цілому. До предмету науки також належить
розробка комплексних теоретичних проблем становлення народовладдя в
Україні та його конституційно-правового регулювання, сутність суверенітету
(народного, національного, державного), а також форми реалізації
народовладдя на практиці. Наука аналізує проблеми та труднощі
конституційного процесу, визначає шляхи їх вирішення.
За умов становлення в нашій державі конституціоналізму на основі
загальнолюдських цінностей важливим предметом науки є аналіз сутності
Конституції України, її принципів, функцій, порядку її прийняття та зміни, ролі
конституційного законодавства у формуванні громадянського суспільства та
правової держави.
Методологічні аспекти конституційно-правових досліджень загалом
складають ті загальні питання, без вирішення яких не можна вивчати окремо
взяті їх аспекти. Методологічна культура юриста - це його і світоглядна
зрілість, і соціологічна грамотність, і правова інформованість, і професійна
майстерність. Значення методології не обмежується тільки вивченням
конституційного права чи інших юридичних наук, вона необхідна і для
практичної діяльності.
Сучасна юридична наука по-різному тлумачить поняття методології. Під
методологією розуміють сукупність певних теоретичних принципів, логічних
прийомів і конкретних способів дослідження предмета науки; визначають, що
це наука про методи; розуміють її як систему певних теорій, принципів, законів
і категорій, що відображають процес пізнання.
Зважаючи на це, методологію конституційного права слід визначити як
складне утворення, що включає в себе цілу систему різноманітних підходів,
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методів, логічних прийомів та інших можливих засобів пізнання і
вдосконалення конституційно-правових явищ.
Аналогічно як методологія є вихідним поняттям у механізмі юридичного
пізнання, так само і метод можна розглядати як вихідну базисну категорію
методології. Юридична і філософська література найбільш поширено дає таке
визначення методу - це спосіб побудови і обґрунтування системи знання:
сукупність прийомів і операцій практичного і теоретичного освоєння дійсності.
Залежно від визначеності предмета дослідження всі методи поділяються на
загальні і окремі. Такий поділ можливий тільки за умови їх порівняння. Якщо
автори стверджують конкретність якогось методу, то ця конкретність виступає
тільки у відношенні щодо іншого методу.
Будь-який підручник із конституційного права викладення методології
науки насамперед починає з оголошення методу діалектичного матеріалізму, як
найголовнішого і всезагального методу. Але нам здається, що ще очікують на
свої дослідження такі категорії діалектики, як можливість і дійсність (при
дослідженні, наприклад, вчення про форму правління і форму державного
устрою України), форма і зміст (при дослідженні проблем норми
конституційного права, нормативно-правового акту і т. ін.), сутність і явище,
простір і час, ціле й частина тощо. По-новому мають бути використані і закони
діалектики (єдності й боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у
якісні, заперечення). Так, в юриспруденції увага традиційно загострювалась на
боротьбі протилежностей, тоді як діалектикою передбачена їхня єдність.
Наголошувалося чи не на обов'язковому революційному подоланні протиріч,
хоча діалектика не заперечує і ролі еволюційних процесів. Перебільшувалось
заперечення як таке, і, навпаки, применшувалось або й ігнорувалось
положення, що діалектичне заперечення передбачає і наступність, зв'язок
нового із старим, свого роду повторюваність на вищій стадії розвитку деяких
якостей нижчих стадій.
Тепер конкретно про деякі методи. Порівняльний метод - останнім часом
набув особливої актуальності. Порівняння в конституційному праві розуміють
як процес відображення і фіксації відношень тотожності, подібності в
державно-правових явищах, у т.ч. на рівні різних країн. Порівнянню в процесі
вивчення конституційного права властивий цілий ряд пізнавальних функцій:
пізнання одиничного, особливого й загального в конституційно-правових
явищах. При цьому віднайдення загальних рис зазначених явищ стає суттєвою
передумовою до проникнення в їх сутність, опанування властивих їм
закономірностей. Порівняння дозволяє класифікувати конституційно-правові
явища, виявити їх історичну послідовність, генетичні зв'язки між ними.
Основними об'єктами порівняння вважають різноманітні інститути
конституційного права, нормативні акти, організаційну форму державноправового управління, матеріали юридичної практики і положення юридичної
теорії. Порівняння здійснюється у формі зіставлення або протиставлення.
Порівняння набуває науковості тільки у тому випадку, коли порівнюються не
випадкові, а типові факти, враховуються взаємозв'язок з конкретною
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обстановкою, причинами виникнення, динаміка розвитку. Порівнювані факти
мають бути достовірними й відображати тенденції розвитку конституційного
права. Порівняльний метод у конституційному праві не слід ототожнювати із
порівняльним правознавством і порівняльним державознавством.
Спеціально-юридичний метод полягає в описі конституційно-правової
практики, конституційних норм тощо. За його допомогою встановлюються
зовнішні ознаки конституційно-правових явищ, їх відмінності, виробляються
поняття та їх формулювання. Завданням цього методу є аналіз змісту чинного
законодавства і практики його застосування державними органами.
Системно-функціональний метод - необхідний в юридичній науці через
системно-функціональну природу конституційного права. Адже право,
держава, їх структурні підрозділи є відкритими системами, тобто такими, що
самі складаються із систем більш низького порядку і входять в системи більш
широкі. I право, і держава функціонують в них, тобто виконують певні функції,
що, в першу чергу, визначає актуальність використання системнофункціонального методу в пізнанні цих складних явищ. Так, початкова клітина
конституційного права - його норма є частиною цілісної і єдиної системи
конституційного права. Ось чому норму права можна пізнати з необхідною
глибиною і повнотою лише в тісному логічному зв'язку з іншими нормами.
Статистичний метод - полягає у вивченні кількісних змін у конституційноправовому житті і опрацюванні цих спостережень у наукових і практичних
цілях. Такі статистичні вимірювання дають можливість виявити певні тенденції
у розвитку державно-правових явищ.
Суть історичного методу полягає у тому, що процес розвитку
конституційно-правових явищ відтворюється у всій багатогранності,
враховується все позитивне, накопичене історичним досвідом. При логічному
дослідженні держави і права необхідно відволікатись від усіх випадковостей
окремих чинників, особливостей, несуттєвого.
Метод сходження від абстрактного до конкретного. Згідно з цим
методом пізнання здійснюється у два етапи. На першому етапі пізнання об'єкт
сприймається як деяке нерозчленоване ціле. На другому - за допомогою аналізу
об'єкт уявно розчленовується на частини і описується за допомогою багатьох
абстрактних визначень. I насамкінець відзначимо, що розробка нових методів і
оволодіння ними - питання нелегке, але розвиток конституційного права в
Україні слід починати саме з методології цієї науки.
У функціях науки конституційного права виявляють себе її сутність,
зміст, призначення. Вони визначаються особливостями її предмета, місцем і
роллю у системі юридичних наук.
Наука конституційного права виконує, насамперед, онтологічну функцію,
призначення якої пізнати і пояснити конституційно-правові явища, що
досліджує галузь конституційного права. Онтологічна функція властива кожній
науці, бо вона у повному обсязі виражає основне призначення кожної науки здійснення дослідження свого предмета і розкриття, пояснення результатів
цього дослідження.
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Наука конституційного права в системі юридичної науки виконує
методологічну функцію, оскільки сама галузь конституційного права є
провідною галуззю права України, а норми конституційного права мають
найвищу юридичну силу. Вони багато в чому визначають порядок створення і
функціонування інших правових явищ, галузей права тощо.
З онтологічною і методологічною функціями конституційного права тісно
пов'язана ідеологічна функція, що органічно випливає із самої природи
конституційно-теоретичного мислення, кінцевим результатом якого є
народження ідей. Спираючись на певні засади, конституційно-теоретичне
мислення у системі юридичної науки породжує нові духовні цінності, ідеї, що
відображають конституційно-правову дійсність. Так, ідея правової держави, що
зафіксована у ст. 1 Конституції України, є метою розвитку нашого суспільства і
засобом його досягнення. З цього випливає висновок, що ідеї, які
відпрацьовуються конституційним правом є відображенням і передбаченням
реального буття державно-правової дійсності, спонуканням до дії, що
перетворює цю дійсність.
Наука конституційного права виконує також евристичну функцію. Будьяке пізнавальне рішення юриста-вченого і практика виявляється можливим
лише з позицій того чи іншого, а нерідко цілої сукупності теоретичних
положень. Конституційне право, в цьому розумінні, відкриває нові
закономірності, властиві державно-правовим явищам в нових соціальних
умовах. Його відкриття дозволяють по-новому поглянути не лише на
сучасність, не тільки передбачити майбутнє, але й оцінювати минуле. Вони
нібито висвітлюють те, що було здійснено раніше, дозволяють виявити новий
зміст у тому, що передувало сучасності і що містить прообраз майбутнього.
Конституційне право має системотворчу функцію. У системі юридичних
наук воно відіграє роль системотворчої науки. Саме воно об'єднує всю
юридичну науку в злагоджену гармонійну пізнавальну систему, визначає її
інтегральну єдність. Системотворча функція конституційного права виступає як
процес, зумовлений властивостями єдності і диференційованості державноправової надбудови суспільства.
Практично-прикладна функція конституційного права підвищує рівень її
престижності, бо як би глибоко абстрактні знання не відображали сутність
конституційно-правової дійсності, узяті поза практичним їх виявом, вони
мають обмежене значення. I тільки застосування конституційного права на
практиці підвищує професійний рівень останньої. Практичний аналіз будь-яких
чинників і явищ конституційно-правового життя здійснюється лише на основі і
з позицій конституційно-правової теорії.
Комунікативна функція конституційного права дозволяє вирішувати,
зокрема, проблеми піднесення юридичної науки до рівня розвитку науки в
цілому. Цьому сприяє те, що найновіші досягнення деяких галузей знання
(політології, соціології та ін.) конституційне право перекачує в юридичну
науку, пристосовує до її потреб. Конституційне право вирішує також проблеми
забезпечення найкращих умов для розвитку інших юридичних наук.
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I нарешті, конституційному праву властива прогностична функція.
Опановуючи закономірності розвитку конституційно-правових явищ воно
спроможне не лише дати пояснення їх минулому і правильно зорієнтуватися у
сучасному, а й передбачати шляхи їх розвитку в майбутньому. Більше того,
конституційне право є системою знання, що перебуває у стані розвитку й
переосмислення на основі і в інтересах сучасної соціальної практики.
Джерелами науки конституційного права є:
1) нормативно-правові акти, що містять конституційно-правові норми;
2) матеріали практики органів державної влади, місцевого самоврядування,
політичних партій, громадських організацій тощо;
3) праці вітчизняних і зарубіжних учених. Вагомий внесок у розвиток
науки конституційного права в цілому та її окремих положень зробили такі
відомі українські вчені-юристи, як М.О. Баймуратов, Ю.Г. Барабаш,
А.З. Георгіца, В.П. Колісник, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, О.Л. Копиленко,
О.В. Марцеляк, А.Ю. Олійник, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович,
В.О.
Серьогін,
Ю.М.
Тодика,
О.Ф.
Фрицький,
В.М. Шаповал,
Ю.С. Шемшученко, Л.П. Юзьков та інші.
Головними завданнями науки конституційного права України є:
- наукове супроводження процесів розбудови незалежної, демократичної,
правової держави, формування ефективного механізму забезпечення прав та
свобод людини і громадянина;
- критичне засвоєння результатів вітчизняного й зарубіжного
конституційного досвіду, втілення відповідних теоретичних положень і
концепцій у сучасну державно-правову практику України.
Конституційне право України як навчальна дисципліна являє собою
сукупність знань про конституційне право як галузь права та як галузь науки.
Викладається вона в усіх вищих юридичних навчальних закладах і на
юридичних факультетах.
Система конституційного права як навчальної дисципліни практично
ідентична системі однойменної науки. Це відображається в навчальній
програмі, зміст якої розподіляється на розділи (глави) та теми.
Конституційне право України вивчає основні положення науки
конституційного права, зокрема:
- зміст предмета галузі конституційного права та основні положення
вчення про конституцію;
- засади конституційного ладу України, конституційно-правове
закріплення суверенітету Українського народу, форми Української держави та
питання прав ы свобод людини й громадянина, відповідність конституційноправового регулювання основ правового статусу людини і громадянина
міжнародним стандартам прав людини;
- форми здійснення народовладдя, предмет і види референдумів в Україні,
виборче право та виборчу систему України, конституційну систему, принципи
організації і діяльності органів державної влади, правовий статус Верховної
Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;
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- конституційні принципи територіального устрою України та
конституційно-правові засади організації та функціонування місцевого
самоврядування в Україні.
Вивчення дисципліни надає можливість засвоїти зміст основних інститутів
конституційного права України, оперувати ключовими конституційноправовими поняттями й термінами; отримати всебічну картину
конституційного ладу нашої країни і водночас розуміти ті нормативні
положення, котрі мають основоположне значення для всіх інших галузей права.
На практиці це дасть змогу будувати професійну діяльність та стосунки з
оточуючими на конституційних принципах; за необхідності застосовувати
приписи чинної Конституції України безпосередньо, без залучення
деталізуючих норм; здійснювати конституційно-правову кваліфікацію подій і
явищ, що відбуваються у різних сферах суспільного життя; оцінювати власні
вчинки та вчинки колег з точки зору відповідності приписам конституційного
законодавства України; давати фахову оцінку подій і явищ у суспільнополітичному житті України та зарубіжних країн, про які йдеться у засобах
масової інформації; скеровувати перебіг подій у конституційно-правове русло;
аналізувати чинне конституційне законодавство України з точки зору
конституційно-правової теорії; аргументовано відстоювати власну позицію з
позицій науки конституційного права та чинного конституційного
законодавства.
Глибоке засвоєння студентами положень науки конституційного права,
конституційного законодавства України має важливе значення для формування
у них належної професійної культури юриста і демократичного світогляду, для
усвідомлення тих загальнолюдських цінностей, на яких базується Конституція
України.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Наука конституційного права відрізняється від відповідної галузі своєю
системою, яка збігається з системою галузі лише в цілому і в головному. В
системі науки є розділи, яких немає і не може бути в системі галузі, наприклад
поняття конституційного права, його предмет, суб'єкти тощо. Ці питання не
входять до змісту конституційного права як галузі, проте без них практично не
існує сама наука конституційного права.
Наука конституційного права має характерні функції, що визначаються
насамперед її предметом. У них розкриваються її сутність, призначення, роль
для правотворчого і правозастосовчого процесів, підвищення політико-правової
культури населення, фахівців-юристів, для навчального процесу тощо. Наука
конституційного права реалізує кілька взаємопов'язаних між собою функцій, а
саме: політичну, методологічну, ідеологічну, прогностичну, комунікативну.
Мета конституційного права України як навчальної дисципліни –
ознайомити студентів з основними поняттями, якими оперує наука
конституційного права, розкрити положення вчення про конституцію та
показати особливості конституційного процесу в Україні, дати аналіз
конституційно-правових інститутів.
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ
Конституційне право - провідна галузь права. Вона являє собою систему
правових норм, що регулюють відносини народовладдя. Через них
забезпечується організаційна й функціональна єдність суспільства України як
цілісної соціальної системи. При цьому закріплюються основи конституційного
ладу України, загальні засади правового статусу людини і громадянина,
територіальний устрій, система державних органів, основні положення і
принципи організації місцевого самоврядування в Україні.
Отож, предметом галузі конституційного права є особливе коло
суспільних відносин, що виникають у процесі організації та здійснення
публічної влади в Україні - державної та місцевої (місцеве самоврядування). Ці
відносини характеризуються певною специфікою, а саме; стосуються всіх
найважливіших сфер життєдіяльності суспільства; виступають як базові в
політичній, економічній, духовній, соціальній та інших сферах життя
суспільства.
Отже, конституційно-правові відносини - це суспільні відносини,
врегульовані конституційно-правовими нормами, суб'єкти яких наділяються
взаємними правами та обов'язками, згідно з котрими вони повинні
функціонувати. Виходячи з цього, а також із викладеного вище, можна
стверджувати, що вони: мають специфічний, тільки їм притаманний, зміст;
характеризуються особливими суб'єктами, тобто певні їх учасники не можуть
вступати в деякі інші види правовідносин.
Конституційно-правова норма - загальнообов'язкове правило поведінки,
встановлене або санкціоноване державою з метою регулювання та охорони
певних суспільних відносин, які становлять предмет галузі конституційного
права. Їхніми специфічними ознаками є те, що вони: регулюють особливе, з
огляду на його важливість, коло суспільних відносин, що безпосередньо
стосується здійснення народовладдя; встановлюють порядок створення інших
правових норм, який є обов'язковим для інших галузей права; мають вищу
юридичну силу щодо інших правових норм; відрізняються особливою
структурою в тому розумінні, що для них не є характерною тричленна
структура.
Відповідно до конституційно-правового регулювання існує наука
конституційного права. Її можна визначити як галузеву юридичну науку, що
являє систему знань про конституційно-правові норми, відносини та інститути,
конституційно-правове регулювання загалом. Предметом цієї науки є: власне
галузь конституційного права; суспільні відносини, що підлягають
конституційно-правовому регулюванню; історія, зарубіжна й вітчизняна,
становлення галузі конституційного права.
Обсяг навчальної дисципліни „Конституційне право ‖ значно менший за
обсяг однойменної науки. Наука конституційного права охоплює всю
сукупність знань про політико-правові явища, а навчальна дисципліна містить
тільки ту частину, яка необхідна для підготовки фахівців-правознавців.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ
Під час вивчення положень цієї теми самостійно необхідно опрацювати
наступний перелік запитань, а саме: співвідношення термінів ―конституційне
право‖ та ―державне право‖; відмінність конституційного права за його
предметом та методом від інших галузей національного права; принципи, що
притаманні конституційному праву; специфіка конституційно-правових норм,
їх сутність, особливості та види; коло суб’єктів конституційно-правових
відносин та їх специфіка; підстави виникнення, зміни та припинення
конституційно-правових відносин; конституційно-правові санкції в зарубіжних
країнах; специфіка та порядок застосування конституційно-правових санкцій;
види джерел конституційного права в зарубіжних країнах.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ
Розкрити зміст поняття «народне волевиявлення» та особливості цього
конституційно-правового інституту в Україні. Для досягнення поставленої мети
необхідно вирішити наступні завдання: розкрити сутність поняття
«безпосередня демократія»; з’ясувати сутність виборів, виборчого права,
означити конституційні принципи виборчого права; охарактеризувати виборчу
систему України; дослідити виборчий процес та його стадії; означити
особливості всеукраїнського та місцевих референдумів як інститутів
конституційного права, порядок їх проведення.
ВСТУП
Обов'язковою передумовою і визначальною ознакою демократичної,
правової держави є проведення періодичних, вільних виборів, сутність яких полягає в оновленні складу представницьких органів публічної влади та зміні
виборних посадових осіб на основі демократичних процедур, а також
вирішення питань загальнодержавного та місцевого значення через
референдум. Складний шлях розбудови нашої держави, її становлення та
розвиток потребують істотного підвищення правосвідомості громадян, правової
культури учасників виборчого процесу. Конституцією України визнано право
народу здійснювати владу безпосередньо, а також через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування.
Дана тема є досить важливою, так як дає змогу з’ясувати соціальну функцію
не тільки таких важливих інститутів безпосередньої демократії як вибори та
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референдум, але й пам’ятати, що поряд з виборами і референдумом мають місце і
інші форми безпосередньої демократії. Актуальність проблематики не викликає
сумнівів в умовах конституційної реформи в Україні та потреби вдосконалення
виборчого
законодавства. Вивчення означених
питань дасть можливість
майбутнім юристам в умовах нового етапу становлення та розвитку народовладдя в
нашій державі впливати на удосконалення виборчої системи в Україні.
1.

Основні форми безпосередньої демократії

Згідно зі ст. 5 Конституції, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади
в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи
державної влади та місцевого самоврядування. Безпосереднє народовладдя (у ст.
69 Конституції України вживається термін «безпосередня демократія») включає
участь громадян у реалізації різноманітних форм влади, їх безпосередню
владну діяльність, яка спрямована на вирішення відповідних державних або
суспільних питань, прийняття рішень та їх втілення в життя.
Третій розділ Конституції України називається «Вибори. Референдум». У
ньому закріплені такі основоположні форми прямого народовладдя, як вибори і
референдум. Причому цей розділ у структурі Основного Закону законодавець
поставив за розділами «Загальні засади» і «Права, свободи та обов'язки людини і
громадянина», що підкреслює особливу роль форм безпосередньої демократії.
Крім того, третій розділ Конституції, згідно з ч. 3 ст. 156 Конституції України,
змінюється в ускладненому порядку.
Основний Закон традиційно поділяє демократію (народовладдя) на
безпосередню й представницьку. Проте, на відміну від попередніх радянських
конституцій, чинна Конституція пріоритетною формою демократії визнає
безпосередню. Це є цілком логічним, закономірним, реальним. Адже
безпосередня демократія — природне право народу, вона з'явилася раніше від
представницької.
Чинна Конституція України визначає не лише місце безпосередньої
демократії в системі демократії, тобто в системі політичної влади народу, але і її
суть, зміст і форми.
За своєю суттю безпосереднє народовладдя, відповідно до положень
Конституції (ст.ст. 5, 36, 69 та ін.), є, насамперед, прямим волевиявленням
народу (народним волевиявленням) шляхом таємного голосування або
волевиявленням, вираженням волі через політичні партії, засоби масової
інформації та інші складові механізму безпосередньої демократії, які сприяють
формуванню і виявленню політичної волі громадян.
Тобто, безпосереднє народовладдя — це самостійна реалізація народом
власної волі щодо власних інтересів (у цілому чи щодо частини суспільства або
окремих осіб), або щодо інших народів і держав за їх згодою при сприянні
політичних партій, їхніх блоків, інших складових механізму безпосередньої
демократії або без них.
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За своїм змістом безпосереднє народовладдя, відповідно до Конституції
України, є формуванням органів державної влади й органів місцевого
самоврядування (ст. 71), прийняттям законів та інших рішень
загальнонаціонального (загальнодержавного) або місцевого значення (ст.ст. 72,
73, 74), гарантуванням (охороною) конституційного ладу (ст. 5), захистом
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпеченням її
економічної та інформаційної безпеки (ст. 17) тощо. Змістом безпосереднього
народовладдя є питання внутрішньої і зовнішньої політики, економічні,
соціальні, культурні, екологічні та інші питання.
За формою безпосереднього народовладдя виділяють вибори,
референдуми та інші форми волевиявлення - народні обговорення, виявлення
громадської думки тощо, які характеризуються голосуванням, обговоренням,
зборами (зібраннями) тощо.
Отже, безпосередню демократію можна визначити як безпосереднє
волевиявлення всього народу або його частини з метою здійснення суспільних
функцій шляхом виборів, референдумів або в інших, не заборонених
Конституцією України і законами, формах.
Основи
безпосередньої
демократії
здебільшого
визначаються
Конституцією та законами України. Об'єктивно конституційне регулювання основ
безпосередньої демократії на конституційному рівні має бути системним, повним,
але мінімальним, визначати, зазвичай, найважливіші засади і створювати
найсприятливіші умови його організації, здійснення і гарантування. Це стосується
загальних принципів і напрямів здійснення безпосереднього народовладдя,
основних форм і механізму його здійснення та основних гарантій, які становлять
систему основ безпосереднього народовладдя.
Сутність безпосередньої демократії найповніше виявляється у
принципах, як основних засадах її здійснення. Відповідно до змісту чинної
Конституції України загальними принципами безпосередньої демократії можна
вважати: суверенність народу; єдиновладдя народу; повновладдя;
безпосереднього волевиявлення; поєднання безпосередньої і представницької
демократії; пріоритетності безпосереднього народовладдя в системі демократії;
політичного плюралізму; конституційності й законності; загальності у
здійсненні безпосереднього народовладдя; рівності у здійсненні безпосереднього
народовладдя; принцип реальності безпосереднього народовладдя; його
гарантованості.
Поряд із загальними принципами безпосереднього народовладдя
Конституцією і законами України передбачено спеціальні (інституційні),
зокрема, принципи виборів, референдумів тощо.
Для виборів характерні принципи загального, рівного і прямого
виборчого права при таємному голосуванні, поєднання державних і
недержавних (індивідуальних) джерел фінансування. Так, витрати на підготовку
і проведення виборів депутатів здійснюються за рахунок коштів Державного
бюджету України та коштів виборчих фондів партій, виборчих блоків і
кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.
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Основними
організаційно-правовими
складовими
механізму
безпосереднього народовладдя є: народ (український народ — громадяни
України всіх національностей); громадяни України (виборці, кандидати,
довірені особи тощо); територіальні громади; спільноти громадян України з
числа виборців за місцем роботи або проживання в певній кількості тощо;
політичні партії і виборчі блоки партій; громадські організації; органи
державної влади і посадові особи; органи місцевого самоврядування; виборчі
органи (виборчі комісії); засоби масової інформації (ЗМІ); державні й недержавні
підприємства, установи, організації та їхні посадові особи; міжнародні органи й
організації та міжнародні спостерігачі; інші організаційно-правові інститути.
Систему нормативно-правових елементів механізму безпосереднього
народовладдя становлять: Конституція України; виборче законодавство;
законодавство про референдуми, інше конституційне законодавство у сфері
безпосереднього народовладдя; адміністративне законодавство; фінансове
законодавство; кримінальне законодавство; цивільне законодавство; трудове
законодавство; цивільне процесуальне законодавство; інші галузі та інститути
законодавства.
Безпосередня демократія, як і всяка влада, здійснюється в певних
формах, тобто способах волевиявлення народу з метою реалізації суспільних
функцій, що мають правові наслідки.
Конституцією і законами України передбачені такі форми
безпосереднього волевиявлення народу, як вибори, референдуми, мирні збори,
мітинги, походи і демонстрації, референдні ініціативи, звернення, народні
обговорення. Відповідно до ст. 69 Конституція України не заперечує можливості
існування й інших форм безпосередньої демократії.
Пріоритетними серед конституційно-правових форм безпосередньої
демократії є вибори до органів державної влади й органів місцевого
самоврядування та всеукраїнський і місцеві референдуми.
Певні форми безпосереднього народовладдя також передбачені
окремими законами. Так, Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» передбачає такі форми безпосередньої демократії (місцевого
самоврядування), як місцеві референдуми (ст. 7), загальні збори громадян (ст.
8), місцеві ініціативи (ст. 9), громадські слухання (ст. 13).
Суперечливим для теорії конституційного права залишається й питання
про таку форму безпосередньої демократії, як революції. У першу чергу,
йдеться про мирні конституційні революції, тобто революції, що мають своєю
метою здійснення конструктивних перетворень в державі.
В. Погорілко та В. Федоренко вказують на факт здійснення в Україні в
2004 р. Помаранчевої революції, що сприяла консолідації українського народу,
проведенню неупереджених виборів Президента України і мала своїм юридичним наслідком прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції
України» від 8 грудня 2004 р. Зазвичай, революції як форма безпосередньої
демократії не закріплюються в конституціях і законах, але їх результати
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визнаються легітимними у разі відсутності порушень чинного законодавства.
Саме такою науковці і вважають Помаранчеву революцію в Україні.
У цілому форми безпосередньої демократії можна умовно
класифікувати:
• за правовими підставами здійснення безпосередньої демократії у
відповідних формах — конституційні й законодавчі; легітимні і нелегітимні;
обов'язкові й факультативні;
• за умовами (місцем і часом проведення): за місцем — на всеукраїнські
і місцеві; за часом — на чергові й позачергові; періодичні, разові тощо;
• за змістом питань, що обговорюються і вирішуються, — на
конституційні, законодавчі, адміністративно-територіальні, міжнародно-правові
тощо;
• за наслідками здійснення відповідних форм безпосередньої
демократії — на дійсні і недійсні; вирішальні й консультативні тощо.
На сьогодні об'єктивно назріла необхідність прийняти закони про мирні
збори, мітинги, походи, демонстрації, а також ухвалити або поновити закони про
місцеві форми безпосередньої демократії; про місцеві вибори, місцеві ініціативи,
загальні збори громадян тощо.
Отже, становлення України як суверенної демократичної держави потребує
розширення застосування форм безпосередньої демократії, реального
волевиявлення народу з принципових питань розвитку держави і суспільства.
Хоча Конституція України в третьому розділі закріпила тільки основоположні
форми такої демократії — вибори і референдум, але таких форм значно більше.
До них також належать: збори трудових колективів; збори громадян за місцем
проживання (сільські сходи, збори жителів мікрорайону в місті); громадські та
всенародні обговорення актуальних питань місцевого і загальнодержавного рівня;
мітинги і демонстрації; наради загальнодержавного й місцевого значення;
громадські слухання, звернення громадян (петиції).
Зазначені інститути безпосередньої демократії не вичерпують арсеналу її
форм. У багатьох країнах світу застосовуються й інші інститути прямої
демократії: плебісцит, народна законодавча ініціатива, народний розпуск
представницького органу, які близькі за своєю суттю до референдумів, але ніколи
не застосовувалися в Україні.

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ.
У сучасних умовах інститути безпосередньої демократії мають суттєве
значення для реалізації громадянами своїх прав, насамперед у сфері політичних
відносин. Це робить пряму демократію яскравим проявом народовладдя і є
запорукою її подальшого розвитку. Всі форми народовладдя слугують інтересам
громадян, забезпечують їх активну участь у вирішенні державних і суспільних
справ. Життя потребує подальшого розвитку й удосконалення безпосередньої
демократії, використання потенціалу її інститутів на благо народу і кожної
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людини. При цьому важливо не протиставляти форми безпосередньої і
представницької демократії, які тісно між собою взаємопов'язані і доповнюють
одна одну.
2.

Вибори, виборче право, принципи виборчого права.

Однією з найдієвіших форм безпосередньої демократії в Україні є
вибори. Саме вони дозволяють перетворити волевиявлення громадян України у
волю українського народу при формуванні представницьких органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
Вибори – це конституційна форма безпосередньої демократії, що полягає у
формуванні персонального складу органів публічної влади (органу
законодавчої влади та органів місцевого самоврядування), наділення
повноваженнями їхніх посадових осіб або обрання глави держави шляхом
голосування уповноважених на те осіб.
В Україні вибори на демократичних засадах почали проводитися
одночасно з проголошенням незалежності нашої держави. Так, 1 грудня 1991
р., одночасно з проведенням всеукраїнського референдуму, який надав
найвищої юридичної сили Акту проголошення незалежності України, були
проведені вибори Президента України. З того часу, відповідно до чинного законодавства України, в нашій країні регулярно проводяться вибори
представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Вибори вважаються найбільш демократичним способом формування тих
органів публічної влади, які повинні мати представницький характер, тобто
відображати позицію та інтереси держави, народу чи територіальної громади.
Водночас, зазвичай шляхом виборів не формуються органи, від яких вимагається
професіоналізм і неупередженість (органи виконавчої та судової влади,
прокуратури, конституційного контролю тощо).
У конституційному праві вибори класифікуються за різними підставами:
1) залежно від того, які органи обираються, на парламентські (вибори
народних депутатів), президентські (вибори Президента України) та вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів;
2) залежно від того, обирається виборний орган повністю чи частково,
розрізняють загальні та часткові вибори (тобто, замість вибулих депутатів, коли
обирається лише частина колегіального виборчого органу влади;
3) залежно від підстав вибори можуть бути черговими, позачерговими,
повторними та довиборами колегіального органу;
4) за територією вибори можуть бути загальнодержавними та місцевими;
5) за формою вибори являють собою вибір найбільш гідного з-поміж інших
кандидатів на виборну посаду додержавної влади та органів місцевого
самоврядування шляхом голосування громадян за його кандидатуру.
Вибори в суспільстві плюралістичної демократії, яким є сучасне українське
суспільство, виконують ряд соціальних функцій, серед яких:
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1) функція забезпечення реального народовладдя. У демократичній державі
з республіканською формою правління взагалі не може бути органів, що
набували б владних повноважень в інший, ніж пряме чи опосередковане
волевиявлення народу, спосіб;
2) функція легітимної, ненасильницької зміни правлячих еліт. Вибори,
проведені з дотриманням вимог Конституції України та міжнародних
стандартів, виступають необхідним засобом надання владі легітимного
характеру. За їх допомогою народ визначає своїх представників в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, наділяє їх мандатом на
здійснення у визначених Конституцією межах своїх суверенних прав;
3) функція „селекції‖ політичних лідерів. Вибори відіграють визначальну
роль у формуванні політичної еліти суспільства. Саме за допомогою виборів
громадяни наділяють владними повноваженнями тих осіб, яким вони довіряють
визначати основні напрями зовнішньої та внутрішньої політики держави,
вважають гідними здійснювати керівні функції;
4) функція недопущення узурпації влади;
5) функція забезпечення політичної відповідальності за політичний курс
тощо.
Вибори є проявом демократії тільки у тому разі, коли проводяться у
суворій відповідності до закону, гласно й неупереджено з боку органів
публічної влади, коли вони дійсно є вільними й альтернативними. Інакше
вони можуть перетворитися на протилежне – стати знаряддям узурпації влади,
а в деяких випадках – і для антиконституційного перевороту.
Слід зауважити, що досить часто поняття вибори характеризують через
термін «виборче право».
Виборче право розглядається у двох аспектах.
В об'єктивному значенні — це інститут конституційного права, що
об'єднує норми конституційного та інших галузей права, котрі визначають
поняття, види, принципи виборів, порядок їх організації та проведення, а також
юридичну відповідальність за порушення чинного законодавства про вибори.
Суб'єктивне виборче право — це передбачена Конституцією України та
законодавством можливість громадян України вільно обирати та бути обраним до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38 Конституції).
Це право також слід розуміти як встановлена Конституцією та законами України
можливість громадянина України брати участь у всіх видах виборів на всіх стадіях
організації та проведення цих виборів.
Отже, виборче право можна розглядати: 1) як конституційно-правовий
інститут, тобто сукупність правових норм, що закріплюють порядок формування
органів публічної влади (виборче право в об'єктивному розумінні); 2) як
суб'єктивне право, тобто можливість громадянина обирати (активне виборче
право) та можливість бути обраним (пасивне виборче право). Активне виборче
право в широкому розумінні включає не лише право голосувати, але й право
брати участь у висуванні кандидатів у депутати та на виборні посади (у тому
числі і на партійному чи міжпартійному з'їзді), у проведенні передвиборної
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агітації, у проведенні передвиборчих заходів (мітингів, зустрічей, круглих
столів, дебатів), у роботі виборчих комісій, право бути довіреною чи
уповноваженою
особою,
представником,
офіційним
спостерігачем,
розпорядником виборчого фонду тощо.
Принципи виборчого права – це умови його визнання і здійснення, які разом
забезпечують реальний характер волевиявлення народу, легітимність виборних
органів публічної влади. Загальновизнані принципи виборчого права зафіксовані у
відповідних міжнародно-правових документах.
Конституція України (ст. 71) закріпила такі принципи суб’єктивного
виборчого права: принцип вільних виборів; принципи загального, рівного і
прямого виборчого права; принцип таємного голосування.
Принцип вільних виборів означає, що кожний виборець самостійно, без
будь-якого зовнішнього впливу вирішує – брати йому участь у виборах чи ні, а
якщо брати, то якою мірою. Принцип вільних виборів забороняє будь-яке
переслідування за ухиляння від участі в голосуванні (абсентеїзм).
Принцип загального виборчого права означає: по-перше, право голосу на
всіх виборах мають лише громадяни України; по-друге, відповідно до положень
ст. 24 Основного Закону виборче законодавство України забороняє будь-які
привілеї чи обмеження виборчих прав окремих груп громадян; по-третє,
забороняються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, які не
передбачені Конституцією України та законодавством. Відповідно до ст. 64
Основного Закону окремі обмеження виборчих прав громадян можуть бути
встановлені в умовах воєнного або надзвичайного стану. У ст. 70 Конституції
України та у виборчому законодавстві України визначають спеціальні умови
(виборчі цензи або кваліфікації) для отримання права голосу на виборах
(активного виборчого права). До них відносять:
1) віковий ценз – активного виборчого права набувають громадяни
України, яким на день виборів виповнилося 18 років;
2) ценз дієздатності – не мають права голосу громадяни, визнані судом
недієздатними.
Щодо пасивного виборчого права громадян Конституція України та
виборче законодавство України встановлюють додаткові, порівняно з активним
виборчим правом, умови:
1) підвищується віковий ценз (з 18 до 21 року при виборах народних
депутатів України і до 35 років при виборах Президента України). Це
обумовлено тим, що діяльність глави держави, парламентаря передбачає
наявність у нього певного життєво досвіду, належного освітнього рівня,
здатності вирішувати складні політичні, правові, економічні та соціальні
проблеми, а це, у свою чергу, досягається з відповідним віком;
2) встановлюється ценз осілості при виборах Президента України і
народних депутатів України, який передбачає, що за громадянином України
визнається право бути обраним Президентом України лише після десяти
останніх перед днем виборів років проживання в Україні, а народним
депутатом — після п'яти років. Це обмеження обумовлене тим, що глава
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держави член законодавчого органу має бути добре обізнаний з різними
аспектами суспільного життя країни.
Принцип рівного виборчого права означає забезпечення рівних для кожного
громадянина прав і можливостей впливати на результат виборів. Цей принцип
випливає із загального конституційного принципу рівноправності громадян,
поширюється як на активне, так і на пасивне виборче право. При цьому рівність
прав і можливостей виборців вимагає дотримання таких умов:
1) усі виборці повинні мати однакову кількість голосів на виборах
(заборона плюрального вотуму, тобто надання одним виборцям більшої
кількості голосів стосовно до інших залежно від майнового стану чи інших
факторів);
2) забороняється поділ виборців на розряди (курії) за майновою,
національною, становою, релігійною, етнічною чи іншою ознакою;
3) усім виборцям має бути гарантовано рівний захист законом і судом
активного і пасивного виборчого права.
Пряме виборче право означає, що депутати, інші виборні особи обираються
безпосередньо виборцями, і його слід відрізняти від непрямого
(багатоступеневого) виборчого права, яке застосовується в деяких країнах
(наприклад, у США на виборах Президента).
Принцип таємного голосування полягає в забороні зовнішнього нагляду і
контролю за волевиявленням виборців у будь-якій формі, будь-якими засобами
та будь-якими суб’єктами. Виборче законодавство України передбачає
спеціальні організаційні заходи та процедури із забезпечення таємниці
голосування, зокрема: кожний виборець голосує на виборах особисто;
голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій
особі забороняється; виборчий бюлетень повинен мати таку форму, яка
відкидає можливість установити, хто саме його заповнив; голосування має
проводитись у спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких
обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування; бюлетені повинні
заповнюватися виборцем особисто в кабіні для таємного голосування; для
випадків голосування за місцем перебування (для голосування осіб, які за
віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатні пересуватися
самостійно) має бути передбачена така процедура, яка виключає порушення
таємниці голосування або спотворення волевиявлення виборців. Реалізація
принципу таємного голосування забезпечується також установленням
відповідальності осіб, які порушили таємницю голосування. Зокрема,
кримінальна відповідальність за порушення таємниці голосування передбачена
ст. 159 Кримінального кодексу України: умисне порушення таємниці
голосування під час проведення передбачених законом України виборів,
учинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з
використанням влади чи службового становища – карається штрафом від
п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавленням волі на строк від одного до трьох років із позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ.
Вибори це одна з найдавніших форм прямого народовладдя, відома ще з
часів так званої «вічової демократії», що пройшли складний шлях становлення і
розвитку, набуваючи якісно нових юридичних властивостей. На сьогодні
вибори на загальнодержавному та місцевому рівні проводяться у переважній
більшості країн світу, за винятком теократичних монархій. Вибори стали не
тільки найбільш поширеною формою безпосередньої реалізації народного
суверенітету, а й показником рівня розвитку громадянського суспільства,
правової держави, прав і свобод людини і громадянина тощо. Вибори — це
закріплений в Конституції України та законодавстві спосіб формування
органу державної влади, органу місцевого самоврядування або наділення
повноваженнями їх посадовців шляхом голосування уповноважених на те
осіб; визначення його результатів встановленою більшістю голосів за умови,
коли на здобуття кожного мандату балотувалися два і більше кандидатів.
Отже, ми розглянули з вами основні положення щодо виборів, виборчого
права, принципів виборчого права. Це дало можливість не тільки здобути
знання про виборче право (в об’єктивному і суб’єктивному значенні) та його
принципи, але й означити особливості однієї з найдієвіших форм
безпосередньої демократії в Україні.
3.Виборчі системи.
Поряд із розглянутими вище питаннями, виняткової уваги потребує
розгляд виборчих систем. У науці конституційного права цей термін застосовується у широкому і вузькому значеннях.
У широкому - під виборчою системою розуміють систему
суспільних відносин, які складаються в зв'язку з виборами органів
публічної влади та визначають порядок їх формування. Ці відносини
регулюються конституційно-правовими нормами, які в сукупності
утворюють конституційно-правовий інститут виборчого права.
Виборча система у вузькому значенні — це певний спосіб розподілу
депутатських мандатів між кандидатами залежно від результатів
голосування виборців або інших уповноважених осіб. При цьому виділяють
три основних види виборчих систем, що відрізняються порядком
встановлення результатів голосування.
Традиційними та найпоширенішими виборчими системами є:
- система більшості — мажоритарна;
- система пропорційного представництва — пропорційна;
- змішана система — пропорційно-мажоритарна.
Так, за мажоритарною (від фр. mаjоrіtее — більшість) виборчою
системою обраним вважається кандидат, який отримав встановлену
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більшість голосів виборців по тому округу, по якому він балотувався, або в
цілому по країні (у разі президентських виборів).
Подібна система може бути застосована як в одномандатних, так і в
багатомандатних округах. В останньому разі від округу обирається
визначена кількість депутатів (якщо голосування відбувається по окремих
кандидатах) або ж виборці голосують за список політичної партії і всі
депутатські мандати по округу забирає список партії, який набирає
більшість голосів. Мажоритарна система має кілька різновидів — відносної,
абсолютної або кваліфікованої більшості. Мажоритарна система
абсолютної більшості (або французька модель) передбачає, що переможцем
на виборах стає кандидат, який набирає більше половини (50% плюс один
голос) голосів відповідного округу. Подібна система застосовується
сьогодні досить рідко, оскільки, як правило, вимагає проведення другого
туру голосування, до участі в якому допускаються два кандидати, які
набирають найбільшу кількість голосів у першому турі. Поширенішою є
мажоритарна система відносної більшості (англійська модель), за якої
переможцем визнається кандидат, який набирає більше голосів, ніж будьякий інший претендент. Мажоритарна система кваліфікованої більшості
передбачає, що для обрання кандидат має набрати значно більше половини
голосів виборців.
Пропорційна виборча система передбачає такий порядок
визначення результатів голосування, за якого розподіл мандатів між
партіями, що виставили своїх кандидатів на виборах у представницький
орган, здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів. Така
виборча система передбачає утворення великих багатомандатних округів,
забезпечує представництво партій у виборних органах відповідно до своєї
популярності у виборців. За пропорційної системи розподіл мандатів між
політичними партіями здійснюється за допомогою виборчої квоти
(виборчого метра), яка визначається одразу ж після виборів. Ідея
пропорційної виборчої системи була обґрунтована Луї Сен-Жюстом ще в 1793
році, але почала вона застосовуватися лише в кінці XIX століття (Сербія, 1888
р.; Бельгія, 1889 р.).
Як мажоритарна, так і пропорційна виборчі системи мають певні недоліки.
Так, мажоритарна система – досить результативна і проста у застосуванні, але
вона сприяє неадекватному відображенню у складі представницького органу
політичного спектра суспільства та призводить до втрати великої кількості
голосів, а це має наслідком послаблення представництва в парламенті чи
іншому виборному органі. Пропорційна система теж має істотні недоліки: поперше, вона передбачає неперсоніфіковані вибори – виборчі списки партій
формуються партійним керівництвом і виборці фактично голосують за
кандидатів, про яких їм нічого невідомо; по-друге, пропорційна система
вимагає сталої багатопартійності, яка характеризувалася б досить чіткою
поляризацією політичних сил, що дозволяє після виборів сформувати стабільну
парламентську більшість.
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Пропорційно-мажоритарна (змішана) виборча система заснована на
одночасному поєднанні елементів мажоритарної та пропорційної систем під час
виборів до представницького органу влади (наприклад, Албанія, Італія,
Росія, ФРН, Угорщина, Україна). Суть її в тому, що одна половина
представницького органу обирається в одномандатних виборчих округах на
основі відносної більшості, а друга половина – за списками кандидатів у
депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному
виборчому окрузі на основі пропорційного представництва.
На сьогодні в Україні застосовуються такі виборчі системи: мажоритарна –
на виборах Президента України та на виборах депутатів сільських та селищних
рад, а також сільських, селищних і міських голів; змішана – на виборах народних
депутатів України, на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутатів обласних, районних, міських та районних у містах рад.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ.
Таким чином, слід дійти висновку, що в Україні застосовуються
мажоритарна та змішана виборчі системи. Але кожна з систем мають і
позитивні, і певні негативні риси. Слід акцентувати увагу на позитивах і
негативах змішаної системи. Так, мажоритарна складова є досить
результативною і простою у застосуванні, у той самий час вона адекватно не
відображає у складі парламенту політичного спектру суспільства та
призводить до втрати великої кількості голосів, що послаблює представництво
в парламенті. Пропорційна складова теж має ряд недоліків, по-перше, вона,
передбачає не персоніфіковані вибори — виборчі списки партій формуються
партійним керівництвом келійно (без участі виборців), і виборці фактично
голосують за кандидатів, про багатьох з яких їм нічого не відомо, по-друге,
пропорційна система вимагає сталої багатопартійності, яка би
характеризувалася більш-менш чіткою поляризацією політичних сил, що
дозволило б після виборів сформувати стабільну парламентську більшість.
3. Виборчий процес та його стадії
Характеристика конституційно-правового інституту виборів та
референдуму буде неповною без з’ясування сутності та особливостей
виборчого процесу в Україні.
Виборчий процес – це система урегульованих Конституцією та законами
України основних послідовних етапів (стадій), пов’язаних з діяльністю органів,
організацій, окремих громадян, їхніх колективів і груп (суб’єктів виборчого процесу)
з підготовки та проведення виборів до представницьких та інших виборних органів
державної влади і місцевого самоврядування.
Суб’єктами виборчого процесу визнаються особи, органи та організації, наділені
Конституцією та виборчим законодавством України правами та обов’язками
стосовно організації та проведення виборів, а саме: 1) виборці; 2) Центральна
виборча комісія, а також інша виборча комісія, утворена відповідно до закону; 3)
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партії, що висунули кандидатів у депутати, на посаду Президента України; 4)
кандидати у депутати, кандидати на посаду Президента України, зареєстровані і
порядку, встановленому законом; 5) офіційні спостерігачі від партій, які висунули
кандидатів у депутати та на посаду Президента України у загальнодержавному
окрузі, також від кандидата у депутати в одномандатному окрузі, від громадської
організації, що зареєстровані в порядку, встановленому законом.
Виборчий процес відбувається в певній, чітко визначеній виборчим
законодавством послідовності і складається з кількох етапів – стадій виборчого
процесу.
Наприклад, виборче законодавство передбачає такі етапи виборчого
процесу щодо виборів народних депутатів України:
1) висування кандидатів у депутати. Розпочинається за 90 і закінчується
за 79 днів до дня голосування. Право висування кандидатів у депутати у
загальнодержавному окрузі реалізується виборцями через партії на їхніх з'їздах,
зборах, конференціях, а в одномандатних округах – через партії або шляхом
само висування. Одна і та ж особа може бути включена лише до одного
виборчого списку кандидатів у депутати від партії;
2) утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії).
Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не
пізніш як за шістдесят два дні до дня голосування у складі голови, заступника
голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не
більше вісімнадцяти осіб. Суб'єктами подання кандидатур до складу окружних
виборчих комісій є: 1) політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована
в Апараті Верховної Ради України поточного скликання; 2) політичні партії суб'єкти виборчого процесу.
Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою
комісією не пізніш як за тридцять один день до дня голосування у складі
голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Дільнична
виборча комісія утворюється у складі: 1) для малих дільниць - 10-18 осіб; 2) для
середніх дільниць - 14-20 осіб; 3) для великих дільниць - 18-24 особи. На
виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб,
дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та
двох - чотирьох членів комісії. Право подання кандидатур до складу
дільничних виборчих комісій мають суб'єкти подання, зазначені попередньо та
кандидати у депутати у відповідному одномандатному окрузі.
Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється
Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять один день до дня
голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів
комісії.
3) реєстрація кандидатів у депутати (Партія, яка висунула виборчий
список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, до подання
документів Центральній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у депутати
вносить в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної
виборчої комісії грошову заставу в розмірі двох тисяч мінімальних розмірів
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заробітної плати. Партія, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному
окрузі, кандидат у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в
порядку самовисування, до подання документів Центральній виборчій комісії
для реєстрації вносить на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії
грошову заставу в розмірі дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати).
Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів
у депутати закінчується за сімдесят п'ять днів до дня голосування.
4) проведення передвиборної агітації. Може проводитися у таких формах:
1) збори громадян, інші зустрічі з виборцями; 2) мітинги, походи, демонстрації,
пікети; 3) публічні дебати, дискусії, "круглі столи", прес-конференції стосовно
положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб'єктів
виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати; 4)
оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової
інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіота відеокліпів, інших публікацій та повідомлень; 5) розповсюдження виборчих
листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих
видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації; 6) розміщення
друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої
реклами; 7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації
фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення
інформації про таку підтримку; 8) публічні заклики голосувати за або не
голосувати за партію - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати або
публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів у депутати
Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному
окрузі, кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну
агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про
реєстрацію кандидатів у депутати. Передвиборна агітація закінчується о 24
годині останньої п'ятниці перед днем голосування;
5) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій
основі. Утворюються окружними виборчими комісіями не пізніш як за 45 днів
до дня голосування на підставі подань районних, районних у містах державних
адміністрацій чи виконавчих комітетів міських рад міст обласного
(республіканського в Автономній Республіці Крим) значення. Спеціальні
виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, в
установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, на суднах, які перебувають
у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних
станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з
обмеженими можливостями пересування. Не допускається утворення однієї
виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ.
Звичайна та закордонна виборчі дільниці утворюються Центральною
виборчою комісією і існують на постійній основі. Спеціальна виборча дільниця
може існувати на постійній чи тимчасовій основі. Виборчі дільниці
утворюються з чисельністю від двадцяти до двох тисяч п'ятисот виборців.
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Виборчі дільниці поділяються на: 1) малі - з чисельністю виборців до 500 осіб;
2) середні - з чисельністю виборців від 500 до 1500 осіб; 3) великі - з
чисельністю виборців понад 1500 осіб.
6) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення. Органи ведення
Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для
звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону України "Про Державний
реєстр виборців" від 22.02.2007 р. Виборець має право: ознайомитися із
попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та
перевірити правильність внесених до нього відомостей; звернутися до
дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного
реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у
тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших
осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність
виборця самостійно пересуватися. Розпорядником Державного реєстру виборців
визнається Центральна виборча комісія, а органами його ведення: у районах,
районах у містах Києві та Севастополі — відповідні структурні підрозділи
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
містах обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без
районного поділу — відповідні виконавчі органи міських рад; у районі в місті
обласного значення з районним поділом — відповідні виконавчі органи районних
у містах рад або відповідні структурні підрозділи створеного в районі
виконавчого органу міської ради.
7) голосування. Проводиться в день голосування на виборчих дільницях
шляхом подання виборцями бюлетенів з 8 до 20 години без перерви. На
закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом
країни, де утворені ці дільниці. Голосування виборців на виборах депутатів
здійснюється за допомогою виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів
України. Форма, колір і текст виборчих бюлетенів для голосування в
загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах
затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ятдесят три
дні до дня голосування. Виборчі бюлетені для голосування в
загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах мають бути
різного кольору.
8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування.
Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і
прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Підрахунок голосів
виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених
положень статей 88-90 Закону.
9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне
оприлюднення. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня
встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів
депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Список обраних
депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища,
власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), року народження,
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освіти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта
висування, виборчого округу (загальнодержавний чи номер одномандатного), у
якому обраний депутат. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою
комісією результатів виборів депутатів є підставою для звільнення з роботи
(посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про
припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.
10) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.
Суб’єкти виборчого процесу мають право оскаржити рішення, дії чи
бездіяльність, що стосуються процесу виборів, у судовому і позасудовому
порядку.
Особи, винні в порушенні виборчого законодавства, притягаються до
конституційної,
адміністративної,
кримінальної
та
дисциплінарної
відповідальності в порядку, встановленому законом. Прикладом конституційної
санкції за порушення виборчого законодавства може бути визнання виборів
недійсними.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ.
Таким, чином вищевикладене надає нам уяву про нормативно-правове
регулювання всіх стадій виборчого процесу, що є окремими та
взаємопов’язаними. Однак практика проведення виборів у 2004-2012 роках дає
підстави говорити про потребу подальшого вдосконалення виборчого
законодавства України у цій частині.
4. Референдуми: поняття, види, правова регламентація порядку
призначення.
Однією з форм безпосередньої демократії в Україні (поряд з виборами,
народною ініціативою тощо) є референдум.
Референдум (лат. referendum – те, що має бути повідомлене) – це спосіб
прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших
рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.
Основна відмінність референдуму від виборів полягає в об’єкті та меті
волевиявлення виборців. Так, якщо при виборах таким об’єктом є кандидат або
список кандидатів, то об’єктом референдуму можуть бути конституція, закон,
законопроект, будь-яке питання зовнішньої чи внутрішньої політики. Метою
виборів є обрання народних представників, що являє собою делегування їм певної
частини владних повноважень, тоді, як мета референдуму – прийняття рішення по
суті винесеного на нього питання.
За юридичною силою прийнятих рішень (правовими наслідками
проведення) референдуми поділяються на імперативні та консультативні.
Рішення, прийняте імперативним референдумом, має загальнообов’язкове
значення і не потребує затвердження державними органами (наприклад,
референдум 1 грудня 1991 р., коли Україну було проголошено незалежною
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державою). Консультативний (дорадчий) референдум призначається для
з’ясування щодо певного питання думки виборців, яка може бути врахована,
але не є обов’язковою для прийняття державними органами відповідних
рішень.
За територією проведення референдуми поділяються на загальнодержавний
(всеукраїнський), який проводиться одночасно на всій території країни, та
місцевий, який проводиться на території суб’єкта федерації, автономного
утворення або адміністративно-територіальної одиниці.
За способом проведення референдуми поділяються на обов’язковий
(проводиться з питання, яке, згідно з законом, може бути вирішене виключно
шляхом референдуму) і факультативний (проводиться з питання, яке, згідно з
законом, може бути вирішене як шляхом референдуму, так і в інший спосіб).
За предметом проведення референдуми поділяються на конституційний
(на якому розглядаються питання, пов’язані з прийняттям та зміною
конституції), законодавчий (предметом якого є закон або законопроект),
міжнародно-правовий (на який виносяться міжнародно-правові питання,
наприклад, приєднання держави до міжнародного договору або її входження до
міжнародної організації) та адміністративний (на який виносяться питання
управлінського характеру, наприклад, стосовно зміни адміністративнотериторіального поділу, системи органів або схеми організації місцевого
самоврядування тощо).
За часом проведення референдуми поділяються на допарламентський
(проводиться до прийняття закону парламентом з метою з’ясувати думку
виборців з певного питання), післяпарламентський (проводиться після того, як
закон прийнято парламентом з метою його затвердження) та
позапарламентський (закон приймається на референдумі в обхід парламенту
незалежно від того, розглядається він парламентом чи ні).
За ініціатором проведення референдуми поділяються на такі, що
проводяться з ініціативи органу державної влади або органу місцевого
самоврядування, та петиційний (який проводиться на вимогу певної,
передбаченої законом, кількості громадян).
За характером прийнятого рішення референдуми поділяються на
затверджуючий, або ратифікаційний (виборці затверджують рішення
парламенту або органу місцевого самоврядування) та скасовуючий (виборцям
пропонується скасувати акт парламенту або органу місцевого самоврядування,
який вже набув чинності).
Соціальна функція референдуму виявляється в тому, що через референдум
юридична сила надається рішенням народу щодо найважливіших питань суспільнополітичного життя, внутрішньої і зовнішньої політики держави. Шляхом
підготовки та участі в референдумах формується й підвищується громадянська
активність, правова свідомість і політична культура народу як єдиного джерела та
носія державної влади.
Правова регламентація питань організації та проведення референдумів в
Україні здійснюється Конституцією України, законами України «Про
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всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 та «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21 травня 1997 р.
Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в
Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що
полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань
загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку,
встановленому Законом. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути
будь-які питання за винятком тих, вирішення яких референдумом не
допускається Конституцією України та законами України.
Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму щодо
законопроектів з питань: податків; бюджету; амністії. На всеукраїнський
референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання
про зміну території України. Тексти нової редакції Конституції України та
законопроектів, що виносяться на конституційний та законодавчий референдум, не
повинні скасовувати чи обмежувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і
громадянина або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення
територіальної цілісності України.
Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи
проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території
України. Якщо воєнний чи надзвичайний стан введений після призначення
(проголошення)
референдуму,
суб'єкт
призначення
(проголошення)
референдуму не пізніш як на третій день після введення такого стану приймає
рішення про зупинення процесу референдуму до закінчення дії воєнного чи
надзвичайного стану. На всеукраїнський референдум можуть виноситися
декілька питань з однієї проблеми.
За предметом всеукраїнський референдум може бути:
1) про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до
Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання не чинним
закону про внесення змін до Конституції України (конституційний
референдум);
2) про зміну території України (ратифікаційний референдум);
3) щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до
чинного закону України (законодавчий референдум);
4) з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не
допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).
Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є
обов'язковими.
Новий всеукраїнський референдум з інших питань, що раніше виносилися
на референдум, окрім внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції України
з одного й того самого питання, може бути проведено не раніше ніж через рік з
дня оголошення результатів проведеного референдуму. Реалізація ініціативи
щодо внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції України з одного й того
самого питання можлива Верховною Радою України наступного скликання.
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Суб'єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є Український
народ, Верховна Рада України у випадках та порядку, встановлених
Конституцією України та Законом. Суб'єктом призначення (проголошення) є
Президент України та Верховна Рада України. Конституційний референдум
щодо внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України призначається
Президентом України за ініціативою Верховної Ради України. Ратифікаційний
референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою
України. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується
Президентом України
Всеукраїнський референдум за народною ініціативою - це форма
прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення
з урахуванням обмежень, встановлених Конституцією України. Всеукраїнський
референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як
трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що
підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
Шляхом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні,
здійснюючи своє волевиявлення, може в порядку, який визначений Законом,
схвалювати нову редакцію Конституції України, вносити зміни до Конституції
України, скасовувати, визнавати таким, що втрачає чинність, чи визнавати не
чинним закон про внесення змін до Конституції України, приймати закони
України (вносити до них зміни), скасовувати закони України, визнавати закони
України такими, що втратили чинність, чи визнавати не чинними закони
України або окремі їх положення.
Процес всеукраїнського референдуму розпочинається з дня оголошення
Центральною виборчою комісією про початок процесу всеукраїнського
референдуму. Процес всеукраїнського референдуму завершується через
п'ятнадцять днів після дня офіційного оголошення Центральною виборчою
комісією результатів референдуму. Всеукраїнський референдум проводиться в
єдиному загальнодержавному окрузі референдуму, який включає в себе всю
територію України та закордонний округ. Для проведення всеукраїнського
референдуму
Центральна
виборча
комісія
утворює
в
єдиному
загальнодержавному окрузі референдуму 225 територіальних округів.
Місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою
рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом
прямого голосування. Місцевий референдум
є
формою вирішення
територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого
волевиявлення.
Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання,
віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання
місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені
питання, віднесені законом до відання органів державної влади.
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Рішення,
прийняті місцевим референдумом,
є обов'язковими для
виконання на відповідній території. Порядок призначення та проведення
місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно
референдумом, визначаються законом про референдуми. Виключно
на
пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання
щодо прийняття рішення про проведення місцевого референдуму та прийняття
відповідно до
законодавства
рішень
щодо організації проведення
референдумів.
Виключно на місцевих референдумах приймаються рішення:про
наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими
ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах;
добровільне об'єднання територіальних громад відповідних територіальних
громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних органів
місцевого самоврядування, формування спільного бюджету, об'єднання
комунального майна;
вихід із складу сільської громади за рішенням
відповідної територіальної громади.
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ.
Реалізуючи своє право на участь в управлінні державними справами, у
всеукраїнському та місцевих референдумах, громадяни України можуть
тримати ―руку на пульсі‖ правотворчого та законодавчого процесу нашої
країни, створення нормативної бази, скеровувати напрями розвитку цих
процесів з урахуванням і у відповідності зі змінами в житті суспільства.
Референдум, як форма безпосередньої демократії, це можливість редагувати
закони у відповідності з еволюцією і розвитком українського суспільства,
переходом його у ринкові відносини; можливість вчасно вказати органам
державної влади на невідповідність нормативної бази, котра регулює діяльність
і життя суспільства, з реальними подіями, що можуть відбуватися і
відбуваються в ньому.

ВИСНОВКИ З ТЕМИ
Конституцією та законами передбачені такі форми безпосереднього
волевиявлення народу, як вибори, референдуми, мирні збори, мітинги, походи і
демонстрації, референдні ініціативи, звернення, народні обговорення;
Конституція України не заперечує можливості існування й інших форм
безпосередньої демократії.
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Пріоритетними серед конституційно-правових форм безпосередньої
демократії є вибори до органів державної влади й органів місцевого
самоврядування та всеукраїнський і місцеві референдуми.
Щодо виборчої системи, то її слід визначити як: систему суспільних
відносин, що складаються у зв`язку з виборами органів публічної влади та
визначають порядок їх формування; певний, встановлений законом, спосіб
розподілу депутатських мандатів між кандидатами в залежності від результатів
голосування виборців.
Виборче право в юридичній літературі інтерпретується в двох значеннях об'єктивному і суб'єктивному.
Принципи виборчого права - це умови його визнання і здійснення, котрі у
сукупності забезпечують реальний характер волевиявлення народу,
легітимність виборних органів публічної влади. Загальновизнані принципи
виборчого права зафіксовані у відповідних міжнародно - правових документах.
Так, ч. 3 ст. 2 і Загальної декларації прав людини встановлює: «воля народу
повинна бути основою влади Уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних
і нефальсифікованих виборах, що мають проводитись згідно з загальним і
рівним виборчим правом шляхом таємного голосування або ж через інші
рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування».
У повній відповідності до міжнародно - правових актів Конституція
України (ст. 71) закріпила такі принципи суб'єктивного виборчого права:
принцип вільних виборів; принципи загального, рівного і прямого виборчого
права; принцип таємного голосування.
Конституція України закріплює принципи виборчого права як
універсальні, вони відносяться до всіх видів виборів, а їх проголошення як
конституційної основи виборчої системи свідчить про справді демократичний
характер формування виборних органів державної влади і органів місцевого
самоврядування України та є вагомою передумовою демократизму
конституційного ладу, свідченням реального народовладдя.
Таким чином, аналіз еволюції виборчого законодавства в Україні
свідчить, що будь - яка існуюча виборча модель потребує системної корекції з
метою зняття внутрішніх протиріч, удосконалення у бік більш справедливого
представництва та конструювання єдиного, впливового переможця, здатного
сформувати відповідальну парламентську більшість. Тобто, сучасна Україна
знаходиться ще на шляху вдосконалення виборчої системи України, а також
потребує зміни електоральної формули та доведення її до відповідності
вимогам розвитку вітчизняної політичної системи
Референдум – це безпосереднє волевиявлення народу, спрямоване на
встановлення, зміну чи скасування правових норм; являє собою спосіб
прийняття громадянами України шляхом голосування законів, інших рішень з
важливих питань загальнодержавного і місцевого значення. Особливий вид
правотворчості, коли верховним законодавцем, творцем права виступає сам
народ, минає при цьому представницькі та інші органи влади.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
Під час вивчення положень цієї теми самостійно необхідно опрацювати
наступний перелік запитань, а саме: повторне голосування, повторні вибори,
порядок заміщення народних депутатів, позачергові вибори; пасивне та активне
виборче право; стадії виборчого процесу; мета проведення виборів та
референдуму;
питання, які не можуть бути предметом референдуму.
Проаналізуйте рішення КСУ щодо відповідності Конституції України положень
ст.43 Закону України ―Про вибори народних депутатів України‖ (справа про
виборчу заставу) від 30.01.2002р. Проаналізуйте висновок КСУ щодо
відповідності проекту Закону України ―Про зміни до Конституції України за
результатами всеукраїнського референдуму 16.04.2000 р.‖ вимогам ст.ст.157, 158
Конституції України від 11.07.2000 р. № 1-39/ 2000.
ТЕМА № 7 ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
(2 години)

1.
2.
3.
4.
5.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
Поняття, ознаки та види парламентів. Верховна Рада України парламент України.......................................................................................49
Повноваження парламентів. Функції Верховної Ради України..............53
Порядок формування та внутрішня побудова парламентів...
....................61
Конституційний склад і структура Верховної Ради України...
...............72
Законодавчий процес та його стадії...........................................................77
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституційне право України : навч. посібник [для підгот. до іспиту за
кредитно-модульною сист. навчання] / В.О. Боняк, В.А. Завгородній, А.В.
Самотуга, Л.А. Філяніна. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,
2013. – 296 с.
2. Вибори до Верховної Ради України: Інформ.-довід. вид. / Редкол.:
М.М. Рябець (голова) та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2002. – 676 с.
3. Євграфов П.Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007).
Теоретичні та практичні аспекти: Науково-практичний посібник. – К.: Правова
єдність, 2007. – 204 с.
4. Журавський В.С. Конституційно-правовий статус народних депутатів та
їх парламентських об’єднань. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, 2000. – 64 с.
5. Журавський В.С. Парламент України: шляхи розвитку і вдосконалення
функцій. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. –
64 с.

48
6. Журавський В.С. Український парламентаризм на сучасному етапі:
теоретико-правовий аспект: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.
В.М.Корецького НАН України, 2001. – 248 с.
7. Кислий П. Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі
світового досвіду. – К.: Абриз, 2000. – 414 с.
8. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики,
В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – 544 с.
9. Конституція України: Науково-практичний коментар / В.Б. Авер’янов,
О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк,
Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – 808 с.
10. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. –
6-те вид. випр. та доповн. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.
11. Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: правові і
політичні проблеми: Монографія. – К.: Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 368 с.
12. Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. – К.: Ін Юре, 1997. – 47 с.
13. Парламентское право России: Учеб. пособие / Под ред. Т.Я.
Хабриевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. – 655 с.
14. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України:
Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – К.:
Юридична думка, 2006. – 544 с.
15. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України:
Підручник. – К.: Наукова думка, Прецедент, 2006. – 344 с. – С. 110
16. Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та
перспективи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.
17. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред.
Ю.С. Шемшученко. – К.: Парламентське вид-во, 1999. – 368 с.
18. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – 3-е вид.,
перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
19. Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підручник. –
К.: Ін Юре, 2007. – 488 с.
20. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. –
К., ―Програма Л‖, 1995. – 136 с.
21. Шляхтун П.П. Конституційне право України: Підручник. – К.: ―Освіта
України‖, КНТ, 2008. – 592 с.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Ознайомити курсантів з особливостями здійсненням законодавчої влади в
Україні, висвітлити склад та структуру Верховної Ради України, дослідити її
місце в механізмі державної влади, розкрити функції та охарактеризувати
повноваження парламенту України, охарактеризувати етапи законодавчого
процесу.
ВСТУП

49
Чинна Конституція України закріпила якісно нову організацію державної
влади. Відмовившись від ієрархічної, вертикальної системи організації державної
влади, яка існувала в Україні до здобуття незалежності, вона сприйняла
загальновизнаний принцип організації державної влади – принцип поділу її на
законодавчу, виконавчу і судову. Органи державної влади України стали
рівноправними і незалежними один від одного.
Верховна Рада, за Конституцією, остаточно втратила колишній статус
найвищого органу державної влади та вперше набула всіх основних рис парламенту
України — єдиного, загальнонаціонального, представницького, колегіального,
виборного, однопалатного, постійно діючого органу законодавчої влади України.
Пріоритетною рисою українського парламенту як органу законодавчої влади є його
єдність, виключність, універсальність в системі органів державної влади, що
зумовлено насамперед унітарним характером нашої держави, тобто державним
устроєм, вже згаданим поділом державної влади, його внутрішньою структурою та
ін.
Нині в Україні не існує інших органів законодавчої влади —
загальнонаціональних або місцевих — крім Верховної Ради. Верховна Рада є
загальнонаціональним представницьким органом державної влади, оскільки вона
представляє увесь український народ — громадян України всіх національностей і
виступає від імені всього народу. Це випливає як з Преамбули Конституції та її
змісту, так і з назви парламенту — «Верховна Рада України».
1. Поняття, ознаки та види парламентів. Верховна Рада України парламент України
Законодавча влада здійснюється загальнонаціональним колегіальним
представницьким органом, який у різних країнах світу може мати свою назву:
конгрес, національні збори, народні збори, меджліс та ін. Проте загальна назва
органу законодавчої влади - парламент. Парламентом офіційно називають
найвищі представницькі органи майже в усіх англомовних країнах. У США й
країнах Латинської Америки він називається конгресом, у Франції —
національними зборами. У деяких країнах назву "парламент" замінено своїми
національними правовими термінами. Так, у Данії парламент — це фолькетинг,
в Ісландії — альтинг, у Норвегії — стортинг, у Швеції — риксдаг, в Ізраїлі —
кнесет, у деяких країнах Сходу - меджліс, у Росії — Федеральні збори, а в
Україні — Верховна Рада. Парламент - це вищий загальнонаціональний
представницький колегіальний виборний орган держави. Термін "парламент"
походить від лат. слова "parlare" - говорити, розмовляти.
Батьківщиною парламенту прийнято вважати Англію, оскільки відомо,
що парламент існував у Ісландії ще в 950 році. Попередниками парламенту
можна вважати і представницькі органи Стародавньої Греції (Рада чотирьохсот)
та Стародавнього Риму (Сенат, Народні збори). Походження парламенту тісно
пов'язане з подіями, що відбувалися в Англії в XIII - XIV століттях. Влада
монарха частково обмежувалася зібранням великих феодалів, вищого
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духовенства, знатних осіб - представників міст, сільських общин. Проте
парламенти у сучасному їх значенні виникли в буржуазних державах, оскільки
зібрання феодальної доби були дорадчими органами при монархові.
Сьогодні парламент являє собою загальнодержавний представницький
орган державної влади, основним завданням якого є вираження волі народу
шляхом прийняття законів, які регулюють найважливіші суспільні відносини, а
також здійснення в межах своєї компетенції контролю за діяльністю виконавчої
влади.
Парламент є загальнонаціональним вищим представницьким і
законодавчим (установчим) колегіальним органом влади, який відображає
суверенну волю народу і здійснює свої повноваження на постійній основі.
Сучасному парламенту притаманні такі ознаки:
1)загальнодержавний орган, наділений верховною законодавчою владою,
яка уповноважує його монопольним правом на видання актів вищої юридичної
сили — законів; 2) парламент діє в системі колективного прийняття рішень —
це обов’язково колегіальний орган, що складається з парламентаріїв
(депутатів), чисельність яких має бути достатньою для адекватного
забезпечення його представницького характеру; 3) як представницька установа
народу парламент провадить свою діяльність згідно з належними йому
правами, визначеними виключною сферою його компетенції; 4) формується
парламент (у повному складі або частково, наприклад, лише нижня палата) на
виборних засадах — шляхом загальних прямих виборів населення, що
забезпечує його легітимний характер; 5) парламент — це орган загальної
компетенції, до його відання належить широке коло питань державної
діяльності, які потребують законодавчого врегулювання; він бере участь у реалізації практично всіх основних функцій держави.
Види парламентів визначаються, перш за все, за їх поділом на палати.
Сьогодні у світі існують переважно однопалатні (монокамерні) та двопалатні
(бікамерні) парламенти. Початково парламент був однопалатним. Британський
парламент, який став прообразом сучасних парламентів у світі, був до середини
XIV ст. однопалатним.
Однопалатні парламенти існують у таких державах, як Україна, Ізраїль,
Болгарія, Греція, Данія, Португалія, Туреччина, Швеція, Єгипет, Нова Зеландія
та ін. Значною перевагою однопалатного парламенту є спрощена законодавча
процедура, що дає можливість дієво реагувати на явища та процеси в
суспільстві, які потребують негайного нормативного врегулювання. Зазвичай,
однопалатні парламенти властиві державам, які є невеликими за розмірами та
мають однонаціональний склад населення.
Двопалатні парламенти властиві державам як з унітарним, так і з
федеративним устроєм. Такі парламенти мають близько 60 держав світу, серед
яких Аргентина, Бразилія, Італія, Іспанія, Румунія, Польща, Франція. До речі,
верхня палата всіх перелічених держав називається сенатом. Сьогодні у світі
нараховується близько 50 держав саме 3 такою назвою верхньої палати. Проте
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верхня палата в Японії називається Палатою радників, Росії - Радою Федерацій,
Індії та Швейцарії - Радою штатів, Великобританії - Палатою лордів тощо.
Історія знає випадки існування парламентів із значно більшою кількістю
палат, ніж одна чи дві. Так, за Конституцією Югославії 1963 року (у ред. від
1968 р.) шість палат становили парламент. Принцип роздільного існування рас
зумовив існування трьох палат у Південно-Африканській республіці, проте
визначальним органом законодавчої влади була палата білого населення.
Конституційно-правовий статус парламенту значною мірою обумовлюється тим, яка модель організації влади і, відповідно, форма правління
існують у тій чи іншій державі. Відповідно до цього можна виділити такі типи
парламентів:
Парламенти типу арени — існують в країнах, де в основу організації
державної влади покладено модель ―гнучкого‖ поділу влади. парламент такого
типу відіграє вирішальну роль у формуванні уряду, який несе перед ним
політичну відповідальність. Діяльність парламентів типу арени значною мірою
зводиться до обговорення ідей та напрямів державної політики, що формується
урядом. подібні парламенти формуються у країнах з парламентською формою
правління (Велика Британія, Італія, Греція тощо).
Парламенти типу конгресу — існують в країнах, де організація
державної влади будується відповідно до моделі ―жорсткого‖ поділу влади.
Такі парламенти існують у країнах із президентською (дуалістичною) формою
правління, яка характеризується відсутністю інституту парламентської
відповідальності органів виконавчої влади. при цьому головним завданням
подібних парламентів є законодавча діяльність, визначення основних напрямів
політики держави, тобто безпосереднє перетворення політичних ідей в реальні
закони — звідси і їхня назва. Виконавча влада за таких умов може ініціювати
певний політичний курс, але всякий раз ―він має апробуватися на міцність і
розсудливість‖ у парламенті (США, Росія).
Парламенти змішаного типу — існують в країнах із змішаною формою
правління, де в основу організації державної влади покладено елементи як
моделі ―гнучкого‖, так і моделі ―жорсткого‖ поділу влади (Україна).
Представницькі
установи
соціалістичного
типу
існують
у
соціалістичних країнах і відіграють роль ―маріонеткової‖ установи при органах
виконавчої влади, забезпечуючи видимість демократичного характеру процесів
організації і здійснення державної влади.
Консультативні ради — існують у монархічних державах абсолютистського типу і є дорадчими органами при главі держави, які можуть
бути ним розпущені в будь-який час (саудівська Аравія).
За характером функцій, здійснюваних парламентами, а також їхніх
взаємовідносин з органами виконавчої влади виділяють парламенти:
Активні - відіграють значну роль як у прийнятті законів, так і у
формуванні уряду та контролі за його діяльністю (Конгрес США, Верховна
рада України);
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Реактивні - на їх діяльність значний вплив мають уряди, хоча парламент
зберігає значні повноваження у сфері контролю за виконавчою владою
(парламенти Великої Британії, Канади, Австралії);
Маргінальні - фактично повністю контролюються виконавчою владою,
через що їхній внесок у формування політики держави досить незначний
(Національні збори Йорданії, палата представників Марокко);
Мінімальні - органи, які виконують декоративну функцію, утворюються з
метою надання видимості легітимності існуючому режиму (парламенти
соціалістичного типу).
Зрозуміло, що органи, віднесені до третьої та четвертої груп, лише
умовно можуть називатися парламентами, оскільки порядок їх формування,
характер компетенції та організаційні принципи і форми діяльності не мають
нічого спільного із парламентаризмом.
Відповідно до ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої
влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.
Місце Верховної Ради України в механізмі державної влади визначається
парламентсько-президентською формою правління, запровадженої в ході
конституційної реформи 2004 року.
Після внесених змін до Конституції України конституційно-правовий статус
Верховної Ради України характеризується такими суттєвими рисами:
1) відповідальністю Уряду (Кабінету Міністрів України) перед Президентом
та парламентом України, його підзвітністю і підконтрольністю парламенту;
2) наявністю у глави держави (Президента України) досить широких
повноважень, пов'язаних з діяльністю парламенту (право розпуску Верховної
Ради України, право законодавчої ініціативи, право вето тощо);
3) участю Президента України у формуванні виконавчої та судової гілок
влади.
У системі органів публічної влади Української держави Верховна Рада
України посідає особливе місце, тому що виконує властиву лише їй законодавчу
функцію. Зазвичай сучасні форми правління передбачають виконання
законодавчої функції виключно парламентами. Таку практику простежено у низці
держав Європи.
Верховній Раді України, притаманні такі ознаки:
1) загальнодержавність - компетенція Верховної Ради України
поширюється на всю територію України;
2) представництво - представляє інтереси українського народу і держави як
у межах державного кордону, так і на міжнародному рівні;
3) виборність - Верховна Рада України формується тільки шляхом
проведення виборів;
4) єдиний орган законодавчої влади в Україні - лише Верховна Рада
України уповноважена приймати закони, жодний інший орган державної влади
таких повноважень не має;
5) колегіальність: а) кількісний склад Верховної Ради України становить
450 народних депутатів України; б) приймає рішення на пленарних засіданнях
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певною кількістю голосів народних депутатів України. Повноваження
Верховної Ради України здійснюються спільно народними депутатами України
на засіданнях під час сесій парламенту;
6) однопалатність - Верховна Рада України не знає внутрішнього
структурного поділу, оскільки організаційно працює як єдиний орган.
Таким чином, Верховна Рада України - загальнодержавний,
представницький, виборний, колегіальний, постійно діючий, єдиний орган
законодавчої влади в Україні.
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Парламент (англ. parliament, від франц. parlement, від parler — говорити) —
є найвищим представницьким органом держави й обирається населенням. На
відміну від інших виборних представницьких органів (установчих зборів,
конституційної асамблеї) парламент діє на постійній основі. Діяльність
парламенту, його взаємодія з іншими вищими органами державної влади
називається парламентаризмом. Парламентаризм — система державного
керівництва суспільством, яка характеризується чітким розподілом
законодавчих і виконавчих функцій за умови привілейованого положення
законодавчого органу — парламенту — стосовно інших державних органів.
Основними елементами внутрішньої організації палат парламенту є:
1) партійні об´єднання членів палат; 2) керівні органи палат; 3) парламентські
комісії (комітети). У багатьох країнах існує регламент діяльності партійних
об´єднань членів палат, установлюється партійний мінімум. Голова палати
може бути як безпартійним (Велика Британія), так і партійним (від фракційної
більшості). У керівні органи палат входять, крім голів, їхні заступники,
секретарі й спостерігачі. Керівні органи палат формуються зазвичай на
пропорційній основі. Для виконання своїх повноважень парламент утворює
функційно-галузеві комітети та комісії, де розглядаються основні питання
життєдіяльності суспільства, розробляються відповідні законопроекти.

2. Повноваження парламентів. Функції Верховної Ради України
Незалежно від того, чи закріплена компетенція парламенту в конституціях
або законах, коло питань, якими займається парламент (тобто повноваження
парламенту) завжди охоплює певну сферу суспільних відносин. Якщо
повноваження парламенту закріплюються в конституціях, то зазвичай це
повноваження:
– законодавчого характеру,
– у сфері фінансів,
– з контролю над діяльністю уряду,
– пов'язані з формуванням інших органів держави.
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Така чотирьохелементна схема відображає мінімальні можливості та
повноваження будь-якого парламенту. Однак і конкретні конституції, і
спеціальні закони закріплюють більш розгорнутий перелік повноважень
парламенту. Наприклад, крім названих повноважень, ще називаються
повноваження у сфері зовнішньої політики. Окремо виділяються повноваження
у сфері оборони та безпеки, а також судова функція парламенту. Так чи інакше,
мінімальне коло питань, якими займається парламент – це названі чотири
напрями, частіше називають шість або сім. У деяких джерелах наводиться
навіть вісім напрямів діяльності або повноважень парламенту. Наприклад, крім
усього названого, до повноважень парламенту відносять призначення
референдумів і, можливо, найбільш своєрідне повноваження – повноваження
щодо Передання частини своїх повноважень – тобто делегування повноважень
якому-небудь органу (як правило, уряду).
Однак якими б не були класифікації й переліки повноважень парламенту,
основним його повноваженням є видання законів. Як правило, головною
справою всіх парламентів є прийняття конституційних, органічних і звичайних
законів. До цього переліку іноді включають прийняття парламентських статутів
або регламентів. Це спірне питання. У деяких джерелах вони вважаються
нормальними законами, а дехто відносить парламентські статути до проміжних
форм між законами й менш важливими нормативними актами. Так чи інакше,
коло законодавства, актів, які належать до законів, досить широке.
Можна уточнити законодавчу компетенцію парламенту, тому що крім
звичайного називання видів законів ще варто окреслити основне коло питань, з
яких і приймаються закони. До цих питань належать закони, які визначають
конституційний порядок держави, систему органів держави, права і свободи
громадян тощо.
Говорячи про прийняття закону парламентом, слід зазначити, що в деяких
країнах законодавчий орган не тільки приймає, а й самостійно ініціює та
розробляє законодавчі акти. Таким органом є, наприклад, Конгрес США.
В інших країнах уся підготовка й ініціатива щодо прийняття законів
лежить на виконавчій владі – на уряді. Парламент одержує готові
законопроекти. За такої моделі парламент обговорює їх і, найчастіше майже не
вникаючи в суть цих проектів, приймає їх. Така модель є в країнах, які
належать до парламентських республік і парламентських монархій
(Великобританія, Нідерланди, Данія та ін.). За цієї схеми відносин парламент
надає актам, розробленим урядом і представленим йому у вигляді
законопроектів, загальнообов'язкову силу та найвищий авторитет.
Фінансові повноваження є найбільш помітним і старим привілеєм або
правом парламенту, що було отримане в боротьбі а королівською владою й з
феодальними силами. Фінансові права – це право встановлювати податки,
установлювати правила випуску грошей, контролювати емісію, а також
випускати позики, здійснювати контроль за витратами державних коштів і т. ін.
Але уособленням фінансових прав парламенту є право парламенту
затверджувати бюджет країни.
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У всіх західних країнах проект бюджету розробляється урядом. Наприклад,
у США цим займається адміністративно-бюджетне управління, що перебуває в
системі виконавчої влади й підлегле президентові. У Великобританії палата
громад затверджує бюджет, підготовлений кабінетом міністрів. У будь-якому
разі щодо проекту бюджету завжди відбуваються парламентські дебати, які
мають і економічний, і політичний характер, оскільки бюджет дає уявлення про
напрями діяльності країни, на які спрямована економіка. Парламентарії
розглядають як дохідну, так і видаткову частини бюджету, і, звичайно,
прагнуть, щоб ці частини були приблизно рівні, щоб доходи перевищували
витрати або як мінімум не були меншими від витрат. Бюджетний процес –
складний і відповідальний, і, можливо, повнота влади парламенту максимально
і реалізується саме у сфері затвердження бюджету.
Важливою частиною фінансових повноважень є затвердження не тільки
бюджету, а й звіту уряду про виконання попереднього бюджету. Це не
формальний акт, а дуже важлива політична зброя, за допомогою якої парламент
може впливати на виконавчу владу. Якщо уряд обіцяв домогтися якихось
кращих економічних показників, а потім у звіті з'ясовується, що ці пункти не
реалізовані, то парламентарії можуть привернути увагу громадськості до цього
й вплинути на політику уряду, на вибір пріоритетів.
Особливо важливе місце серед фінансових повноважень належить
податковим повноваженням. Податки – це найчутливіша частина фінансових
прав парламенту. Установлення податків у більшості країн – виключна
компетенція парламенту, і в деяких випадках це визначається спеціальними
статтями конституції.
У сфері зовнішньої політики в парламенті менше можливостей, ніж у
виконавчої влади. Повноваження у сфері зовнішньої політики –
позапарламентські зв'язки й відносини, коли члени парламенту спілкуються з
парламентаріями інших країн, виробляють загальні позиції, з'ясовують опірні
відносини, засідають у різних міжпарламентських союзах і асоціаціях тощо.
Однак найбільш важливою складовою цієї діяльності є ратифікація
міжнародних договорів і угод. Міжнародні договори підписує виконавча влада
в особі глави держави або глави уряду, але право ратифікації й денонсації цих
договорів і угод дуже важливий важіль впливу на уряд.
Ратифікація означає обговорення вже прийнятого договору й голосування
за його затвердження – якщо необхідні голоси не будуть представлені, договір
не буде затверджено. Хоча в останні десятиліття в ряді країн застосовується
досить специфічний підхід, суть якого в тому, що парламенти затверджують
тільки важливі міжнародні договори й угоди. Питання про те, які договори є
особливо важливими, а які менш важливими в низці випадків вирішує
виконавча влада. Правда, у певних країнах парламент за необхідності, у разі
ухвалення відповідного рішення може проголосувати за те, щоб поставити на
ратифікацію будь-який договір, навіть якщо уряд відніс його до категорії не
найважливіших.
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У ряді країн парламент може лише схвалити або відхилити договір. У
деяких країнах парламент може внести якісь доповнення, виправлення або
застереження. У деяких країнах договір може бути схвалений частково, тобто в
якійсь частині схвалений, а в якій-небудь визнаний таким, що не відповідає
інтересам країни. Звичайно, там, де є такий диференційований підхід, там права
і можливості парламенту ширші, ніж у парламенту, що говорить або "так", або
"ні".
Практично завжди процесу ратифікації підлягає договір, що якимось
чином впливає на конституцію або інші важливі норми права, або договір, що
пов'язаний із грошовими виплатами, компенсаціями, іншими витратами на
користь іноземних держав. Завжди ратифікуються парламентами договори, які
передбачають зміну територіальної приналежності частини території країни:
приєднання, відступлення територій. Принаймні договори з цих питань завжди
ратифікуються.
Найактивніша роль у цій сфері належить, напевно, верхній палаті США –
Сенату. Сенат, ратифікуючи міжнародні договори, може вносити будь-які
виправлення й доповнення до тексту договору або угоди, тобто роль
американського парламенту в цьому процесі дуже велика. Національні збори
Франції можуть у подібному випадку лише сказати тільки "так" або "ні".
Парламент може обговорювати основні напрями зовнішньополітичної
діяльності уряду, погодитися або не погодитися з якимись діями в
зовнішньополітичній сфері.
До сфери повноважень міжнародних справ і зовнішньої політики відносять
також питання оголошення війни й укладення миру. Це виняткова сфера, і
питання, що до неї належать, як правило, вирішуються всіма органами: і
виконавчою, і законодавчою владою. Але остаточну крапку в таких
конфліктних питаннях ставить парламент, приймаючи закон або інший акт про
укладення миру або про оголошення війни.
Важливою частиною повноважень парламенту є повноваження в галузі
формування державних органів, у сфері призначення або обрання посадових
осіб або участі у виборах і призначенні посадових осіб. Парламенти в цій сфері
мають досить широкі повноваження. Наприклад, у парламентських республіках
(монархіях) парламенти затверджують призначення посади глави уряду –
прем'єр-міністра. У деяких випадках це вважається призначенням, у деяких –
обранням. Так чи інакше, проводиться голосування, і особи, які одержали
підтримку парламенту, стають на чолі виконавчої влади. У такий спосіб
обираються канцлер ФРН, прем'єр-міністри Італії, Нідерландів та глави уряду
багатьох інших країн.
У певних країнах парламенти обирають главу держави або беруть участь у
його виборах. Так, ст. 54 Конституції ФРН передбачає вибори президента
Федеральними Зборами. А Федеральні збори складаються із членів бундестагу,
тобто нижньої палати німецького парламенту, і такої самої кількості членів, які
обираються народними представництвами земель.
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Конституція Італії також передбачає обрання президента парламентом.
Стаття 83 італійської Конституції передбачає, Що президент Італійської
Республіки обирається парламентом на загальному засіданні його членів. У
виборах беруть участь По три делегати від кожної області. Парламент Чехії
обирає президента на загальному засіданні обох палат.
Порядок обрання президента парламентом, природно, передбачений
конституціями парламентських республік. Однак є випадки, коли можливе
обрання президента навіть у президентській республіці за допомогою
парламенту. Так, 12-та й 20-та поправки до Конституції США передбачають
такий варіант, за якого якщо жоден з кандидатів у президенти не одержить
абсолютної більшості голосів виборщиків, то палата представників обиратиме
президента з 3 кандидатів з найбільшою кількістю отриманих голосів. А якщо
не буде обраний віце-президент, то сенат обиратиме його з двох кандидатів.
Правда, можливість застосування такого порядку видається досить
абстрактною і умоглядною, однак американці про всяк випадок
підстрахувалися й передбачили це в поправках до Конституції.
Парламенти дуже часто беруть участь у формуванні судової влади, а саме
обирають або призначають вищих суддів. У Німеччині й верхня, і нижня палати
– бундестаг і бундесрат – обирають рівну кількість суддів Конституційного
суду ФРН. Відповідно до угорської Конституції, однопалатний угорський
парламент обирає суддів Конституційного суду й главу Верховного суду. Такий
порядок, коли парламент обирає частину, половину або всіх суддів верховних,
конституційних судів – це досить поширене правило. У Болгарії й Італії,
наприклад, парламент обирає 1/3 суддів конституційних судів. У США сенат
бере участь в обранні (або призначенні) Верховного суду. За американськими
правилами членів Верховного суду призначає президент, однак вони не можуть
стати членами Верховного суду без згоди сенату. Точна формула вказує: "Без
поради й згоди сенату". Згода надається шляхом голосування. Це спеціальна
процедура, без якої жоден кандидат не може стати членом Верховного суду,
оскільки сенат остаточно затверджує (обирає) кандидатуру, запропоновану
президентом.
Функції Верховної Ради України – це основні напрями її діяльності в різних
сферах суспільних відносин.
У науці конституційного права немає єдиного погляду стосовно системи
функцій парламенту.
Спираючись на такі основні напрямами діяльності Верховної Ради України,
як представництво українського народу всередині країни і в міжнародних
зносинах; прийняття актів вищої (після Конституції) юридичної сили у формі
законів; призначення та звільнення посадових осіб; контроль за діяльністю
суб'єктів права, передусім органів виконавчої влади та посадових осіб,
пропонується виокремлювати наступні функції Верховної Ради України:
законодавча, представницька, установча (державотворча, організаційна),
парламентського контролю, бюджетно-фінансова, зовнішньополітична.
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Ці функції реалізуються через визначені Конституцією України
повноваження парламенту.
Основними функціями Верховної Ради України є:
1. Представницька функція. Від імені Українського народу може виступати
виключно Верховна Рада України. Хоча в Конституції чітко не окреслений статус
Верховної Ради як представницького органу, однак її правове положення
визнається беззаперечним у зв'язку із конституційним визначенням цього
владного органу як парламенту (ст. 75 Конституції) та згадку в Преамбулі
Конституції (абз. 1) про те, що Верховна Рада прийняла Конституцію 1996 року,
виступаючи від імені Українського народу.
Ця функція реалізується парламентом через такі повноваження, закріплені
в ст. 20 та ст. 85 Конституції: встановлення опису та порядку використання
державних символів України (ч. 5 ст. 20); внесення змін до Конституції України в
межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції (п. 1); визначення
засад внутрішньої і зовнішньої політики (п. 5); затвердження загальнодержавних
програм економічного, науково-технічного, соціального, національнокультурного розвитку, охорони довкілля (п. 6); оголошення за поданням
Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента
України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань
у разі збройної агресії проти України (п. 9); схвалення рішення про надання
військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил
України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших
держав на територію України (п. 23); затвердження протягом двох днів з моменту
звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову
мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної
екологічної ситуації (п. 31).
Проявом представницького характеру Верховної Ради є і те, що саме на її
засіданні складають присягу Президент України, судді Конституційного Суду
України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Кабінету
Міністрів України, Центральної виборчої комісії та Вищої ради юстиції.
Саме представницький характер Верховної Ради України дозволяє їй
приймати акти, що мають політико-правовий характер, у яких виявляється
позиція парламенту з приводу тієї чи іншої суспільно значущої події
внутрішньодержавного чи міжнародного життя.
2. Законодавча функція. Цей напрямок у діяльності парламенту своєю
суттю є визначальним, що підтверджує і формулювання ст. 75 Конституції,
згідно з якою парламент є єдиним органом законодавчої влади. Взагалі, закон
визнається Конституцією та чинним законодавством не тільки як елемент
системи права, який в ієрархії нормативно-правових актів за юридичною силою
посідає наступне за Конституцією місце, але і як форма надання
загальнонаціональним представницьким органом згоди на обов'язковість
укладених міжнародних договорів та форма затвердження важливих державних
рішень.
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Так, після надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів
України, тобто його ратифікації (п. 32 ч. 1 ст. 85 Конституції), ратифікований
міжнародний договір набирає юридичної сили, яка в окремих випадках є вищою
ніж сила закону: «Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності
в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у
відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила
міжнародного договору» (ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори
України»). Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 85 Конституції, до повноважень Верховної
Ради належить затвердження Державного бюджету.
Важливість такої форми закріплення норм права, як закон, підкреслюється
тим, що на рівні Конституції передбачений перелік питань, які мають
визначатися виключно законами України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 92
Конституції, виключно законами України визначаються: права і свободи людини
і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;
порядок застосування мов; засади використання природних ресурсів, виключної
(морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного
простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку; засади
утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів
масової інформації; організація і діяльність органів виконавчої влади, основи
державної служби; територіальний устрій України; судоустрій, судочинство,
статус суддів, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання
покарань; основи організації та діяльності адвокатури; засади місцевого
самоврядування; статус столиці України; правовий режим воєнного і
надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації; організація і
порядок проведення виборів і референдумів; організація і порядок діяльності
Верховної Ради України, статус народних депутатів України та інше.
Окрім того, у ч. 2 ст. 92 Конституції перелічені питання (об'єкти), які
встановлюються виключно законами України: Державний бюджет України і
бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; статус
національної валют, а також статус іноземних валют на території України;
порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу;
порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав;
порядок використання і захисту державних символів; державні нагороди;
військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання; державні свята та
інше. Виключно законом України оголошується і амністія.
Разом з тим, як зазначено в ст. 91 Конституції України, Верховна Рада
приймає окрім законів постанови та інші акти. Детальний перелік підзаконних
нормативно-правових актів парламенту передбачений ч. 2 ст. 46 Регламенту
Верховної Ради – це постанови, резолюції, декларації, звернення та заяви.
3. Установча (номінаційна, державотворча) функція.
Одним із суттєвих важелів впливу на діяльність інших гілок влади з боку
парламенту є його повноваження відносно призначення (обрання) посадових осіб,
припинення їх повноважень, в тому числі і дострокове. Такий напрямок

60
діяльності дістав у науці конституційного права назву установчої (номінаційної)
функції.
Частину установчих (номінаційних) повноважень парламент здійснює
самостійно, інші можуть бути реалізовані лише за наявності подання
відповідної вищої посадової особи, окремі ж повноваження становлять окрему
стадію установчої (номінаційної) процедури, як правило – заключну.
Самостійно реалізовуються такі установчі (номінаційні) повноваження:
призначення всеукраїнського референдуму з питання про зміну території України
(п. 2 ч. 1 ст. 85 Конституції); призначення виборів Президента України у строки,
передбачені цією Конституцією (п.7); призначення на посади та звільнення з
посад Голови та інших членів Рахункової палати (п. 16); призначення на посаду
та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
(п. 17); призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради
Національного банку України (п. 19); призначення на посади половини складу
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (п. 20);
затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби
безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України
(п. 22); призначення третини складу Конституційного Суду України (п. 26);
обрання суддів безстроково (п. 27); дострокове припинення повноважень
Верховної Ради Автономної Республіки Крим; призначення позачергових виборів
до Верховної Ради Автономної Республіки Крим (п. 28); утворення і ліквідація
районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів
до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів
(п. 29); призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого
самоврядування (п. 30); призначення на посаду та звільнення з посади керівника
апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради
України та структури її апарату (п. 35).
4. Функція парламентського контролю.
Особливістю функції парламентського контролю є те, що, на відміну від
інших напрямків діяльності Верховної Ради України, контроль за діяльністю
суб'єктів права (насамперед, органів і посадових осіб виконавчої влади)
здійснюється парламентом, як безпосередньо, так і його органами, посадовими
особами, народними депутатами України та спеціалізованими допоміжними
інституціями – Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та
Рахунковою палатою.
До того ж, порівняно з іншими функціями Верховної Ради, функція
парламентського контролю безпосередньо згадується в тексті Конституції. Так,
відповідно до п. 33 ч. 1 ст. 85 Конституції України, до повноважень Верховної
Ради належить здійснення парламентського контролю в межах, визначених
Конституцією.
Основними напрямками контрольної діяльності Верховної Ради є:
1) контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до
Конституції України (п. 13 ст. 85 Конституції);
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2) парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод
людини і громадянина та їх захист, що здійснюється через Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини (ст. 101 Конституції);
3) бюджетно-фінансовий контроль, що здійснюється, насамперед, через
Рахункову палату (ст. 98 Конституції);
4) прийняття рішення Верховною Радою України про направлення запиту
до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних
депутатів України чи Комітету Верховної Ради України (п. 34 ст. 85
Конституції);
5) створення тимчасових слідчих комісій, для проведення розслідувань з
питань, що становлять суспільний інтерес (ч. 3 ст. 89 Конституції).
5. Бюджетно-фінансова функція парламенту.
Багатогранною за змістом і формами є бюджетно-фінансова функція
Верховної Ради. Верховна Рада має значні повноваження по її здійсненню.
Верховна Рада України затверджує законом Державний бюджет та вносить у
відповідній формі до нього зміни, здійснює контроль за виконанням
Державного бюджету України, приймає рішення щодо звіту про його
виконання (п. 4 ст. 85 Конституції України).
6. Зовнішньополітична функція Верховної Ради України.
Про зовнішньополітичну функцію Верховної Ради свідчать такі її
повноваження, як визначення засад зовнішньої політики; законодавча
діяльність в галузі зовнішніх зносин; надання Верховною Радою у
встановлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів
України та денонсація міжнародних договорів України; затвердження протягом
двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення
воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про
загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей
зонами надзвичайної екологічної ситуації; про схвалення рішення про надання
військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних
Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів Збройних Сил інших
держав на територію України.
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ.
Поряд із законодавчою, представницькою, установчою, контрольною,
бюджетно-фінансовою та зовнішньополітичною функціями, як головними
функціями парламенту, Верховна Рада України, як і парламенти багатьох країн,
здійснює й ряд інших функцій. Це, насамперед, функції, аналогічні функціям
держави, зокрема, з числа об'єктних, тобто тих, що опосередковують собою
зміст діяльності держави. Головними об'єктними функціями держави є:
політична, економічна, соціальна, культурна, екологічна – з числа внутрішніх
функцій; і захисна (оборонна), зовнішньополітична, зовнішньоекономічна та ін.
– з числа зовнішніх функцій держави.
3.Порядок формування та внутрішня побудова парламентів.

62
У конституційному праві вихідним моментом при характеристиці
парламентів майже завжди виступає порядок їх формування. Найпоширенішим
способом є, як відомо, вибори. Застосовується також принцип призначення та
деякі інші. Народ, який оголошується в конституціях єдиним джерелом
державної влади, висловлює свою політичну волю шляхом виборів. Завдяки
цьому акту він безпосередньо перетворює свою волю у владну політичну
структуру – парламент. А тому демократичний лад будь-якої держави
схиляється до виборів на засадах загального виборчого права. Майже всі нижні
палати двопалатних і однопалатні парламенти формуються прямими виборами
– шляхом голосування виборців (за винятком представницьких установ
Бахрейну, Катару, Оману, а також Китаю).
В окремих державах президент або монарх може призначити певну
кількість членів однопалатного парламенту: в Бутані та Індонезії 1/5, у Кувейті
та на Сейшельських Островах – 1/3.; у Брунеї та королівстві Тонга – призначені
члени складають більшість. У деяких державах використовуються й інші
підходи до виборів нижньої палати й однопалатного парламенту. Однопалатний
парламент Марокко формується так: 2/3 складу обираються загальними
прямими виборами, а 1/3 складу – колегіями вибірників (муніципальними і
комунальними радами). У Бангладеші 300 депутатів Національної асамблеї
обираються прямими виборами, а 30 жінок-депутатів призначаються членами
парламенту. В Пакистані 20 жінок обираються самим парламентом.
Верхні палати формуються такими способами:
1) шляхом прямих виборів. Так формуються вони у 25 державах
(Австралія, Аргентина, Іспанія, Польща, США та ін.).
2) шляхом непрямих, або багатоступінчастих виборів(Індія, Норвегія,
Франція та ін.). Унікальною є практика формування верхньої палати
парламенту Словенії – Національної Ради. Згідно зі ст. ст. 96 і 98 Конституції
цієї країни, ця палата представляє соціальні, економічні, професійні та місцеві
інтереси і складається із 40 радників: по чотири обирають від осіб, зайнятих за
наймом, від фермерів, представників т. зв. ―малого бізнесу‖ і ―вільних
професій‖, шість – від некомерційних організацій і 22 – від територій;
3) шляхом призначення(Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Гренада,
Йорданія, Канада, Палау, Сент-Лусія, Таїланд, Тринідад і Тобаго, ФРН,
Ямайка);
4) на змішаній основі, коли поєднуються елементи виборності,
призначення і успадкування (Сенат Бельгії, Сенат Ірландії);
5) чисто феодальним (Палата лордів у Великобританії).
Оцінюючи в цілому способи формування верхніх палат парламентів,
можна виявити певну закономірність: чим ближчий спосіб їх формування до
прямих виборів, тим ширше коло їхніх повноважень, тим ближче вони до
обсягу компетенції нижніх палат.
Оскільки за своєю природою парламенти є колегіальними органами, то це
саме по собі створює умови для їх певної чисельності. Аналіз зарубіжного
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законодавства дозволяє зробити такі узагальнення. По-перше. В сучасних
конституціях (Греції, Македонії, Португалії та ін.) фіксується чисельний склад
нижніх палат або однопалатних парламентів. По-друге, при встановленні
чисельності парламентів (палат) виходять із кількості населення держав, хоча
така залежність відносна. Наприклад, найменш чисельними є парламенти
Монако (18 депутатів на 31,5 тис. населення, Андорри (28 депутатів на 10400
виборців). Від 130 до 200 депутатів мають парламенти або нижні палати
парламентів Австрії, Данії, Литви, Норвегії, Чехії. Водночас найчисельніші за
складом нижні палати парламентів Росії (450), Польщі (460), Франції (577),
ФРН (662). По-третє, кількісний склад нижніх палат завжди значно більший,
ніжу верхніх (в Італії та Франції вони нараховують відповідно: 630 і 315; 577 і
321).
Правове
становище
депутата
визначається
конституціями,
конституційними і органічними законами, регламентами палат і звичаями.
Конституційно-правова доктрина демократичних країн розглядає депутатів
(від латинського deputatus – уповноважений) парламентів як представників усієї
нації, а не відповідних виборчих округів, і в силу цього не можуть бути
відкликані виборцями. Логічним наслідком цієї концепції є заборона
імперативного мандата і права відкликання. Їхній мандат прийнято називати
вільним.(У ст. 67 Конституції Італії зазначено: ―Кожний член парламенту
представляє націю і виконує свої функції без зобов’язального мандата‖. А ст. 38
(п. 1) Основного закону ФРН містить таке положення: ―Депутати німецького
Бундестагу… є представниками усього народу, не пов’язані наказами,
дорученнями, і підкоряються тільки своїй совісті‖).
Зарубіжна конституційна теорія й практика виходять із того, що депутат є
професійним парламентарієм. Тому правове становище парламентаріїв у
значній мірі визначається принципом несумісності депутатського мандата ні з
якою державною або іншою посадою, крім зазначених у законодавстві. У
різних країнах принцип несумісності визнається у різному обсязі. В
Конституції США (розділ 6, ст. 1) записано, що жоден член конгресу на період
його мандата не може займати ―публічну посаду на службі Сполучених
Штатів‖. У Швеції депутати, які займають посади на державній службі, повинні
під час засідань парламенту йти у відпустку. В Іспанії, Люксембурзі, Фінляндії
та деяких інших країнах несумісність стосується лише окремих, найвищих
посад, перелік яких дається в законодавстві. Зокрема, повсюдно визнано
несумісність депутатського мандата і професійної служби в армії, поліції та
службі безпеки. Виняток становить законодавство і політична практика країн із
парламентарною формою правління. В них існує і діє правило, за яким міністри
повинні бути членами парламенту (звичайно, нижніх палат).
До юридичних умов, які визначають статус депутатів, треба віднести
індемнітет та імунітет парламентаріїв.
Поняття індемнітету (від англ. indemnity, від лат. indemnitas безвтратність) означає:
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1) член парламенту не несе юридичної відповідальності за свої
висловлювання і голосування під час виконання обов’язків у представницькому
органі. В теорії і практиці англомовних країн цей термін замінений поняттям
привілею свободи слова. В деяких країнах цьому принципу надають дещо
звуженого значення. Так, у Латвії та ФРН депутати на загальних підставах
несуть відповідальність за наклеп, а у Литві – за наклеп і образу;
2) винагорода (депутатів) за парламентську діяльність , включаючи
покриття витрат на офіс, листування, поїздки тощо. Наприклад, у 1998 р.
компенсації на утримання своїх бюро і службовців, річний оклад депутата
Бундестага ФРН складав 141 тис. 900 марок, але з цієї суми відраховують
податки. Однак до цього додаються кошти на оплату депутатського бюро у
виборчому окрузі, зарплату секретарів і помічників. Депутат не вносить плату
до страхового і пенсійного фондів. У деяких країнах (Фінляндія, Франція,
Японія) депутатський індемнітет прирівнюється до платні чиновників вищого
розряду, тобто міністрів.
Щодо депутатського імунітету (англ. immuniti, лат. smmunitas –
звільнення від чогось), тобто недоторканність депутатів парламентів, то це
означає заборону арешту або притягнення до судової відповідальності депутата
за всі його дії, включаючи дії, що здійснені ним не при виконанні
парламентських обов’язків. Недоторканністю депутати користуються тільки на
час дії депутатського мандата. В літературі правильно підкреслюється, що зміст
і обсяг депутатського імунітету в різних країнах неоднакові, але ніде він не має
абсолютного характеру. Практично в усіх країнах депутат позбавляється
імунітету у випадку затримання його на місці злочину: арешт здійснюється без
санкції парламенту. У ФРН без дозволу парламенту не можна пред’являти
навіть цивільні позови. У цілому ряді країн депутати користуються імунітетом
лише під час парламентських сесій. (США, Японія), а в деяких країнах
законодавство встановлює умови, коли припускається арешт депутата і
порушення проти нього кримінальної справи без санкції парламенту.
У Фінляндії це можливо у випадку, коли його дії кваліфікують як злочин, за
вчинення якого передбачено позбавлення волі на строк не менше, ніж шість
місяців, у Швеції, якщо міра покарання визначена в два роки, а в Македонії,
Словенії, Хорватії та Югославії – п’ять років позбавлення волі. У цілому
тенденції розвитку конституційного права в сучасних умовах характеризуються
послабленням депутатського імунітету.
Нарешті, законодавство зарубіжних країн детально регламентує питання,
пов’язані з припиненням повноважень депутатів: а) у зв’язку із закінченням
строку скликання представницького органу або його дострокового розпуску чи
саморозпуску; б) у разі добровільної відмови депутата від мандата; в) у зв’язку
з позбавленням депутата його мандата (за ухвалою суду, якщо не бере участі в
роботі парламенту, вступ до партії, від якої не балотувався на виборах). У
багатьох державах існує також практика тимчасового усунення депутата, яка
застосовується як дисциплінарна санкція за грубі порушення регламенту і
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порядку в палаті. Але термін такого усунення, як правило, не перевищує двох
тижнів.
Одним із визначальних моментів у характеристиці сучасних парламентів і
виявлення особливостей органів народного представництва конкретних держав
є їх побудова. Головною ознакою побудови органів народного представництва є
їхняструктура. Питання про те, з якої кількості палат повинен складатися
парламент, вважається одним із найбільш спірних у науці конституційного
права.
Історично першою склалась і тривалий час була домінуючою двопалатна
структура парламенту. Як і більшість політичних інститутів, вона є творчістю
емпіричного порядку. Вона виникла в Англії в середині ХІV ст., коли
Парламент поділився на Палату лордів і Палату громад, які існують і дотепер.
Отже, вона виникла під впливом сукупності історичних умов, які зумовили
своєрідну природу державного ладу цієї країни. Починаючи з XVIII ст.
наявність двох палат стала вважатися необхідним елементом представницького
правління (Конституція США 1787 р. утворила Конгрес, який складався з двох
палат: Палати представників, що репрезентувала всю націю, і Сенату, який
представляв штати). Практично до першої половини ХХ ст. двопалатна система
існувала майже повсюдно; винятком були балканські держави (Болгарія,
Греція, Сербія та ін.) та деякі латиноамериканські (Гондурас, Коста-Рика,
Панама та ін.). При цьому в юридичній літературі під двопалатною системою
малась на увазі така організація законодавчої влади, при якій остаточне
ухвалення тексту закону здійснюється шляхом узгодження непорозумінь між
двома самостійними колегіальними установами – першою і другою, або
верхньою і нижньою палатами. Саме рівноправність обох палат і необхідність
узгодження між ними для видання усіх, без винятку, законів, - такі найбільш
суттєві моменти у розумінні двопалатної системи, - так, зокрема, розумів цю
проблему В.М. Гессен1.
У сучасній ж науці конституційного права прийнято вважати
здебільшого, що двопалатна система має природну базу тільки в федеративних
державах, де одна палата виникає як орган, що репрезентує всю націю в цілому,
а друга складається з депутатів, які представляють кожний штат, або існує як
аристократичний пережиток (Великобританія)2. Проте, як свідчить державноправова практика 5 країн (Коморські Острови, Об’єднані Арабські Емірати,
Папуа-Нова Гвінея, Танзанія, Ефіопія), федеративний устрій не призвів до
утворення двопалатної системи. Отже, політичний вибір згаданих п’яти держав
говорить про те, що двопалатна система не є обов’язковим елементом
структури федеративної держави. Натомість у 46 унітарних державах віддали
перевагу двопалатній системі.
На підтримку двопалатної системи можна навести два аргументи.
Перший, теоретичний, полягає в тому, що друга палата слуговує внутрішньою
противагою проти посилення могутності першої, утворюючи своєрідний баланс
сил у представницькому органі, що є основою його життєдіяльності у цілому.
Другий – політичний: двопалатне представництво в умовах розпуску основної
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палати перетворює другу – верхню у важливий політичний інструмент на
випадок кризових явищ або запровадження надзвичайного стану.
І хоча сьогодні двопалатність (бікамералізм) уже не є домінантною
тенденцією у побудові вищих органів народного представництва (за нашими
підрахунками двопалатні парламенти утворені тільки в 61 державі, тобто в 1/3
країн світу) все ж очевидна тенденція надання другій палаті нової ролі
(наприклад, у Болівії, Іспанії, Італії, Колумбії, Франції другі палати є органами
регіонального (територіального) представництва; Палата провінцій у Хорватії
утворена на засадах представництва інтересів місцевого управління та
самоврядування).
Сьогодні переважна більшість парламентів світу мають однопалатну
структуру. В цьому зв’язку безперечний інтерес викликає картина
розповсюдженості однопалатної системи парламентів у країнах світу. В Європі
– майже в половині держав парламенти однопалатні. На Американському
континенті однопалатні системи характерні для невеликих держав (Коста-Рика,
Сальвадор та ін.). Подібна ж тенденція властива й Азії (за винятком Ізраїлю,
Ірану, Туреччини). Щодо Африки, то тут можна навіть встановити певну
закономірність: у країнах з авторитарними і тоталітарними режимами
парламенти однопалатні (Бенін, Гамбія, Зімбабве, Нігер, Сомалі та ін.).
Зауважимо, що питання вибору двопалатної чи однопалатної системи немає в
своїй основі юридичного змісту. Причини вибору тієї чи іншої системи нерідко
мають
історичний
характер,
пояснюються
інколи
національними
особливостями, але у переважній більшості він пов’язаний з політичними
ухвалами, які приймають правлячі кола.
Поділ парламентів на палати є основним у їх структурі, але він, звичайно,
не вичерпує їх організацію. У ряді країн (наприклад, в Індонезії, Туркменістані,
КНР) існують парламентські структури або підпорядковані парламентам органи
законодавчої влади загальної компетенції у вигляді президії, бюро, комітетів
тощо. Крім того, однопалатні парламенти та палати двопалатних парламентів
також мають внутрішню структуру, найважливішими елементами якої є
парламентські фракції, керівні органи і комітети (комісії). До того ж, як
вказують німецькі державознавці Г. Кляйн і В. Цяє, побудова парламенту має
одну особливість, а саме: вона носить не стільки організаційний, скільки
політичний характер.
Суттєвим елементом внутрішньої побудови однопалатного парламенту,
палат двопалатного парламенту є парламентські фракції (групи, клуби,
парламентські партії), які визначаються як угрупування внутрі політичної
партії в парламенті2. Утворюються вони, як правило, із числа депутатів
парламенту, які належать до тієї чи іншої партії або дотримуються одних і тих
же поглядів. У конституціях, прийнятих після Другої світової війни, не тільки
визнається на найвищому юридичному рівні факт існування фракцій, але й
містяться конкретні приписи, які регламентують питання утворення та
функціонування парламентських фракцій. Так, відповідно до конституційних
законів Швеції, обрані до Риксдагу депутати не можуть розпочати роботу, доки
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не приєднаються до однієї з парламентських фракцій. Іншою підставою для
формування парламентських фракцій є мінімальний кількісний склад депутатів,
достатній для їх створення. Регламентами палат, зокрема, встановлені такі
норми: в Австрії – 5; Румунії – 10; Російській Федерації – 35 депутатів.
У деяких державах фракції мають особливий статус – ―парламентських
партій‖. У Великобританії згідно зі звичаєм, що набув розповсюдження, всі
політичні партії, які отримали представництво в Палаті громад (їх на початку
1994 року було 10), іменуються ―парламентськими партіями‖. Такі ж
найменування мають депутатські об’єднання в парламентах Австрії, Канади,
Нової Зеландії.
У парламентських фракціях є своє керівництво: голова (іноді – бюро, до
якого входять лідери партій), в англосаксонських країнах призначаються
―батоги‖, обов’язок яких – забезпечувати явку членів фракції на пленарні
засідання палат, особливо під час голосування.
Про роль парламентських фракцій у здійсненні державно-владних
функцій можна отримати реальне уявлення на прикладі Португалії.
Конституція цієї країни закріплює за ними такі права: а) участі в роботі комісій
Асамблеї; б) висловлювання своїх пропозицій при складанні порядку денного;
в) ініціювання шляхом подання інтерпеляцій Урядові дискусій з політичних
питань; г) вимагати створення необхідних парламентських комісій; д)
здійснювати законодавчу ініціативу; е) вносити резолюції щодо програми
Уряду та вотуму недовіри йому; є) отримання регулярної інформації від уряду
щодо питань, які виявляють суспільний інтерес.
У цілому партійні угрупування в парламенті якнайкраще виконують
завдання з’єднувальної ланки між урядом і громадською думкою.
Важливим елементом внутрішньої побудови палат парламентів є їхні
керівні органи. Керівний орган палати (парламенту) існує з моменту
самоусвідомлення і самовираження колегії депутатів себе в якості соціальнополітичної організації. Історично його появу пов’язують із засіданням
англійського парламенту в 1377 р.: депутати, вислухавши вимоги короля,
зібралися окремо на спеціальне засідання для їх обговорення, а згодом знову
зібралися разом для оголошення своїх ухвал монарху через призначених ними
представників-ораторів. Так з’явилась посада спікера (англ. Speaker –
буквально оратор).
Форми організації керівних органів палат можна поділити на три основні
групи:
1) в яких є одноосібні голови палат(за загальним правилом, вони мають
одного або декількох заступників). Такий вид керівного органу передбачає
законодавство таких держав, як Великобританія, Росія, Румунія, Японія та ін.;
2) керівництво якими здійснюють утворені (обрані) ними колегіальні
органи(президії, постійні комітети тощо). Такими є бюро в Іспанії, оргкомітет у
Чехії, президія сесії в КНР;
3) ті, де в палатах парламенту є і голова й утворений
палатою(однопалатним парламентом) колегіальний орган. Тут поряд із
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обраним палатою головою з власними повноваженнями діють також обрані
палатою або утворені партійними фракціями члени колегіальних керівних
органів, які також володіють своїми правами. До складу такого керівного
органу обов’язково входять голова палати, його заступники, секретарі та
квестори (Австрія, Іспанія, Італія).
Однією з ключових фігур є посада голови палати (однопалатного
парламенту). Основна частина його повноважень пов’язана з організацією та
проведенням пленарних засідань. Він представляє парламент у зносинах з
іншими органами державної влади, виконує ряд церемоніальних функцій
(зокрема, приймає присягу президента, суддів). Принципове значення має
право голови палати (парламенту) на тимчасове заміщення посади президента
республіки, залучення до участі в роботі різного роду координаційних органів,
утворених при главі держави. Зробимо особливий наголос на особистих якостях
керівника парламенту, або спікера палати. Ця посадова особа за неписаними
правилами виконує багато делікатних функцій щодо посередництва як між
правлячим і опозиційним блоками в парламенті, так і між законодавчою і
виконавчою гілками влади. Тому ця посадова особа має бути нейтральною,
обов’язково повинна володіти високими професійними та особистими
якостями. Державно-правова практика демократичних країн ще раз доводить
справедливість цього. Наприклад, у Франції Ж. Шабан Дельмас обіймав посаду
голови Національної Асамблеї в п’яти легіслатурах (1958 – 1969 рр., 1978 р.) і
був обраний ушосте в 1986 р.
Одним із головних елементів внутрішньої побудови палат (парламентів) і
одночасно їх найважливішим робочим органом є їхні постійні комітети
(комісій). Доцільно зробити деякі пояснення щодо застосовування термінів
―комітет‖ і ―комісія‖. Вживання того чи іншого терміна залежить від
відповідної національної терміносистеми: в країнах, які сприйняли
англосаксонську систему права, для позначення вищеозначеного органу
використовується термін ―комітет‖, а в тих, де панує континентальна система
права – ―комісія‖. У палатах (парламенті) будь-якої держави можуть
утворюватися як комітети, так і комісії, які, зрозуміло, певними ознаками між
собою різняться. Комітети мають більш складну структуру (в його складі
утворюються, як правило, підкомітети з основних напрямків його діяльності) і
відіграють більш важливу роль в діяльності палат, ніж комісії. Реальне
значення деяких комітетів в окремих країнах (Головного комітету Національної
ради Австрії, комітетів із асигнувань обох палат Конгресу США та ін.) зросло
настільки, що інколи вони набувають конституційного статусу.
Вперше постійні комітети (комісії) утворені наприкінці ХІХ ст. у
парламенті Великобританії, а в 1902 р. вони з’явилися в парламентській
практиці Франції. З самого початку вони були лише органами, які займалися
попереднім розглядом питань, що обговорювалися потім на пленарних
засіданнях палат (парламенту). В теоретичному плані роль цих органів
залишилася такою і в наш час. З практичної ж точки зору, постійні комітети
(комісії): по-перше, розвантажують палати (парламенти) від розгляду справ у
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деталях; по-друге, залучають до обговорення питань фахівців із числа не
депутатів зі сторони; по-третє, дозволяють застосовувати спрощену процедуру
обговорення, чим прискорюється вирішення справ.
Постійні комітети (комісії) мають спеціалізований характер: кожний з
них відає однією галуззю (сферою), відповідно їм і доручається попередній
розгляд усіх проблем, які стосуються даної галузі (сфери). Вважається
найбільш зручною і продуктивною така система спеціалізації, при якій коло
питань, що відноситься до відання комітетів (комісій), збігається з питаннями,
які входять до компетенції відповідних міністерств. Кожна палата
(однопалатний парламент) утворює певну кількість постійних комітетів
(комісій): у США нижня палата має 22, а верхня – 16; в Австрії – відповідно 33 і
10; в Японії – 18 і 16; у Франції – у кожній палаті утворено по 6 комісій.
Чи не найрозгалуженіша і найскладніша система парламентських
комітетів у Конгресі США. Вона має таку структуру: постійні комітети в
кожній палаті , спеціальні та постійні об’єднані комісії, розслідувальні комітети
(в кожній палаті й об’єднані), узгоджувальні комітети, а також і т. зв. комітети
всієї палати в кожній палаті. А до їх складу входять десятки постійних і
спеціальних підкомітетів (у Сенаті – 60, а в Палаті представників - 82).
Підкомітети – це ті підрозділи Конгресу, де тісно співпрацюють три сторони:
законодавці, відповідні відомства виконавчої влади і лобісти, що
репрезентують зацікавлені в проходженні того чи іншого законопроекту групи.
Основною організаційно-правовою формою роботи постійних комітетів
(комісій) є їх засідання. Кворум, звичайно, складає половина складу, в Польщі –
1/3. На засіданнях попередньо обговорюють законопроекти, від їхнього імені
співдоповідач виступає на парламентарному засіданні парламенту (палати).
Комітетська стадія обговорення законопроекту багато в чому визначає їх зміст і
долю. Комітети (комісії) часто обговорюють інформації керівників відповідних
виконавчих відомств.
Особливі повноваження мають постійні комісії в Іспанії, Італії, Мексиці,
секції в Греції. При певних умовах вони навіть приймають закони замість
палат.
Палати (парламенти) у разі необхідності утворюють тимчасові комісії–
слідчі, ревізійні, спеціальні, особливі, редакційні та ін. Такі комісії
утворюються для розгляду будь-якого конкретного питання та припиняють своє
існування після підведення підсумків своєї діяльності. Для них характерними
особливостями є суворо обмежені повноваження і терміни дії.
Органи при парламенті – це ті, які не входять до його внутрішньої
структури, але допомагають йому здійснювати його повноваження або діють за
його дорученням. До їх числа відносяться: органи та посадові особи, які
здійснюють контроль за витрачанням державних коштів (Лічильна палата – в
Австрії, Болгарії, Іспанії, Росії, ФРН; Верховна палата контролю – в Польщі;
Бюджетне управління Конгресу; Генеральне рахункове управління – в США;
генеральний (державний) контролер – в Естонії, Литві, Колумбії та ін.);
омбудсмани (Уповноважений з прав людини – в Росії; Уповноважений щодо
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розгляду скарг – у Новій Зеландії; Посередник – у Франції; Адвокат народу – в
Румунії; Парламентський комісар – у Великобританії, Гані тощо); Дитяче
представництво, Представництво рівних можливостей і Рада новобранців
(військовослужбовців) – у Швеції; Рада з міжнародних відносин (Македонія);
Національна рада економіки і праці (Італія) тощо. Як слушно підкреслюється в
літературі, парламенти, залишаючи за собою регулювання й остаточний
контроль за діяльністю уряду та державної адміністрації, доручають поточні
завдання згаданим спеціалізованим органам і установам, в яких на штатних
засадах зайняті висококваліфіковані професіонали1. Вони не тільки
формуються (призначаються) парламентами, але й підзвітні їм.
Про важливість подібних інституцій свідчить хоча би той факт, що
конституції деяких країн (зокрема, Австрії, Іспанії, Росії) містять відповідні
приписи щодо порядку утворення та їхнього статусу. Так, Конституція Іспанії
(ст. 136) фіксує положення, відповідно до якого Лічильна палата
конституюється як вищий орган контролю за розрахунками та управлінням
економікою держави, а також державним сектором. Лічильна палата
безпосередньо підпорядковується Генеральним кортесам і здійснює делеговані
ними функції щодо вивчення і перевірки загальних рахунків держави. щорічно
вона надає парламенту доповідь, в якій повідомляє про допущені порушення і
про накладені стягнення.
Конституції зарубіжних країн, особливо основні закони новітнього часу,
чимало уваги приділяють регламентації інституту омбудсмана(із шведської
мови ombudsman - представник чиїхось інтересів). Це спеціальна посадова
особа парламенту, що спостерігає за законністю дії державних органів стосовно
дотримання ними прав і свобод громадян. Як інститут він з’явився ще у ХVIII
ст. у Швеції, але тільки у ХХ ст. отримав конституційне визнання у багатьох
державах світу (наприклад, у Конституції Угорщини ).
Згідно з ―Формою правління‖ та ―Актом про Риксдаг‖ парламент Швеції
обирає з числа осіб, які мають великий стаж юридичної роботи, чотирьох
омбудсманів – своїх юридичних уповноважених терміном на чотири роки, які
повинні здійснювати за законністю в публічній діяльності. Цей контроль тут
розповсюджується на цивільну і військову адміністрацію, суди й органи
місцевого самоврядування. Конституційні акти надали омбудсманам право
порушити перед Верховним судом справи про звинувачення в здійсненні
службових злочинів суддями Верховного і Верховного адміністративного судів.
Статус і організація діяльності омбудсманів визначається прийнятою риксдагом
інструкцією1.
І все ж не варто перебільшувати значення цієї інституції, адже у
більшості випадків повноваження омбудсманів мають обмежений характер.
Прикладом такої неадекватності посади реальним її можливостям може
служити діяльність колишнього польського уповноваженого – проф. права Єви
Леонтовської, яка з 1988 по 1990 рр. отримала 100000 скарг, з яких лише 5000
нею були розглянуті2.
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Невід’ємним компонентом внутрішньої побудови палат (парламенту) у
будь-якій державі є їхні власні адміністративні служби, тобто допоміжний
апарат.
Допоміжний апарат парламенту (палат) – це організація державних
службовців, які надають наукову, правову, організаційну і технічну допомогу в
роботі парламенту в цілому, його палат, комітетам (комісіям) і парламентаріям.
Оскільки жодна людина не в змозі однаково бути обізнаною в усіх сферах
суспільного життя, а законодавствувати доводиться практично в усіх цих
галузях, тут на допомогу члену парламенту приходить професійний
допоміжний апарат, який, звичайно, включає фахівців високого ґатунку і
різного профілю. Крім того, парламентським структурам конче потрібні
працівники, що виконують організаційно-технічні функції (збір інформації,
підтримання зв’язків, листування, організація діловодства, матеріальнотехнічне і соціально-побутове обслуговування і т. ін.).
Аналіз законодавства зарубіжних країн дозволяє говорити про те, що в
деяких країнах статус допоміжного апарату отримав правове регулювання на
конституційному рівні (наприклад, ст. 65 Конституції Греції, ст. 18
Конституційного акту Канади 1982 р., ст. 57 Конституції Японії, розділ ІХ
―Акту про Риксдаг Швеції‖ тощо). Основні параметри, пов’язані з
формуванням і функціонуванням допоміжних служб, регламентуються
законами і підзаконними актами, зокрема регламентами палат (наприклад,
Іспанія, Румунія, Росія).
Типи і види допоміжних парламентських служб, як і статус їхнього
персоналу, похідні від волі самих депутатів і завжди визначаються ними. Але у
будь-якому разі допоміжний апарат палат (парламенту) складається з трьох
видів органів і осіб: 1) допоміжні служби парламенту, його палат і комітетів
(комісій) (бібліотека, секретаріат, господарська частина, друкарня, група
комп’ютерного забезпечення та ін.); 2) консультанти і експерти парламенту,
які працюють у дослідницьких службах; 3) особисті помічники парламентаріїв,
їх референти і секретарі. Наприклад, у японському парламенті в кожній з
палат діє свій секретаріат, який забезпечує технічну й організаційну підготовку
пленарних засідань, провадження стенограм, фіксацію документації та
здійснення інших формальностей канцелярського характеру. В межах
секретаріату діють підрозділи, у віданні яких знаходяться комісії палат,
законодавче бюро, дослідні лабораторії, парламентська бібліотека та
парламентська поліція. Штат допоміжного персоналу складає: 1700 осіб – у
Палаті представників і 1300 осіб – у Палаті радників1. Та з жодним
парламентом світу не можна порівняти систему допоміжних органів Конгресу
США, де чисельність службовців перевищує 30 тис. осіб.
Загальне керівництво апаратом парламенту в більшості країн здійснюють
голови палат; у США - обрані, а у Великобританії - довічно призначені
монархом клерки палат.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ.
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Безумовно, внутрішня побудова палат не є статичною, а постійно
вдосконалюється. Останнім часом значно зросла роль партійних фракцій,
допоміжного апарату, органів і установ, які утворюються при парламентах,
тобто інфраструктури вищих органів народного представництва. Саме в
реформуванні їх діяльності треба вбачати резерви підвищення ролі сучасних
парламентів у житті суспільства.
4. Конституційний склад і структура Верховної Ради України
Загальний кількісний склад Верховної Ради України та її структура
визначаються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та
законами про окремі її інститути.
Відповідно до ч. 1 ст. 76 Конституції України, Верховна Рада України
складається із 450 народних депутатів України (її конституційний склад), що
обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування терміном на 5 роки.
Ця кількість народних депутатів обумовлена рядом факторів: кількістю
населення (громадян) України і виборців, традиційною системою виборчих
округів, однопалатністю парламенту та рядом інших факторів.
Якісний склад Верховної Ради не передбачається ні Конституцією, ні
законами, оскільки вибори до неї є вільними і демократичними, проте
Конституцією встановлюється ряд вимог до народних депутатів України.
Зокрема, народним депутатом України може бути громадянин України, який на
день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні
протягом останніх п'яти років.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має
судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не
знята у встановленому законом порядку.
Формування чисельного складу Верховної Ради відбувається на основі
Закону України «Про вибори народних депутатів України», прийнятого 17
листопада 2011 р., який передбачив перехід до змішаної (пропорційномажоритарної) системи виборів. За якої, 225 депутатів обираються за
пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому
окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, а
інші 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості
в одномандатних виборчих округах.
Український парламент є однопалатним. Це пов'язано із унітарним
характером держави та конституційними традиціями, які склались у
вітчизняному державотворенні.
Конституційний Суд України у своєму рішенні від 17 жовтня р. №17-рп/2002
зазначив, що Верховна Рада України є повноважною, тобто правомочною
приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені повноваження, за
умов обрання не менше ніж 2/3 від її конституційного складу і складення
новообраними депутатами України присяги.
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Ефективність роботи парламенту залежить значною мірою від його
структурованості, а вона в свою чергу – від партійності народних депутатів.
Найбільш актуальними проблемами подальшого розвитку і вдосконалення
українського парламенту, з точки зору його якісного і кількісного складу, є,
зокрема: структуризація більшості складу парламенту на партійній основі;
представництво в парламенті юристів за фахом, представників інших
гуманітарних професій, жінок, молоді, робітників і селян; вдосконалення
виборчої системи з метою забезпечення обрання конституційного складу
парламенту (450 народних депутатів) у найбільш стислі строки; недопустимість
одночасного проведення кількох видів виборів; забезпечення значно більшої
наступності у складі парламенту в ході кожних виборів, оскільки при оновленні
складу парламенту більше ніж на половину, об'єктивно потрібен досить
тривалий час (до 1-2 років) для досягнення парламентаріями і парламентом в
цілому необхідного професійного рівня.
Ефективність діяльності Верховної Ради залежить як від її складу, так і від
її структури. З поміж найбільш істотних новел української парламентської
реформи слід відзначити: припинення існування Президії Верховної Ради
України як постійно діючого органу загальної компетенції, перетворення
постійних комісій Верховної Ради у комітети Верховної Ради, формування
Рахункової палати Верховної Ради, створення інституту Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини та ряду інших інститутів, зокрема, інститутів
найстарішого за віком народного депутата для відкриття першого засідання
першої сесії Верховної Ради та для здійснення процедури складання присяги
народними депутатами; представника Президента України у Верховній Раді та
інших; створення видавництва, парламентської бібліотеки та Інституту
законодавства Верховної Ради, друкованих органів – журналу «Віче», газети
«Голос України» та ряду інших.
Для забезпечення належної діяльності в складі парламенту утворюються
депутатські об'єднання та робочі органи, призначаються відповідні посадові
особи. У загальному вигляді структура Верховної Ради України виглядає таким
чином:
- Голова Верховної Ради України;
- Перший заступник та заступник Голови;
- Депутатські фракції;
- Коаліція депутатських фракцій;
- Погоджувальна рада депутатських фракцій;
- Комітети Верховної Ради України;
- Тимчасові спеціальні та тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України
(робочі органи ad hoc);
- Апарат Верховної Ради України;
- Інститут законодавства Верховної Ради України.
Очолює парламент Голова Верховної Ради, який обирається із числа
народних депутатів України. Рішення по обранню приймається таємним
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голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Основними завданнями Голови
Верховної Ради України, відповідно до ч. 2 ст. 88 Конституції, є:
1) ведення засідань Верховної Ради України;
2) організація підготовки питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради
України;
3) підписання актів, прийнятих Верховною Радою України;
4) представництво Верховної Ради України у зносинах з іншими органами
державної влади України та органами влади інших держав;
5) організація роботи апарату Верховної Ради України.
Депутатські фракції формуються на партійній основі народними депутатами,
обраними за списками політичних партій (виборчих блоків політичних партій),
які за результатами виборів отримали депутатські мандати. Політична партія
(виборчий блок політичних партій) має право формувати у Верховній Раді лише
одну депутатську фракцію. Мінімальна кількість народних депутатів для
формування депутатської фракції має становити не менше 15 народних депутатів
України. Депутатські фракції формуються на першій сесії Верховної Ради нового
скликання до розгляду питань про обрання Голови Верховної Ради України,
створення органів Верховної Ради. При цьому народний депутат може входити до
складу лише депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних
партій), за виборчим списком якої його обрано.
До прийняття Конституції України 1996 року у складі парламенту існував
такий його робочий орган, як Президія. Нині завдання підготовки та
попереднього розгляду організаційних питань діяльності парламенту виконує
Погоджувальна рада депутатських фракцій, яка має статус консультативнодорадчого органу.
Згідно зі ст. 73 Регламенту Верховної Ради, Погоджувальна рада
створюється як консультативно-дорадчий орган для попередньої підготовки і
розгляду організаційних питань роботи Верховної Ради.
До складу Погоджувальної ради входять Голова Верховної Ради України,
Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України, голови
депутатських фракцій (голови депутатських груп) з правом ухвального голосу та
голови комітетів з правом дорадчого голосу. У разі відсутності голови
депутатської фракції (голови депутатської групи) чи голови комітету за їх
дорученням у засіданні Погоджувальної ради бере участь відповідно заступник
голови депутатської фракції (заступник голови депутатської групи), перший
заступник (заступник) голови комітету з правом відповідно ухвального чи
дорадчого голосу.
Погоджувальна рада здійснює свою діяльність за такими напрямками:
1) узгоджує проект плану законопроектної роботи та рекомендує його Верховній
Раді для затвердження; 2) розглядає та ухвалює пропозиції щодо проектів
календарного плану роботи сесії, порядку денного сесії, розкладу пленарних
засідань та тижневого порядку денного пленарних засідань; 3) погоджує
кандидатів на посади голови комітету, першого заступника, заступника голови та
секретаря комітету; 4) вносить Голові Верховної Ради України пропозицію щодо
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скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради та дати його
проведення на вимогу трьох депутатських фракцій чи п'яти комітетів; 5) розглядає
питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності народних депутатів на
пленарних засіданнях; 6) вносить пропозиції щодо проведення парламентських
слухань; 7) розглядає інші пропозиції з організації роботи Верховної Ради
відповідно до цього Регламенту.
Основними робочими органами парламенту є його комітети. Основними
завданнями комітетів є законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд
питань, віднесених до повноважень Верховної Ради, та виконання контрольних
функцій (ч. 1 ст. 89 Конституції). Правовий статус комітетів окрім Конституції
України визначається також Законом України «Про комітети Верховної Ради
України» та Регламентом Верховної Ради України. Комітети створюються з числа
народних депутатів України. Народний депутат може входити лише до складу
одного комітету.
Верховна Рада України визначає перелік комітетів (у жовтні 2012 р., було
зареєстровано 26 комітетів), предмети їх відання, кількісний та персональний
склад, обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів
комітетів. Як правило, комітети утворюються за галузевою ознакою: з питань
правової політики; з питань правосуддя; з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування; з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності; з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією; з питань національної безпеки і оборони; з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; у закордонних
справах; з питань європейської інтеграції; з питань Регламенту, депутатської
етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України; з питань бюджету; з
питань фінансів і банківської діяльності; з питань економічної політики; з питань
промислової і регуляторної політики та підприємництва; з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства; з питань
транспорту і зв'язку; з питань аграрної політики та земельних відносин; з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи; з питань науки і освіти; з питань охорони здоров'я; з
питань культури і духовності; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та
туризму; з питань свободи слова та інформації; з питань соціальної політики та
праці; у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
Парламентом можуть утворюватися тимчасові робочі органи у формі
тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій (ст. 89 Конституції).
Тимчасові спеціальні комісії створюються для підготовки і попереднього
розгляду питань, які належать до компетенції Верховної Ради України. Так,
зокрема, 26 грудня 2002 р. була утворена Тимчасова спеціальна комісія
Верховної Ради України з опрацювання проектів законів України про внесення
змін до Конституції України, яка була визначена як головний робочий орган по
доопрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції
України.
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Тимчасові слідчі комісії утворюються з метою проведення розслідування з
питань, які становлять суспільний інтерес. Ця організаційно-правова форма
парламентського контролю може бути використана як спосіб контролю
парламентської меншості за діяльністю органів виконавчої влади та інших
суб'єктів права: для утворення тимчасової слідчої комісії необхідно лише, щоб за
це проголосувало 150 народних депутатів.
Специфічним різновидом слідчої комісії є спеціальна тимчасова слідча
комісія, до складу якої включаються спеціальний прокурор та спеціальний
слідчий і основним завданням якої є проведення розслідування в ході здійснення
процедури імпічменту Президенту України (ч. 3 ст. 111 Конституції).
Для забезпечення діяльності Верховної Ради України, її робочих органів,
посадових осіб та народних депутатів України діє Апарат Верховної Ради
України. Апарат Верховної Ради України є внутрішнім допоміжним органом
Верховної Ради України, який складається з посадових, службових осіб та
технічного персоналу і здійснює правове, наукове, організаційне,
документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріальнотехнічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Верховної Ради
України, народних депутатів України.
До складу Апарату входять наступні структурні підрозділи: головні
управління (Головне науково-експертне управління, Головне юридичне
управління, Головне управління документального забезпечення, Головне
організаційне управління), управління (Інформаційне управління, Управління
комп'ютеризованих систем, Управління забезпечення міжпарламентських
зв'язків, Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами
місцевого самоврядування, Управління кадрів, Управління справами), відділи
(Відділ зв'язків з органами правосуддя, Відділ з питань звернень громадян,
Відділ контролю), секретаріати Голови Верховної Ради України та його
заступників, секретаріати комітетів Верховної Ради України, Спеціальної
контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації,
секретаріати депутатських фракцій (депутатських груп), інші структурні
підрозділи (Прес-служба Апарату Верховної Ради України тощо).
Окремими структурними підрозділами парламенту, які не входять до складу
його апарату, є Інститут законодавства Верховної Ради України та
Видавництво Верховної Ради України. Офіційними виданнями Верховної Ради
є газета «Голос України» та журнал «Відомості Верховної Ради України», у
яких публікуються акти, прийняті парламентом.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини призначається на посаду і
звільнюється з посади Верховною Радою. Верховна Рада, здійснюючи
парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини
і громадянина, заслуховує щорічні доповіді Уповноваженого про стан
дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Рахункова палата створюється для контролю за використанням коштів
Державного бюджету України від імені Верховної Ради України.
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ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: Для успішного функціонування
нових і оновлених структур Верховної Ради першочерговим є істотне зміцнення
правової їх бази, зокрема, оновлення законів про комітети Верховної Ради, про
статус народного депутата та ряду інших; створення відносно цілісної системи
інфраструктури парламенту; ширше залучення до здійснення законодавчих,
установчих і контрольних функцій Верховної Ради суб'єктів законодавчого,
бюджетного, контрольного і установчого процесу; забезпечення тіснішої
взаємодії Верховної Ради та її органів з іншими органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян.
5. Законодавчий процес та його стадії
Одним із основних напрямків діяльності парламенту є прийняття законів. З
огляду на важливість цього виду актів в національній системі права процедури
його розробки, розгляду, прийняття, підписання, опублікування та набрання
чинності детально врегульовані в чинному законодавстві. У науці
конституційного права система таких взаємопов'язаних стадій дістала назву
«законодавчий процес».
Законодавчий процес – чітко врегульована Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України діяльність, яка полягає у створенні законів.
Ця діяльність здійснюється в кілька послідовних етапів або стадій. Звичайно
виділяють такі основні стадії законодавчого процесу:
У загальному вигляді законодавчий процес складається з таких етапів:
1. Законодавча ініціатива (розробка законопроекту та внесення його до
парламенту).
2. Попередній розгляд та підготовка законопроекту в парламентських
комітетах.
3. Розгляд (парламентські читання) та прийняття закону Верховною Радою.
4. Підписання закону Президентом України.
5. Опублікування закону (промульгація).
6. Набрання чинності законом.
1. Так, згідно з ч. 1 ст. 93 Конституції, правом законодавчої ініціативи
наділені Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів
України. Цей перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи є вичерпним.
Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до парламенту:
проектів законів, постанов; проектів інших актів Верховної Ради; пропозицій до
законопроектів; поправок до законопроектів.
Розробка законопроекту та внесення його до Верховної Ради України.
Згідно з Регламентом Верховної Ради України розробка проектів законів
здійснюється за правом, визначеним законом, за дорученням Верховної Ради
України, на замовлення на договірній основі, а також в ініціативному порядку.
Верховна Рада України може доручити розробку проекту закону (його
структурної частини) комітету або тимчасовій спеціальній комісії Верховної
Ради України, а також Кабінету Міністрів України.
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Так, розробка законопроекту про Державний бюджет України є обов'язком
Кабінету Міністрів України, передбаченим Конституцією України (п. 6 ст. 116), і
здійснюється ним за правом.
В ініціативному порядку законопроекти можуть розробляти будь-які
громадяни і юридичні особи.
Законодавча ініціатива – офіційне внесення до Верховної Ради України
уповноваженим суб'єктом законопроекту або законодавчої пропозиції.
Законопроект та законодавча пропозиція – дві основні форми реалізації права
законодавчої ініціативи.
При цьому під законопроектами розуміють проекти законів, постанов
Верховної Ради, які містять положення нормативного характеру, з усіма
належними атрибутами (преамбулою, статтями, параграфами тощо), а під
законодавчою пропозицією – внесення змін до тексту законопроекту (статей, їх
частин, пунктів, речень), зміни порядку розміщення, об'єднання розділів, глав,
статей, їх частин і пунктів, а також виділення тих чи інших положень в окремі
розділи, глави, статті.
Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який готується до
другого читання, в редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або
виключення певних положень із тексту законопроекту.
Регламент Верховної Ради передбачає можливість застосування ще й такої
форми, як поправка.
Поправкою вважається внесення виправлень, уточнень, усунення помилок,
суперечностей у тексті законопроекту пропозиція до іншої пропозиції, що
доповнює, змінює чи виключає частину основної пропозиції.
Поправка може бути внесена письмово до законопроекту, який готується до
другого і третього читань, а також усно під час розгляду законопроекту в
другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради.
Законопроекти та законодавчі пропозиції, які вносяться на ім'я Верховної
Ради України, реєструються в Апараті Верховної Ради.
При цьому, законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні,
розглядаються Верховною Радою України позачергово.
2. Попередній розгляд законопроекту в комітетах Верховної Ради України.
Кожен законопроект (проект іншого акта) після його реєстрації не пізніш як у
п'ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або
заступниками в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів
визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, а
також у комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, для
проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності
законам, що регулюють бюджетні відносини, комітет, до предмета відання якого
належать питання регламенту, для підготовки експертного висновку на
відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту
Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів та в комітет, до предмета відання якого належить оцінка відповідності
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законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської
інтеграції.
Кожен законопроект не пізніш як у триденний строк направляється комітетом,
до предмета відання якого належать питання бюджету, до Кабінету Міністрів
України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини.
Головний комітет не пізніш як у тридцяти денний строк попередньо розглядає
законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення
його до порядку денного сесії Верховної Ради.
У необхідних випадках законодавчу пропозицію чи законопроект направляють
на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного пошуку чи
наукового дослідження; при цьому предмет і мета експертизи, пошуку,
дослідження повинні бути чітко визначені. Експертиза проводиться Головним
науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України. Щодо
законодавчих пропозицій чи законопроектів можуть також запитуватися висновки
Уряду України, Верховної Ради Республіки Крим, відповідних міністерств і
відомств, інших органів, установ і організацій, а також окремих фахівців.
Підставами для повернення законопроекту без його включення до порядку
денного та розгляду на пленарному засіданні є:
1) висновок стосовно того, що законопроект суперечить положенням
Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до
Конституції України ;
2) висновок стосовно того, що внесений законопроект оформлений та/або
зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;
3) відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроекту, якщо
головний комітет чи відповідна тимчасова спеціальна комісія не вважають за
можливе розглядати його без такого обґрунтування;
4) наявність прийнятого в першому читанні законопроекту, щодо якого
внесений проект є альтернативним;
5) відхилення на поточній сесії Верховної Ради законопроекту, положення
якого дослівно або по суті повторюють поданий законопроект.
Під час попереднього обговорення законопроекту в комітетах Верховної Ради
України може бути поставлене преюдиціальне або відкладальне питання стосовно
законопроекту в цілому чи його структурної частини, з пропозицією не розглядати
його взагалі або відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо
нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
Законодавча пропозиція чи законопроект після попереднього розгляду у
відповідних комітетах з їхніми висновками передаються на розгляд Верховної Ради
України для постановлення рішення щодо внесення їх до порядку денного сесії.
3. Законопроекти розглядаються Верховною Радою, як правило, за
процедурою трьох читань.
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За рішенням Верховної Ради допускається остаточне прийняття
законопроекту (крім проектів кодексів і законопроектів, які містять понад 100
статей, пунктів) відразу після першого чи другого читання, якщо законопроект
визнано таким, що не потребує доопрацювання, та якщо не надійшло зауважень
щодо його змісту від народних депутатів, інших суб'єктів права законодавчої
ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів Апарату Верховної Ради.
I. Під час першого читання відбувається обговорення основних принципів,
положень, критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу.
За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні Верховна Рада
може прийняти рішення про:
1) прийняття законопроекту за основу з дорученням головному комітету
підготувати його до другого читання;
2) відхилення законопроекту;
3) повернення законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання або направлення його до головного комітету для підготовки на
повторне перше читання;
4) опублікування
законопроекту
для
всенародного
обговорення,
доопрацювання його головним комітетом з урахуванням наслідків обговорення і
подання на повторне перше читання.
II. Основним призначенням другого читання є постатейне обговорення
законопроекту.
Законопроект, підготовлений до другого читання, подається у вигляді
порівняльної таблиці, яка має містити: текст законопроекту, прийнятого за
основу; пропозиції та поправки до законопроекту; висновок головного комітету
щодо внесених пропозицій, поправок; остаточну редакцію статей законопроекту,
що пропонується головним комітетом для прийняття у другому читанні.
Під час другого читання законопроекту Верховна Рада України здійснює
його постатейне обговорення і голосування. На голосування ставиться окремо
кожна стаття законопроекту.
За результатами розгляду законопроекту в другому читанні приймається
рішення про:
1) прийняття законопроекту в другому читанні та доручення головному
комітету підготувати його до третього читання;
2) прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому;
3) прийняття законопроекту в другому читанні за винятком окремих розділів,
глав, статей, частин статей та направлення їх головному комітету на
доопрацювання з наступним поданням законопроекту на повторне друге
читання;
4) повернення законопроекту головному комітету на доопрацювання з
наступним поданням на повторне друге читання;
5) відхилення законопроекту.
III. Під час третього читання відбувається прийняття законопроекту в
цілому.

81
У третьому читанні розглядаються і приймаються рішення щодо поправок,
поданих після прийняття законопроекту в другому читанні.
Розгляд законопроекту у третьому читанні включає: голосування щодо
статей законопроекту, текст яких зазнав змін після їх прийняття у другому
читанні; голосування щодо проекту постанови, внесеного народними депутатами
– членами головного комітету, про схвалення підготовленого Кабінетом
Міністрів України плану організаційних, кадрових, матеріально-технічних,
фінансових, інформаційних заходів стосовно введення в дію закону після
прийняття законопроекту; голосування законопроекту в цілому.
За результатами розгляду законопроекту у третьому читанні парламент
може прийняти рішення про:
1) прийняття закону в цілому і направлення його на підпис Президенту
України;
2) перенесення голосування щодо законопроекту в цілому у зв'язку із
прийняттям рішення про перенесення розгляду законопроекту або до подання
Кабінетом Міністрів України проектів актів, прийняття яких передбачено в
законопроекті, що розглядається;
3) схвалення тексту законопроекту в цілому і винесення його на
всеукраїнський референдум;
4) відхилення законопроекту.
4. Текст прийнятого закону оформлюється Апаратом Верховної Ради
України. Прийнятий закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно
направляє його Президентові України.
Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону
підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає
закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної
Ради України для повторного розгляду (тобто застосовує право вето).
Конституцією України (ст.. 94) передбачена можливість відкладального вето, тобто
права Президента України відмовити в затвердженні прийнятого Верховною Радою
України закону.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув
закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом
України і має бути підписаний і офіційно оприлюднений.
Вето вважається подоланим, якщо під час повторного розгляду закон буде
знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її
конституційного складу. Попри те в окремих випадках достатньо простої
більшості голосів депутатів для подолання вето. Як роз'яснив Конституційний
Суд України, «якщо пропозиції Президента України до закону у пропонованій
ним редакції враховано повністю, повторного прийняття закону не менш як
двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України не
вимагається. У разі прийняття Верховною Радою України закону після
повторного розгляду з урахуванням пропозицій Президента України глава
держави зобов'язаний підписати його і офіційно оприлюднити у десятиденний
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строк» (Рішення від 7 листопада 1998 р. № 11-рп/98 – справа щодо порядку
голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України).
5. Промульгація (лат. – оголошення, оприлюднення) – це підписання і
оприлюднення главою держави офіційного тексту прийнятого парламентом
закону, в результаті чого він набирає чинності. Промульгація є завершальною
стадією законодавчого процесу і включає кілька елементів: засвідчення закону і
того факту, що він прийнятий за встановленою процедурою; підписання закону;
розпорядження про опублікування закону та його виконання, іноді промульгація
розуміється вужче – тільки як розпорядження глави держави про опублікування
закону.
Президент України зобов'язаний підписати та офіційно оприлюднити закон,
відносно якого подолане вето, протягом десяти днів.
У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно
офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується
за його підписом.
На сьогодні питання про друковані видання, публікація законів, у яких
вважається їх офіційним оприлюдненням, врегульовується у наступних актах:
 згідно з ч. 1 ст. 139 Регламенту Верховної Ради, такими виданнями є
«Відомості Верховної Ради України» та «Голос України»;
 відповідно до п. 1 Указу Президента України «Про порядок офіційного
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10
червня 1997 р. № 503/97, такими офіційними виданнями вважаються також
«Офіційний вісник України», «Урядовий кур'єр», «Голос України», «Відомості
Верховної Ради України» та «Офіційний вісник Президента України».
Акти Верховної Ради України, як і акти Президента України, Кабінету
Міністрів України, можуть бути в окремих випадках офіційно оприлюднені
через телебачення і радіо.
6. Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного
оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня
його опублікування.
ВИСНОВКИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:
Головною функцією парламентів є законотворчість. Порядок діяльності
парламенту та інших суб'єктів влади зі створення закону і введення його в дію
називається законодавчим процесом. Основні засади законодавчого процесу –
його суб'єктів, умови прийняття закону, порядок введення його в дію –
визначаються конституціями. Порядок розгляду законопроектів парламентом
докладно регулюється його регламентом. Законодавчий процес включає кілька
основних стадій: внесення законопроекту до парламенту (законодавча ініціатива);
обговорення законопроекту в парламенті (парламентські читання); прийняття
закону парламентом; підписання та оприлюднення прийнятого парламентом
закону главою держави (промульгація); набрання чинності законом.
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ
Сучасний парламент - це найвищий орган народного представництва,
виражає суверенну волю народу, покликаний регулювати найважливіші
суспільні відносини головним чином шляхом прийняття законів, здійснює
контроль за діяльністю органів виконавчої влади та вищих посадових осіб.
Парламент володіє і багатьма іншими повноваженнями. Він формує інші вищі
органи держави, наприклад, в деяких країнах обирає президента, утворює уряд,
призначає конституційний суд, ратифікує міжнародні договори, укладені
урядом, оголошує амністію і т.д.
Концепція національного (народного) представництва, що склалася ще в
XVIII-XIX століттях, може бути викладена як сукупність таких принципів:
національне (народне) представництво засновується конституцією; нація
(народ) як носій суверенітету уповноважує парламент здійснювати від його
імені законодавчу владу; з цією метою нація (народ) обирає до парламенту
своїх представників - депутатів, сенаторів і т.п.; член парламенту - представник
всієї нації, а не тих, хто його обрав, і тому не залежить від виборців, не може
бути ними відкликаний.
Значення парламенту в сучасному суспільстві величезна. Він є
виразником інтересів різних політичних сил, ареною пошуку компромісів. У
ряді випадків, однак, у парламентській діяльності домінують дрібні і
найдрібніші інтереси, особисті амбіції, різні неформальні зв'язки, як це буває в
країнах СНД. Світовий досвід показує, що парламент тоді виступає справжнім
представником нації (народу), коли в його складі є великі політичні об'єднання
депутатів, які виражають інтереси значних прошарків суспільства.
Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом
державної влади, оскільки вона представляє увесь український народ —
громадян України всіх національностей і виступає від імені всього народу.
Парламент України має багатогранні відносини з іншими органами державної
влади та з суб’єктами політичної системи: політичними партіями тощо.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці до даної теми курсантам необхідно самостійно опрацювати
наступний перелік питань: основні функції парламенту Франції та Італії;
суб’єкти права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України; порядок
обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України в
ході трьох читань; особливості проходження у Верховній Раді України
конституційних законів; посадові особи Верховної Ради України; організація
роботи Верховної Ради України; організація роботи комітетів Верховної Ради
України; контрольні повноваження Верховної Ради України стосовно органів
виконавчої влади. Проаналізуйте рішення КСУ у справі про офіційне
тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо
повноважності Верховної Ради України) від 17.10.2002 р. № 17- рп/ 2002.
Проаналізуйте рішення КСУ про офіційне тлумачення ст.ст. 58,78,79,81
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Конституції України ( справа щодо несумісності депутатського мандата) від
13.05.1997 р. № 1-зп. Проаналізуйте рішення КСУ про офіційне тлумачення
положень ч. 2 ст. 84, п. 34 ч. 1 ст. 85, ч. 1 ст. 86, ст. 91 Конституції України, ч. 2,
3, 4 ст. 15 Закону України ―Про статус народного депутата України‖ (справа
про направлення запиту до Президента України) від 14.10.2003 р. № 16рп/2003.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ
З’ясувати особливості конституційно-правового статусу глави держави,
розглянути питання щодо повноважень президента, конституційних гарантій
його діяльності, а також його взаємовідносини з іншими органами державної
влади.
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ВСТУП
У кожній державі існує інститут глави держави. Глава держави – це
особа, яка формально посідає вище місце у структурі державних інститутів і
одночасно здійснює функцію представництва самої держави загалом.
У світовій конституційній практиці статус президента визначається порізному. В одних країнах (Іспанія, Росія, Угорщина, Болгарія) президент, як і в
Україні, є главою держави, в інших (Білорусь, Узбекистан) – главою держави та
виконавчої влади. У конституціях ряду держав (Франція, ФРН) місце
президента в системі державних органів чітко не визначено, зазначаються лише
його повноваження. Значне поширення інституту президентства обумовлене
тим, що президент уособлює державу, представляє її у міжнародних
відносинах.
Треба мати на увазі, що залежно від порядку обрання президента та
обсягу його повноважень розрізняють президентські та парламентські
республіки. Головна відмінність між ними полягає в тому, що у президентській
республіці (США, Корея, Уругвай, Білорусь, Казахстан, Узбекистан) президент
обирається народом і має широкі повноваження щодо формування уряду і
забезпечення здійснення виконавчої влади. У парламентській республіці
(Австралія, Індія, ФРН) президент обирається парламентом, практично не має
виконавчих повноважень, виконує виключно представницькі функції. Останнім
часом набуває поширення напівпрезидентська республіка (Франція, Португалія,
Болгарія). У ній президент обирається народом, але парламенту надаються
певні повноваження, пов’язані з контролем за діяльністю президента під час
формування уряду і здійснення виконавчої влади.
У нашій державі пост Президента було запроваджено Законом України
"Про засування поста Президента Української РСР і внесення змін і доповнень
до Конституції (Основного закону Української РСР" від 5 липня 1991 р. У
Конституції України Президенту присвячено розділ V, який складається з 11
статей, що встановлюють порядок обрання Президента та основи його
взаємовідносин з державними органами.
Конституція України визначає Президента як главу держави. Це дає
право говорити про нього як про уособлення держави і державної влади в
цілому, а не якоїсь гілки влади. Як глава держави Президент України виступає
в ролі арбітра у разі виникнення непорозумінь між законодавчою і виконавчою
гілками влади, забезпечує єдність держави.
1. Конституційний статус глави держави.
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Істотним важелем у механізмі державного управління суспільства
зарубіжних країн є глава держави. Він начебто вивершує всю систему органів
влади й управління, і юридично йому в цій системі належить першорядне місце.
У більшості зарубіжних країн функції глави держави доручаються
одноособовому органу. Залежно від форми правління — це або президент, або
монарх. Щодо народів, які живуть у державах з монархічною формою
правління, то вони називають себе підданими його величності короля,
імператора, шейха і т. ін., а з республіканською — громадянами.
Президент (лат.) — той, хто сидить попереду. Монарх (грец. —
самодержець) — спадкоємний глава держави в монархи.)
Винятковим є виконання функції глави держави колегіальним органом.
Так, у Швейцарії функції глави держави згідно з чинною Конституцією 1999 р.
виконуються Федеральною радою, яка одночасно є й урядом країни.
Молоді національні держави, що утворилися в ході національновизвольних революцій і після розпаду колоніальної системи, також сприйняли
інститут одноособового глави держави (Індія, Єгипет, Конго та ін.).
У постсоціалістичних країнах також конституційним правом закріплений
інститут одноособового глави держави (Болгарія, Чехія, Польща та ін.).
Державне право зарубіжних країн розглядає звичайно главу держави як
носія вищої виконавчої влади, а також як вищого представника держави у сфері
міжнародних відносин. Так, ст. П (розд. 1) Конституції США 1787 р. говорить:
"Виконавча влада здійснюється Президентом Сполучених Штатів Америки...".
Про широкі владні повноваження глави держави свідчить і Конституція Іспанії
1978 р., у ст. 56 якої записано: "Король є главою Іспанської держави, символом
її єдності і сталості. Він є гарантом правильного функціонування державних
інститутів; здійснює вище представництво Іспанії у міжнародних відносинах,
особливо з націями, з якими вона пов'язана історично, а також здійснює
функції, надані йому Конституцією і Законом".
Однак між тими значними повноваженнями, якими наділяється глава
держави Конституцією, і тією реальною роллю, яку він відіграє у суспільнополітичному житті конкретної країни, нерідко існує розрив. Останній залежить
від багатьох чинників, насамперед від форми правління, політичного режиму і
соціально-політичного становища у країні, від історичного етапу й рівня
соціально-економічного розвитку країни, від того становища, яке займає глава
держави у діловому світі своєї країни, а у президентів — й від порядку їх
обрання.
Більш широкими і реальними властивими повноваженнями володіє глава
держави тієї країни, де він одночасно є носієм виконавчої влади і очолює уряд
(США, Франція, Чехія). Дещо в меншій мірі помітний його вплив на
формування державної політики у парламентарних монархіях (Великобританія,
Японія) і парламентарних республіках (Німеччина, Італія, Угорщина). Але не
можна дану тезу розглядати як обов'язкову закономірність, тому що на різних
етапах історичного й соціально-економічного розвитку зарубіжних держав,
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залежно від мінливих методів здійснення влади, один із згаданих вище
чинників може мати вирішальне значення, а інші можуть протікати у
згладженій формі. Так, у сучасній Іспанії, яка за формою правління є
парламентарною монархією, глава держави — король Хуан Карлос І — посідає
вельми помітне місце у вирішенні соціально-економічних і політичних проблем
країни.
Інститут глави держави своєю появою зобов'язаний абсолютній монархії,
хоча є суто буржуазним. У тих зарубіжних країнах, де буржуазія у боротьбі за
владу була достатньо організована, згуртована й сильна, де вона досягала
перемоги над аристократичною феодальною знаттю, буржуазно-демократичні
революції завершувалися, як правило, поваленням монархів, їх відправленням
на ешафот, встановленням більш демократичної республіканської форми
правління на чолі з главою держави, який обирався. Навпаки, у країнах, де
буржуазії не вдавалося через свою слабкість остаточно перемогти феодальну
аристократію, де вона була змушена йти на компроміс із силами, що прийшли
до влади, там цей компроміс завершувався збереженням старого феодального
інституту — монарха (так було, наприклад, у Великобританії, Скандинавських
країнах і т. д.).
Щоправда, сучасні монархії далеко не ті, якими вони були за
середньовіччя. У багатьох монархічних державах під впливом демократичних
сил монархи згідно з нормами конституцій були позбавлені своїх великих
прерогатив і за ними залишилися в основному представницькі та церемоніальні
функції.
Особливості конституційного статусу глави держави визначають
характер і обсяг його повноважень. У президентських республіках глава
держави одержує свій мандат від виборчого корпусу і завжди наділений
широкими і реальними владними повноваженнями. Тут президент є важливою
ланкою у державному механізмі і відіграє чи не найголовнішу роль у державнополітичному житті. Це стосується і глав держав у країнах із змішаною
республіканською формою правління.
У парламентарних республіках глава держави отримує мандат від
парламенту, і його влада є похідною. Він звичайно не має істотних владних
повноважень і реалізує свою компетенцію здебільшого у взаємодії з урядом.
Статус такого президента в цілому аналогічний статусу глави держави у
парламентарній монархії.
Компетенція глави держави і його інституціональне значення нерідко
встановлюються в конституціях у загальному вигляді. У ст. 87 Конституції
Італії записано, що президент є главою держави і представляє національну
єдність». У Японії імператор виступає «символом держави і єдності народу»
(ст. 1 Конституції). «Президент Республіки Польща є вищим представником
держави у внутрішніх і міжнародних відносинах. Він стежить за виконанням
Конституції Республіки Польща, стоїть на сторожі суверенітету і безпеки
держави, недоторканності і цілісності її території, а також виконання
міжнародних договорів», — записано в ст. 28 Закону про взаємовідносини
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законодавчої і виконавчої влад, а також про місцеве самоврядування (так звана
мала конституція Польщі). У ст. 2 Конституції США зафіксовано, що
«виконавча влада здійснюється президентом Сполучених Штатів Америки». За
наведеними положеннями основних законів важко визначити предметну
компетенцію глав держав, хоч у них дано певні орієнтири. Аналізуючи інші
конституційні положення, віднесені до регламентації державного ладу, можна
досить точно встановити зміст і обсяг цієї компетенції.
Іноді конституції передбачають наявність досить широких і значущих
повноважень глав держав, хоч на практиці вони їх не реалізують. Сказане
передусім стосується конституцій більшості парламентарних монархій.
Звичайними є формули, за якими «виконавча влада належить монарху», і
«законодавча влада здійснюється монархом спільно з парламентом (палатами)».
Однак, як зазначалося, ці формули не відповідають реальному становищу і є
конституційними фікціями.
Водночас новітні конституції деяких держав не передбачають наявності
будь-яких реальних владних повноважень у монарха (Швеція, Японія). В
Іспанії здійснення законодавчої і виконавчої влади прямо пов'язане з
діяльністю відповідно парламенту і уряду.
Надмірно спрощені реалії і в конституціях деяких республік із змішаною
формою правління, де, наприклад, записано, що виконавча влада здійснюється
президентом та іншими державними органами (Ісландія) або що вища
виконавча влада належить президенту (Фінляндія). Основні закони відповідних
держав прямо обмежують можливості здійснення главою держави його
конституційних повноважень, пов'язуючи їх з діяльністю уряду.
Так, у ст. 13 Конституції Ісландії визначено, що «президент здійснює
свою владу через міністрів». У Конституції Фінляндії записано, що за умов,
коли уряд визнає передане йому для виконання рішення президента таким, що
суперечить закону, він звертається до глави держави з пропозицією скасувати
або змінити це рішення. Якщо президент відмовляється зробити це, уряд
зобов'язаний заявити, що відповідне рішення не може бути виконане.
Заслуговує на увагу положення ст. 5 Конституції Франції. Тут
зафіксовано, що «президент Республіки стежить за виконанням Конституції.
Він забезпечує своїм арбітражем нормальне функціонування державних
органів, а також спадкоємність держави». Президент також проголошується
гарантом національної незалежності, територіальної цілісності і виконання угод
та договорів. Як зазначалося, президент Франції зовні стоїть над сферою
реалізації виконавчої влади, хоч на практиці він бере активну участь у
здійсненні всіх головних урядових повноважень. Такий його статус багато в
чому зумовлений тлумаченням положень, які містяться саме у ст. 5
Конституції, зокрема положення про президентський арбітраж.
Концепція президента-арбітра вже давно знайшла своє місце в теорії і
практиці французького конституціоналізму. Про арбітраж глави держави
йшлося ще за часів так званої Третьої республіки, тобто у 70-і роки XIX ст.
Традиційно зміст цієї концепції пов'язувався з неприпустимістю привласнення
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президентом ролі лідера парламентської більшості і керівника уряду. Роль
президента-арбітра уподібнювалася функціям спортивного судді: він не
повинен був втручатися у діяльність державного механізму та окремих його
ланок і мав діяти у виняткових випадках, коли виникала кризова ситуація. Для
цього президенту надавалися повноваження розв'язувати конфлікти, що можуть
виникнути між державними органами, використовуючи такий засіб, як
референдум.
Такий підхід до визначення президентського арбітражу був у цілому
сприйнятий і після прийняття чинної Конституції Франції 1958 р. Але з часом
він змінився, і стала домінувати концепція арбітражу, за якою припускається
активне втручання президента в державно-політичне життя. Глава держави вже
розглядається не просто як символ національної єдності, а як вождь нації,
«національний гід».
Змінився і реальний державно-правовий статус президента Франції.
Конституція не тільки надала президентові зовнішньої значущості, а й наділила
його суттєвими повноваженнями, які він здійснює самостійно. До того ж
відразу після введення конституції деякі її положення були інтерпретовані
таким чином, що це зумовило ще більше розширення компетенції глави
держави. Зокрема, за буквою основного закону керівництво обороною і
зовнішньою політикою належить до функцій прем'єр-міністра і уряду в цілому,
але на практиці його взяв на себе президент. Все це сприяло встановленню в
країні такого державного ладу, який нерідко характеризується як «режим
особистої влади» президента.
Функції арбітра надані главам держав і за деякими іншими
конституціями. Наприклад, у ст. 80 Конституції Румунії записано, що
президент «представляє Румунську державу і несе відповідальність за
збереження
національної
незалежності,
єдності
та
територіальної
недоторканності держави. Президент Румунії стежить за виконанням
Конституції і функціонуванням органів державної влади. Він є посередником
між державними владами, а також між державою і суспільством».
У ст. 80 Конституції Росії президент проголошений гарантом конституції,
а також прав і свобод людини і громадянина. В цій самій статті записано, що у
встановленому конституцією порядку президент «вживає заходів щодо охорони
суверенітету Російської Федерації, її незалежності і державної цілісності,
забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади».
Проте цим конституційна фіксація ролі президента Росії як вищого
арбітра не обмежується. Згідно зі ст. 85 Конституції, він може використовувати
узгоджувальні процедури для розв'язання розбіжностей між органами федерації
та її суб'єктів, а також між органами самих суб'єктів. У разі недосягнення
узгодженого рішення президент може передати питання на розгляд
відповідного суду. За змістом цієї самої статті президент вправі припиняти дію
актів органів виконавчої влади суб'єктів федерації, якщо ці акти суперечать
федеральній конституції, федеральному законодавству, міжнародним
зобов'язанням держави або порушують права і свободи людини і громадянина.
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Що ж стосується більшості країн із змішаною республіканською і
парламентарними формами правління, то тут глави держав навіть формально
відокремлені від виконавчої влади. З іншого боку, вони наділені певними
повноваженнями у зв'язку з функціонуванням виконавчої влади, зокрема,
беруть участь у формуванні урядів. Проте в цілому реалізація повноважень глав
держав звичайно не пов'язана з їх власною ініціативою і зумовлена
волевиявленням інших органів, насамперед уряду. Водночас повноваження глав
держав у цих країнах не слід сприймати як абсолютно фіктивні. Реалії
державно-політичного життя свідчать, що за певних обставин президент або
монарх може діяти на власний розсуд. В умовах кризової ситуації глава
держави, використовуючи свій авторитет у суспільстві і міжпартійні
суперечності, іноді здатний активно впливати на розвиток подій, приймати
важливі політичні рішення.
Конкретний зміст компетенції глави держави тією чи іншою мірою
співвіднесений із здійсненням законодавчої, виконавчої і судової влади. її обсяг
і вияви зумовлені формою правління.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ.
Одним з найважливіших елементів державного механізму є глава
держави — особа, яка займає формально вище місце в структурі державних
інститутів і водночас здійснює функцію представництва самої держави в
цілому. З іншого боку, глава держави розглядається як один з вищих органів
держави.
Інститут глави держави виник і сформувався у період становлення
сучасної державності. Але його ґенеза пов'язана з феодальною державою і
навіть з більш ранніми часами, коли монарх (правитель) не тільки виступав у
ролі верховного носія влади, а й ототожнювався з самою державою.
Юридичний статус і політичне значення сучасного глави держави залежать від
форми державного правління, прийнятої в тій чи іншій країні. Його реальна
роль у здійсненні влади багато в чому зумовлена також існуючим у країні
політичним режимом.
2. Правовий статус та порядок обрання Президента України.
Президент (від лат. «praesidens» – той, що сидить спереду) – обраний
народом, парламентом або представницькою колегією глава держави, який
отримує владу на визначений термін у порядку делегації. Глава держави – особа,
яка формально займає найвищу сходинку в державній ієрархії і здійснює верховне
представництво держави у внутрішньо- та зовнішньополітичних відносинах.
Президент – одноособовий виборний глава держави в країнах із
республіканською формою правління, який обирається її громадянами або
парламентом на 4-7 років.
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Пост президента у сучасному вигляді вперше виник у США в 1787 р. У
Європі пост президента вперше було запроваджено у Франції та Швейцарії у 1848
р. На сьогодні у світі з більш як 190 країн — членів ООН понад 150 мають посаду
президента. Пост президента запроваджено майже в усіх незалежних державах,
які утворилися після розпаду СРСР.
Конституційний статус президента істотно відрізняється в залежності від
типу республіки.
А) В президентській республіці – президент – глава держави і виконавчої
влади (США, країни Латинської Америки та ін.).
Б) В парламентській республіці – президент – глава держави (Німеччина,
Італія тощо).
В) В республіках змішаного типу (напівпрезидентських) – (Франція,
Польща, Португалія та ін.) президент – глава держави, але має реальні
повноваження фактично керувати Урядом, що відповідальний і перед
Парламентом.
Як правило, Інститут Президента є одноосібним. Але, світова практика знає
численні спроби відмовитися від формального визнання посади одноособового
глави держави і тлумачити цю важливу офіційну посаду як колегіальну, що
найчастіше набирає форми регентської або федеральної ради. Наприклад, у
Швейцарії функції та повноваження президента виконує колегіальний орган –
Федеральна Рада Швейцарії.
Інститут Президента в Україні створився не відразу. Він пройшов кілька
етапів за своєю назвою і статусом. Спочатку Президент України за своєю назвою і
статусом був найвищою посадовою особою в державі, потім главою держави й
главою виконавчої влади і нині, за чинною Конституцією України, є главою
держави.
Президент України згідно чинної Конституції перебуває поза гілками
державної влади, але входить в систему органів державної влади в Україні.
Теоретичною основою становлення Інституту Президента стала Концепція
нової Конституції України, схвалена Верховною Радою УРСР – 19 червня 1991
року.
1 грудня 1991 р. відбулися перші в нашій державі вибори Президента
України, під час яких вперше на конституційній основі, шляхом прямих виборів,
обрано Президента України. Проте, конституювання Інституту Президента
тривало у ході конституційного процесу, пов’язаного з підготовкою нової
Конституції України і внесенням низки змін і доповнень до чинної на той час
Конституції 1978 року.
За проектами нової Конституції України та Конституційним Договором,
укладений між Президентом України і Верховною Радою України 8 червня
1995 р., Президент України набував статусу глави держави і глави виконавчої
влади. Остаточно статус Президента України як глави держави був визначений
Конституцією України 1996 р.
Конституційно-правовий статус президента визначається, як правило,
конституціями відповідних держав, а іноді й окремими законами. Ці нормативно-
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правові акти визначають роль і місце президента в механізмі держави і його
взаємовідносини з іншими органами державної влади, порядок заміщення поста
президента, його повноваження та відповідальність за порушення конституції,
зраду держави тощо.
Правовий аналіз вітчизняного Основного Закону дії підстави для висновку
про те, що Президент України посідає особливе місце в системі органів державної
влади і не належить виключно до жодної з гілок державної влади, про які йдеться
у ст. 6 Конституції.
Він отримує свої повноваження безпосередньо від народу, оскільки
обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування терміном на п’ять років (що
відповідає положенням ст. 71 Конституції України).
Президентом України може бути обраний: 1) громадянин України; 2) який
на день виборів досяг 35 років; 3) має право голосу; 4) володіє державною мовою;
5) проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.
Не може бути висунутим кандидатом на пост Президента України
громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця
судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Одна й та
сама особа не може бути Президентом України більше ніж два терміни підряд.
Право висування кандидата на пост Президента України належить
громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через
політичні партії та їх виборчі блоки, а також самовисуванням. Партія (блок) може
висунути лише одного кандидата на пост Президента України.
Порядок виборів Президента України являє собою цілісну систему
послідовних процесуальних дій, яка іменується виборчим процесом.
Суб’єктами виборчого процесу є: виборець; виборчі комісії; кандидати на
пост Президента України, зареєстровані у встановленому законодавством
порядку; партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента України;
уповноважені представники, довірені особи, офіційні спостерігачі від партій
(блоків) — суб'єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента
України.
Виборчий процес є складним, багатогранним явищем. Відповідно, він
поділяється на ряд стадій (етапів, процедур), а саме:
• утворення територіальних виборчих округів;
• утворення виборчих дільниць;
• утворення окружних та дільничних виборчих комісій;
• формування списків виборців, їх перевірка та уточнення;
• висування та реєстрація кандидатів;
• проведення передвиборної агітації;
• голосування у день виборів Президента України;
• підрахунки голосів виборців та встановлення підсумків голосування і
результатів виборів Президента України.
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У разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи:
повторне голосування; та підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків
повторного голосування та результатів виборів Президента України.
Розрізняють кілька видів президентських виборів.
Відповідно до положень Закон України ―Про вибори Президента України‖
від 5 березня 1999 р. вибори можуть бути а) черговими, б) позачерговими; та в)
повторними.
А) Чергові вибори Президента України проводяться у зв’язку із закінченням
конституційного терміну повноважень Президента України, тобто кожні 5 років.
Б) Позачергові вибори Президента України проводяться у зв’язку із
достроковим припиненням повноважень Президента України у випадках,
передбачених Конституцією України (ст. 108 Конституції України).
В) Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше
двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано;
2) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого
бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої
кандидатури.
Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України.
Про призначення виборів Президента України Верховна Рада України приймає
постанову.
Президент України вступає на пост з моменту складання присяги народові
на урочистому засіданні Верховної Ради України. На час виконання свої
повноважень він користується правом недоторканності. З юридичної точки зору
це положення означає, що Президент України не несе на час виконання своїх
повноважень кримінальної відповідальності, проти нього також не може бути
порушена кримінальна справа. За посягання на честь і гідність Президента
України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону. Звання
Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо
тільки він не буде усунений з поста в порядку імпічменту.

Конституція України передбачає систему гарантій, мета яких –
виключити можливість узурпації всієї повноти влади Президентом,
перетворення його в авторитарного правителя. До них можна віднести:
1) обмеження терміну повноважень Президента п’ятирічним строком
(ч. 1 ст. 103);
2) його обрання шляхом загальних прямих виборів (ч. 1 ст. 103);
3) заборона мати Президенту інший представницький мандат, обіймати
посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян (ч. 4 ст. 103);
4) заборона займати пост Президента однією й тією ж самою особою
більш ніж два строки підряд (ч. 3 ст. 103);
5) можливість усунення Президента з поста в порядку імпічменту в разі
вчинення ним державної зради або іншого злочину (ст. 111);
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6) можливість визнання Конституційним Судом України актів
Президента неконституційними, в силу чого вони втрачають чинність з дня
ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: У структурній організації
української держави Президенту належить особливе місце, оскільки він уособлює
державу, виступає від її імені і забезпечує узгоджене функціонування всього
державного механізму. У напівпрезидентській республіці, якою за формою
правління є Україна, президент структурно не належить до жодної з гілок влади,
однак функціонально тяжіє до виконавчої, маючи значні важелі впливу на всі
ланки державного апарату. Це ускладнює чітке наукове визначення місця й ролі
глави держави у державному механізмі, який базується на принципі поділу влад, і
потребує ґрунтовного дослідження його функціонального призначення.
3. Види та термін повноважень Президента України
Світова практика свідчить, що для стабільності конституційного ладу,
узгодженого функціонування державного механізму, вищого представництва в
міжнародних відносинах інститут глави держави є об’єктивно необхідним.
Тому президент в сучасних республіках наділяється, як правило, широкими
повноваженнями у сфері взаємовідносин із законодавчою, виконавчою та
судовою владою, є своєрідним арбітром між ними, символом єдності держави,
її офіційним представником.
Повноваження президента – це конкретні права та обов’язки глави держави з
вирішення питань, віднесених до його відання. Компетенція президента – це
сукупність визначених Конституцією та законами України предметів відання та
повноважень, якими Президент наділяється з метою забезпечення реалізації його
функцій як глави держави. Функції президента – це основні напрямки діяльності
(найважливіші обов’язки) глави держави, які обумовлені його місцем та роллю в
системі органів державної влади.
Згідно зі ст. 106 Конституції України, Президент України має широкі
повноваження в різних сферах державного життя, які не можуть бути передані
Президентом іншим особам або органам. В одних випадках ці повноваження
належать виключно йому, в других – вони перетинаються з повноваженнями
інших органів державної влади. Конституція України чітко розмежовує функції
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також функції Президента, як
глави держави, і Верховної Ради України, як єдиного органу законодавчої влади.
Водночас повноваження Президента у його відносинах з Верховною Радою
дають можливості розглядати главу Української держави як повноправного
учасника законодавчого процесу. По-перше, Президенту належить право
законодавчої ініціативи, по-друге, законопроекти, визнані Президентом як
невідкладні, розглядаються Верховною Радою в позачерговому порядку. Крім
того, Президент підписує всі закони, прийняті Верховною Радою України. З
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іншого боку, Президент України має право вето щодо законопроектів, що були
прийняті Верховною Радою України (ч. 2 ст. 94 Конституції).
Президент має повноваження призначати всеукраїнський референдум щодо
внесення змін до Конституції України (ст. 156 Конституції), а також
проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
Президент України може достроково припинити повноваження Верховної
Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні
засідання не можуть розпочатися.
Основні повноваження Президент України передбачені ч.1 ст. 106
Конституції України. Зокрема, Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і
правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими
посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище
України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво
зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає
міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в
інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні
грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України
відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський
референдум за народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки,
встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках,
передбачених цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній
Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України,
подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України
в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради
України Генерального прокурора України;
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради
Національного банку України;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на
посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
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15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів
невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного
Суду України щодо їх конституційності;
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає
на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших
військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та
оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану
війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про
використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів
України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову
мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях
у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в
окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі
необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної
ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу
Конституційного Суду України;
23) утворює суди у визначеному законом порядку;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші
вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські
відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та
припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті
України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші
допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів
(крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним
поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам
або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів
України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на
території України.
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Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених
пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра
України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
На основі аналізу вищезазначених положень ст. 106 Конституції України
пропонується визначити наступну загальну систему функцій Президента
України, яку становлять:
1) забезпечення єдності державної влади;
2) представництво держави;
3) забезпечення суверенітету і безпеки держави;
4) забезпечення реалізації основних прав громадян;
5) установча (номінаційна) функція;
6) нормотворча;
7) керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави.
Перші дві функції мають пріоритетний характер, вони властиві тільки главі
держави і обумовлюють необхідність існування Інституту Президента. Інші
функції мають важливе значення, але можуть бути і у інших державних органів.
Згідно з ч. 3 ст. 106 Конституції України Президент України з метою
реалізації функцій і повноважень, визначених Конституцією України, здійснює
правотворчу діяльність. На основі та на виконання Конституції і законів України
видає акти у формі указів і розпоряджень, котрі мають підзаконний характер є
обов'язковими до виконання на всій території України. Указ в Україні, як і в інших
країнах – це власна назва найбільш важливих актів, які видаються главою держави
(Президентом). У західних країнах акти, аналогічні указу, іменуються декретами
(у США – виконавчими декретами).
Указ – це правовий акт глави держави, що видається з найважливіших
питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так
і ненормативний (правозастосовний) характер.
Нормативні укази стосуються невизначеного кола фізичних і юридичних осіб
і мають довгострокову дію.
Ненормативні укази мають індивідуальне значення.
Розпорядження – це ненормативний акт глави держави, який має
індивідуальний організаційний характер.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених
пунктами 5, 18, 21, 23 ст. 106 Конституції України, скріплюються підписами
Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
Проекти указів і розпоряджень Президента готують і вносять Кабінет
Міністрів, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї
компетенції, центральні органи громадських організацій України, Рада Міністрів
Автономної Республіки Крим, Глава Адміністрації Президента України, Радники
Президента України, структурні підрозділи Адміністрації Президента України.
Укази і розпорядження на підпис Президенту України подає Глава
Адміністрації Президента України.
Порядок оприлюднення актів Президента визначається Указом Президента
України № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових
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актів та набрання ними чинності» від 10 червня 1997 р. Згідно з Указом акти
Президента не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття
підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях:
«Офіційний вісник України»; газета «Урядовий кур'єр", інформаційний бюлетень
«Офіційний вісник Президента України». Акти Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України можуть бути в окремих
випадках офіційно оприлюднені через телебачення і радіо.
Нормативні акти Президента набирають чинності через десять днів з дня їх
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не
раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
Ненормативні акти Президента можуть не публікуватися. Ці акти та акти з
обмежувальними грифами офіційно оприлюднюються шляхом надсилання
відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування і
доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких
поширюється їх чинність.
Акти Верховної Ради України і Президента України про призначення
відповідно до законодавства на посади і звільнення з посад набирають чинності з
моменту їх прийняття.
Неопубліковані акти Президента набирають чинності з моменту одержання їх
державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо не
встановлено інший строк набрання ними чинності.
Рішення щодо конституційності актів Президента приймає Конституційний
Суд України. У разі визнання Конституційним Судом акта Президента
неконституційним, він втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом
відповідного рішення.
В Україні при виданні указів згідно з ч. 4 ст. 106 Конституції частково
застосовується контрасигнатура, тобто скріплення акта глави держави підписом
міністра; це означає, що юридичну і політичну відповідальність за даний акт несе
міністр, який його скріпив. Формально це пояснюється тим, що глава держави не
несе відповідальність за свої дії (за винятком зради або іншого злочину). Проте,
акти Президента, видані в межах його повноважень, скріплюються підписами
Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання,
лише частково.
Проекти актів Президента України мають бути завізовані (скріплені
підписами) відповідно керівниками органів, посадовими особами, які їх готують і
подають. До проекту має подаватися список посадових осіб, які його завізували,
підписаний Міністром Кабінету Міністрів України або його заступником. Проекти
указів Президента України нормативного характеру мають погоджуватись у
Міністерстві юстиції України, а пов'язані з витрачанням фінансових, інших
матеріальних ресурсів - відповідно з Міністерством фінансів України або
Міністерством економіки України.
З метою забезпечення здійснення повноважень глави держави Президент
утворює постійно діючий допоміжний орган – Адміністрацію Президента
України, основними завданнями якої є організаційне, правове, консультативне,
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інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення
Президентом України визначених Конституцією України повноважень. Це
відповідає положенням п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України, відповідно до яких
Президент України створює у межах коштів, передбачених у Державному
бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та
інші допоміжні органи і служби.
Адміністрація не являє собою органу державної влади, до її функцій входить
створення необхідних умов, без яких неможливі здійснення повноважень глави
держави, його зв’язок з іншими органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.
Загальне керівництво Адміністрацією здійснює Глава адміністрації, який
призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.
До складу Адміністрації входять:
– Глава Адміністрації Президента України. В межах своєї компетенції він
видає розпорядження. Глава Адміністрації Президента України несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Адміністрацію завдань;
– перший заступник Глави Адміністрації Президента України;
– два заступники Глави Адміністрації Президента України;
– радники Президента України, в тому числі Радник Президента України –
Представник Президента України у Конституційному Суді України, Радник
Президента України – Керівник Головного управління з питань реформування
соціальної сфери, Радник Президента України – Керівник Головного управління з
питань безпекової та оборонної політики, Радник Президента України – Керівник
Головного управління з питань судоустрою, Радник Президента України –
Керівник Головного управління з питань діяльності правоохоронних органів,
Радник Президента України – Керівник Головного контрольного управління,
Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань
міжнародних відносин, Радник Президента України – Керівник Головного
управління Державного Протоколу та Церемоніалу, Радник Президента України –
Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації,
Радник Президента України – Керівник Головного управління з гуманітарних і
суспільно-політичних питань;
– Прес-секретар Президента України;
– уповноважені Президента України;
– Прес-служба, головні управління, управління, які є самостійними
структурними підрозділами Адміністрації.
Працівники Адміністрації є державними службовцями.
До інших, допоміжних органів, можна віднести різноманітні ради, комісії,
комітети, палати, робочі групи та ін. Вони створюються і функціонують згідно з
положеннями, які затверджуються указами Президента України, але статус Ради
національної безпеки і оборони України і Представництва Президента України в
Автономній Республіці Крим визначається Конституцією і законами. Структура
президентського апарату повинна бути безпосередньо зумовлена конституційною
компетенцією глави держави, як цього вимагає Основний Закон.
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У свою чергу в Україні, сукупність консультативно-дорадчих та інших
допоміжних органів і служб, створених при главі держави, до яких належить і
Адміністрація Президента, прийнято називати – Апаратом Президента України.
Структурні підрозділи апарату створюються за предметною та
функціональною ознаками: предметні – створюються для допомоги главі держави
у виконанні його повноважень і є жорстко спеціалізованими, а функціональні
забезпечують діяльність апарату в цілому (Адміністрація Президента). При цьому
в складі апарату виділяються допоміжні служби Президента як Верховного
Головнокомандувача, групи радників і помічників, підрозділи господарськотехнічного забезпечення.
Від різновиду президентських виборів (чергові, повторні, позачергові)
залежить строк повноважень Президента України.
Відповідно до чинної Конституції України 1996 року чергові вибори
Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року
повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень
Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста
днів з дня припинення повноважень. Водночас дострокове припинення
повноважень Президента України за наявності підстав, передбачених
Конституцією України і додержання конституційно визначеної процедури,
зумовлює скорочення 5-річного терміну повноважень Президента України.
Новообраний Президент вступає на пост не пізніш як через тридцять днів
після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги
народові на урочистому засіданні Верховної Ради. Урочиста церемонія вступу на
посаду глави держави отримала назву інавгурація (англ. inauguration).
Президент, обраний на позачергових виборах, складає присягу в п’ятиденний
строк після офіційного оголошення результатів виборів.
Текст присяги Президента встановлено в ст. 104 Конституції України.
Приведення Президента до присяги здійснює Голова Конституційного Суду
України.
Свої обов’язки Президент виконує до вступу на пост новообраного
Президента. Проте, Конституція України (ст. 108) передбачає можливість
дострокового припинення повноважень Президента.
Президент України не може мати іншого представницького мандата,
обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян, а також
займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до
складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті
одержання прибутку.
Конституція України (ст. 108) передбачає можливість дострокового
припинення повноважень Президента України в разі:
1) відставки;
2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
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Аналіз положень ст. 108, 109 Конституції України дозволяє зробити
висновок, що під відставкою Президента слід розуміти залишення поста
Президента виключно з власної ініціативи і при забезпеченні повної
добровільності прийняття такого рішення. Відставка Президента України набуває
чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні
Верховної Ради України.
Юридичний факт неможливості виконання Президентом України своїх
повноважень за станом здоров’я згідно зі ст. 110 Конституції України має бути
встановлена на засіданні Верховної Ради і підтверджена рішенням, прийнятим
більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання
Верховного Суду України, за зверненням Верховної Ради і медичного висновку.
Підставою для прийняття такого рішення Верховною Радою України є
письмове подання Верховного Суду України за зверненням Верховної Ради
України і медичний висновок. Тобто сам по собі медичний висновок не є
підставою для дострокового припинення повноважень Президента України.
Необхідне ще й письмове подання Верховного Суду України, яке містить
юридичну оцінку медичного висновку.
На жаль, процедуру вирішення цього питання Конституцією до кінця не
визначено. Зокрема, незрозуміле, чому саме право пред'являти подання надано
Верховному Суду України. Незрозуміло також, який саме орган або установа
мають право давати медичний висновок.
Нарешті, не з'ясовано, до якого державного органу можна оскаржити
подання Верховного Суду України та медичний висновок про неможливість
виконувати свої повноваження Президентом України за станом здоров'я.
Повноваження Президента України припиняються у разі його смерті (п. 4
ст. 108 Конституції).
За наявності згаданих підстав до обрання і вступу на пост нового президента
у світовій практиці існують такі варіанти заміщення цього поста.
1. Тимчасове виконання повноважень президента віце-президентом (США,
Бразилія, Індія та ін.).
2. Виконання цих повноважень головою парламенту або однієї з його палат
(Німеччина, Франція, Грузія, Білорусія, Монголія, Пакистан).
3. Здійснення повноважень президента прем'єр-міністром (Австрія, Росія,
Фінляндія, Туніс).
В Україні в разі дострокового припинення повноважень Президента
України виконання обов'язків Президента України на період обрання і вступу на
пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України.
При цьому він у період виконання ним обов'язків Президента не може
здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10-12, 14-16, 22, 25 та 27
ст. 106 Конституції України.
Обов'язки Президента України Прем’єр-міністр України може виконувати
до дев'яноста днів, оскільки, за Конституцією України (ч.5 ст. 103), протягом
цього періоду мають бути проведені вибори нового Президента України.
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З достроковим припиненням повноважень Президента, а також з його
заміщенням на посту глави держави пов'язане питання про його відповідальність.
За загальним правилом Президент як глава держави не несе політичної або
юридичної відповідальності за свої дії. Юридична невідповідальність гарантується
інститутом недоторканності, а політична – інститутом контрасигнації, під яким
розуміють скріплення акта Президента підписом Прем’єр-міністра та міністра,
відповідального за акт та його виконання.
У монархічних державах глава держави звичайно не може бути
відповідальним за свої дії, оскільки його особа визнається конституціями
недоторканною. Так, згідно з п. 3 ст. 56 Конституції Іспанії "особа короля є
недоторканною, і він не підлягає відповідальності".
Крім того, в парламентарних монархіях діє презумпція невинності глави
держави, згідно з якою монарх не може помилятися, оскільки діє на підставі
поради своїх міністрів.
Конституції країн з республіканською формою правління також
закріплюють загальний принцип політичної невідповідальності президента, проте
не виключається можливість юридичної (судової) відповідальності за певні тяжкі
правопорушення.
Наприклад, згідно з Конституцією Італії, президент несе відповідальність за
державну зраду або посягання на Конституцію (ст. 90), у США — за зраду,
хабарництво або інші тяжкі злочини і проступки (розділ 4 ст. 2 Конституції
США), у ФРН — за навмисне порушення основного закону або іншого
федерального закону (п. 1 ст. 61 Конституції ФРН), Мексиці — за зраду вітчизни
та тяжкі кримінальні злочини (ст. 108 Конституції Мексики).
За вчинення злочинів у конституційному праві передбачається спеціальна
процедура звинувачення президента, яка визначається терміном "імпічмент" спеціальні правила, процедура щодо притягнення до відповідальності глави
держави, а також винних службових осіб (міністрів) у разі порушення ними
законів даної країни або вчинення злочинів.
У європейських країнах континентального права і в ряді країн Африки
справа, як правило, порушується парламентом, а по суті питання вирішується
відповідною судовою інституцією, зокрема, Конституційним судом (ФРН, Італія,
Болгарія) або Верховним судом (Португалія, Фінляндія, Румунія).
Відповідно до конституцій Австрії (п. 6 ст. 6) та Ісландії (ст. 11) главу
держави може бути достроково усунуто з поста з ініціативи парламенту на
підставі референдуму. При цьому, якщо референдум не підтримує рішення
парламенту, тим самим висловлюється недовіра парламенту з боку виборців, що
тягне за собою його розпуск.
У США, країнах Латинської Америки парламент, як правило, одноособово
вирішує питання як про притягнення президента до відповідальності, так і про
його вину. Якщо його буде визнано винним, президент усувається з посади, після
чого він може бути переданий до суду загальної юрисдикції.
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В Україні згідно з п. 3 ст. 108 і п. 1 ст. 111 Конституції України – Президент
України може бути усунутий з поста Верховною Радою в порядку імпічменту у
разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Процедура імпічменту не може бути спрощеною, тому Конституція України
встановила досить складний порядок її проведення.
Процедура імпічменту включає такі стадії:
1) ініціювання питання про усунення Президента з поста в порядку
імпічменту більшістю від конституційного складу Верховної Ради України;
2) прийняття Верховною Радою не менш, як двома третинами від її
конституційного складу рішення про звинувачення Президента;
3) прийняття Верховною Радою не менш, як трьома четвертими від її
конституційного складу рішення про усунення Президента з поста.
Ініціювання питання про усунення Президента України з поста у порядку
імпічменту здійснюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради
України. Вирішенню цього питання Верховною Радою України має передувати
парламентське розслідування. Для проведення розслідування Верховна Рада
України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої входять
спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової
слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України. За наявністю
підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її
конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту
приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертями від її
конституційного складу.
Розгляду цього питання має передувати перевірка справи Конституційним
Судом України і отримання його висновків щодо: 1) додержання конституційної
процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент; а також 2) про те, що
діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради
або іншого злочину.
Президент має право заявити про відмову від участі в процедурі імпічменту,
що тягне за собою припинення його повноважень на підставі, передбаченою ст.
109 Конституції України (відставка Президента).
Усунення Президента з поста автоматично припиняє виконання ним своїх
обов’язків, він втрачає недоторканність та може бути притягнений до юридичної
відповідальності як звичайний громадянин.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Досить широке коло повноважень має Президент як гарант конституційного
ладу, державного суверенітету, територіальної цілісності України; додержання
Конституції, прав і свобод людини і громадянина та інших конституційних
інститутів. Однією з особливостей статусу Президента є те, що він не може
передавати свої повноваження іншим особам або органам. Це є важливою
гарантією як статусу Президента, так і конституційного ладу в цілому. Свої
функції і повноваження Президент здійснює в певних правових і організаційних
формах, які, як правило, властиві лише цьому інституту державної влади.
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Умови та процедура дострокового припинення повноважень Президента
України мають свої особливості, що регламентовані в Конституції та в чинному
законодавстві України. За звичай, під відставкою розуміють залишення державної
посади особою, що її займає, за власним бажанням або усунення її з цієї посади
через причини об'єктивного чи суб'єктивного характеру. У конституційному праві
відставка виступає важливою формою політичної відповідальності відповідних
органів державної влади та посадових осіб, проте вона може стати результатом як
особистих причин, так і об'єктивних наслідків.
4. Конституційні гарантії діяльності Президента України.
Характер завдань, що стоять перед Президентом України, широкий спектр
повноважень і висока політична відповідальність глави української держави
обумовлюють необхідність створення чіткої системи гарантій президентської
діяльності. Слід звернути увагу на те, що вони досі не знайшли належного,
послідовного і комплексного відображення у чинному законодавстві. Тому
виявлення і систематизація гарантій президентської діяльності потребує аналізу
відповідних положень вітчизняного та зарубіжного конституційного
законодавства, їх порівняння з прерогативами монарха та гарантіями депутатської
діяльності як найбільш близькими за змістом державно-правовими інститутами.
Застосування такого підходу дає можливість викласти систему гарантій діяльності
Президента України у такому вигляді:
1. Юридичні гарантії: а) вказівка у Конституції України вичерпного
переліку підстав дострокового припинення повноважень глави держави;
б) неможливість зміщення Президента Верховною Радою України, за винятком
процедури імпічменту; в) отримання президентського мандата безпосередньо від
народу; г) регламентація усіх повноважень глави держави виключно на
конституційному та законодавчому рівні; д) заборона передачі президентських
повноважень будь-якій іншій особі; е) право недоторканності на час виконання
президентських повноважень; є) загроза відповідальності за посягання на честь і
гідність Президента; ж) конституційне закріплення загальнообов’язковості його
актів; з) довічне збереження звання Президента; і) право глави держави звертатися
до народу з посланнями.
2. Організаційні гарантії – створення потужної Адміністрації Президента
України (зі штатним розписом близько 700 осіб) і мережі консультативних та
координаційних структур (близько 40), що здійснюють організаційне, правове,
консультативне, інформаційне й аналітичне забезпечення діяльності глави
держави, детальну підготовку президентських рішень, контролюють їх виконання
і забезпечують зв’язок Президента з іншими органами державної влади. Два
допоміжні органи при главі Української держави – Адміністрація Президента і
Рада національної безпеки та оборони України навіть отримали конституційне
закріплення. Президент України має свій оркестр, який обслуговує державні
заходи, що проводяться за участю глави держави або під його особистим
патронатом.
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3. Матеріально-технічні гарантії – наявність власних бюджетних
асигнувань на представницькі функції, поїздки, утримання апарату і т.ін.;
наявність окремої резиденції, власних транспортних засобів, охорони. Видатки на
утримання Президента України та його адміністрації передбачаються у
Державному бюджеті окремим рядком. Протягом останніх років розмір
асигнувань на зазначені цілі був майже аналогічним обсягу видатків на утримання
Кабінету Міністрів України та його апарату. Згідно з Постановою Верховної Ради
України «Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України» від
4 січня 1992 р. № 2033-ХІІ, заробітна плата Президента України складає 22
мінімальні заробітні плати; на період перебування на посту Президентові
надаються заміська резиденція та службова квартира в м. Києві, спеціально
обладнані літак і вертоліт, автомобільний транспорт. Витрати на представницькі
цілі всередині країни і під час вітання зарубіжних держав здійснюється за рахунок
державного бюджету, а охорона Президента і його сім’ї забезпечується
Управлінням державної охорони України. Деякі матеріально-технічні гарантії
зберігаються за Президентом довічно, навіть після виходу його у відставку: а) за
ним зберігається розмір посадового окладу; б) йому надається державна дача з
необхідним обслуговуванням, охороною і транспортним забезпеченням; в) за ним
та його дружиною зберігається медичне та санаторно-курортне обслуговування.
4. Символічно-церемоніальні гарантії – «почесні права»: на користування
атрибутами президентської влади, на президентське звання, на урочистий прийом.
На основі Указу Президента України ―Про офіційні символи глави держави‖
від 29 листопада 1999 р., було встановлено наступні офіційні символи Президента
України – прапор (штандарт), знак, гербова печатка і булава, – та закріплено
порядок їх використання. Нові символи вперше були використані вже наступного
дня, 30 листопада: знак Президента України (орденський ланцюг) був покладений
на Л.Д.Кучму, а гербова печатка і булава вручені йому під час церемонії
інавгурації у палаці «Україна». На сцені, де знаходилося крісло глави держави,
був встановлений штандарт Президента.
Символи Президента України повинні постійно знаходитись у службовому
кабінеті глави держави в його резиденції у м. Києві. Згідно з ч. 3 ст. 105
Конституції України, звання Президента України охороняється законом і
зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з
поста в порядку імпічменту.
Глава держави завжди діє «ex officio», тобто саме як офіційна особа. Будьякий його виступ, заява чи вчинок, незалежно від наявності спеціальних
повноважень, розглядаються як державна акція і, зазвичай, здійснюються згідно з
встановленим протоколом. При виїзді глави держави з офіційним візитом за
кордон він має право на почесну зустріч і користується особливими пільгами та
привілеями. У складі Адміністрації Президента України діє Управління
протоколу, яке відповідає за належну організацію і проведення всіх протокольних
заходів за участю глави держави.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: Підсумовуючи вищесказане,
зазначимо, що гарантії діяльності Президента України займають значне місце у
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його правовому статусі і потребують детального правового закріплення у
відповідному законі. Роль такого акта найкраще міг би відіграти статутний Закон
«Про Президента України». При цьому, статус Президента України доцільно було
б доповнити деякими гарантіями, притаманними статусу парламентарів, зокрема,
такими як непорушність повноважень глави держави, використання Президентом
засобів масової інформації, відповідальність посадових осіб за невиконання
обов’язків щодо глави держави, захист трудових прав Президента, надання
службової житлової площі.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ
Глава держави — це конституційний орган і одночасно вища посадова
особа держави, яка посідає формально найвище місце в системі органів
державної
влади,
здійснює
верховне
представництво
країни
у
внутрішньополітичному житті та у відносинах з іншими державами.
Майже в усіх країнах світу глава держави одноособовий, і лише в
декількох функції його здійснюються колегіальними органами — президіями
вищих представницьких органів у країнах соціалізму, Федеральною Радою у
Швейцарії, колективним монархом в Об´єднаних Арабських Еміратах, спільно
духовним керівником держави і президентом в Ірані.
Інститут Президента України як глави держави є порівняно новим явищем у
політичному житті і державному будівництві України. Тривалий час в Україні
(колишній Український РСР) функції глави держави виконували переважно
Верховна Рада, яка вважалась найвищим органом державної влади України, її
Президія, як постійний діючий орган державної влади, та її голова.
Становлення інституту Президента України було ключовим у реформовані
державної влади, пов’язаному з проголошенням незалежності України та зміною її
конституційного ладу. Президент також призначає половину складу Ради
Національного банку України, половину складу Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення.
Ряд повноважень має Президент і щодо формування органів судової влади
та контрольно-наглядових органів. Досить широке коло повноважень має
Президент як гарант конституційного ладу, державного суверенітету,
територіальної цілісності України; додержання Конституції, прав і свобод людини
і громадянина та інших конституційних інститутів. Відповідно до Конституції
Президент є Головнокомандувачем Збройних Сил України. Як глава держави,
Президент також приймає рішення про прийняття до громадянства України та
припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; нагороджує
державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними,
здійснює інші повноваження, встановлені Конституцією. Однією з особливостей
статусу Президента є те, що він не може передавати свої повноваження іншим
особам або органам. Це є важливою гарантією як статусу Президента, так і
конституційного ладу в цілому. Свої функції і повноваження Президент здійснює
в певних правових і організаційних формах, які, як правило, властиві лише цьому
інституту державної влади.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці до даної теми курсантам необхідно самостійно опрацювати
наступний перелік питань: порядок обрання Президента України та Польщі:
порівняльний аналіз; повноваження Президента України у зовнішньополітичній
сфері; акти Президента України; підстави дострокового припинення повноважень
Президента України. Проаналізувати рішення КСУ про офіційне тлумачення
положень ч.1 ст.105, ч.1 ст.111 Конституції України (справа щодо недоторканності
та імпічменту Президента України) від 10.02.2003 р. № 19 – рп / 2003.
Проаналізувати рішення КСУ щодо офіційного тлумачення положення ч.2 ст.93
Конституції України від 28.03.2001 р. № 2- рп/ 2001.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ
Визначити поняття та основні риси виконавчої влади, її систему,
особливості її співвідношення із законодавчою владою главою держави.
ВСТУП
Творці концепції розподілу влад вважали, що монарх, будучи главою
держави з обмеженими повноваженнями, одночасно здійснюватиме
виконавчу владу, виконуючи закони парламенту та судові рішення через
підлеглих йому міністрів. Відповідно до цих уявлень створювалося багато
ранніх конституцій у монархічних державах, а частково і в тих, де
спадкоємного
монарха
заміняв
виборний
президент,
якому
підпорядковувалися міністри.
Характер виконавчої влади багато в чому зумовлений формою
державного правління. У сучасних умовах, відповідно до конституцій різних
країн, виконавча влада належить або і главі держави, і уряду (раді, кабінету
міністрів), як у Франції, Греції, Польщі, або тільки главі держави,
президенту, як у США, або тільки уряду, як в Ізраїлі, Німеччині, Італії. Ними
виконавча влада делегується органам і посадовим особам нижчого рангу. У
дійсності ж в багатьох країнах глава держави (монарх або президент) лише
формально володіє виконавчою владою, в парламентарних республіках і
парламентарних монархіях її здійснює уряд (рада, кабінет міністрів), за
―порадою‖ якого, а в дійсності за вказівкою, президент, монарх видає правові
акти. У напівпрезидентських республіках уряд, навпаки, підзвітний
президенту, в руках якого насправді зосереджено загальне керівництво
виконавчою діяльністю, хоча за конструкцією виконавча влада може
належати лише уряду.
Проблема визначення правової природи виконавчої влади в Україні є,
мабуть, найскладнішою в юридичній науці. Як відомо, так зване всевладдя
Рад з поєднанням в їх організації і діяльності марксистсько-ленінського
принципу поєднання законодавства та управління, фактично призвело до

111
зникнення з державно-правового обігу терміна «виконавча влада» як
самостійної форми державно-владних проявів. Замість нього навіть існували
інші терміни: «державне управління», «виконавчо-розпорядча діяльність».
1. Поняття виконавчої влади та порядок її формування.
Виконавчу владу в демократичних країнах здійснюють відповідні органи й
установи, що діють у сфері вузько визначеного державного управління. Для їх
позначення, як правило, використовуються терміни "адміністративний апарат"
або "апарат державного управління". Вершиною системи органів виконавчої
влади є уряд.
В країнах з парламентарною (парламентарно-республіканською та
парламентарно-монархічною) і змішаною республіканською формами
державного правління уряд є одним з вищих органів держави. Зокрема, у
відповідних країнах уряд конституційне визначається вищим органом
виконавчої влади.
У президентських республіках виконавчу владу очолює президент, який
сприймається як її уособлення й безпосередній носій. У США взагалі не
виділяють поняття уряду, а використовують для відповідних цілей терміни
виконавча влада та президентська адміністрація.
Інша картина щодо ролі глави держави спостерігається в країнах з
парламентарною формою державного правління, а також у частині республік із
змішаною формою. Тут глава державу не може бути включений до системи
органів виконавчої влади. Він насамперед наділений повноваженнями, природа
яких випливає саме зі статусу глави держави.
З іншого боку, компетенція такого глави держави все ж включає певні
повноваження, що стосуються сфери виконавчої влади, хоча переважна
більшість з них може бути реалізована главою держави через уряд або з його
санкції (контрасигнування).
Стосовно ряду країн зі змішаною формою державного правління (Польща,
Росія, Румунія, Франція тощо), то тут становище глави держави — президента
відносно системи органів виконавчої влади має значні особливості. У цих
країнах взаємовідносини між президентом, урядом в цілому і його главою
прийнято визначати як дуалізм виконавчої влади.
Конституції встановлюють різноманітні назви урядів — власне уряд,
кабінет, кабінет міністрів, рада міністрів, державна рада. Але для позначення
цього органу у загальному розумінні доцільно користуватися терміном "уряд".
Організація та діяльність урядів характеризується суттєвими відмінностями,
зумовленими прийнятими формами державного правління й особливостями
державно-правового розвитку окремих країн.
Питання організації урядів включають насамперед порядок і процедури їх
формування.
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У країнах з парламентською та змішаною формами державного правління
застосовується так званий парламентський спосіб (порядок) утворення уряду.
Суть його полягає в тому, що парламент безпосередньо здійснює відповідні
процедури. При цьому в конституціях, де визначений спосіб утворення уряду,
нерідко не уточнюється питання про правосуб’єктність при формуванні уряду
та, зокрема, призначені його глави.
Інший підхід застосовано в основних законах Болгарії, Греції, Македонії,
Молдови, Португалії та деяких інших держав. Наприклад, в ст. 37 Конституції
Греції записано, що "прем’єр-міністром призначається керівник політичної
партії, яка має абсолютну більшість місць в палаті депутатів (парламенті)".
Близьке за змістом положення містить Конституція Болгарії: "Президент після
консультацій з парламентськими групами пропонує сформувати уряд
кандидату, який рекомендований найбільшою за чисельністю парламентською
групою" (ст. 99).
Конституції держав з парламентською і змішаною формами правління
встановлюють в основному дві процедури формування урядів. Обидві вони
засновані на спільних діях парламенту і глави держави при утворенні уряду,
хоча характер і послідовність їх дій відмінні.
Першою слід назвати процедуру формування уряду, яка історично склалася
у Великобританії і тривалий час з певними особливостями щодо окремих країн
була майже загальноприйнятою. Відповідно до цієї процедури глава держави
формально на свій розсуд призначає прем’єр-міністра та за пропозицією
останнього — інших членів уряду. Парламент у цій процедурі ніякої участі не
бере.
Вважається, що уряд має підтримку парламенту (звичайно тільки його
нижньої палати) доти, доки представницький орган не проголосує проти
урядової пропозиції з принципово важливого питання або прямо не висловить
урядові недовір’я шляхом прийняття спеціальної резолюції. І хоч теоретично
прем’єр-міністр і очолюваний ним уряд можуть існувати та діяти проти волі
парламенту, практично ж їх дії, як свідчить практика, будуть швидко
паралізовані через парламентську обструкцію.
Особливістю застосування відповідної процедури формування урядів у
ряді країн є необхідність одержання урядом інвеститури у парламенті.
Порівняно з викладеним вище це є новацією — необхідність інвеститури
досить широко визнана в так званих новітніх конституціях, тобто прийнятих у
роки після другої світової війни.
За цією процедурою роль парламенту, залишаючись пасивною на
початковій стадії процесу формування уряду, на наступних стадіях зовні стає
вирішальною. Зокрема, глава уряду після його призначення главою держави
має у встановлений основним законом строк представити парламенту склад
уряду або подати урядову програму, чи зробити разом і перше, і друге.
У разі схвалення парламентом запропонованого складу уряду або (та)
урядової програми вважається, що уряд одержав інвеституру. Відповідне
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рішення парламенту має бути прийняте абсолютною більшістю голосів, тобто
більшістю голосів від визначеного в конституції його чисельного складу.
Інвеститура уряду за своєю суттю є вираженням парламентської довіри
його діяльності на перспективу. В Італії таку довіру уряду має виразити кожна з
палат парламенту, а в Румунії рішення про довіру приймається на спільному
засіданні палат більшістю голосів від складу кожної з них.
Другою процедурою формування урядів треба вважати ту, яка передбачає
більш активну участь у ній парламенту, починаючи вже з початкової стадії
відповідного процесу. Проте говорити про якусь одну, навіть узагальнену
процедуру можна лише з огляду на потреби класифікації для цілей пізнання.
У кожній країні процедура формування уряду з порівняно більш активною
участю парламенту має свої особливості, встановлені в конституції. Так, в
Угорщині главу уряду обирає парламент за пропозицією президента. Водночас
це означає прийняття парламентом урядової програми. В Ірландії президент за
пропозицією нижньої палати парламенту призначає прем’єр-міністра. Інших
членів уряду глава держави призначає за пропозицією прем’єр-міністра,
попередньо схваленою тією ж палатою.
У деяких країнах визначені більш складні процедури формування урядів за
умов зовні активної ролі в їх здійсненні парламентів. Найбільш яскравим
прикладом є процедура за змістом основного закону ФРН. Тут глава уряду
(канцлер) обирається без обговорення нижньою палатою парламенту за
пропозицією президента. Після цього його формально призначає на посаду сам
президент.
Члени уряду призначаються президентом за поданням канцлера. Але
палата може не погодитися із запропонованою президентом кандидатурою. В
такому випадку нижня палата парламенту має протягом двох тижнів обрати
канцлером іншу особу на основі абсолютної більшості голосів. Якщо ж і ця
особа не буде обрана канцлером, то відразу проводяться нові вибори канцлера.
На цей раз обраним вважається той, хто просто одержав більшість голосів. Тим
самим у ФРН конституційне закріплена можливість утворення уряду меншості
на основі так званої презумпції довіри. Ця презумпція знайшла своє
відображення і в конституціях Естонії, Іспанії, Польщі та Словенії.
Однак перебільшувати значення усіх розглянутих та інших процедур
формування урядів, що прийняті в країнах з парламентарною та змішаною
формами правління, не слід. Незалежно від співвідношення і послідовності дій
глави держави та парламенту, вирішення питання про формування уряду тут
зумовлене насамперед реальною розстановкою політичних сил та їх
представництвом у парламенті. При цьому необхідно пам’ятати, що висунення
й узгодження кандидатур на урядові посади є прерогативою самих політичних
партій та їх парламентських фракцій.
Подібне стосується також визначення кандидатури на посаду прем’єрміністра, яку, як правило, займає лідер партії парламентської більшості, або за
погодженням між партіями-членами коаліції — лідер однієї з цих партій. На
підтвердження такої ролі політичних партій треба зазначити, що в країнах з
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відповідними формами правління глави держав консультуються з керівниками
найбільших парламентських фракцій щодо визначення кандидатури прем’єрміністра навіть у тих випадках, коли це прямо не передбачено в конституціях,
але така практика є звичайною.
Цілком зрозуміло, що питання про утворення уряду практично вирішене
ще до застосування відповідних конституційних процедур.
Виняток можуть становити ситуації, коли жодна з політичних партій не
має більшості у парламенті. Роль глави держави при визначенні прем’єрміністра тут може бути вирішальною. Саме ж існування уряду буде залежати
від реакції парламенту, а точніше — парламентської більшості. Особливо це
стосується утворення так званого уряду меншості. Проте і в останньому
випадку багато що вирішується у процесі узгодження позицій між політичними
партіями, репрезентованими у парламенті.
У країнах з президентською формою правління застосовується так званий
позапарламентський спосіб формування урядів. Особливістю "класичної"
президентської республіки є те, що повноваження глави держави та глави
кабінету суміжні та знаходяться в руках президента, а посада прем’єр-міністра
відсутня. Парламент не бере безпосередньої участі у процесі формування
кабінету або його участь у цьому плані обмежена. Прикладом можуть бути
США, де члени кабінету призначаються президентом за "порадою та згодою"
верхньої палати парламенту. Конституційна процедура "поради та згоди"
застосовується у разі призначення на інші посади в структурах виконавчої
влади.
Конституційна теорія і практика розвинутих країн знає дві моделі
визначення складу урядів.
Згідно з однією з них, яка звичайно визначається як континентальна
модель, до складу урядів входять усі керівники міністерств і відомств із
загальнодержавною компетенцією. У сукупності всі вони і становлять урядову
колегію як єдиний орган. Це зумовлює досить велику чисельність уряду, що
іноді може призвести до зниження ефективності його роботи.
Тому в ряді країн, де запроваджено таку модель, у структурі уряду
утворюється більш вузька колегія. До неї входять глава уряду, його заступники
та деякі найбільш авторитетні за посадою міністри. Прикладом може бути
Італія, де в ст. 95 Конституції передбачено утворення в межах складу ради
міністрів її президії. Проте офіційний характер урядових рішень мають тільки
рішення широкої за складом колегії.
Іншою моделлю є так звана англо-американська модель. На сьогодні її
запровадила більшість країн. За цією моделлю до складу уряду (кабінету)
входять не всі політичні керівники міністерств і відомств, а лише ті, які
очолюють найважливіші з них. Уряду як колегії всіх цих керівників тут просто
не існує, а поняття уряду та кабінету за суттю збігаються. Тому відповідну
модель називають "моделлю кабінету".
Члени кабінету за своїми реальними повноваженнями у вирішенні питань
урядової політики суттєво відрізняються від інших міністерств, котрі не мають
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такого статусу. Рішення ж самого кабінету, створеного в країнах із
парламентарною та змішаною формами правління, є за своєю природою
офіційними урядовими рішеннями, а за суттю — рішеннями вищого органу
виконавчої влади.
У США до складу кабінету входять усі особи, які очолюють міністерства.
Але це не означає що він є осередком усієї виконавчо-владної діяльності.
Значна частина функцій у сфері виконавчої влади реалізується іншими
органами, керівники яких не входять до складу кабінету, а самі ці органи прямо
не кореспондуються з кабінетом. До таких органів, насамперед, слід віднести
різного роду федеральні агентства та президентські комісії, компетенція яких
може нічим не відрізнятися від компетенції окремих міністерств. Важливу роль
відіграють також органи, включені до структури так званого виконавчого
апарату при президентові США.
Керівники деяких цих органів фактично конкурують за змістом
компетенції з відповідними міністрами. Однак усі вони діють на основі
повноважень, переданих їм президентом. Саме президент, згідно зі ст. 2
Конституції США, персоніфікує всю систему органів виконавчої влади, саме на
ньому замикається їх компетенція та діяльність.
Характеризуючи склад урядів, слід зазначити, що основною діючою
особою уряду, формальним і неформальним центром є його глава. Найчастіше
він зветься прем’єр-міністром, хоча прийняті й інші титули: голова, канцлер
тощо. У президентських республіках, як зазначалося, систему органів
виконавчої влади очолює президент, а посада прем’єр-міністра відсутня.
У ряді країн зі змішаною формою правління в силу згадуваного дуалізму
виконавчої влади роль центру розподіляється між главою уряду та
президентом. Характер цього розподілу визначається нормами конституцій і
державно-політичною практикою конкретної країни. При цьому головні
повноваження можуть бути сконцентровані або у президента, або у прем’єрміністра.
Прикладом дуалізму виконавчої влади є її організація у Франції.
Конституція й державно-політична практика зумовили перетворення
президента на реального главу уряду. Положення ст. 5 Конституції про те, що
президент стежить за виконанням основного закону та забезпечує своїм
арбітражем нормальне функціонування органів державної влади, формально не
визначає його керівної ролі у структурі виконавчої влади.
Навпаки, згідно зі ст. 21 Конституції Франції, цю роль виконує прем’єрміністр. Але конституційне положення щодо надання президенту права
арбітражу дає змогу йому піднестися над всіма іншими органами і силою свого
авторитету впливати на розподіл владних повноважень у державному
механізмі.
До цього слід додати, що засідання ради міністрів — уряду Франції —
відбувається, як правило, під головуванням президента. За його дорученням на
них може головувати прем’єр-міністр. За результатами цих засідань
приймаються так звані комюніке, що вважаються документами як уряду, так і
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президента. Разом з тим досить широкі конституційні повноваження зберігає і
прем’єр-міністр. Він керує діяльністю уряду, несе відповідальність за
національну оборону, забезпечує виконання законів, призначає на посади
державної служби тощо (ст. 21 Конституції). Роль прем’єр-міністра у структурі
репрезентують різні партійно-політичні сили.
Подібне становище існує і в ряді інших країн зі змішаною формою
правління. Проте в деяких з них (Австрія, Словенія, Фінляндія), а також у
країнах з парламентарною формою глава уряду концентрує в своїх руках
основні повноваження у сфері виконавчої влади і за суттю стоїть над урядом.
Тут прем’єр-міністр часто реалізує не тільки власне урядові повноваження, а й
більшість владних повноважень глави держави.
Конституції більшості відповідних держав майже нічого не говорять про
якесь особливе місце прем’єр-міністра в структурі уряду та серед державних
інститутів в цілому. Інколи все обмежується загальними положеннями про те,
що прем’єр-міністр очолює уряд і керує ним.
Проте саме прем’єр-міністр є своєрідним стрижнем уряду. Як зазначалося,
встановлений в основних законах порядок формування урядів передбачає як
першу стадію заміщення посади саме прем’єр-міністра. Відставка останнього з
будь-яких причин практично завжди веде до відставки уряду в цілому. Склад
уряду визначається його главою, а участь парламенту та глави держави в цьому
процесі багато в чому має формальний характер. Вибір же прем’єр-міністра
зумовлений не тільки його особистими уподобаннями, а й передусім
загальними політичними чинниками — розстановкою сил у парламенті та в
партії, яку він репрезентує.
Той факт, що глава уряду у відповідних країнах у своїх діях спирається на
правлячу партію або коаліцію, зовсім не означає послаблення його позицій в
державному механізмі. Навпаки, враховуючи те, що він звичайно є лідером
такої партії, це дає йому змогу не тільки домінувати в уряді, а й контролювати
депутатську більшість у парламенті. В результаті глава уряду набуває реальних
можливостей спрямовувати роботу представницького органу. Ситуація може
дещо ускладнюватися для нього у випадку створення коаліційних урядів.
Прем’єр-міністр не тільки визначає персональний склад уряду, а й вирішує
питання його внутрішньої організації. Трапляється, що одна й та ж особа
обіймає посаду прем’єр-міністра і одну або більше посад міністрів.
Розходження позицій з важливих питань між главою уряду і його окремими
членами майже завжди завершується не на користь останніх: якщо глава уряду
вимагає відставки конкретного міністра, це по суті вважається його правом. Під
загальним керівництвом прем’єр-міністра функціонує державна служба, і він
контролює комплектування її верхівки.
Характеризуючи значення і роль глави уряду у здійсненні виконавчої
влади, його місце в державному механізмі в цілому, слід також зазначити, що
він іноді набуває якостей політичного лідера харизматичного характеру. Це
стосується випадків, коли уряд протягом тривалого часу очолює одна особа, і
саме цей час у масовій свідомості ототожнюється з найбільшими успіхами
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держави у різних сферах зовнішньо- і внутрішньополітичної діяльності. Часто
такі успіхи певна частина населення сприймає як результат діяльності
відповідного політичного керівника (це може стосуватися і глави держави), що
об’єктивно сприяє зростанню його авторитету і посилює позиції у здійсненні
державної влади.
Усе це свідчить про певне звуження засад колегіальності на урядовому
рівні. Характерно, що на європейському континенті лише в конституціях
Литви, Македонії, Словаччини і Чехії йдеться про колегіальний характер
роботи уряду та прийняття ним рішень абсолютною більшістю його членів.
Відповідна тенденція державно-правового розвитку багатьох країн
адекватно відображається і в науці. Концепція "правління прем’єр-міністра"
щодо визначення сучасного стану, насамперед, парламентарних за формою
правління країн потіснила в політичній і конституційній теорії концепцію
"правління уряду", яка, у свою чергу, набула місця класичної концепції
"парламентського правління".
Більшість інших питань внутрішньої організації уряду як колегіального
органу віднесена до сфери державного управління у вузькому значенні, тобто
регламентується нормами адміністративного права. Виняток становлять лише
питання чисельного складу урядів, вирішені на конституційному рівні.
Важливе значення для характеристики організації виконавчої влади мають
питання конституційної відповідальності уряду. Сюди, насамперед, слід
віднести політичну відповідальність уряду перед парламентом і
відповідальність у порядку імпічменту або в рамках подібних до нього
процедур.
Власне політичну відповідальність уряду перед парламентом часто
називають парламентською відповідальністю, пов’язуючи це визначення з тим,
що всі відповідні процедури відбуваються у представницькому органі.
Можливість такої відповідальності конституційне визнана у країнах з
парламентарною та змішаною формами правління. У президентських
республіках кабінет несе політичну відповідальність перед самим президентом,
який може відправити у відставку його членів у разі, якщо їхні дії не схвалено.
На відміну від відповідальності у порядку імпічменту, коли її підстави
прямо встановлюються у конституціях, власне політична відповідальність
уряду значною мірою суб’єктивна. Необхідність застосування такої форми
відповідальності визначається не критеріями законності, а потребами
конкретної політики, відображеними у волевиявленні депутатів парламенту.
Уряд здійснює свої функції доти, доки його діяльність задовольняє парламент.
При цьому уряд діє за власним правом, і його члени не розглядаються як
довірені особи представницького органу, що виконують його волю. Насправді
характер і значення такої відповідальності визначаються реальними
політичними інтересами.
Конституційна теорія і практика розвинених країн в основному знає два
різновиди політичної відповідальності уряду — колективну й індивідуальну.
Питання щодо їх взаємозв’язку та співвідношення, як правило, не
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регламентується нормами права і має бути віднесене до сфери реальної
політики. В Іспанії, Росії, Франції, ФРН, Чехії, Японії, в деяких інших країнах
припускається тільки колективна відповідальність урядів.
В Основному законі ФРН йдеться про відповідальність глави уряду:
"Федеральний канцлер встановлює основні положення політики і несе за них
відповідальність" (ст. 65). Однак відставка канцлера тягне за собою відставку
самого уряду. З іншого боку, принцип колективної відповідальності уряду
навіть у наведеному прикладі теоретично не суперечить індивідуальній
відповідальності його членів.
У тій же ст. 65 основного закону ФРН зазначено, що "в межах основних
положень політики кожен міністр самостійно веде справи галузі під свою
відповідальність". Якщо ж припустити можливість поєднання колективної та
індивідуальної відповідальності, залишається неясною відповідь на запитання,
який між ними може бути зворотній зв’язок, у яких випадках можливе
притягнення міністрів до індивідуальної політичної відповідальності перед
парламентом.
Певні особливості має практика Великобританії, а також інших країн, котрі
сприйняли засади британської конституційної системи. Формально тут
припускається можливість як колективної, так і індивідуальної
відповідальності. При цьому, якщо нижня палата парламенту висловлює
недовіру будь-якому міністру, глава уряду має вирішити: подавати у відставку
конкретному міністру чи уряду в цілому. Такий підхід до політичної
відповідальності уряду ґрунтується на ідеї солідарності його членів.
Вважається, що всі члени уряду (кабінету) несуть відповідальність за його
політику навіть у тих випадках, коли хтось із них не погоджується з
конкретними урядовими рішеннями та діями. Окремі ж міністерства
відповідають за діяльність своїх міністерств.
Однак і у цьому випадку важко з’ясувати, за яких умов висловлення
недовіри окремому міністру призводить до відставки всього уряду. Практично
це майже завжди вирішує прем’єр-міністр, хоча його рішення буде
детерміноване політичною ситуацією, що склалася у парламенті та поза його
межами. Стосовно ж відставки окремих міністрів, такі питання в умовах, коли
палата контролюється певною партійною більшістю, виникають і вирішуються
переважно у зв’язку з їх персональними діями, що призвели до політичного
скандалу.
Наведені умови колективної та індивідуальної відповідальності віднесені
також і до тих країн, де обидва ці різновиди власне політичної відповідальності
уряду прямо передбачені в конституціях. Але основні закони також не дають
прямої відповіді на запитання, як індивідуальна і колективна відповідальність,
у якій мірі перша може бути наслідком другої. Ця проблема не суто теоретична.
Вона має вагоме практичне значення: невизначеність характеру взаємозв’язків
двох різновидів політичної відповідальності уряду призводить до того, що
повноваження щодо вирішення питання про відставку уряду узурпуються його
верхівкою і насамперед прем’єр-міністром.
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Аналізуючи природу політичної відповідальності уряду, слід також
звернути увагу на її механізм. Необхідно враховувати, що у переважній
більшості країн з відповідними формами правління і двопалатною побудовою
парламентів уряд несе відповідальність тільки перед нижньою палатою.
Виняток становлять лише Італія та Румунія, де уряд несе політичну
відповідальність перед обома палатами.
У деяких країнах прийняті різні способи постановки питання про
політичну відповідальність уряду. Насамперед слід зазначити, що у
конституційній теорії, поширеній на теренах ряду країн, це питання може
виникнути в кожному випадку у разі розгляду у парламентом будь-якої
урядової пропозиції або такої, що стосується політики уряду.
Ілюстрацією до сказаного є досвід Великобританії. Тут кожне голосування
в нижній палаті парламенту з питань реалізації урядової політики формально
розглядається як визначення відповідного ставлення до уряду.
Такий спосіб не потребує спеціальної форми постановки питання щодо
довіри або недовіри уряду.
Проте відсутність у цих випадках конкретних правил, які б зумовлювали
обов’язковість відповідальності уряду, зовсім не означає, що його доля
постійно перебуває під загрозою. У парламентській практиці прийнято, що уряд
має піти у відставку тоді, коли несприятливе для нього голосування відбулося з
важливих питань загальної політики. Які питання мають важливий, а які —
несуттєвий характер практично вирішує сам уряд, а точніше — прем’єрміністр. Природно, що наявність у нижній палаті більшості від партії, яка по
суті сприяла формуванню уряду та забезпечує йому підтримку в таких
ситуаціях.
Водночас у відповідних країнах припускається можливість постановки
питання з голосування по резолюції осуду (недовіри) уряду. Такий спосіб часто
застосовується у зв’язку із загальною оцінкою у парламенті урядової політики.
Опозиція вносить пропозицію про прийняття резолюції осуду, після чого
відбуваються дебати та голосування. Якщо палата приймає таку резолюцію, то
уряд має піти у відставку.
В ряді країн альтернативою такої відставки уряду є розпуск палати главою
держави за ініціативою самого уряду. З іншого боку, із тактичних міркувань
уряд сам може поставити у палаті питання щодо довіри до нього, яке звичайно
розглядається за тією ж процедурою, що й пропозиція резолюції осуду. Але
реальне значення таких процедур також є відносним, оскільки уряд
здебільшого спирається на партійну більшість у нижній палаті.
Розглянуті процедури притягнення уряду до політичної відповідальності
все таки можуть нести в собі загрозу певних несподіванок для правлячої партії.
Теоретики конституціоналізму вже давно ведуть пошуки засобів, які б
забезпечили необхідну стабільність урядів за відсутності її головної
передумови — твердої парламентської більшості.
Як результат, у більшості країн конституційне запроваджені тільки
формалізовані процедури притягнення уряду до політичної відповідальності.
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Вони, звичайно, мають назву вотуму недовіри. За їх змістом питання щодо
недовіри уряду не може ставитися і розглядатися спонтанно, а розглядатися
парламентом за ініціативою опозиції з використанням визначеної в конституції
або у парламентському регламенті досить деталізованої спеціальної процедури.
Трапляється, що ця процедура прямо співвідноситься з такою формою
парламентського контролю за урядовою діяльністю, як інтерпеляція (та інші
подібні форми).
Конкретні формалізовані процедури притягнення уряду до політичної
відповідальності в кожній країні з парламентарною та змішаною формами
правління часто відмінні. Водночас є і певні типові риси.
Зокрема, в усіх без винятку відповідних країнах рішення щодо недовіри
уряду має бути прийняте абсолютною більшістю голосів у парламенті (нижній
палаті). Недовіра главі уряду означає і недовіру всьому його складу та тягне за
собою їх відставку. Конституції ряду держав обмежують можливості
повторного внесення питання щодо недовіри протягом певного терміну роботи
представницького органу.
В Португалії, Румунії та Франції питання щодо недовіри уряду не може
бути двічі поставлене у період однієї парламентської сесії; у Болгарії і Греції
відповідний строк дорівнює шести, а в Естонії, Хорватії і Польщі — трьом
місяцям. Разом з тим у Польщі повторна пропозиція щодо недовіри уряду може
бути внесена і раніше визначеного строку за умов Її висунення від імені
депутатів, які складають чверть складу нижньої палати парламенту.
Іншою формою конституційної відповідальності уряду (органів виконавчої
влади) є відповідальність з використанням процедури імпічменту або інших
подібних процедур. Характерною рисою такої відповідальності є те, що вона
завжди індивідуалізована. У деяких країнах відповідальності у порядку
імпічменту або інших подібних процедур підлягають не тільки вищі суб’єкти
виконавчої влади, а й судді.
Особливістю такої відповідальності є й те, що вона може мати місце за
різних форм державного правління.
У деяких країнах з парламентарною формою правління відповідальність із
застосуванням процедури імпічменту історично передувала власне політичній
відповідальності уряду перед парламентом, але в наш час перша майже
повністю втратила своє значення та поступилася місцем другій. У країнах зі
змішаною формою правління процедура імпічменту зберігає своє значення
щодо президентів. У президентських республіках, де не передбачено політичної
відповідальності уряду (кабінету) перед представницьким органом, імпічмент є
важливим засобом взаємодії законодавчої та виконавчої влади і розглядається
як один з компонентів у системі стримувань і противаг".
Відповідальність у порядку імпічменту інколи визначають як судову, але
це не точно. Не викликає сумнівів те, що тут має місце певна взаємодія між
представницьким органом і судом. Часто застосування процедури імпічменту
передбачається у зв’язку із вчиненням певних злочинів, хоча підставами для
цього звичайно є досить невизначені дії, сформульовані як порушення
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конституції. Процесуальне імпічмент у принципі подібний до процедури
судового розгляду. Але головним змістом відповідальності у порядку
імпічменту є політична оцінка дій відповідної посадової особи, а наслідком —
можливе усунення її з посади (посту).
Стосовно ж самої процедури імпічменту, то вона можлива тільки за умов
двопалатної побудови парламенту. За спрощеною схемою, нижня палата
виступає в ролі слідчого й обвинувача, а верхня палата приймає остаточне
рішення (кваліфікованою більшістю голосів) щодо усунення відповідної особи
з посади або посту. Однак на цьому юридичні наслідки вчиненого не
закінчуються. У подальшому може бути проведене розслідування загального
характеру, справа може бути передана до суду, а особа за певних умов понесе
кримінальне покарання.
Суттєво відмінною від розглянутої є парламентська процедура усунення
президентів, прийнята в деяких країнах, де має місце згадуваний дуалізм
виконавчої влади. Головну роль у здійсненні такої процедури відіграє
однопалатний парламент, який у своєму рішенні спирається на попередньо
сформульований висновок конституційного суду. Відповідні процедури
встановлені конституціями Латвії, Литви, Молдови, Румунії, Туреччини та
деяких інших держав.
Значні особливості має і процедура усунення президентів парламентами
спільно з конституційними судами. Ця процедура, як і розглянута вище, іноді
визначається як імпічмент, що не відповідає значенню. Вона передбачає, що
парламент або одна з його палат формулює звинувачення проти президента, а
конституційний суд на основі цього звинувачення може прийняти рішення
щодо його зміщення. У таких випадках точніше говорити не про парламентську
відповідальність президентів, а про їх спеціальну судову відповідальність,
ініційовану представницькими органами.
Подібну процедуру встановлено за основними законами Австрії, Болгарії,
Італії, Словаччини, ФРН, Хорватії та Чехії. У деяких з них реальні
повноваження виконавчої влади має як глава уряду та уряд в цілому, так і
президент. Застосування відповідних конституційних процедур не заперечує у
подальшому можливостей притягнення до відповідальності у звичайному суді.
У такий спосіб може поєднуватися конституційна та кримінальна
відповідальність вищих суб’єктів виконавчої влади.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ.
Своєрідною верхівкою системи виконавчої влади є уряд — звичайно один з
вищих органів держави, компетенція якого лише умовно може бути зведена до
виконання законів, здійснення завдань у сфері управління. Уряду належить
виконавча політична влада, яка за своєю суттю є чи не найважливішою владою
в державі. У президентських республіках систему виконавчої влади очолює
президент, який сприймається як її уособлення і безпосередній носій цієї влади.
У США взагалі не виокремлюють поняття уряду, а використовують для
відповідних цілей терміни «виконавча влада» або «президентська
адміністрація». У країнах з парламентарними формами правління, а також у ба-
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гатьох республіках із змішаною формою правління глава держави не входить до
системи виконавчої влади. Природа його повноважень зумовлена саме статусом
глави держави. З іншого боку, компетенція такого глави держави включає і
певні повноваження у сфері виконавчої влади, хоча більшість з них він може
реалізувати тільки через уряд або з його санкції. В окремих країнах із змішаною
формою правління, зокрема у Франції і Росії, положення глави держави щодо
системи виконавчої влади має значні особливості. Взаємовідносини президента,
уряду і його глави в цих країнах прийнято визначати як дуалізм виконавчої
влади.
2. Особливості виконавчої влади в Україні
Виконавча влада в Україні є відносно самостійною гілкою державної влади,
що має притаманні їй власні функції та компетенцію і здійснюється системою
органів виконавчої влади на підставі визначеного Конституцією України
механізму реалізації законів та актів Президента України за допомогою властивої
їй правової форми. Основними складовими виконавчої влади є: система органів
державної влади, її посадових осіб; вид її діяльності – адміністративна
(управлінська); повноваження; певна залежність державної виконавчої влади від
форми правління.
Суб’єктами виконавчої влади в Україні є:
1) орган загальної компетенції – вищий орган у системі органів виконавчої
влади – Кабінет Міністрів України;
2) центральні органи виконавчої влади: міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади (служби, агентства, інспекції);
3) місцеві органи державної виконавчої влади.
У своїй сукупності ці суб’єкти утворюють єдину систему органів виконавчої
влади.
Виконавчій владі та системі її органів присвячено розділ VI Конституції
«Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади». Очолює систему
Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади. Середньою ланкою
цієї системи є міністерства та інші центральні органи державної виконавчої
влади.
Органами виконавчої влади України місцевого або територіального рівня є:
1) органи виконавчої влади загальної компетенції - місцеві державні
адміністрації в областях і районах, які підзвітні та підконтрольні органам
виконавчої влади вищого рівня;
2) територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади – місцеві органи виконавчої влади спеціальної компетенції(управління,
відділи тощо), які безпосередньо підпорядковані як центральним, так і
відповідним місцевим органам виконавчої влади.
Компетенція органів виконавчої влади визначається окремо для кожної ланки
системи органів виконавчої влади. Згідно з ч. 12 ст. 92 Конституції організація і
діяльність органів виконавчої влади визначаються виключно законами України.
Загальні основи компетенції та функції Кабінету Міністрів України
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визначено у ст. 116 Конституції, Законі України «Про Кабінет Міністрів України»
від 7 жовтня 2010 року. Повноваження міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади сформульовано у Законі України «Про центральні органи
виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. та у відповідних положеннях про ці
органи. Компетенцію місцевих державних адміністрацій визначено у ст. 119
Конституції України та Законі України «Про місцеві державні адміністрації» від 9
квітня 1999 р.
Згідно з ч. 1 ст. 120 Конституції України, члени Кабінету Міністрів, керівники
центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права поєднувати
свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та
творчої роботи у позаробочий час); входити до складу керівного органу чи
наглядової ради підприємств або організацій, що мають на меті отримання
прибутку.
Наявність різного роду міністерств та відомств вимагає високого рівня
координації їх діяльності, що досягається далеко не завжди. Постійною і
повсякденною проблемою є встановлення безконфліктних взаємовідносин між
виконавчою, законодавчою і судовою владою. Вертикаль виконавчої влади
постійно стикається з труднощами розподілу компетенції між центром, регіонами
та місцевим самоврядуванням.
Система органів виконавчої влади, як і окремі органи цієї системи, не в змозі
працювати ефективно без підготовки, розробки та оцінки якості державних
службовців, які працюють в органах виконавчої влади України.
Проблема ефективності функціонування виконавчої влади в Україні має
комплексний характер, який полягає у реалізації таких складових: чітка побудова
стабільної довгострокової системи органів виконавчої влади – Кабінету Міністрів
України, центральних і місцевих органів виконавчої влади; визначення на цій
основі чітко окреслених завдань, функцій і повноважень цих органів; з’ясування
змісту механізму децентралізації виконавчої влади не одноразово, а протягом
науково обґрунтованого періоду його утворення; визначення науково
обґрунтованих критеріїв якісного добору, підготовки та розстановки державних
службовців до органів виконавчої влади на підставі досить жорстких тестів
стосовно добору до органів відповідної ланки системи виконавчих органів;
подальше вдосконалення державного управління з урахуванням вимог сьогодення
та перспектив подальшої розбудови і вдосконалення органів виконавчої влади;
подальший розвиток системи стримувань і противаг у процесі функціонування
виконавчої влади в Україні у взаємовідносинах із законодавчою владою та
Президентом України.
Відносна самостійність виконавчої влади безпосередньо виявляється у
функціях, покладених на суб'єктів виконавчої діяльності. Аналіз їхніх
повноважень дає змогу виділити такі основні їх функції: соціально-політичну,
правозастосовну, правоохоронну, координації, державного регулювання,
контролю і нагляду.
Як було зазначено, державна влада нерозривно пов'язана з владою
політичною. Конкретно цей зв'язок виявляється у соціально-політичній функції
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виконавчої влади, яка спрямовує владно-політичну та владно-адміністративну
діяльність усієї системи виконавчих органів на чітке й неухильне виконання
законів та інших нормативно-правових актів і безпосереднє керівництво об'єктами
управління.
На підставі соціально-політичної функції розкривається зміст такої важливої
функції виконавчої влади, як правозастосовної, що являє собою систему дій, які
мають чітко виражений організаційний аспект. Саме вона полягає у розробці та
фактичному здійсненні організаційних заходів, спрямованих на забезпечення
втілення приписів правових норм у життя.
Правоохоронна функція виконавчої влади забезпечує хід реалізації
правозастосовної діяльності й належну поведінку всіх учасників керованих
процесів.
У сучасний період особливого значення набуває функція координації
виконавчої влади. Це пояснюється багатоукладністю сфери управління. При
цьому в правовиконавстві центр ваги зміщується у бік співробітництва і
погодженості дій учасників координації та істотно зменшується сфера
безпосереднього адміністративного розпорядництва, характерного для діяльності
виконавчих органів колишнього СРСР.
Поділ державної влади в Україні на гілки влади значно обмежив
нормотворчість виконавчої влади. Головним засобом у її діяльності стало
розпорядництво, що забезпечує здійснення практичних заходів щодо втілення у
життя законів та інших правових актів Верховної Ради і Президента України.
В обмеженому обсязі виконавча нормотворчість зберігається, зокрема, у ході
розробки здійснення Кабінетом Міністрів України загальнодержавних програм
економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України
(п. 4 ст. 116 Конституції).
В умовах впровадження ринкової економіки великого значення набуває
функція державного регулювання як одна з форм впливу, що ґрунтується на
нормативно-правовій базі, реалізується органом виконавчої влади встановленням і
застосуванням правил, націлених на корегування економічної діяльності фізичних
і юридичних осіб, державного та недержавного секторів економіки, і
підтримується можливістю застосування правових санкцій у разі виявлених
порушень.
Особливого значення набувають контроль і нагляд, які конкретизуються у
таких основних формах: забезпеченні податкової і митної політики держави,
аудиті, наглядовій діяльності за функціонуванням конкретних об'єктів управління
тощо.
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: Наведене дає можливість
зробити висновок про те, що орган виконавчої влади (державного управління) – це
організація, яка є частиною державного апарату, має певну компетенцію,
структуру, територіальний масштаб діяльності, утворюється у порядку,
встановленому законом або іншим правовим актом, володіє певними методами
роботи, наділена повноваженнями виступати за дорученням держави і покликана
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у порядку виконавчої діяльності здійснювати керівництво економікою, соціальнокультурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю.
Численні та різноманітні органи виконавчої влади утворюють відповідну
систему, ефективність діяльності якої залежить від ступеня упорядкованості,
організованості, злагодженості в усіх ланках. В єдину систему їх об'єднує зміст
діяльності – виконавчо-розпорядчий та спільна основа заснування (утворення) державна власність. Кожний орган виконавчої влади - від центрального до
місцевого - виступає суб'єктом права державної власності, наділяється статусом
юридичної особи і водночас вирішує різні питання оперативного управління та
охорони цієї власності.
Отже, органи виконавчої влади - не просто спільність однорідних одиниць, а
цілісна система, тобто така сукупність, в якій усі складові частини (окремі органи
та їх структурні підрозділи) є взаємопов'язаними і водночас складають самостійні
підсистеми з своїми особливостями структури, функцій, компетенції. Побудова
цієї системи ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території,
поєднання принципів централізації та децентралізації, збалансованості соціальноекономічного розвитку регіонів залежно від адміністративно-територіального
устрою країни. Система органів виконавчої влади утворюється з урахуванням
забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України,
проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у
сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки, культури,
охорони природи, екологічної безпеки природокористування, а також здійснення
загально-державних програм економічного, науково-технічного, соціального та
культурного розвитку України.
3. Кабінет Міністрів України у механізмі державної влади
Згідно зі ст. 113 Конституції України та ст. 1 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. Кабінет Міністрів України (Уряд
України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів
України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим
та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність
цих органів.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і
Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у
межах, передбачених Конституцією України.
До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:
1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності
України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання
Конституції та законів України, актів Президента України;
2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина,
створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості;
3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у
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тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у
сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я,
освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і
природокористування;
4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного,
науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а
також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових
програм;
5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та
інноваційного потенціалу держави;
6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення
управління об’єктами державної власності відповідно до закону;
7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної
безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій;
8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності,
митної справи;
9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої
влади, здійснення контролю за їх діяльністю.
Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах
верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності,
колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості.
Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів
України приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях.
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України,
Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри та міністри України.
Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету
Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням Прем’єрміністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету
Міністрів України. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий склад Кабінету
Міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого рішення.
Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на
які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну
службу. За поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може
призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. До складу Кабінету
Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів.
Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України
за поданням Президента України. Подання про призначення Верховною Радою
України на посаду Прем’єр-міністра України Президент України вносить за
пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу
якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України, в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після
надходження такої пропозиції.
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Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра
оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду
Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. Міністр
оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду
Верховною Радою України за поданням Президента України.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної
Ради України Прем’єр-міністром України у строк до одного місяця з дня
формування Кабінету Міністрів України. Прем’єр-міністр України особисто
представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному
засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів
України. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою,
якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради
України. Рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України
приймається у формі постанови Верховної Ради України
Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною
Верховною Радою України. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів
України подається Прем’єр-міністром України чи особою, яка виконує його
повноваження, та оголошується на першому пленарному засіданні новообраної
Верховної Ради України.
Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:
1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету
Міністрів України;
2) відставки Прем’єр-міністра України;
3) смерті Прем’єр-міністра України.
Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною
Верховною Радою України або перебуває у відставці з підстав, передбачених
попередньо, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи
новосформованого Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення
державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя,
виконання Конституції та законів України, актів Президента України, додержання
прав і свобод людини та громадянина. Міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та
підконтрольні йому.
Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.
Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих
державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади
вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих місцевим
державним адміністраціям повноважень.
Голови місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх
повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України. Місцеві державні
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адміністрації та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України у
межах його повноважень. Кабінет Міністрів України одержує від місцевих
державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує
звіти голів державних адміністрацій з питань їх діяльності.
Кабінет Міністрів України забезпечує виконання актів Президента України.
Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт Президента України,
виданий Президентом України в межах повноважень, передбачених пунктами 5,
18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, та за виконання такого
акта, зобов’язані скріпити його своїми підписами у п’ятиденний строк з дня
надходження акта для скріплення. У засіданнях Кабінету Міністрів України може
брати участь Президент України або уповноважений ним представник.
Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної
безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, що
відповідають положенням Конституції України.
Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України належить
право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Кабінет Міністрів
України вносить проекти законів на розгляд Верховної Ради України відповідно
до вимог Регламенту Верховної Ради України. Кабінет Міністрів України
відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний
період складає проект закону про Державний бюджет України та подає його
Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що
передує плановому. Розгляд та затвердження Державного бюджету України
відбувається у Верховній Раді України за спеціальною процедурою, визначеною
Регламентом Верховної Ради України.
У дні проведення пленарних засідань Верховної Ради України щотижня
відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України (далі - "Година
запитань до Уряду"). У проведенні "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді
України бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його
членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин. Під час проведення
"Години запитань до Уряду" члени Кабінету Міністрів України відповідають на
запитання народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України,
Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, тимчасових спеціальних та
тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, представників депутатських
фракцій. Народні депутати України, депутатські фракції можуть заздалегідь
письмово повідомляти членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм
буде поставлено.
Кабінет Міністрів України звертається до Конституційного Суду України для
надання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних
договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної
Ради України для надання згоди на їх обов’язковість, а також для офіційного
тлумачення Конституції та законів України.
Кабінет Міністрів України може бути позивачем та відповідачем у судах
загальної юрисдикції. Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної
юрисдикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено
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законами України або актами Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на виконання
Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної
Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його
засідання. Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем’єр-міністром
України. Засідання Кабінету Міністрів України вважається повноважним, якщо на
ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів
України. Засідання Кабінету Міністрів України стенографується, його рішення
оформлюється протоколом, який є офіційним документом.
Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює організаційне, експертноаналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Кабінету Міністрів України. Секретаріат Кабінету Міністрів України
забезпечує підготовку та проведення засідань Кабінету Міністрів України та
діяльність Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України,
віце-прем’єр-міністрів України та міністрів України, які не очолюють
міністерства. Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням органами
виконавчої влади проектів законів, проектів актів Кабінету Міністрів України,
інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України.
Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Міністр Кабінету Міністрів
України.
Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень
може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. До
участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть
залучатися державні службовці, а також народні депутати України, науковці та
інші фахівці за їх згодою.
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів
України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих
відповідно до Конституції та законів України, видає обов’язкові для виконання
акти - постанови і розпорядження.
Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у
формі постанов Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України з
організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі
розпоряджень Кабінету Міністрів України.
Акти Кабінету Міністрів України, які відповідно до закону є регуляторними
актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з
урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності". Акти Кабінету Міністрів України підписує
Прем’єр-міністр України.
. Зупинення дії акта Кабінету Міністрів України Президентом України на
підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України має наслідком
зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на
виконання зупиненого акта Кабінету Міністрів України, здійснення повноважень,
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визначених цим актом.
Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени
Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, державні
колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації.
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на
засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від
посадового складу Кабінету Міністрів України. Якщо проект рішення отримав
підтримку рівно половини посадового складу Кабінету Міністрів України і за цей
проект проголосував Прем’єр-міністр України, рішення вважається прийнятим.
Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з
обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування,
якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх
опублікування.
Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офіційному віснику
України, газеті "Урядовий кур’єр", акти Кабінету Міністрів України також
оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету
Міністрів України.
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Кабінет Міністрів України (уряд України) є вищим органом у системі
органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу
безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації,
спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і
Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у
межах, передбачених Конституцією України.
Основні повноваження Кабінету Міністрів визначаються ст. 116 Конституції
України та в Законі України «Про Кабінет Міністрів України».
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції та законів
України видає постанови і розпорядження, обов’язкові для виконання.
4. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система,
порядок формування
Центральним органом виконавчої влади називають орган, який забезпечує
проведення в життя державної політики у відповідній галузі чи сфері на всій
території України, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління,
несе відповідальність за стан її розвитку і безпосередньо підвідомчий Кабінету
Міністрів України. До системи центральних органів виконавчої влади України
входять міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (державні
служби, агентства, інспекції).
Міністерство (від лат. ministro – служу, управляю) – це родова назва
найбільш важливих центральних органів виконавчої влади. Міністерство є
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головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в
забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності. За
характером компетенції міністерства поділяють на галузеві – такі, що здійснюють
керівництво дорученими ним галузями (наприклад, юстиції, охорони здоров’я),
міжгалузеві – здійснюють керівництво в кількох суміжних галузях (наприклад,
енергетики та вугільної промисловості, освіти і науки, молоді та спорту) та
функціональні – керують певними сферами управління (наприклад, культури,
фінансів).
Міністерства є самостійними і відповідальними за свою діяльність органами
виконавчої влади, вони підпорядковуються виключно Кабінету Міністрів України.
Правову основу діяльності міністерств, як і інших центральних органів виконавчої
влади, становлять Конституція та закони України, постанови Верховної Ради,
укази і розпорядження Президента, акти Кабінету Міністрів України. Основні
завдання міністерства визначені в Загальному положенні про міністерство, інший
центральний орган державної виконавчої влади України, затвердженому Указом
Президента України від 12 березня 1996 р. Завдання та функції конкретних
міністерств встановлюються окремими положеннями, що затверджуються
Президентом України (наприклад Положення про Міністерство юстиції України
затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395).
Міністерство очолює міністр, який призначається Президентом України за
поданням Прем'єр-міністра України. Посада міністра Кабінету Міністрів України
належать до політичних посад, на яку не поширюється трудове законодавство та
законодавство про державну службу. Міністр має заступників, які призначаються
відповідно до законодавства. Розподіл обов’язків між заступниками проводить
міністр. Міністр здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності і
несе відповідальність перед Президентом та Урядом за стан справ у цих сферах,
визначає ступінь відповідальності заступників міністра, керівників підрозділів
міністерства.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку
галузі в міністерстві утворюється колегія в складі міністра, заступників міністра за
посадою, а також інших керівних працівників міністерства. До складу колегії
можуть входити керівники інших центральних органів державної виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
міністерства. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.
Міністерство в межах своїх повноважень на основі актів законодавства видає
накази, організовує і контролює їх виконання. У випадках, передбачених
законодавством, рішення міністерства є обов’язковими для виконання
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, представницькими органами, підприємствами,
установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами.
Нормативно-правові акти міністерства підлягають державній реєстрації в
Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством.
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Відповідно до Указу Президента України № 1085 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року з метою усунення
дублювання повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського
апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного
управління та відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції України в Україні
створено 16 міністерств серед яких: Міністерство аграрної політики та
продовольства України; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство
екології та природних ресурсів України; Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;
Міністерство закордонних справ України; Міністерство інфраструктури України;
Міністерство культури України; Міністерство надзвичайних ситуацій України;
Міністерство оборони України; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України; Міністерство охорони здоров`я України; Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
Міністерство соціальної політики України; Міністерство фінансів України;
Міністерство юстиції України.
Центральні органи виконавчої влади можуть здійснювати одне або кілька
визначених законом завдань.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади
складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним
особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади
складають функції з управління об'єктами державної власності, що належать до
сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як
агентство.
У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади
складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами,
органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та
фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади
утворюється як інспекція.
ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Міністерство (від лат. ministro – служу, управляю) – це родова назва
найбільш важливих центральних органів виконавчої влади. Міністерство є
головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в
забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності.
Центральні органи виконавчої влади можуть здійснювати одне або кілька
визначених законом завдань.
5. Правовий статус виконавчої влади в Автономній Республіці Крим
До системи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим (далі –
АРК) належать: Рада міністрів АРК, міністерства, республіканські комітети та
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місцеві (районні) державні адміністрації, розташовані на її території. Їх правовий
статус визначається Конституцією України (ст. 136), Конституцією АРК (гл. 7) від
21 жовтня 1998 р., а також Законом України «Про Раду міністрів Автономної
Республіки Крим» вiд 16 червня 2011р. Органи виконавчої влади Автономної
Республіки Крим є юридичними особами та діють на підставі положень, що
затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим є урядом Автономної
Республіки Крим. Рада міністрів Автономної Республіки Крим є вищим органом у
системі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Вона здійснює
виконавчу владу в Автономній Республіці Крим безпосередньо та через
міністерства Автономної Республіки Крим, республіканські комітети Автономної
Республіки Крим, інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
спрямовує, координує та контролює діяльність таких органів.
До складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим входять Голова,
перший заступник та заступники, заступник голови (керівник апарату), міністри
АРК, голови республіканських комітетів АРК.
Рада міністрів АРК формується Верховною Радою АРК на термін її
повноважень. Очолює Раду міністрів АРК голова, який призначається на посаду
та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за
погодженням із Президентом України. Рада міністрів АРК відповідальна перед
Верховною Радою АРК, підзвітна та підконтрольна Кабінетові Міністрів України
з питань виконання нею державних функцій і повноважень.
Заступники Голови Ради міністрів АРК, міністри і голови республіканських
комітетів АРК призначаються на посади Верховною Радою АРК за поданням
Голови Ради міністрів АРК.
Рада міністрів АРК здійснює виконавчі функції і повноваження, віднесені до
самостійного відання АРК, з питань: соціально-економічного розвитку;
фінансової, кредитної та цінової політики; промисловості; паливно-енергетичного
комплексу;
сільського
та
лісового
господарства;
землеустрою;
водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства; організації і
розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму; зовнішньоекономічної
діяльності; транспорту, зв’язку і дорожнього будівництва; житлово-комунального
господарства і благоустрою, архітектури і містобудування; торговельного і
побутового обслуговування населення; організації та розвитку освіти, науки,
культури, мистецтва, охорони пам’яток історії та культури; поліграфії та
видавничої справи; охорони навколишнього природного середовища; організації
та розвитку охорони здоров’я, фізичної культури і спорту; соціальних питань та
зайнятості населення; забезпечення законності, охорони громадського порядку і
прав громадян; міжнаціональних відносин; управління майном АРК у порядку,
визначеному Верховною Радою АРК.
Рада міністрів АРК два рази на рік подає Верховній Раді АРК звіт про свою
діяльність у цілому (комплексний), а також щокварталу подає письмову
інформацію про стан справ у соціально-економічній, культурній та інших сферах
АРК. Верховна Рада АРК за пропозицією її Голови або не менше п’яти постійних
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комісій, або однієї третини депутатів від загального складу Верховної Ради АРК
має право не більше двох разів на рік заслуховувати звіт з окремого напряму
діяльності Ради міністрів АРК, звіти окремих міністерств, республіканських
комітетів АРК про свою діяльність.
Верховна Рада АРК може висловити недовіру Голові Ради міністрів АРК або
окремим її членам у зв’язку з неналежним виконанням ними своїх обов’язків,
порушенням Конституції України, Конституції АРК, законів України,
нормативно-правових актів Верховної Ради АРК.
Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції видає постанови і
розпорядження, обов’язкові до виконання на всій території республіки. Акти Ради
міністрів Автономної Республіки Крим можуть бути скасовані Президентом
України.
Кабінет Міністрів України заслуховує звіти Голови Ради міністрів АРК з
питань виконання Радою міністрів АРК державних функцій і повноважень. У разі
неналежного виконання Головою Ради міністрів АРК покладених на нього
повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента
України та до Верховної Ради АРК з поданням про звільнення його з посади.
Міністерство АРК є органом виконавчої влади АРК, підзвітним,
підконтрольним та відповідальним перед Верховною Радою АРК і Радою
міністрів АРК. Міністерство АРК здійснює координацію діяльності, міжгалузеве
регулювання, виконавчі функції та повноваження у визначених сферах з питань,
віднесених до самостійного ведення Автономної Республіки Крим, а також
державні виконавчі функції, делеговані відповідно до Конституції України.
Міністерство організовує в межах своїх повноважень виконання законодавчих та
нормативно-правових актів, здійснює систематичний контроль за їх виконанням,
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
компетенції міністерства, а також розробляє пропозиції з удосконалювання
законодавства та у встановленому законом порядку вносить їх на розгляд Ради
міністрів АРК. Міністерство утримується за рахунок коштів бюджету АРК та діє
на основі положення, що затверджується Радою міністрів АРК.
Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції
міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в міністерстві
створюється колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра,
керівників структурних підрозділів міністерства. Колегія здійснює свою роботу на
підставі положення, що затверджується міністерством. Персональний склад
колегії затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
Міністерство АРК, в межах своїх повноважень, на підставі та на виконання
чинного законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти міністерства підлягають державній реєстрації в порядку,
встановленому законодавством. Міністерство у разі необхідності видає разом з
іншими органами виконавчої влади АРК спільні накази. На сьогодні в АРК
створено і діє 9 республіканських міністерств відповідно до галузевої
спеціалізації: Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Міністерство
фінансів; Міністерство регіонального розвитку і ЖКГ; Міністерство курортів і
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туризму; Міністерство культури; Міністерство аграрної політики; Міністерство
соціальної політики; Міністерство освіти і науки, молоді і спорту; Міністерство
охорони здоров'я.
Республіканський комітет АРК є органом виконавчої влади АРК, що
підзвітний, підконтрольний та відповідальний перед Верховною Радою АРК і
Радою міністрів АРК. Комітети здійснюють координацію, регулювання, виконавчі
функції та повноваження у визначених сферах, а також делеговані державні
виконавчі функції. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим, актами
Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також Положенням.
Республіканський Комітет створюється та ліквідовується Верховною Радою АРК
за пропозицією Голови Ради міністрів АРК. Комітет, в межах своїх повноважень,
видає накази, організовує і контролює їх виконання. Комітет очолює голова, який
призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою АРК за
поданням Голови Ради міністрів АРК. В АРК створено і діє 10 республіканських
комітетів, а саме: з транспорту і зв’язку; з палива, енергетики та інноваційної
політики; з земельних ресурсів; з будівництва та архітектури; у справах з
міжнаціональних відносин; з охорони культурної спадщини; з водогосподарчого
будівництва; з інформації; з охорони навколишнього природного середовища; з
лісного та мисливського господарства.
Місцева (районна) державна адміністрація АРК входить до системи органів
виконавчої влади АРК і в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці АРК, а також
реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.
Місцеві (районні) державні адміністрації АРК в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: виконання Конституції,
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
органів виконавчої влади вищого рівня, а також нормативно-правових актів
Верховної Ради АРК та рішень Ради міністрів АРК; законність і правопорядок,
додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм
соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в
місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також
програм їх національно-культурного розвитку; підготовку та виконання
відповідних бюджетів; звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих
державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
Рада міністрів АРК у межах своїх повноважень спрямовує та контролює
діяльність районних державних адміністрацій. Пропозиції щодо призначення на
посаду або звільнення з посади голови районної державної адміністрації в
Автономній Республіці Крим вносяться на розгляд Прем'єр-міністру України
Головою Ради міністрів АРК у порядку, встановленому законом. Призначення
першого заступника та заступників голови, а також керівників структурних
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підрозділів районної державної адміністрації в АРК здійснюється головою
відповідної районної державної адміністрації за погодженням з відповідними
посадовими особами Ради міністрів АРК.
Рада міністрів АРК має право скасовувати розпорядження голів відповідних
районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам
України, іншим актам законодавства України, а також нормативно-правовим
актам Верховної Ради АРК, рішенням Ради міністрів АРК, що не суперечать
законодавству України. За наявності підстав, визначених законодавством, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим може порушувати питання перед
Президентом України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів
відповідних районних державних адміністрацій.
ВИСНОВКИ ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ:
До системи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим (далі –
АРК) належать: Рада міністрів АРК, міністерства, республіканські комітети та
місцеві (районні) державні адміністрації, розташовані на її території.
Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим є юридичними
особами та діють на підставі положень, що затверджуються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим.
6. Місцеві органи виконавчої влади, їх конституційно-правовий статус
Місцевими органами виконавчої влади є: 1) місцеві державні адміністрації –
місцеві органи виконавчої влади загальної компетенції; 2) територіальні органи
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади – місцеві органи
виконавчої влади спеціальної компетенції.
Місцеві державні адміністрації входять до єдиної системи органів
виконавчої влади. На сьогодні в Україні діє 24 обласні, 2 міські (в містах Києві та
Севастополі), 14 районних у місті, 490 районних державних адміністрацій.
Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій визначено
ст. 118 – 119 Конституції України та Законом України «Про місцеві державні
адміністрації» від 9 квітня 1999 р.
Керівництво місцевою державною адміністрацією здійснює її голова. Він
також формує і її склад. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються
на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету
Міністрів України. При здійсненні своїх повноважень вони відповідальні перед
Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні
органам виконавчої влади вищого рівня.
Згідно з Конституцією України обласна чи районна рада може висловити
недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого
Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. При цьому,
якщо таку недовіру висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради,
Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної
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адміністрації.
Голови місцевих державних адміністрацій видають акти у формі рішень.
Рішення, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам
законодавства України, можуть бути, відповідно до закону, скасовані
Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.
Конституція України передбачає подвійне підпорядкування місцевих
державних адміністрацій, що пов’язано з особливостями територіальної
організації влади в Україні на регіональному (область) та субрегіональному
(район) рівнях. Так, місцеві державні адміністрації, відповідно до загальних засад
побудови та функціонування системи органів виконавчої влади, підзвітні і
підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. В той же час місцеві
державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень,
делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.
Згідно зі ст. 119 Конституції України місцеві державні адміністрації на
відповідній території забезпечують: виконання Конституції та законів України,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої
влади; законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; виконання
державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного
розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання
корінних народів і національних меншин – також програм їх національнокультурного розвитку; підготовку та виконання відповідних обласних і районних
бюджетів; звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з
органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а
також делегованих відповідними радами повноважень.
Територіальні органи міністерства та іншого центрального органу
виконавчої влади (територіальні органи) можуть утворюватися в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, районах у містах,
містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та
як міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька
адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи, якщо це
передбачено положенням про міністерство та інший центральний орган
виконавчої влади. Правовий статус територіальних органів визначається
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 563 «Про
затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та
іншого центрального органу виконавчої влади».
Територіальні органи підпорядковані відповідному міністерству, іншому
центральному органу виконавчої влади, а територіальні органи нижчого рівня
також територіальним органам вищого рівня. Голови місцевих держадміністрацій
координують діяльність територіальних органів і сприяють їм у виконанні
покладених на ці органи завдань.
Завданням територіальних органів є реалізація повноважень міністерства та
іншого центрального органу виконавчої влади на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці. Територіальні органи відповідно до
покладених на них завдань: надають адміністративні послуги; здійснюють
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державний нагляд (контроль); управляють об'єктами державної власності в межах,
визначених законодавством; узагальнюють практику застосування законодавства
з питань, що належать до їх компетенції, готують та вносять в установленому
порядку пропозиції щодо його вдосконалення; здійснюють інші повноваження,
визначені законами України та покладені на міністерство, інший центральний
орган виконавчої влади Президентом України.
Територіальні органи у межах своїх повноважень видають накази
організаційно-розпорядчого характеру. Акти територіальних органів міністерства
можуть бути скасовані міністром, відповідно акти територіальних органів іншого
центрального органу виконавчої влади можуть бути скасовані керівником
центрального органу виконавчої влади, у тому числі за дорученням міністра, який
спрямовує і координує діяльність відповідного центрального органу виконавчої
влади, а також міністром у разі відмови керівника центрального органу виконавчої
влади скасувати такий акт.
Територіальні органи, утворені як юридичні особи, мають самостійний
баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.
ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ:
Місцеві державні адміністрації входять до єдиної системи органів
виконавчої влади. На сьогодні в Україні діє 24 обласні, 2 міські (в містах Києві
та Севастополі), 14 районних у місті, 490 районних державних адміністрацій.
Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій
визначено ст. 118 – 119 Конституції України та Законом України «Про місцеві
державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р.
ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ
Протягом усіх років існування незалежності спостерігається нестабільність
системи виконавчої влади, відсутність чітко визначених критеріїв, на підставі
яких будувалася ця система, завдяки чому і уряд, і міністерства, і органи
виконавчої влади на місцях діяли на підставі так званого «ручного управління».
Наявність різного роду міністерств та відомств вимагає високого рівня
координації їх діяльності, що досягається далеко не завжди. Постійною і
повсякденною проблемою є встановлення безконфліктних взаємовідносин між
виконавчою, законодавчою і судовою владою. Вертикаль виконавчої влади
постійно стикається з труднощами розподілу компетенції між центром,
регіонами та місцевим самоврядуванням. Система органів виконавчої влади, як
і окремі органи цієї системи, не в змозі працювати ефективно без підготовки,
розробки та оцінки якості державних службовців, які працюють в органах
виконавчої влади.
Проблема ефективності функціонування виконавчої влади в Україні має
комплексний характер, який полягає у реалізації таких складових: чітка
побудова стабільної довгострокової системи органів виконавчої влади –
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Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади;
визначення на цій основі чітко окреслених завдань, функцій і повноважень цих
органів; з’ясування змісту механізму децентралізації виконавчої влади не
одноразово, а протягом науково обґрунтованого періоду його утворення;
визначення науково обґрунтованих критеріїв якісного добору, підготовки та
розстановки державних службовців до органів виконавчої влади на підставі
досить жорстких тестів стосовно добору до органів відповідної ланки системи
виконавчих органів; подальше вдосконалення державного управління з
урахуванням вимог сьогодення та перспектив подальшої розбудови і
вдосконалення органів виконавчої влади; подальший розвиток системи
стримувань і противаг у процесі функціонування виконавчої влади в Україні у
взаємовідносинах із законодавчою владою та Президентом України.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
При підготовці до даної теми курсантам необхідно самостійно
опрацювати наступний перелік питань: організація роботи місцевих державних
адміністрацій; функції та повноваження місцевих державних адміністрацій.
Проаналізувати рішення КСУ щодо: відповідності Конституції України
(конституційності) положення частини другої статті 12 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації" (справа про поєднання посади в місцевій
державній адміністрації з мандатом депутата місцевої ради) № 16-рп/2001 від
4.12.2001 р.; офіційного тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 120 Конституції
України (справа про суміщення службової діяльності керівників органів
виконавчої влади) від 17.10.2002 року; офіційного тлумачення положень частин
першої, другої, четвертої статті 118 (справа про особливості здійснення
виконавчої влади і місцевого самоврядування у районах міста Києва, зокрема
порядку призначення і звільнення голів районних у місті Києві державних
адміністрацій та обрання голів районних у місті Києві рад.) № 9-рп/2005 від
13.10.2005 р.

