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ВСТУП 

 
Одним з важливих питань державотворення в Україні є питання перерозподілу 

повноважень в трикутнику “Президент – Парламент – Уряд ” . Попри закріплення на рівні 
Конституції України за Кабінетом Міністрів України статусу вищого органу в системі 
органів виконавчої влади, а за Президентом – статусу глави держави, а не виконавчої влади, 
визначальний вплив на функціонування виконавчої влади в Україні на сьогодні здійснює не 
Кабінет Міністрів України, а Президент. При цьому взаємодію парламенту з вищим органом 
виконавчої влади навряд чи можна назвати ефективною. Зазначені фактори дозволили 
окремим політикам та науковцям говорити про необхідність перерозподілу повноважень між 
Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України з метою 
перетворення України з “президентсько-парламентської” на “парламентсько-президентську” 
республіку. Такі зміни мали полягати у розширенні кадрових та установчих повноважень 
Кабінету Міністрів України за рахунок відповідного звуження повноважень Президента 
України, розширенні повноважень Верховної Ради України у формуванні Уряду та 
здійсненні контролю за його діяльністю.  

Не вдаючись до аналізу доцільності внесення відповідних змін до Основного 
Закону України, відзначимо, що досвід держав з парламентською формою правління, 
зокрема – у сфері правового регулювання взаємодії законодавчої та виконавчої гілок 
влади становить не аби яку цінність для України, зокрема – з огляду на неефективність 
такої взаємодії в Україні. 

У зв’язку з цим доцільно визначити, за якими критеріями розглядувані у даному 
дослідженні країни були віднесені до “парламентських республік”. Як відзначає В.Шаповал, 
ознаками парламентських форм правління є:  

1) здійснення повноважень глави держави і глави уряду різними особами;  
2) обмеженість владних повноважень глави держави і віднесеність реальної 

компетенції у сфері виконавчої влади до уряду та його глави;  
3) формування уряду парламентом за суто номінальної участі глави держави;  
4) формальна політична відповідальність уряду (колективна та індивідуальна) перед 

парламентом;  
5) право глави держави розпустити парламент контролюється урядом;  
6) контрасигнування актів глави держави главою уряду та (або) відповідним міністром.  
Варто відзначити, що в парламентських республіках глава держави, попри обмеженість 

його повноважень у сфері взаємодії з парламентом та урядом, часто відіграє роль 
своєрідного резервного інструменту політичної системи, що активізується в умовах кризи та 
нестабільності. Резервні можливості даного інституту можуть додавати певної гнучкості 
державному механізму, розширюють можливості для політичного маневрування. Як свідчить 
досвід Індії, в умовах, коли уряд втрачає підтримку парламентської більшості або його 
діяльність паралізується внутрішньопарламентською боротьбою, роль глави держави в 
політичному житті країни зростає, а коло питань, щодо яких президент діє за власним 
розсудом, розширюється. Але подібне підвищення статусу глави держави – скоріше виняток: 
не будучи структурно включеним до системи органів виконавчої влади, він не належить до 
неї і компетенційно. 

Визначивши критерії, за якими ті чи інші держави можуть бути віднесені до 
парламентських республік, варто проаналізувати основні чинники, які визначають 
ефективність взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади. До таких чинників, на наш 
погляд, належать тип виборчої системи, за якою формується склад законодавчого органу, 
рівень розвитку партійної системи у відповідній державі та обсяг повноважень, закріплених 
за парламентом або урядом в конституціях та законах. Перші два чинники взаємопов’язані – 
тип виборчої системи може суттєво впливати на структуру партійної системи відповідної 
держави, стимулювати зменшення кількості впливових партій, утворення урядів на одно- дво 
партійній основі тощо, що, відповідно, сприятиме активізації взаємодії парламенту та уряду. 



 

Зокрема, саме завдяки виборчій системі забезпечується чітка стабільність партійної системи, 
формування однопартійних та коаліційних урядів у таких державах, як Японія, Німеччина та 
деяких інших. В окремих наукових дослідженнях з відповідної проблематики відзначається 
(і ми повністю поділяємо таку думку), що саме специфіка виборчої системи забезпечила 
правління ЛДПЯ в Японії протягом більш, ніж півстоліття, формування трипартійної 
системи в Німеччині (щоправда, формування трипартійності в Німечиині стало можливим 
також завдяки забороні антиконституційних партій – комуністичної та неонацистської). 

На ефективність взаємодії парламенту та уряду істотний вплив справляє і ступінь 
розвитку партійної системи. Цілком очевидно, що за умови політичної неструктурованості 
суспільства, представництва значної кількості партій в парламенті, умови для стабільної 
підтримки уряду відсутні взагалі, що суттєво впливає на ефективність його взаємодії з 
парламентом. При цьому дія зазначеного чинника певною мірою може бути компенсована 
закріпленням за урядом важелів впливу на парламент (наприклад – права розпуску 
парламенту). Саме з урахуванням цих застережень слід розглядати ефективність взаємодії 
парламенту та уряду в державах з парламентською формою правління. Самий лише аналіз 
положень конституцій та законодавства, без урахування політичної ситуації в тій чи іншій 
країні дає неповну картину характеру стосунків між законодавчою та виконавчою владою. 
 
Частина I. ВПЛИВ ПАРЛАМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ УРЯДУ 
 

Спосіб формування уряду безпосередньо залежить від форми правління, яка 
притаманна певній державі. Існує два ключових способи формування уряду: парламентський 
та позапарламентський.  

Позапарламентський спосіб притаманний президентським та змішаним республікам, де 
виконавча гілка влади, як правило, очолюється президентом, який відіграє ключову роль у 
його діяльності та формуванні. Наприклад, у США призначення керівників виконавчих 
департаментів здійснюється президентом “за порадою та згодою” Сенату. Проте, фактично, 
це власне рішення глави держави і Сенат, який відповідно конституції схвалює призначення 
Президента 2/3 голосів, рідко його не підтримує.  

Одним із найбільш типових прикладів використання позапарламентського способу 
формування уряду у змішаних республіках є Франція. У Конституції1 зазначено, що 
“Президент Республіки призначає Прем’єр-міністра. Він припиняє виконання обов’язків 
Прем’єр-міністра після внесення заяви про відставку уряду. За пропозицією Прем’єр-
міністра Президент призначає інших членів уряду і припиняє виконання ними їх службових 
обов’язків”. Поруч із цим Конституція 1958 року говорить про відповідальність уряду перед 
парламентом.  

Характерною особливістю держав з парламентською формою правління є суто 
номінальна участь глави держави у формуванні уряду. Саме за цим критерієм парламентські 
республіки можна чітко відмежувати від республік зі змішаною формою правління. У 
республіці зі змішаною формою правління формування уряду залежно від політичної 
структурованості парламенту може здійснюватись або главою держави (при цьому уряд буде 
за своїм характером не політичним, а адміністративним органом, повністю підпорядкованим 
компетенційному впливу глави держави) або парламентом (у випадку, якщо за результатами 
парламентських виборів буде сформована опозиційна главі держави більшість). 

Як правило, право на висунення кандидатури на посаду Прем’єр-міністра має політична 
партія (або коаліція), яка має більшість у парламенті (нижній палаті). Така практика 
отримала назву “позитивний парламентаризм”, хоча, як правило, ця норма доволі не 

                                                 
1 Конституция Французской Республики от 04 декабря 1958 года. Конституции государств Европы: т. 3 // под 
общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 
Ст. 411 – 434. 
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конкретно закріплена у Конституції. Наприклад, в Італії Конституцією2 передбачено, що 
уряд складається з Голови Ради Міністрів і міністрів. Президент призначає Прем’єр-міністра, 
а, за його пропозицією, і міністрів. Якщо трактувати цю норму буквально, то може скластись 
хибне уявлення про те, що саме Президент має визначальний вплив на формування уряду. 
Проте у даному випадку буква закону не зовсім відповідає практиці. В Італії 
використовується поширений у багатьох державах механізм, який передбачає, що глава 
уряду призначається Президентом, але після призначення він повинен у встановлений 
законом строк (як правило, термін коливається від 14 до 30 днів) подати парламенту (нижній 
палаті) кандидатури до складу уряду та його програму для того, щоб отримати довіру. 
Рішення, яке приймається абсолютною більшістю голосів, називається процедурою 
інвеститурою уряду. Згідно ст. 94 Конституції Італійської республіки, уряд повинен 
отримати довіру обох палат (голосування відбувається не пізніше 10 днів після його 
формування). Передбачається, що кожна із палат висловлює довіру шляхом прийняття 
поіменним голосуванням мотивованої резолюції. 

Конституцією Чеської Республіки3 передбачено, що уряд складається з керівника 
уряду, його заступників і міністрів. Президент призначає керівника уряду і, за його 
пропозицією, інших членів уряду. Не пізніше 30 днів після свого призначення уряд повинен 
просити у палати депутатів виразити йому довіру (процедура інвеститури). Якщо Палата 
депутатів (нижня палата парламенту) не виразить йому довіри, то процедура повторюються. 
Якщо і в цьому випадку уряд не отримає необхідної кількості голосів, то Президент 
призначає керівником уряду особу, яку запропонує керівник Палати депутатів.        

У Словакії4 керівник уряду призначається та відкликається Президентом. За 
пропозицією керівника уряду Президент призначає та відкликає членів уряду. Протягом 30 
днів після свого призначення пропонує на розгляд Національних зборів програму і просить 
його про вираження довіри.   

Проте є й інша практика. Наприклад, Конституція Угорської Республіки від 18.08.1949 
року5 передбачає, що уряд складається із Прем’єр-міністра та міністрів. Прем’єр-міністр 
призначається Державними зборами за пропозицією Президента більшістю його членів. 
Державні збори одночасно приймають рішення про призначення Прем’єр-міністра та 
схвалення його програми. Міністрів за пропозицією Прем’єр-міністра призначає та звільняє з 
посади Президент. Заступником Прем’єр-міністра виступає той міністр, якого він сам 
призначить. 

В Ірландії6, уряд повинен складатися із не менше 7 і не більше 15 членів, які 
призначаються Президентом. Звичайно Президент прислуховується до думки Палати 
представників, яка попередньо схвалює усі кандидатури. Власне Прем’єр-міністр 
призначається за вказівкою Палати представників, а усі інші члени Уряду за згодою 

                                                 
2 Конституция Итальянской Республики от 22 декабря 1947 года. Конституции государств Европы: т. 2 // под 
общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 
Ст. 104 – 132. 
3 Конституция Чешской Республики от 16 декабря 1992 года. Конституции государств Европы: т. 3 // под общей 
редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – Ст. 500 – 530. 
4 Конституция Словацкой Республики от 01 сентября 1992 года. Конституции государств Европы: т. 3 // под 
общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 
Ст. 112 – 157. 
5 Конституция Венгерской Республики от 18 августа 1949 года. Конституции государств Европы: т. 1 // под 
общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 
Ст. 538 – 564. 
6 Конституция Ирландии от 29 декабря 1937 года. Конституции государств Европы: т. 1 // под общей редакцией 
и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – Ст. 784 – 816. 
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Прем’єр-міністра. Заступник Прем’єр-міністра призначається главою Уряду з числа його 
членів. Прем’єр-міністр, заступник Прем’єр-міністра та міністр фінансів повинні бути 
членами Палати представників. Усі інші міністри можуть бути членами Палати 
представників, а не більше 2 осіб – Сенату.  

Дещо інший варіант використовується у Німеччині7: відразу ж після виборів 
Бундестагу починаються переговори щодо складу Федерального уряду. Федеральний 
президент зобов'язаний прислухатись до результатів цих зустрічей, оскільки саме він має 
запропонувати кандидатуру на посаду Федерального канцлера. Для обрання на посаду 
кандидату необхідно отримати більшість голосів членів Бундестагу. Після цього 
відбувається формальне його призначення Федеральним президентом. Хоча юридично 
Бундестаг може не затвердити кандидатуру, запропоновану Президентом, але на практиці він 
цим правом не користується. Адже якщо особа, запропонована Федеральним президентом не 
підтримується Бундестагом, то протягом 14 днів у нижній палаті має бути затверджена інша 
кандидатура абсолютною більшістю голосів. Якщо ж протягом цього терміну обрання не 
відбулось, то проводиться новий тур голосування, після якого обраним вважається кандидат, 
який набрав найбільшу кількість голосів. У тому випадку, якщо кандидатура набирає 
кількість голосів, яка не є більшістю нижньої палати парламенту, то Федеральний президент 
повинен протягом семи днів або призначити його, або розпустити Бундестаг. Отже, у ФРН 
закріплена можливість утворення уряду меншості на основі презумпції довіри. Діяльність 
парламенту спланована дуже ефективно: оскільки фракції вже вели переговори щодо складу 
Уряду, то Канцлер, найчастіше вже в день свого обрання, пропонує Федеральному 
президенту кандидатури федеральних міністрів. На наступному пленарному засіданні він 
виступає з урядовою заявою, яка відображає основні положення програми нового уряду.  

В Естонії8 використовується схожа процедура: право висування кандидата у Прем’єр-
міністри також належить Президенту Республіки. Його призначення також залежить від 
парламенту, оскільки протягом 14 днів після висування, кандидат зачитує перед Державними 
зборами доповідь про основи формування майбутнього уряду. Парламент без обговорення 
відкритим голосуванням приймає рішення про надання йому довіри на формування уряду. 
Кандидат, якого парламент наділив довірою в семиденний строк представляє склад уряду 
Президенту, який у триденний строк призначає склад уряду. Якщо кандидат у Прем’єр-
міністри не отримує довіри парламенту, то процедура повторюється. У випадку чергової 
невдачі право пропонувати кандидатуру переходить до Державних зборів. Протягом 14 днів 
парламент висуває власного кандидата, який повинен сформувати склад уряду та 
представити його Президенту. Якщо цього не станеться, то Президент оголошує позачергові 
вибори до парламенту. 

У Латвії9 Кабінет Міністрів складається з Президента Міністрів і запрошених ним 
міністрів. Кабінет Міністрів формується особою призначеною для цього Президентом. Для 
виконання своїх обов’язків Міністрові-президенту та міністрам необхідна довіра Сейму, для 
чого застосовується процедура надання інвеститури уряду. 

                                                 
7 Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 года. Конституции государств Европы: 
т.1 // под общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство 
НОРМА, 2001. – Ст. 580 – 634. 
8 Конституция Эстонской Республики от 28 июня 1992 года. Конституции государств Европы: т. 3 // под общей 
редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – Ст. 715 – 744. 
9 Конституция Латвийской Республики от 16 февраля 1922 года. Конституции государств Европы: т. 2 // под 
общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 
Ст. 308 – 316. 
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Доволі своєрідним є спосіб формування уряду у Греції. Так, згідно із Конституцією 
Греції (вступила в силу 11.06.1975 року)10,  Президент Республіки призначає Прем’єр-
міністра, а за його пропозицією призначає і звільняє інших членів Уряду та заступників 
міністрів. Прем’єр-міністром призначається лідер партії, якій належить абсолютна більшість 
місць у Парламенті. Якщо жодна із партій не має абсолютної більшості, то Президент 
Республіки доручає лідеру партії, що має відносну більшість, вивчити можливість 
формування Уряду, який би користувався довірою Парламенту. Якщо його спіткає невдача, 
то таке право переходить до лідера партії, що займає за кількістю депутатів у Парламенті 
друге місце, а якщо і ця спроба буде невдалою – лідера партії, що займає третє місце. Кожен 
пробний мандат діє протягом 3 днів. Якщо пробні мандати не дадуть результату, то 
Президент Республіки скликає лідерів партій, і, після того, як переконається у неможливості 
сформування Уряду, який би користувався підтримкою Парламенту, доручає сформувати 
Уряд із представників усіх парламентських партій з метою проведення нових виборів.  

У ряді країн північно-західної Європи (конституційні парламентські монархії Данії, 
Норвегія, Нідерландів) використовуються механізм “негативного парламентаризму”. Він 
передбачає, що прем’єр-міністр та уряд не зобов’язані отримувати вотум довіри від 
парламенту і відразу після призначення починають працювати. Разом із тим у парламенту 
залишається право висловити їм вотум недовіри. Така практика сприяє утворенню уряду 
меншості.  

Цікавим у цьому контекст э досвід Португалії (змішана форма правління), яка є 
своєрідним поєднанням “позитивного” та “негативного” парламентаризму. Передбачається, 
що президент призначає уряд, який протягом 10 днів повинен презентувати парламенту свою 
програму. Для того, що вона вважалась затвердженою, необхідно, щоб проти неї не 
проголосувала абсолютна більшість парламентаріїв. 

З точки зору складу, можна виділити однопартійні та коаліційні уряди. Однопартійні 
більш притаманні президентським формам правління, а також країнам з двопартійною 
системою, в той час як коаліційні найчастіше зустрічаються у змішаних та парламентських 
моделях (Бельгія, Данія, Італія, Нідерланди). Це пояснюється тим, що парламентські 
республіки, як правило, використовують пропорційну систему виборів, що сприяє 
проходженню до законодавчого органу великої кількості партій (див. Таблицю 1). 
Однопартійні уряди характеризуються визначальним впливом прем’єр-міністра на склад 
уряду, у той же час на формування коаліційного уряду більше впливають політичні партії, 
що мають представництво у парламенті (і, відповідно, певну “квоту” портфелів).  

В умовах коаліційних урядів прем’єр-міністр часом не може ефективно впливати на 
підбір кандидатур на посади міністрів навіть від своєї політичної партії. Характерним 
прикладом в даному випадку є Італія в період, коли прем’єр-міністр належав до колись 
найбільшої в країні Християнсько-демократичної партії. Вона сама складалась із цілого ряду 
фракцій, що спрямовували своїх представників до уряду, який все більше перетворювався у 
“комітет делегатів від фракцій”. Подібна розробленість не могла не послабити кабінет із 
середини. 

За ступенем підтримки уряду з боку парламентських фракцій можна розрізняти уряди 
більшості та меншості. Цілком очевидно, що стабільність функціонування уряду меншості – 
уряду, який не спирається на підтримку парламентської більшості викликає суттєві сумніви. 
За звичай, діяльність таких урядів має тимчасовий характер; вони створюються у разі 
відсутності умов для формування політичної коаліції в парламенті і припиняють свою 
діяльність після виникнення відповідних передумов. 

 

                                                 
10 Конституция Греции от 11 июня 1975 года. Конституции государств Европы: т. 1 // под общей редакцией и со 
вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – Ст. 646 – 696. 
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Таблиця 1. Моделі влади11

 
Форми 

правління 
Структура 
парламенту 

Статус уряду Тип виборчої системи 

Президентська 
республіка 

- однопалатний 
- двопалатний 

- призначається 
президентом 

- президент 
обирається 

- мажоритарна виборча 
система 

- пропорційна виборча 
система 

Парламентська 
республіка 

- як правило, 
двопалатний 

- обирається 
парламентом на 
коаліційній 
основі 

- пропорційна 

Змішана 
республіка 

- двопалатний 
парламент 

- Коаліційний 
формується 
переважно 
парламентом за 
участі президента 

- Пропорційна виборча 
система 

- змішана виборча 
система 

 
Варто відзначити, що перебільшувати реальне значення закріплених конституціями 

процедур формування уряду не можна. Адже доволі часто відносини між урядом та 
парламентом визначаються політичними умовами або на практиці відбувається доволі 
своєрідна реалізація конституційних норм, що визначається парламентськими традиціями. 
Наприклад, участь глави держави у формуванні уряду залежить від партійної системи, яка 
склалась у державі.  В умовах двопартійної системи, він лише підтверджує вибір зроблений 
політичною партією та виборцями (Великобританія). Тоді як багатопартійна система 
передбачає попередні консультації з лідерами політ ичних партій, що представлені у 
парламенті, що дає главі держави певну свободу дій (Бельгія, Данія, Нідерланди). Багато 
також залежить від того, чи “співпадає” політична належність президента та парламентської 
більшості.   

Тому, можна зробити висновок, що незалежно від сукупності та послідовності дій 
Президента та парламенту спрямованих на формування уряду, визначальним чинником є не 
нормативно-правові механізми, а розстановка сил у парламенті. Практика йде таким чином, 
що, як правило, посаду Прем’єр-міністра обіймає особа, яка є лідером парламентської 
більшості, або компромісна кандидатура від коаліції політичних партій. У державах із 
парламентською формою правління проводяться попередні консультації, тому ще до початку 
процедур передбачених конституцією вже відомо, хто займе посаду Прем’єр-міністра та 
членів уряду.  

Якщо говорити про Україну, то Конституцією12 передбачено, що Прем’єр-міністр 
України призначається Президентом України за погодженням з Верховною Радою України. 
Склад Уряду формується Президентом України за поданням Прем’єр-міністра. Таким чином, 
Конституція України не наділяє парламент повноваженнями щодо формування 
персонального складу Кабінету Міністрів. В той же час, у разі формування опозиційної главі 
держави більшості у Верховній Раді України, парламент може суттєво впливати не лише на 
призначення Прем‘єр-міністра України, але й інших членів Кабінету Міністрів України. Це 
зумовлено насамперед тим, що Конституцією України за парламентом закріплено право 
висловлення вотуму недовіри всьому складу Кабінету Міністрів України, яке може бути 
реалізоване у разі неврахування пропозицій парламентської більшості в процесі формування 
персонального складу Кабінету Міністрів України. 
Частина ІІ. ВЗАЄМОДІЯ ПАРЛАМЕНТУ І УРЯДУ В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ 
                                                 
11 Ребкало В.А., Шкляр Л.Э. Політичні інститути в процесі реформування системи влади. – К.: Міленіум, 2003. 
– ст. 51.   
12 Конституція України від 28 червня 1996 року. – www.rada.gov.ua. 
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Однією з важливих сфер взаємодії парламенту і уряду є законодавчий процес. Аналіз 

зарубіжного досвіду дозволяє стверджувати, що у переважній більшості країн, в яких 
діяльність уряду спирається на підтримку парламентської більшості, ключову роль у 
законодавчому процесі відіграє не парламент, а уряд. Наприклад, у Німеччині саме урядові 
законопроекти мають найбільше шансів на проходження. Така ситуація пояснюється тим, що 
законопроекти Бундестагу виносяться найчастіше опозицією, а воля більшості виражається у 
пропозиціях уряду. У середньому з ініціативи Федерального уряду приймається близько 80% 
всіх законів, з ініціативи Бундестагу – 15%, а Бундесрату – 5%13. Хоча право законодавчої 
ініціативи на законодавчому рівні може бути закріплено як за членами уряду, так і за урядом, 
суб’єктом ініціювання законопроектів виступає уряд, а не окремі члени парламенту. Це 
зумовлено двома факторами – рівнем партійної дисципліни членів парламенту та наявності в 
уряду дієвих важелів впливу на законодавчий процес. Хоча на практиці, навіть відсутність в 
уряду суттєвих важелів впливу на законодавчий процес, як це має місце, наприклад, в Італії, 
не перешкоджає уряду активно впливати на законотворення (а Італії уряд наділений лише 
правом законодавчої ініціативи, а прийняття пропозицій досягається завдяки підтримці 
парламентської більшості). В умовах партійної дисципліни члени парламенту підпорядковані 
партійному керівництву, яке одночасно входить до складу уряду (зазвичай в країнах, з дво- 
або трипартійною парламентською системою – Німеччині, Великобританії, Іспанії) або, не 
обіймаючи посад в уряді, може впливати на діяльність як уряду так і фракцій, які 
представляють у парламенті відповідні політичні сили. Фактично партії виступають в ролі 
центру, який формує і реалізує державну політику через уряд та парламент в особі своїх 
представників. Це дає підстави, з одного боку, – стверджувати про „об’єднаність влади” в 
таких державах, а з іншого – про пріоритет уряду у розробці державної політики, у тому 
числі – шляхом внесення на розгляд законодавчого органу законопроектів, в яких така 
політика прямо відображена, та забезпеченні їх прийняття як через партійну дисципліну, так 
і за допомогою прямого тиску на парламент. Варто відзначити, що в країнах зі слабко 
розвинутою партійною системою (наприклад, в Четвертій Республіці Франції, Італії тощо) 
слабкість партійної дисципліни та неструктурованість парламенту компенсується за рахунок 
вагомих урядових повноважень, використовуючи які уряд може забезпечити прийняття 
необхідних йому законопроектів. Зокрема, можливість розпуску парламенту, закріплення 
обов’язку членів парламенту узгоджувати окремі законопроекти із членами уряду 
(наприклад, у Греції законопроект, який пов’язаний із видатками або скороченням доходів, 
не приймається для обговорення, якщо він не містить обґрунтування про спосіб їх покриття, 
що підписане компетентним міністром або міністром фінансів). 

Як правило, у державах із парламентською формою правління основним законом чітко 
закріплено, що уряд (і/або окремі його члени) наділений правом законодавчої ініціативи 
(Греція, Естонія, Італія, Латвія, Німеччина, Словакія, Угорщина, Чехія), хоча трапляються і 
винятки (Ірландія, де окремі члени Уряду можуть користуватись таким повноваженням лише 
за дорученням парламенту). Щодо подальшого впливу виконавчої гілки влади на долю 
внесеної пропозиції, то єдиного підходу не існує. Найчастіше уряд забезпечує схвалення 
законів за допомогою більшості, яка його сформувала. Однак окремими Конституціями 
передбачено більш конкретні механізми. Зокрема, слід виділити право уряду відзначати 
окремі законопроекти як невідкладні (Греція, Ірландія, Німеччина, Чехія). Конституція 
Греції передбачає, що Уряд може визначати окремі законопроекти дуже терміновими. У 
такому випадку вони виносяться на голосування після скороченого обговорення, в якому 
беруть участь Прем’єр-міністр або компетентний міністр, лідери представлених у парламенті 
партій і по одному представнику від кожної із партій. Крім того, Уряд може вимагати, щоб 
окремі законопроекти, які мають особливе значення або невідкладний характер розглядались 
протягом певної кількості пленарних засідань, не більше трьох (хоча Парламент має право 

                                                 
13 Євгеньєва А.М. Німецьке “серце демократії” // Часопис ПАРЛАМЕНТ. - №1-2/2002. – www.parlament.org.ua. 
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продовжити таке обговорення ще на два засідання на вимогу не менше 1/10 від загальної 
кількості депутатів у парламенті).  

Дещо складніший механізм закріплено у Ірландії: Уряд також може прискорити 
розгляд законопроекту, який він вважає необхідним і терміновим для збереження публічного 
спокою і безпеки або ж в силу надзвичайних обставин (як внутрішніх, так і зовнішніх), у 
Сенаті (верхній палаті парламенту). Для цього він надсилає письмове звернення Президенту 
та Головам обох палат парламенту. Рішення про скорочення терміну розгляду приймається 
Президентом після консультації із Палатою представників  та Державною радою. Крім того, 
уряд може прискорити підписання закону. Конституцією Ірландії передбачено, що після 
того, як законопроект приймається Парламентом, Прем’єр-міністр передає його на підпис 
Президенту (підписує не раніше як через п’ять днів і не пізніше сьомого дня з моменту 
отримання). На вимогу Уряду, за наявності попередньої згоди Сенату, законопроект може 
бути підписаним раніше вказаного строку.  

У Чехії Уряд може вимагати, щоб Палата депутатів завершила розгляд урядового 
законопроекту протягом 3 місяців з дня його надходження, якщо він пов’язує з обговоренням 
законопроекту питання про довіру до Уряду. 

Крім визначення скорочених термінів для урядових законопроектів, у деяких країнах 
передбачене право визначати й інші умови їх розгляду. Наприклад, у Греції Парламент з 
метою оптимізації законотворчої роботи може приймати окремі закони не на пленарних 
засіданнях, а у секціях. Останні утворюються у парламенті і їх може бути не більше двох. 
Між ними розподіляється компетенція міністерств. Для особливо важливих законопроектів 
Уряду надано право вимагати їх розгляду не у секціях, а на пленарному засіданні 
Парламенту. Подібними повноваженнями наділений і уряд у Італії: в окремих випадках 
передбачених Регламентом Парламенту, право приймати законопроекти передається 
комісіям, в тому числі і постійним, створеним пропорційно складу парламенту. Проте уряд (а 
також 1/10 частина членів палати або 1/5 членів комісії), до моменту його остаточного 
затвердження, має право вимагати його обговорення та голосування або остаточного 
голосування без обговорення в самій палаті. 

В окремих країнах уряд може наполягати на власному законопроекті навіть у випадках, 
якщо останній відхилений парламентом. Зокрема, у Німеччині: у випадку відхилення 
урядових законопроектів Бундестагом, Федеральний президент за поданням Федерального 
уряду і зі згоди Бундесрату, може оголосити стан “законодавчої необхідності”, і тоді для 
прийняття законопроекту достатньо буде його схвалення Бундесрату (верхня палата). 

Крім впливу на долю власних законопроектів, уряд також може впливати на 
законодавчий процес в цілому. Наприклад, у Греції передбачено, що наступний механізм 
урядового контролю за законодавчими ініціативами: законопроекти, які торкаються 
правового регулювання пенсій, вносяться лише міністром фінансів після консультацій із 
Контрольною радою, а якщо мова йде про пенсії, які виплачуються із бюджету органів 
місцевого самоврядування або інших юридичних осіб публічного права, то компетентним 
міністром і міністром фінансів. Законопроекти, які встановлюють місцеві або спеціальні 
податки або будь-які інші збори, повинні бути скріпленими підписами міністрів економічної 
координації та фінансів. Законопроект, який пов’язаний із видатками або скороченням 
доходів, не приймається для обговорення, якщо він не містить обґрунтування про спосіб їх 
покриття, що підписане компетентним міністром або міністром фінансів. Будь-який 
законопроект (внесений міністрами чи депутатами) пов’язаний із збільшенням навантаження 
на бюджет повинен містити доповідь Генеральної державної бухгалтерії, яка визначає суму 
необхідних витрат. У Німеччині уряд дає висновок лише щодо законопроектів, які вносяться 
депутатами Бундесрату (верхня палата) до Бундестагу. 

Серед тих механізмів, які рідше зустрічаються у практиці зарубіжних країн, слід 
виділити право уряду висловлювати свою думку по всіх проектах законів. У Чехії, якщо 
Уряд не висловив своєї думки щодо проекту закону протягом 30 днів з моменту його 
надходження на розгляд Уряду, то проект вважається таким, що схвалений Урядом.  
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Зрідка передбачається також, що уряд має право вносити поправки до законопроектів 
(наприклад, в Латвії міністри, навіть якщо вони не є членами Сейму, а також уповноважені 
міністрами відповідальні посадові особи, мають право приймати участь у засіданнях Сейму і 
його комісій та вносити доповнення і поправки до законопроектів), ще рідше – глава уряду 
підписує закони поруч із президентом та головою парламенту (Словакія, Чехія).  

Отже, у парламентських республіках уряд виступає головним джерелом законодавчої 
ініціативи. У президентських республіках ситуація є дещо іншою, що зумовлено відсутністю 
парламентської відповідальності уряду і непарламентським способом його формування. Крім 
того, за допомогою фракцій, які його сформували, та ряду закріплених законодавством 
механізмів уряд має визначальний вплив на законотворчий процес. У президентських 
республіках контроль уряду над законодавчим процесом є значно меншим і здійснюється у 
дещо інших формах.  

Слід згадати про ще один напрямок контролю уряду над законодавчою діяльністю 
парламенту, а саме, про нормотворчу діяльність уряду. Її можна поділити на два основні 
види.  

По-перше, уряд уповноважений видати різноманітні акти (постанови, розпорядження, 
рішення тощо), які видаються на виконання законів та в його межах. Ці акти мають 
підзаконний характер і не приймаються щодо питань, які належать до виключної компетенції 
парламенту. Таке повноваження може бути прямо закріплене у законі, або витікати із нього. 
Наприклад, Конституцією Німеччини передбачено, що закон може уповноважити 
Федеральний уряд або міністра видавати постанови. При цьому у законі вказується зміст, 
мета та обсяг наданих повноважень. У конкретній постанові повинна зазначатись правова 
основа на підставі якої він видається. Окремі постанови, якщо інше не передбачено законом, 
вимагають схвалення Бундесрату. Зокрема, це постанови щодо принципів і тарифів за 
користування поштовим та електронним зв’язком, будівництва та експлуатації залізних доріг 
тощо.  

По-друге, в окремих випадках, здійснення законодавчої функції може бути делеговане 
уряду. Наприклад, така можливість передбачена конституціями Італії та Латвії. Проте така 
практика повинна мати чітко визначені засади і обмежені рамки використання. Наприклад, в 
Італії делегування допускається “не інакше, як з окресленням керівних засад і критеріїв 
такої делегації і лише на обмежений термін і щодо обмеженого кола питань”. Без делегації 
палат Уряд не може видавати декрети, які мають силу звичайного закону. Проте уряд видає 
різноманітні акти підзаконного характеру – регламенти. У випадках термінової необхідності 
Уряд може під власну відповідальність приймати розпорядження, які мають силу закону, але 
вони того ж дня вносяться на розгляд палат для затвердження (якщо останні розпущені, то 
вони збираються протягом п’яти днів). Декрети втрачають силу з моменту видання, якщо 
вони протягом 60 днів з моменту опублікування не отримали законодавчого затвердження.  

У Латвії у проміжках між сесіями Сейму Кабінет Міністрів, якщо є термінова 
необхідність, має право видавати постанови, які мають силу закону, проте вони втрачають 
силу, якщо не будуть внесені на розгляд Сейму протягом трьох днів з моменту відкриття 
найближчої сесії Сейму. Такі постанови не можуть змінювати закон про вибори до Сейму, 
закони про судоустрій, бюджет і бюджетне право, закони, що прийняті діючим Сеймом, а 
також вони не можуть торкатись питань амністії, державних податків, митних зборів та 
позик. 

У Великобританії делеговане законодавство отримало широке розповсюдження. 
Суб’єктами цього законодавства виступають міністри, які мають право передавати його 
керівникам підпорядкованих їм установ і відомств, які, в свою чергу, можуть передавати це 
право нижчестоящим відомствам. Як результат виникає багатоступенева субделегація. 
Суб’єктами делегованого законодавства є також органи місцевого самоврядування.  
 

Таблиця 2. Конституційні повноваження уряду в законодавчому процесі  
на прикладі окремих держав із парламентською формою правління  
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Чи передбачає 
конституція 
наступні 
повноваження 
уряду: 

1) право 
законодавчої 
ініціативи 

2) право 
відзначати 
певні 
законопроект
и як термінові

3) право 
глави уряду 
підписувати 
закони 

4) право уряду 
приймати закони 
або інші акти, що 
мають статус 
законів 

Греція + + - - 
Естонія + - - - 
Ірландія - + - - 
Італія + - - + 
Латвія + - - + 
Німеччина + + - - 
Словакія + - + - 
Угорщина + - - - 
Чехія + + + - 

 
 

Таблиця 3. Статистичні результати роботи Бундестагу 12, 13, 14 скликань14

  
Категорія 12 скликання, 

1990-1994 рр. 
13 скликання, 
1994 – 1998 рр. 

14 скликання, 
1998 – 2002 рр. 

Пленарні засідання 243 248 253 
Постійні комітети 25 22 23 
Слідчі комітети 3 2 1 
Засідання слідчих комітетів 287 195 125 
Робочі комісії 4 5 5 
Засідання робочих комісій 273 243 208 
Законопроекти ініційовані: 

- Федеральним урядом 
- Бундестагом 
- Бундесратом 

774 
 
 

402 
294 
78 

923 
 
 

443 
329 
151 

864 
 
 

443 
328 
93 

Прийняті законопроекти 463 565 560 
Звернення (не включаючи 
групові) 

81,000 76,000 69,421 

Головні запити 98 156 101 
Другорядні запити 1,346 2,071 1,813 
Усні запитання 4,241 3,537 3,229 
Письмові запитання 16,501 14,906 11,842 
Дебати щодо актуальних 
питань 

103 103 141 

Положення політики уряду  35 46 60 
Засідання з питань 
адресованих Федеральному 
уряду на щотижневих 
урядових засіданнях 

44 41 61 

  

                                                 
14 Офіційна веб-сторінка Бундестагу – www.bundestag.de. 
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Якщо говорити про Україну, то рівень впливу Кабінету Міністрів України на 
законодавчий процес переконливо ілюструють нижчеподані таблиці. В них розглянуто 
результати реалізації відповідними суб’єктами права законодавчої ініціативи у період з 
формування уряду В.Ф. Януковича станом на 21 квітня 2004 року. Відзначимо також, що в 
таблиці не відображено результати проходження законопроектів, внесених на розгляд 
парламентом урядом А.К.Кінаха, хоча їх частка серед прийнятих парламентом протягом 
розглядуваного періоду була достатньо вагомою. 
 

Таблиця 4. Законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України та народними 
депутатами України у період з 21.11.2002 по 21.04.2004  

 

Назва комітету Урядові 
законопроекти 

Законопроекти 
народних 
депутатів 

Комітет з питань правової політики 11 104 
Комітет з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування 6 49 

Комітет з питань соціальної політики та праці 13 83 
Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та 
дитинства 1 33 

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної 
культури, спорту і туризму 3 17 

Комітет з питань науки і освіти 5 35 
Комітет з питань культури і духовності 4 17 
Комітет з питань економічної політики, управління 
народним господарством, власності та інвестицій 60 128 

Комітет з питань бюджету 16 158 
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності 56 274 
Комітет з питань промислової політики і підприємництва 6 26 
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки 8 24 

Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово-
комунального господарства і зв'язку 13 44 

Комітет з питань аграрної політики та земельних 
відносин 23 92 

Комітет у закордонних справах 56 4 
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної 
політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи 

14 39 

Комітет з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності 21 100 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю 
і корупцією 4 14 

Комітет з питань національної безпеки і оборони 23 34 
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та 
організації роботи Верховної Ради України 0 14 

Комітет з питань свободи слова та інформації 7 39 
Комітет з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин 6 23 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів 5 90 
Комітет з питань Європейської інтеграції 1 0 
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Всього 363 1475 
 
 

Таблиця 5. Законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України та народними 
депутатами України у період з 21.11.2002 по 21.04.2004  

(за станом проходження) 
 

Стан розгляду Урядові 
законопроекти 

Законопроекти 
народних 
депутатів 

Очікує розгляду 57 311 
Опрацьовується в комітеті 88 613 
Очікує на друге читання 14 21 
Очікує на третє читання 0 0 
Готується на підпис 1 3 
Передано на підпис Президенту 1 0 
Закон підписано 108 87 
Готується на повторне перше читання 1 5 
Готується на друге читання 30 36 
Готується на повторне друге читання 2 1 
Готується на третє читання 0 1 
Готується на розгляд з вето Президента 0 1 
Проект не підтримано 28 139 
Пропозиції враховано 5 43 
Повернуто на доопрацювання та відкликано 24 120 
Розгляд не підтримано 4 93 
Рішення не прийнято 0 1 
Всього 363 1475 
 

Таблиця 6. Законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України та народними 
депутатами України у період з 21.11.2002 по 21.04.2004  

(прийняті та підписані Президентом як Закони) 

Назва комітету Урядові 
законопроекти 

Законопроекти 
народних 
депутатів 

Комітет з питань правової політики 0 1 
Комітет з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування 

1 1 

Комітет з питань соціальної політики та праці 5 2 
Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та 
дитинства 

0 3 

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної 
культури, спорту і туризму 

0 1 

Комітет з питань науки і освіти 0 1 
Комітет з питань культури і духовності 1 0 
Комітет з питань економічної політики, управління 
народним господарством, власності та інвестицій 

4 9 

Комітет з питань бюджету 3 14 
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності 13 21 
Комітет з питань промислової політики і підприємництва 2 1 
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, 2 2 
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ядерної політики та ядерної безпеки 
Комітет з питань будівництва, транспорту, житлово-
комунального господарства і зв'язку 

2 3 

Комітет з питань аграрної політики та земельних 
відносин 

8 5 

Комітет у закордонних справах 47 0 
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної 
політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи 

3 3 

Комітет з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності 

5 1 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю 
і корупцією 

1 1 

Комітет з питань національної безпеки і оборони 8 2 
Комітет з питань свободи слова та інформації 1 3 
Комітет з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин 

1 0 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів 1 10 
Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України 
по опрацюванню проектів законів України про внесення 
змін до Конституції України 

0 3 

Всього 108 87 
 

З вищеподаних таблиць можна зробити декілька висновків. Перш за все, головним 
суб’єктом права законодавчої ініціативи виступає не Кабінет Міністрів України, а народні 
депутати України. З наведених таблиць також можна прослідкувати певну конкуренцю в 
законотворчій діяльності парламенту та уряду. Зокрема, кількість ініційованих народними 
депутатами України прийнятих і підписаних главою держави законів в окремих сферах – не 
поступається кількості законів, ініційованих урядом, в деяких випадках – навіть перевищує 
відповідні кількісні показники. Далеко не всі урядові законопроекти було підтримано навіть 
у першому читанні. 

Варто відзначити, що роль попередніх урядів у законодавчому процесі була невисокою, 
про що свідчать результати нижчеподаної таблиці 

 
Таблиця 7. Законодавча активність урядів України, 

1994-2002 рр. 
 

Прем’єр-
міністр 
України 

Термін 
повноваже

нь 

Ініційовані 
законопроек

ти 

Законопроекти, 
що були 
прийняті 

парламентом 

Відхилені 
законопроект

и 

Відсоток 
“успіху” 

Масол 6/94-4/95 133 77 56 58% 

Марчук 6/95-5/96 206 88 118 43% 

Лазаренко 5/96-6/96 33 14 19 42% 

Лазаренко 6/96-6/97 326 135 191 41% 
Пустовойте

нко 7/97-12/99 743 289 459 39% 

Ющенко 12/99-4/01 316 145 171 46% 
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Кінах 4/01-11/02 244 89 155 36% 

 
Таким чином, наведені у вищеподаних таблицях дані дозволяють стверджувати, що 

притаманного для багатьох парламентських республік Європи „зрощення” законодавчої та 
виконавчої влади в Україні не відбулося. За виділеними Дж.Сарторі ознаками „асамблейного 
правління”, можна стверджувати, що Україна якраз і є одним із зразків такого „асамблейного 
правління” (з урахуванням, щоправда, існування в системі влади Президента, наділеного 
широкими повноваженнями у сфері виконавчої влади). Попри задекларовану коаліційність 
уряду, підписання ряду політичних угод між ним та керівництвом депутатських фракцій і 
груп „парламентської більшості”, Кабінет Міністрів України не став центром формування 
державної політики, як і не стали таким центром політичні сили, які утворили більшість та 
сформували „коаліційний” Кабінет Міністрів України 

У зв’язку з цим доцільно визначити основні чинники, які ускладнюють підвищення ролі 
уряду у законодавчому процесі. На наш погляд, таких факторів можна виділити два – 
політичний та правовий. 

Політичні „корені” недостатньо вагомої участі Кабінету Міністрів у законотворенні 
полягають у відсутності політичної більшості у Верховній Раді України, яка б мала власну 
програму суспільного розвитку і була готова втілити її в життя. Промовистим є той факт, що 
конституційне повноваження Верховної Ради України визначати засади внутрішньої та 
зовнішньої політики (п. 5 ст. 85 Конституції України) було реалізоване лише у 1993 році. В 
наступні роки державна політика де-факто визначалась Президентом України у його 
щорічних посланнях до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище 
України. Саме на посланнях Президента і ґрунтується урядова політика, про що прямо 
свідчить текст Програми діяльності як уряду В.Ф.Януковича, та програми діяльності (або їх 
проекти) попередніх урядів. Аналіз передвиборних програм більшості політичних партій та 
блоків, які подолали на виборах народних депутатів України 4% бар’єр підтверджує той 
факт, що комплексного конкретного бачення шляхів розвитку держави і суспільства у 
коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі немає у більшості політичних сил. Про 
відсутність у „парламентської більшості” єдиної політичної програми свідчать і результати 
голосування за законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України. Більшість з них стала 
законами лише завдяки підтримці „опозиційних” фракцій та позафракційних народних 
депутатів України.  

Політична неструктурованість парламенту та низький рівень фракційної дисципліни 
(який виявляється у перманентних реорганізаціях фракцій і груп, міжфракційних переходах) 
зумовлений, на нашу думку, недоліками виборчої системи, за якою формувався склад 
парламенту як цього, так і попередніх скликань, слабкістю партійної системи України в 
цілому. 

Другою причиною незначної ролі уряду в законодавчому процесі є відсутність в його 
руках дієвих важелів впливу на парламент. Як відзначалось, у багатьох парламентських 
республіках (класичним прикладом може слугувати досвід Італії) політична нестабільність в 
парламенті компенсується обсягом повноважень уряду (правом ініціювання розпуску 
парламенту, блокуванням проходження певних законопроектів тощо), закріпленим на 
законодавчому рівні.  

Якщо проаналізувати положення Основного Закону України, то можна дійти висновку, 
що він не надає Кабінету Міністрів України жодних важелів тиску на парламент, які б 
дозволили йому забезпечити швидке прийняття необхідних законів. Уряд може вплинути на 
парламент лише двома шляхами, які уможливлює чинний Основний Закон: визначити 
умовою своєї відставки неприйняття того чи іншого законопроекту в редакції, 
запропонованій Кабінетом Міністрів України; звернутись до Президента України з вимогою 
застосувати право вето щодо прийнятого парламентом та невигідного уряду закону (у тому 
числі, поставивши можливість своєї подальшої діяльності у залежність від рішення глави 
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держави щодо застосування/незастосування ним права вето). Проте за всю історію 
незалежної України такі радикальні кроки урядом не здійснювались. Хоча за сприятливої 
політичної ситуації (наприклад, якщо відомо, що призначити на посаду нового Прем’єр-
міністра України буде досить складно), ці механізми могли б бути застосовані. 
 
Частина ІІІ. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОЛІТИЧНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРЯДУ 

 
Парламентський контроль 
 
Характер відносин між виконавчою та законодавчою гілками влади визначається 

принципом відповідальності уряду перед парламентом. Відомо, що основною функцією 
парламенту є законотворча. Проте реалізація законів в більшій мірі залежить від діяльності 
уряду. Саме тому передбачені конституцією та іншими нормативно-правовими актами 
механізми контролю парламенту за діяльністю уряду визначають його реальну роль у 
системі гілок влади в державі. Власне від контрольних повноважень залежить ефективність 
роботи як парламенту, так і уряду. 

Проведене порівняльне дослідження парламентського контролю за діяльністю уряду 
ілюструє існування різноманітних за своїм змістом правових механізмів. Диспозиція 
правової норми, що визначає контрольні повноваження парламенту, передбачає значну 
диференціацію об’єктів контролю та різний об’єм контрольних повноважень.  

До контрольних повноважень парламенту можна віднести:  
(1) право заслуховувати звіти та інформацію підконтрольних державних органів 

та посадових осіб, давати їм оцінку; 
(2) право надсилати запити та інтерпеляції до глави уряду або окремих міністрів; 
(3) право приймати рекомендації щодо покращення роботи відповідних 

державних органів і посадових осіб;  
(4) право виражати згоду/незгоду щодо рішень, які входять до компетенції іншого 

державного органу;  
(5) робота постійних, спеціальних і слідчих комісій (комітетів) парламенту тощо. 
Гіпотеза правової норми, що регулює парламентський контроль, передбачає два 

наступні види юридичних фактів:  
(1) внесення будь-якого питання на розгляд парламенту в обов’язковому порядку з 

боку підконтрольних йому державних органів або посадових осіб (наприклад, 
звіт уряду про виконання бюджету);  

(2) внесення на розгляд парламенту питання за ініціативою депутатів або інших 
суб’єктів наділених таких правом (розгляд питання про довіру уряду).  

Санкція, яка забезпечує реалізацію контрольних повноважень парламенту, це право 
парламенту відправити у відставку підконтрольний йому державний орган або посадову 
особу. 

Спробуємо розглянути парламентський контроль, як сукупність чотирьох його окремих 
видів: 

 
1) Запити та запитання парламентаріїв.  
 
Під запитами та запитаннями слід розуміти звернення палат, окремих парламентаріїв 

або груп до уряду, окремих його членів (або інших державних органів) з вимогою інформації 
або навіть звітів з певної проблеми, яка належить до їх компетенції. 

Між запитами та запитаннями є суттєва різниця. Адже запит – це звернення найчастіше 
групи депутатів щодо значної політичної проблеми, питання внутрішньої або зовнішньої 
політики, яке включається до порядку денного парламенту (палати). Часто такий запит має 
назву інтерпеляція (від лат. Interpellatio – переривання промови), хоча зрідка інтерпеляція 

 17



 

тлумачиться лише як різновид запиту. Він попередньо розсилається парламентаріям і уряду, 
який призначає день відповіді.  

Інтерпеляції застосовуються в парламентській практиці багатьох різних країни (Бельгія, 
Данія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Японія). У країнах із змішаною та 
парламентськими формами правління голосування щодо запитів можуть пов’язуватись із 
наступним голосуванням про довіру до уряду або його члена (Угорщина). За наслідками 
розгляду запиту можливе також створення тимчасових слідчих комісій.  

Загалом процедура внесення та розгляду інтерпеляції складається з наступних стадій: 
внесення ініціатором (-ами) заяви про причини запиту та його змісту, повідомлення уряду 
про запит та дату надання відповіді, власне відповідь уряду, внесення додаткових запитань і 
проведення дебатів, розгляд питання про схвалення або несхвалення діяльності уряду 
(останнє може потягнути його відставку).  

У Італії парламент має право висловити свою думку уряду щодо окремих питань з 
допомогою внесення пропозиції, яка приймається або всією палатою, або комісіями. 
Пропозиції містять вказівки уряду стосовно окремих сфер державної політики. Також 
передбачено право парламентаріїв та їх груп вносити уряду та окремим його членам запити 
та інтерпеляції. Запити можуть бути усними та письмовими і мають на меті уточнення 
парламентаріями стану справ в окремих сферах життєдіяльності держави. Усі вони 
подаються в письмовому вигляді главі палати. Особа або група осіб, що подають запит, 
вказують, яку відповідь (письмову або усну) вони бажають отримати. Усні відповіді 
озвучуються компетентним міністром на спеціальному (присвяченому відповідям на 
запитання) щотижневому засіданні палати або комісії. Письмові відповіді надсилаються у 
президію палати (не пізніше ніж через 20 днів з моменту опублікування запиту в звіті про 
засідання на якому він був оголошений). Після того, як отримана відповідь, особа (група 
осіб) у п’ятихвилинному виступі може висловити своє задоволення або незадоволення нею. 
Як свідчить практика, дієвість такої форми парламентського контролю, як запит до уряду з 
боку парламентаріїв є невеликою. Як правило, відповіді на запити мають формальний 
характер, і уряд ухиляється від надання вичерпної інформації15. Інтерпеляції є особливим 
(більш складним) видом запитів, які надсилаються письмово і передбачають звіт уряду щодо 
конкретних здійснених та запланованих заходів у певній сфері.  

Цікаво, що у Великобританії та країнах, що перейняли її систему побудови державної 
влади, інтерпеляції не використовуються. 

Питання до уряду або окремого його члена може бути усним або письмовим. Воно 
містить прохання парламентарія надати інформацію з певного приводу, факту, події тощо. 
Часто запитання є одним із шляхів для критики уряду, який може бути досить ефективним. 
Як правило, питання реєструються в спеціальних реєстрах, а в окремих випадках друкуються 
і доводяться до відома всіх членів палат і міністрів, які будуть на них відповідати. Часто 
Регламенти передбачають спеціальний час для відповіді на запитання. Конституція Франції 
передбачає, що “хоча б одне засідання в тиждень резервується в пріоритетному порядку для 
запитань членів парламенту і відповідей уряду”. Щодо письмових запитань, то на них 
можуть даватись як письмові, так і усні відповіді, але для цього надається певний термін (в 
Японії – тиждень, в Італії – 10 днів). Відповіді публікуються в офіційних звітах про 
засіданнях палат. У практиці різних країн можна зустріти ряд процедурних обмежень щодо 
запитань, які можуть даватись урядовцям. Разом із тим, у Великобританії майже кожне 
засідання починається із “години запитань” до членів уряду. Таким чином громадськість має 
можливість ознайомитись із їх позицією щодо ряду важливих питань. У Конституції Латвії 
передбачено, що Сейм має право вносити Президенту Міністрів або окремому міністру 
запити і питання, на які ті зобов’язані відповісти особисто або через уповноважених ними 
відповідальних осіб. Президент Міністрів або міністр на вимогу Сейму або його комісії, 

                                                 
15 Институты конституционного права иностранных государств//отв. ред. докт. юрид. наук Д.А.Ковачев. – М.: 
«Городец-издат», 2002. – ст. 305.   
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зобов’язаний надати їм відповідні документи та справи. Такі інструменти як депутатські 
запитання та інтерпеляції є найбільш ефективними та використовуються найчастіше.  

Доволі широкими повноваженнями по контролю за діяльністю уряду має парламент 
Греції. Він реалізовується щонайменше двічі на тиждень (у вівторок та п’ятницю) за 
допомогою наступних засобів: (1) прохання – подаються фізичними або юридичними 
особами в письмовій формі і презентуються депутатом на засіданні парламенту або 
передаються главі палати. Відповіді дають компетентні міністри; (2) запити – адресуються в 
письмовому вигляді парламентарями відповідним міністрам і можуть торкатись будь-якого 
питання; міністри відповідають на запити в письмовій формі; якщо міністри не відповідають 
або відповідають із запізненням, запити вносяться в порядок денний відповідно до 
черговості їх надходження; (3) остання редакція Регламенту запроваджує новий різновид 
запиту – терміновий. Він торкається проблем, які вимагають невідкладного вирішення, їх 
обговорення проводиться щоп’ятниці відповідно до вибору глав депутатських груп; (4) 
запити про надання документів – подаються депутатами у письмовому вигляді і містять 
прохання до відповідного міністра або державного службовця надати необхідні документи 
щодо певного запитання. Міністр зобов’язаний надати документи, що вимагаються, або 
обґрунтувати причину відмови; (4) спеціальні запити – є найбільш строгою формою 
контролю порівняно із простими запитами, оскільки, як правило є засобом критики уряду за 
певні дії або прорахунки. За наявності певних умов спеціальними запитами можуть ставати і 
звичайні запити, і запити на про надання документів. Процедура подання спеціального 
запиту має усний характер. Парламент може прийняти рішення про призначення загальної 
дискусії щодо спеціального запиту, після якої, однак, не відбувається голосування; (5) 
термінові спеціальні запити – є особливим видом спеціальних запитів, який, як і звичайні 
термінові запити, торкається проблем, що потребують негайного вирішення. Відбір 
термінових спеціальних запитів, які обговорюються кожного вівторка, відбувається на 
першій стадії керівниками депутатських груп, а на другій – Координаційною Радою16.       

   
2) для здійснення парламентського контролю використовуються окремі інститути: 
 
перш за все необхідно відзначити такий механізм парламентського контролю, як 

парламентські розслідування. Діяльність спеціальних парламентських комісій або 
комітетів є притаманною усім парламентам незалежно від форми правління у державі. Як 
правило, вони наділені значним обсягом повноважень (правом вимагати інформацію від 
будь-яких держаних органів та посадових осіб, викликати різноманітних осіб для надання 
пояснень тощо). Зокрема, у Греції слідчі комісії створюються на вимогу 60 парламентаріїв, 
яка відповідних чином обґрунтовується та за рішенням парламенту. Утворені комісії мають 
значний обсяг повноважень щодо розслідування певного питання, а після завершення своєї 
роботи зобов’язані надати звіт.  

Однак, слід згадати, що і постійні парламентські комітети мають певний обсяг 
контрольних повноважень за діяльністю уряду щодо питань віднесених до їх компетенції. 
Наприклад, у Латвії передбачено, що Сейм обирає комісії, визначає кількість їх членів та 
завдання. Комісії мають права вимагати необхідні для своєї діяльності відомості та 
пояснення окремих міністрів, а також викликати на свої засідання для надання пояснень 
представників відповідних міністерств. В окремих випадках утворюються парламентські 
слідчі комісії. У Греції постійні комітети та підкомітети мають право викликати на засідання 
парламенту міністрів та їх заступників із звітами, а через них – різних державних службовців 
і запитувати у них інформацію щодо сфери їх компетенції. Окремі обмеження щодо 
інформації, яку можна отримати стосуються національної оборони та зовнішньої політики.   

Парламентський контроль може також реалізуватись через проведення слухань 
(парламентських або комітетських), які можуть проводитьсь регулярно (наприклад, у Греції 
                                                 
16 Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2001. –
ст. 381. 
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проводяться регулярно два рази протягом кожної парламентської сесії) або залежно від 
виникнення такої необхідності. 

У багатьох країнах значна роль у контролі за діяльністю уряду відведена інституту 
омбудсмена та такому органу, як Рахункова палата.  

Якщо описані вище різновиди парламентського контролю є такими, що 
використовуються за наявності відповідного бажання у парламенту. Однак, є певні форми 
контролю, які мають обов’язковий характер і не залежать від волі парламентаріїв або складу 
уряду. Зокрема, це звіт уряду про виконання бюджету. 

    
Політична відповідальність уряду 
 
Відповідальність уряду з точки зору науки конституційного права можна поділити на 

політичну (перед главою держави та парламентом) та юридичну (за вчинені 
правопорушення). Якщо юридична відповідальність має місце в державах із будь-якою 
формою правління, то політична відповідальність є характеристикою парламентських та 
змішаних моделей.      

Вітчизняні та зарубіжні конституціоналісти часто визначають політичну 
відповідальність уряду як засіб парламентського контролю за його діяльністю, проте 
видається за доцільне погодитись із Б.А.Страшуном17, який пропонує розуміти 
відповідальність не як форму контролю, а як наслідок. 

Розрізняють дві форми відповідальності: колективну (солідарну) та індивідуальну. У 
практиці зарубіжних країн можна зустріти різноманітні варіації: уряд може нести лише 
колективну відповідальність (Франція, Китай, Японія, Іспанія, Куба) або колективна 
відповідальність поєднується із індивідуальною (Італія, Словакія, Греція, Латвія). Зокрема, у 
Конституції Іспанії зазначено, що “Уряд солідарно відповідає за свою політичну діяльність 
перед Конгресом депутатів”, в Японії - “Кабінет здійснюючи виконавчу владу несе 
колективну відповідальність перед парламентом”, в Латвії - парламент може виразити 
недовіру главі уряду. У такій ситуації у відставку йде увесь уряд. Окремі члени уряду несуть 
відповідальність за діяльність свого відомства. На противагу їм, в Конституції Італії 
записано, що “міністри колегіально відповідають за акти ради Міністрів та індивідуально за 
акти своїх відомств”, а в Словакії - “уряд за виконання своєї функції несе відповідальність 
перед Національними зборами”. 

Ряд може нести відповідальність перед двома палатами парламенту (Італія, Румунія. 
Японія) або лише перед нижньою (Німеччина, Великобританія, Польща, Іспанія, Франція). 
Часто те, що уряд несе відповідальність лише перед нижньою палатою, пояснюється тим, що 
верхня – або взагалі не обирається, або формується шляхом непрямих виборів. 

Парламентська відповідальність уряду реалізується шляхом вираження йому вотуму 
недовіри або відмови у довірі. Вотуму недовіри є механізмом, що використовується членами 
парламенту для зміни складу уряду, який втратив підтримку більшості. Як правило, 
законодавством передбачено, що внести на розгляд парламенту питання про вотум недовіри 
уряду може лише певна (доволі значна) група депутатів. Для того, щоб не допустити 
зловживань цим правом, часто закріплюються різноманітні додаткові обмеження. 
Наприклад, вираження недовіри уряду пов’язується із можливістю розпуску парламенту. 
Незважаючи на те, що такий механізм притаманний більшості країн із парламентською 
формою правління, є і винятки. У Латвії Конституція не пов’язує вираження вотуму 
недовіри Кабінету Міністрів із можливістю розпуску парламенту. Сейм домінує в усій 
системі влади, оскільки має вирішальний вплив на формування уряду та обирає Президента. 
Прийняття вотуму недовіри вимагає абсолютної або кваліфікованої більшості голосів у 
палаті. Для того, щоб запобігти неможливості формування нового уряду після винесення 
вотуму недовіри попередньому, використовується спеціальний конституційно-правовий 
                                                 
17 Конституционное право зарубежных стран: в 4 т. Тома 1-2. Часть общая: учебник/ отв. ред. проф. Б. А. 
Страшун – 3-е изд., обновл. и дораб. – М.: Издательство БЕК, 2000. – 784 с. 
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механізм конструктивного вотуму. Класичним прикладом країни, яка його використовує, є 
Німеччина. Подібна модель запроваджена також в Угорщині: не менше 1/5 частини 
депутатів Державних зборів можуть направити проти Прем’єр-міністра пропозицію про 
вираження йому вотуму недовіри у якій також слід вказати особу, яка пропонується на цю 
посаду. Якщо Державні збори більшістю голосів підтримають пропозицію про недовіру 
Прем’єр-міністру, то у відставку йде увесь Уряд, а обраною на посаду Прем’єр-міністра 
вважається особа зазначена у пропозиції. Обговорення та голосування відбувається не 
раніше, ніж через 3 дні і не пізніше як через 8 днів після внесення відповідної пропозиції. 

Спробуємо описати механізм політичної відповідальності уряду у Греції. Парламент 
може своїм рішенням позбавити довіри Уряд або будь-кого із його членів. Пропозиція про 
винесення вотуму недовіри не може вноситись раніше, ніж через 6 місяців після того, як 
подібна пропозиція було відхилена Парламентом. Пропозиція про винесення вотуму 
недовіри повинна бути підписано щонайменше 1/6 від загальної кількості депутатів. Після 
проведення дебатів (проводяться через два дні після внесення відповідної пропозиції), що 
тривають не довше трьох днів, проводиться голосування (на прохання Уряду голосування 
може бути відкладене на сорок вісім годин). Рішення про винесення вотуму недовіри 
повинно бути підтриманим абсолютною більшістю голосів від загальної кількості депутатів. 
Міністри та їх заступники, які є депутатами, також приймають участь у голосуванні. 
Президент Республіки звільняє Уряд від його обов’язків, якщо той подає у відставку або 
якщо Парламент виражає йому вотум недовіри. Члени Уряду, так само як і їх заступники, 
несуть колективну відповідальність за загальну політику Уряду, а кожен із них – за 
діяльність у сфері своєї компетенції. Конституція закріплює, що “письмова або усна вказівка 
Президента Республіки в жодному випадку не звільняє міністрів та їх заступників від 
відповідальності”. Проте, якщо двом Урядам поспіль було виражено вотум недовіри, 
Президент може розпустити Парламент (оскільки його склад не може забезпечити стійкість 
Уряду).  

Щодо юридичної відповідальності уряду, у Греції парламент наділений правом 
висувати проти діючих або колишніх членів Уряду (їх заступників) обвинувачення у суді по 
справах пов’язаних із здійсненням ними своїх функцій (керуючись нормами закону про 
відповідальність міністрів). Такі справи розглядаються у спеціальному суді, який очолюється 
головою Ареопагу (Верховний касаційний суд). До складу суду входить 12 суддів, що 
призначаються шляхом жеребкування головою Парламенту на відкритому засіданні із числа 
членів Ареопагу і голів апеляційних судів, що призначені на свої посади до пред’явлення 
обвинувачення.   

Відмова в довірі – це захід, який використовується урядом для того, щоб тиснути на 
парламент та змусити його підтримувати окремі рішення. Питання про довіру ініціюється 
урядом у зв’язку із актом, прийняття якого бажає уряд. Особливо ефективним є цей засіб в 
умовах, якщо відмова в довірі та спричинена парламентська криза може тягнути за собою 
розпуск парламенту. Зокрема, у Конституції Угорщини передбачено, що уряд може 
ініціювати голосування про вираження йому довіри. Якщо Державні збори не виразять йому 
довіри, він зобов’язаний піти у відставку. 

В умовах парламентських та змішаних республік невід’ємним від поняття 
відповідальності є підзвітність. Часто у конституціях цих країн закріплюється лише 
підконтрольність уряду, оскільки вважається, що вона обов’язково супроводжується 
підзвітністю. У Греції Парламент та парламентські комісії можуть вимагати присутності 
компетентного в питанні, яке вони обговорюють, міністра або заступника міністра. 
Парламентські комісії можуть через міністра викликати будь-якого державного службовця, 
якого вважатимуть корисним для виконання ними своїх функцій. Парламент також може 
надсилати адресовані та надіслані йому доповіді міністрам та їх заступникам, які зобов’язані 
надати необхідні пояснення. Конституцією закріплено, що парламентський контроль 
здійснюється парламентом на пленарних засіданнях не рідше двох разів у тиждень, в 
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порядку передбаченого Регламентом. Разом із тим, міністри та їх заступники мають право 
вільного входу на засідання Парламенту, на їх першу вимогу, їм надається слово.  

Якщо говорити про парламентський контроль в Україні, слід відзначити наступне. 
Перш за все, Конституція України суттєво звузила можливості парламенту 

здійснювати контроль за діяльністю органів виконавчої влади, у тому числі – щодо 
забезпечення і утвердження прав і свобод людини і громадянина. Як правильно відзначає 
Ю.С. Шемшученко, Верховна Рада, приймаючи закони, за Конституцією фактично не має 
права контролювати виконання багатьох з них18. Зокрема, найбільшими за обсягом 
контрольними повноваженнями Конституція України наділила парламент лише щодо 
діяльності Кабінету Міністрів України, тоді як діяльність переважної більшості інших 
органів виконавчої влади (крім міністерств) він не може контролювати. Невисока 
ефективність парламентського контролю пов’язана також і з тим, що право звільнення з 
посад керівників всіх центральних та місцевих органів виконавчої влади не віднесена до 
компетенції Верховної Ради України.  

Загалом, навіть питання про підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів 
України парламенту є досить дискусійним – в науковій літературі відсутній єдиний підхід 
до визначення меж такого контролю і підзвітності та чітких відмінностей, власне, між 
підзвітністю та підконтрольністю. Так, одні автори схильні тлумачити дані поняття 
досить широко, зазначаючи, що підзвітність Кабінету Міністрів України Верховній Раді 
України має свій вияв у щорічному звітуванні Уряду щодо виконання: 1) Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України; 2) Державного бюджету України; 3) загальних 
програм економічного, науково-технічного, соціального та національно-культурного 
розвитку України, охорони природи. Підконтрольність Кабінету Міністрів виражається у 
кількох формах: 1) відповіді на депутатські запити і звернення; 2) реагування на 
звернення комітетів і комісій Верховної Ради України; 3) забезпечення доступу 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до всіх документів Кабінету 
Міністрів, підвідомчих органів, установ і організацій; 4) регулярне інформування 
парламенту про роботу Уряду19. На наш погляд, підзвітність є одним з проявів 
підконтрольності уряду парламенту. 

Інші автори, не проводячи відмінності між підконтрольністю та підзвітністю, 
зазначають, що підконтрольність і підзвітність Кабінету Міністрів України Верховній 
Раді України обмежені положеннями статті 85 Конституції України. Аналіз цих 
положень, у свою чергу, свідчить про те, що парламентський контроль здійснюється 
лише з питань, пов’язаних із виконанням Державного бюджету України, а також із 
використанням одержаних за участі Кабінету Міністрів від іноземних держав, банків і 
міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених державним бюджетом 
України. Підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України парламенту 
виявляється й під час розгляду і прийняття Верховною Радою України рішення щодо 
схвалення (несхвалення) Програми діяльності Кабінету Міністрів України20.  

На нашу думку, надмірне звуження понять підзвітності і підконтрольності Уряду 
парламенту є невиправданим. У цьому разі поза увагою опиняється важливий інститут 
відповідальності Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України, який є 
логічним наслідком постійного контролю. Крім того, навряд чи доцільно звужувати 
реальні можливості парламентського контролю лише обсягом повноважень, закріплених 
за Верховною Радою України ст. 85 Конституції. Адже уряд сам є зацікавленим в 
неотриманні вотуму недовіри, що об’єктивно розширює можливості Верховної Ради 

                                                 
18 Шемшученко Ю.С. Український парламентаризм: проблеми становлення і розвитку // Правова держава.– 
1998. – С.66. 
19 Нижник Н., Дуда А. Конституційно-правова основа діяльності та повноважень Уряду України // Вісник 
Української Академії державного управління при Президентові України. – 1999. – №1. – С. 60.  
20 Іващенко В.І. Про деякі аспекти правового статусу Кабінету Міністрів України // Правова держава. – 2001. –
Вип. 12. – С. 344 – 345. 
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України контролювати його діяльність. Але все ж таки слід погодитись з тим, що 
парламентський контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України не є всеохоплюючим. 
Його ефективність може бути істотно применшена політичною ситуацією у самій 
Верховній Раді України. Якщо, наприклад, надати згоду на призначення нового Прем’єр-
міністра України не видається можливим внаслідок відсутності необхідної кількості 
голосів народних депутатів, то уряд здійснюватиме свої повноваження навіть за умови 
багаторазового визнання Верховною Радою України його діяльності незадовільною (що 
мало місце на практиці упродовж 1998 – 1999 років – парламент 6 разів визнавав 
діяльність Уряду незадовільною, що, однак, не мало наслідком винесення Кабінету 
Міністрів України вотуму недовіри). Межі підконтрольності Кабінету Міністрів 
Верховній Раді України також можуть бути суттєво звуженими протягом одного року 
після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, оскільки впродовж 
відповідного періоду парламент за чинною Конституцією України не може застосувати 
механізм колективної політичної відповідальності уряду. 

Необхідно відзначити, що одним з Рішень Конституційного Суду України21 було 
проведено чітке відмежування контрольних повноважень парламенту від повноважень 
створених ним органів (за винятком комітетів22). Згадане Рішення органу конституційної 
юрисдикції суттєво звузило контрольні повноваження Рахункової палати, послабивши 
тим самим парламентський контроль у сфері формування та виконання Державного 
бюджету України. 

Закінчуючи характеристику ефективності різних форм парламентського контролю 
слід окреслити їх основні вади. Так, основним недоліками контролю, який здійснюється 
Рахунковою палатою є його вторинність (за звичай, Рахункова палата робить висновки на 
підставі наданої органами виконавчої влади (зокрема – Головним контрольно-ревізійним 
управлінням Міністерства фінансів України) інформації, що ускладнює об’єктивність 
такого контролю23. Крім того, Рахункова палата не має своїх представництв на місцях, а 
відтак – не може контролювати використання коштів Державного бюджету у 
загальнодержавному масштабі. Слід також відзначити і те, що такий контроль дуже часто 
є безрезультатним з огляду на обмеженість повноважень самого парламенту та політичну 
ситуацію у Верховній Раді Україні.  

Ефективність здійснення контрольних повноважень Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини (попри суттєве розширення його компетенції протягом останнього 
часу24) також залишається низькою, у першу чергу – через відсутність відповідної реакції 
парламенту. Хоча у перспективі можна очікувати суттєвого зростання його ролі у 
здійсненні парламентського контролю.  

Що стосується таких механізмів контролю як депутатські звернення та запити, то 
рівень їх ефективності визначається разовістю застосування та орієнтованістю переважно 

                                                 
21 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про Рахункову палату Верховної Ради 
України" (справа про Рахункову палату) від 23 грудня 1997 року № 7-зп // Офіційний вісник України. –1998 р. – 
№ 1. – Ст. 151. – 22.01.1998 
22 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Національного банку України 
про офіційне тлумачення положень статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини другої 
статті 15, частини першої статті 16 Закону України "Про статус народного депутата України" (справа про 
звернення народних депутатів України до Національного банку України) від 5 березня 2003 року № 5-рп/2003 // 
Урядовий кур'єр. – 2003. – № 51. –19.03.2003. 
23 Плахотнюк Н.Г. Контроль як провідна функція парламенту // Парламентаризм в Україні: теорія і практика. 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – С. 443. 
24 Закон України „Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними 
органами держави” від 19 червня 2003 року № 975-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – 
Ст.366 
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на формування політичного іміджу відповідного народного депутата, а не досягнення 
конкретних результатів25.  

Практично невикористаним через відсутність належної правової бази залишається 
потенціал тимчасових слідчих комісій, які чинним законодавством не наділено достатнім 
обсягом повноважень для виконання функцій, визначених Конституцією України. 

 

                                                 
25 Плахотнюк Н.Г. Контроль як провідна функція парламенту // Парламентаризм в Україні: теорія і практика. 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – С. 445. 

 24



 

ДОДАТОК 1. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ У КРАЇНАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Назва держави Форма правління Назва держави Форма правління 

Австрія Парламентська 
республіка 

Мальта Парламентська 
республіка 

Бельгія Конституційна 
монархія 

Нідерланди 
 
 

Конституційна 
парламентська 
монархія 

Великобританія 
 

Конституційна 
парламентська 
монархія 

Німеччина Парламентська 
республіка 

Греція Парламентська 
республіка 

Польща 
 
 
 

 

Змішана 
(напівпрезидентська: 
парламентсько-
президентська 
республіка) 

Данія 
 

Конституційна 
парламентська 
монархія 

Португалія Змішана 
(парламентсько-
президентська 
республіка) 

Естонія 
 

Парламентська 
республіка 

Словакія 
 

Парламентська 
республіка 

Ірландія 
 

Парламентська 
республіка 

Словенія Парламентська 
республіка 

Іспанія 
 

Конституційна 
парламентська 
монархія 

Угорщина 
 

Парламентська 
республіка 

Італія 
 

Парламентська 
республіка 

Фінляндія 
 

Змішана 
(парламентсько-
президентська 
республіка) 

Кіпр  Франція 
 

Змішана  
 

Латвія 
 

Парламентська 
республіка 

Чехія 
 

Парламентська 
республіка 
 

Литва 
 

Змішана 
(напівпрезидентська 
республіка) 

Швеція 
 

Конституційна 
парламентська 
монархія 

Люксембург Конституційна 
парламентська 
монархія 
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ДОДАТОК 2. УРЯДИ ЗА РІЗНИХ ФОРМ ПРАВЛІННЯ26

 

Форми 
правління 

Принцип 
формування 

Статус прем’єр-міністра Статус міністрів Статус 
Державних 
секретарів 

Механізм 
призначення і 

ротації 

Парламентська 
республіка 

за підсумками 
парламентських 
виборів більшість 
обирає уряд   

підконтрольний лише 
парламенту; 

 

за його поданням 
призначаються міністри 

політичні фігури адміністративні 
фігури 

Відставка 
шляхом 
недовіри з боку 
парламенту 

Президентська 
республіка 

призначається 
президентом 

є главою Кабінету Міністрів – 
центральним органом 
виконавчої влади 

адміністративний перші заступники 
міністрів або 
взагалі відсутні 

Вибірковий 
шляхом 
відставки з 
ініціативи 
глави держави 

Парламентсько-
президентська 
республіка 

призначається 
пеореважно 
парламентом за 
участю президента 

підконтрольний, як правило, 
парламенту 

політичні фігури адміністративні 
фігури 

відставка через 
недовіру 

 

                                                 
26 Рехкало В.А., Шкляр Л.Є. Політичні інститути в процесі реформування системи влади. – К.: видавництво НАДУ, видавництво Міленіум, 2003. – ст. 62. 
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	Зрідка передбачається також, що уряд має право вносити поправки до законопроектів (наприклад, в Латвії міністри, навіть якщо вони не є членами Сейму, а також уповноважені міністрами відповідальні посадові особи, мають право приймати участь у засіданнях Сейму і його комісій та вносити доповнення і поправки до законопроектів), ще рідше – глава уряду підписує закони поруч із президентом та головою парламенту (Словакія, Чехія).  
	У Латвії у проміжках між сесіями Сейму Кабінет Міністрів, якщо є термінова необхідність, має право видавати постанови, які мають силу закону, проте вони втрачають силу, якщо не будуть внесені на розгляд Сейму протягом трьох днів з моменту відкриття найближчої сесії Сейму. Такі постанови не можуть змінювати закон про вибори до Сейму, закони про судоустрій, бюджет і бюджетне право, закони, що прийняті діючим Сеймом, а також вони не можуть торкатись питань амністії, державних податків, митних зборів та позик. 
	У Великобританії делеговане законодавство отримало широке розповсюдження. Суб’єктами цього законодавства виступають міністри, які мають право передавати його керівникам підпорядкованих їм установ і відомств, які, в свою чергу, можуть передавати це право нижчестоящим відомствам. Як результат виникає багатоступенева субделегація. Суб’єктами делегованого законодавства є також органи місцевого самоврядування.  
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