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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Прийняття Конституції України стало тим
основоположним актом, який визначив основні напрямки розвитку нашої
держави на майбутнє як демократичної, соціальної та правової, а також сприяв
формуванню найбільш оптимальної моделі організації державної влади,
виходячи з принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Визначивши Верховну Раду України єдиним органом законодавчої влади
та закріпивши за нею законодавчу функцію як пріоритетну, Конституція
України передбачила право здійснення парламентом й інших важливих
функцій, зокрема установчої і функції парламентського контролю. Реалізація
вітчизняним законодавчим органом вищезазначених функцій здійснюється
шляхом певної послідовності унормованих дій парламенту, які охоплюють
собою парламентські процедури. У зв’язку з цим актуальним є дослідження їх
правової природи, а також парламентських процедур щодо формування та
діяльності Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади.

Актуальність обраної теми дисертаційної роботи підсилюється й тією
обставиною, що обраний Україною шлях до євроінтеграції має стати
додатковим фактором зміцнення демократії, наближення до ідеалу правової та
соціальної держави. Крім того, оскільки більшість держав-членів
Європейського Союзу представлені парламентськими або змішаними формами
правління, їх досвід щодо застосування різних парламентських процедур у
сфері формування та діяльності уряду може бути вельми корисним для
вітчизняної практики державотворення.

Усе зазначене свідчить про важливість проведення комплексного
дослідження заявленої проблематики, а також вироблення науково
обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення парламентських процедур
стосовно формування та діяльності Кабінету Міністрів України.
Необхідність дослідження парламентських процедур у сфері формування та
діяльності уряду визначена і нинішнім станом вітчизняної практики
державотворення, а також відсутністю поглибленої й всебічної теоретичної
розробки цієї проблеми в галузі науки конституційного права. Це свідчить
про наукову та практичну значущість, актуальність і перспективність
дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
дисертаційного дослідження сформульована і виконувалася в межах та
відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–
2020 роки, визначених Стратегією розвитку Національної академії правових
наук України на 2016–2020 роки й відповідно до плану науково-дослідної
роботи кафедри конституційного права юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми
«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС»
(№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. до
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31 грудня 2018 р. Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням
вченої ради юридичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (протокол від 25 квітня 2016 року № 8).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження
полягає у тому, щоб на основі аналізу відповідних теоретичних розробок
вітчизняних та зарубіжних науковців, законодавства України і держав-членів
Європейського Союзу дослідити конституційно-правову природу
парламентських процедур, особливості парламентських процедур щодо
функціонування уряду в державах-членах Європейського Союзу і Україні, та
на цій основі розробити пропозиції й рекомендації щодо удосконалення
парламентських процедур у сфері формування і діяльності Кабінету Міністрів
України.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких
основних завдань:

– визначити та розкрити ознаки й зміст парламентських процедур і на
цій основі виробити авторську дефініцію їх поняття;

– дослідити види парламентських процедур;
– розкрити особливості правового регулювання парламентських

процедур в державах-членах Європейського Союзу та Україні;
– розглянути парламентські процедури щодо формування уряду в

державах-членах Європейського Союзу;
– проаналізувати контрольні парламентські процедури за діяльністю

уряду в державах-членах Європейського Союзу;
– дослідити процедури парламентської відповідальності урядів в

державах-членах Європейського Союзу;
– охарактеризувати особливості конституційно-правового регулювання

парламентських процедур щодо формування Кабінету Міністрів України;
– виявити та проаналізувати специфіку реалізації контрольних

парламентських процедур за діяльністю уряду України;
– з’ясувати і розкрити процедуру парламентської відповідальності

Кабінету Міністрів України;
– сформулювати та викласти власні пропозиції стосовно можливих

шляхів удосконалення вітчизняного законодавства у сфері конституційно-
правового регулювання парламентських процедур щодо формування і
діяльності Кабінету Міністрів України.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері
конституційно-правового регулювання і реалізації парламентських процедур.

Предмет дослідження становлять парламентські процедури у сфері
формування і діяльності уряду в Україні та державах-членах Європейського
Союзу.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить
сукупність загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. В
основу дослідження закладений філософський метод діалектики. Для
вирішення поставлених завдань використано також такі методи як логіко-
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семантичний, системно-структурний, формально-юридичний, порівняльно-
правовий, історико-правовий та інші методи пізнання процесів і явищ.

З використанням логіко-семантичного методу поглиблено понятійний
апарат, зокрема вдосконалено розуміння таких термінів, як «парламентська
процедура», вироблено авторські визначення понять «контрольні
парламентські процедури», «парламентські процедури щодо відповідальності
уряду» та ін. (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Формально-юридичний метод
застосовано для аналізу взаємозв’язку таких правових категорій, як «юридична
процедура», «конституційно-правова процедура» та «парламентська
процедура» (підрозділ 1.1). Порівняльно-правовий метод використано для
порівняння нормативно-правового регулювання парламентських процедур в
державах-членах Європейського Союзу та Україні і тенденцій їх розвитку
(підрозділ 1.3), а також дослідження парламентських процедур щодо
формування і діяльності уряду в цих державах (підрозділи 1.3, 2.1–2.3). Із
застосуванням системно-структурного методу було досліджено реалізацію
парламентських процедур щодо формування, контролю за діяльністю та
відповідальністю уряду в Україні (підрозділи 3.1–3.3).

Кожен із охарактеризованих методів використано в органічному
поєднанні з іншими, що дало змогу сформувати цілісну методологічну систему
дослідження, яка в свою чергу обумовила всебічність, повноту та
об’єктивність отриманих результатів.

Нормативною основою дослідження стали Конституція України,
Регламент Верховної Ради України, закони України, рішення Конституційного
Суду України, національні нормативно-правові акти підзаконного характеру,
конституції, органічні закони, регламенти парламентів (палат парламентів),
звичайні закони, конституційно-правові звичаї, прецеденти, підзаконні
нормативно-правові акти зарубіжних країн, що регулюють парламентські
процедури.

Теоретичною основою роботи є праці вітчизняних вчених-правників:
М.О. Баймуратова, Ю.Г. Барабаша, О.В. Батанова, О.П. Васильченко,
А.З. Георгіци, І.В. Грищенко, О.П. Євсєєва, В.С. Журавського, А.М. Колодія,
К.О. Колесник, О.О. Майданник, О.В. Марцеляка, Р.С. Мартинюка,
Н.А. Мяловицької, Р.М. Павленка, В.Ф. Погорілка, С.Г. Серьогіної,
І.Є. Словської, О.В. Совгирі, Ю.М. Тодики, В.М. Шаповала,
Ю.С. Шемшученка, О.Ф. Фрицького, О.Н. Ярмиша; а також зарубіжних
вчених-юристів: В.В. Маклакова, Г.М. Роберта, І.Н. Рязанцева,
М.С. Смольянова, І.М. Степанової, М.К. Топоркової, Б.М. Топорніна та ін.
Роботи цих вчених створили методологічну та науково-теоретичну базу для
проведення аналізу парламентських процедур щодо функціонування уряду
України та урядів держав-членів Європейського Союзу, визначення
проблемних питань їх реалізації.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота
є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів
пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки конституційного права
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дослідити парламентські процедури у сфері формування та діяльності уряду в
Україні та державах-членах Європейського Союзу, визначити проблемні
питання, що виникають при реалізації парламентських процедур щодо
Кабінету Міністрів України та сформулювати авторське бачення шляхів їх
вирішення.

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових
наукових положень, висновків, рекомендацій, а саме:

вперше:
– репрезентовано поняття контрольних парламентських процедур за

діяльністю уряду як різновиду конституційно-правових процедур, що являють
собою чітко визначену конституцією та законами унормовану модель
алгоритму послідовних юридично значущих процесуальних дій парламенту,
його палат або парламентських органів, депутатів, спрямованих на перевірку
діяльності вищого органу виконавчої влади на відповідність законодавству
держави, та наслідками яких, у разі виявлення порушень, є застосування
відповідних санкцій;

– сформульовано поняття парламентських процедур притягнення до
відповідальності уряду, під якими слід розуміти різновид конституційно-
правових процедур, що являють собою чітко визначену конституцією та
законами унормовану модель алгоритму послідовних юридично значущих
процесуальних дій парламенту (палати парламенту), спрямованих на
прийняття рішення про відставку уряду або його окремих членів з метою
забезпечення стабільності та ефективності функціонування виконавчої влади;

– запропоновано авторську інтерпретацію обумовленості процесів
конституційної модернізації парламентських процедур у сфері формування і
діяльності Кабінету Міністрів України реалізацією стратегічної мети України
на поступове набуття повноправного членства в Європейському Союзі;

– визначено напрями удосконалення конституційно-правового
регулювання парламентських процедур у сфері формування і діяльності уряду
України з метою подолання конституційних криз у сфері розподілу та
здійснення публічно-владних повноважень і запропоновано внести зміни до
Конституції та законодавства України передбачивши інститут резолюції
недовіри окремому члену Кабінету Міністрів України більшістю від
конституційного складу Верховної Ради України та можливість постановки
питання про прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України більше
одного разу протягом однієї сесії або року з дня затвердження Програми
діяльності уряду у тому разі, якщо пропозиція щодо цього питання буде
винесена більшістю, а прийнята 2/3 від конституційного складу Верховної
Ради України;

удосконалено:
– визначення Регламенту Верховної Ради України як передбаченого

Конституцією України нормативно-правового акту, який приймається
парламентом та закріплює порядок роботи Верховної Ради України,
формування її внутрішніх органів та державних органів, в утворенні яких бере
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участь єдиний орган законодавчої влади, процедури розгляду інших питань,
віднесених до його повноважень;

– поняття парламентської процедури як самостійного різновиду
конституційно-правових процедур, що має соціальний характер,
регламентується відповідними нормативно-правовими актами та іншими
джерелами права, являє собою унормовану модель алгоритму послідовних
юридично значущих процесуальних дій парламенту, його палат або
парламентських органів чи окремих депутатів та спрямована на досягнення
певної мети (результату);

– наукові позиції щодо визначення певних етапів (стадій) процедури
формування уряду, таких, як: призначення голови уряду, призначення
міністрів, інвеститура. Зроблено висновок, що ці етапи представлені
різними моделями та складаються з низки взаємопов’язаних між собою
підетапів;

– дефініцію парламентської інвеститури уряду як процедури надання
парламентом (нижньою палатою парламенту) довіри голові уряду або всьому
його складу у формі затвердження програми діяльності уряду або надання
згоди на його призначення;

– характеристику ознак парламентської відповідальності уряду та
визначення на підставі цих ознак її поняття як відповідальності, що може мати
як юридичний, так і політичний характер, полягає в прийнятті парламентом
рішення щодо відставки уряду або його окремих членів в порядку і формах,
передбачених конституцією та законами держави з метою забезпечення
стабільності та ефективності функціонування виконавчої влади;

– наукові позиції щодо наявності певних обмежень відносно
застосування механізму парламентської відповідальності уряду у формі
вотуму недовіри (резолюції осуду) для забезпечення політичної стабільності й
попередження занадто частої зміни урядів;

дістали подальшого розвитку:
– теоретико-правове дослідження ознак парламентських процедур, таких

як: соціальний характер; самостійний різновид конституційно-правових
процедур; нормативна визначеність; структурований характер; спрямованість
на досягнення певної мети, результату;

– класифікація парламентських процедур за наступними критеріями:
джерелом закріплення; цільовим призначенням; правовими формами
діяльності; суб’єктом реалізації; об’єктом реалізації; методом правового
регулювання; порядком проведення; терміном дії; тривалістю реалізації;
змістом;

– класифікація інституту інвеститури уряду за такими критеріями як:
форми реалізації парламентської інвеститури; суб’єкт отримання інвеститури;
строк її отримання; обов’язковість одержання;

– дослідження процедур здійснення парламентського контролю за
виконавчою владою через депутатські запити, звернення і запитання;
інтерпеляцію; діяльність парламентських комітетів, тимчасових слідчих
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комісій (парламентські розслідування); звіти уряду; парламентські слухання та
дебати; контрольні повноваження щодо нормотворчої діяльності уряду
(контроль за делегованим законодавством);

– порівняльно-правовий аналіз такої форми парламентської
відповідальності урядів в державах-членах Європейського Союзу як вотум
недовіри (резолюція осуду);

– аналіз законодавства України, що закріплює процедури формування
Верховною Радою України Кабінету Міністрів України, порядок здійснення
парламентом контролю за його діяльністю та процедури парламентської
відповідальності уряду, на підставі чого запропоновано зміни до Конституції
України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та Регламенту
Верховної Ради України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:

– у науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації
можуть бути застосовані для подальших досліджень парламентських
процедур, конституційно-правового статусу Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України;

– у правотворчості – сформульовані в дисертації висновки та
рекомендації можуть бути використані для удосконалення положень
Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про Кабінет Міністрів
України», інших нормативно-правових актів відповідно до поданих у роботі
пропозицій (довідка Верховної Ради України від 15 березня 2018 р.);

– у правозастосовній діяльності – в роботі Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України, формуванні правової культури політичних і
громадських діячів;

– у навчальному процесі – матеріали дисертації знайдуть застосування
при підготовці підручників та навчальних посібників і викладанні дисциплін
«Конституційне право України», «Конституційне процесуальне право
України», «Парламентське право», «Вищі органи сучасної держави», «Сучасні
проблеми конституційного права» та інших дисциплін й спецкурсів
конституційно-правового характеру.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки були оприлюднені
дисертантом на міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема:
Міжнародній науково-практичній конференції «Правоохоронна функція
держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми» (м. Харків,
25 листопада 2016 р., тези опубліковано), ІХ Міжнародній науково-практичній
конференції «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 20–22 квітня 2017 р.,
тези опубліковано), Х Міжнародній науково-практичній конференції
«Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 19–21 квітня 2018 р., тези
опубліковано), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.,
тези опубліковано).
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Публікації. Основні положення та результати дисертаційного
дослідження відображено у 5 статтях, опублікованих у наукових фахових
виданнях України та зарубіжних збірниках наукових праць, а також 4 тезах
доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох
розділів, поділених на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних
джерел та додатків. Повний обсяг роботи становить 223 сторінки, з них
основний текст дослідження – 204 сторінки. Список використаних джерел
складається з 187 найменувань і займає 17 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовується вибір теми дослідження, з’ясовується зв’язок
роботи з науковими програмами, планами, темами, розкриваються мета,
завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна та практичне
значення одержаних результатів, наводяться дані про їх апробацію та
публікації.

Перший розділ «Конституційно-правова природа парламентських
процедур» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та зміст парламентських процедур»
досліджено такий різновид конституційно-правових процедур, як
парламентські процедури, які покликані: по-перше, визначити найбільш
доцільний та ефективний порядок функціонування парламенту як
представницького, законодавчого та контролюючого органу державної влади;
по-друге, сприяти завдяки чітко визначеним послідовним діям парламенту
реалізації його повноважень та втіленню в життя суспільства найважливіших
конституційних принципів, що лежать в основі організації та
функціонування публічної влади (демократизму, правового та соціального
характеру держави тощо), розвитку громадянського суспільства.

У підрозділі 1.2 «Види парламентських процедур» зазначено, що
парламентські процедури зумовлені багатьма чинниками та
характеризуються багаточисельністю і різноманіттям. Враховуючи
вищезазначене, в роботі надано розгорнуту характеристику парламентських
процедур на прикладі законодавства України та держав-членів
Європейського Союзу (далі – ЄС) і здійснено їх класифікацію за такими
критеріями: 1) джерелом закріплення – парламентські процедури, що
містяться: а) у нормативно-правових актах (конституції держави, органічних
законах, регламентах парламенту або палат парламенту, звичайних законах);
б) у нормативно-правових договорах; в) мають характер прецеденту;
г) існують у формі конституційного звичаю; 2) цільовим призначенням –
регулятивні та охоронні; 3) правовими формами діяльності – правотворчі,
установчі, правозастосовні і контрольні парламентські процедури;
4) суб’єктом реалізації – внутрішньопарламентські та міжінституційні;
5) об’єктом реалізації – такі, що використовуються при вирішенні питань, які
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стосуються внутрішньодержавних зносин та ті, що стосуються зовнішніх
зносин; 6) методом правового регулювання – альтернативні та
безальтернативні; 7) порядком проведення – обов’язкові і факультативні;
8) терміном дії – строкові, відносно строкові та безстрокові; 9) тривалістю
реалізації – повні і скорочені; 10) змістом – загальні і спеціальні.

У підрозділі 1.3 «Правове регулювання парламентських процедур в
країнах Європейського Союзу та Україні» встановлено, що парламентські
процедури врегульовані низкою джерел права, зокрема: нормативно-
правовими актами, нормативно-правовими договорами, правовими
прецедентами та правовими звичаями. Зазначено, що основним джерелом
закріплення парламентських процедур як у більшості держав-членів ЄС, так і в
Україні є нормативно-правовий акт. З урахуванням такого критерію, як
юридична сила, досліджено наступні групи нормативно-правових актів:
конституція (основний закон держави); органічні закони; регламент
парламенту або палати парламенту; звичайні закони; підзаконні нормативно-
правові акти.

Доведено, що основу нормативно-правового регулювання
парламентських процедур становить конституція держави, в якій зазвичай
містяться загальні норми, що регламентують основні парламентські процедури
(питання скликання та розпуску парламенту; проведення його засідань;
формування парламентських органів; порядку формування уряду та
здійснення контрольних повноважень тощо). Більш детально порядок
функціонування парламенту (палат парламенту) регулюється такими
джерелами, як регламенти та закони. Деякі аспекти реалізації парламентських
процедур можуть бути врегульовані й підзаконними нормативними актами,
прийнятими парламентом.

В роботі досліджуються й менш поширені джерела права, які також є
джерелом закріплення парламентських процедур: нормативно-правовий
договір, правовий звичай, правовий прецедент та правова доктрина.

Другий розділ «Конституційно-правове регулювання
парламентських процедур щодо уряду в державах-членах Європейського
Союзу» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1 «Парламентські процедури щодо формування уряду в
країнах Європейського Союзу» зазначається, що для більшості держав-членів
ЄС властивою є парламентська модель формування уряду, за якою уряд
утворюється на партійній основі з визначальною роллю парламенту і
формалізованою роллю глави держави у цьому процесі і яка характеризується
відповідними етапами (стадіями) формування уряду. Перша стадія –
призначення голови уряду, яка в свою чергу представлена декількома
моделями та складається з низки підетапів.

Друга стадія (етап) формування уряду – призначення міністрів –
представлена двома моделями. Перша: міністри призначаються главою
держави за поданням глави уряду або за умови контрасигнації акту про
призначення членів уряду главою уряду. Друга: міністри призначаються
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парламентом (нижньою палатою парламенту) за поданням глави уряду. Для
більшості держав-членів ЄС властива саме перша модель.

Третя стадія – інвеститура (надання вотуму довіри новосформованому
уряду) – властива не усім вищезазначеним державам, вона має свої
особливості та види. В роботі здійснено класифікацію інвеститури уряду за
такими критеріями, як форма реалізації, суб’єкт отримання, строк та
обов’язковість отримання, розглянуто її специфіку в різних країнах.

У підрозділі 2.2 «Контрольні парламентські процедури за діяльністю
уряду» зазначено, що окрім можливості впливати на формування уряду
парламенти в усіх державах-членах ЄС мають ще й доволі широкі
повноваження в сфері здійснення контролю за його діяльністю. Встановлено,
що зарубіжний досвід конституціоналізму характеризується цілим комплексом
конституційно-правових форм здійснення парламентами контролю за
виконавчою владою. Найпоширенішими з них є: депутатські запити, звернення
і запитання; інтерпеляція; діяльність парламентських комітетів, тимчасових
слідчих комісій (парламентські розслідування); звіти уряду; парламентські
слухання та дебати; контрольні повноваження щодо нормотворчої діяльності
уряду (контроль за делегованим законодавством).

Доведено, що застосування вищезазначених форм парламентського
контролю у державах ЄС має свої особливості, обумовлені формою
державного правління, специфікою організації парламенту, обсягом його
повноважень та іншими факторами. Однак об’єднуючою рисою є безумовне
визнання права парламенту здійснювати контроль з найбільш важливіших
суспільних питань у певних процедурних формах, передбачених конституцією
та деталізованих чинним законодавством.

У підрозділі 2.3 «Парламентські процедури щодо відповідальності
урядів в державах-членах Європейського Союзу» дається визначення та
аналізуються ознаки парламентських процедур щодо притягнення до
відповідальності уряду в державах-членах Європейського Союзу.

Доведено, що до форм парламентської відповідальності уряду слід
віднести вотум недовіри (резолюція осуду), вотум довіри (резолюція довіри) та
імпічмент. Найбільш поширеною формою парламентської відповідальності
урядів в державах-членах ЄС є вотум недовіри (резолюція осуду). Досліджено
такі різновиди вотуму недовіри (резолюції осуду): конструктивний та
деструктивний, колективний та індивідуальний.

Зазначено, що з метою забезпечення політичної стабільності
конституціями держав-членів ЄС передбачені певні обмеження щодо
застосування інституту парламентської відповідальності уряду у формі вотуму
недовіри (резолюції осуду). Зокрема, це: ініціювання розгляду питання про
недовіру уряду членами парламенту або тієї палати парламенту, яка бере
участь у формуванні уряду; розгляд питання про недовіру не раніше
визначеного у конституції строку; обмеження часу, протягом якого
проводяться парламентські дебати щодо резолюції недовіри; схвалення цього
питання більшістю чи абсолютною більшістю голосів від складу парламенту
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(палати парламенту); можливість повторного ініціювання лише через певний
період часу.

Третій розділ «Особливості конституційно-правового регулювання
парламентських процедур щодо уряду в Україні» складається з трьох
підрозділів.

У підрозділі 3.1 «Конституційно-правове регулювання парламентських
процедур щодо формування Кабінету Міністрів України» зазначено, що
Україні, як парламентсько-президентській республіці, властива парламентська
модель формування уряду, яка передбачає його формування за результатами
парламентських виборів. Формування вітчизняного уряду охоплює декілька
етапів (стадій) і визначене відповідними парламентськими процедурами.
Перший етап – призначення голови уряду – складається з низки підетапів та
представлений моделлю, за якої Прем’єр-міністр України призначається
парламентом за поданням Президента України. Другий етап – призначення
міністрів – характеризується моделлю, за якої члени уряду призначаються
парламентом за поданням голови уряду (Міністр оборони та Міністр
закордонних справ – за поданням глави держави), та також складається з
декількох підетапів. Останнім (третім) етапом формування уряду є вступ на
посаду його членів в порядку, встановленому Законом України «Про Кабінет
Міністрів України».

В роботі досліджено недоліки парламентської процедури формування
уряду в Україні та запропоновано шляхи усунення цих недоліків.

Підрозділ 3.2 «Специфіка контрольних парламентських процедур за
діяльністю уряду України» охоплює собою характеристику парламентських
процедур та проблемних питань щодо контролю за діяльністю Кабінету
Міністрів України.

У ньому характеризуються наступні конституційно-правові форми
здійснення парламентського контролю за вищим органом виконавчої влади:
депутатські запити, депутатські звернення та розгляд Верховною Радою
України питань, пов’язаних з депутатськими запитами та депутатськими
зверненнями; розгляд питання про схвалення Програми діяльності Кабінету
Міністрів України; розгляд парламентом звітів і доповідей Кабінету Міністрів
України; «година запитань до Уряду»; діяльність комітетів і тимчасових
спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;
проведення парламентських слухань.

Підрозділ 3.3 «Нормативно-правове регулювання парламентських
процедур щодо форм відповідальності Кабінету Міністрів України» охоплює
собою характеристику процедури застосування такої форми парламентської
відповідальності уряду України, як резолюція недовіри, яка має деструктивний
характер та процедурно складається з двох етапів. Перший етап – підготовка
до розгляду Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету
Міністрів – полягає в ініціюванні питання про відповідальність уряду;
формулюванні комітетами парламенту запитань до нього; підготовці і
направленні урядом інформації щодо порушених питань; розгляді на рівні
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комітетів парламенту питання про відповідальність уряду; включенні питання
про відповідальність Кабінету Міністрів України до порядку денного сесії
парламенту. Другий етап – розгляд Верховною Радою питання про
відповідальність Кабінету Міністрів України – містить такі підетапи, як:
доповідь ініціатора питання про відповідальність уряду; виступ голови уряду;
виступи представників комітетів та депутатських фракцій; голосування щодо
прийняття резолюції недовіри.

Обґрунтовано висновок, що застосування такої основної форми
парламентської відповідальності Кабінету Міністрів України як деструктивний
вотум (резолюція) недовіри не заперечує можливості запровадження інших
форм, що властиві та успішно застосовуються в державах-членах
Європейського Союзу.

ВИСНОВКИ

У дисертації проведено теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукового завдання, що полягає в дослідженні та характеристиці
парламентських процедур у сфері формування та діяльності уряду в Україні та
державах-членах ЄС. За результатами дослідження одержані висновки, які
мають теоретичне та практичне значення:

1. Поняття «процедура» вживається в різноманітних значеннях та
контекстах. Найбільш суттєвого поширення воно набуло в юриспруденції, де
такий вид процедури прийнято класифікувати на конституційно-правову,
адміністративно-правову, цивільно-правову тощо. Конституційно-правові
процедури, що відносяться до питань порядку роботи парламенту в науці
конституційного права отримали назву «парламентські процедури» і їм
властиві наступні ознаки: 1) вони мають соціальний характер; 2) становлять
собою самостійний різновид конституційно-правової процедури, яка в свою
чергу є різновидом юридичної процедури; 3) характеризуються нормативною
визначеністю, регламентуються відповідними нормами права; 4) являють
собою унормовану модель алгоритму послідовних юридично значущих
процесуальних дій суб’єктів їх реалізації (мають внутрішню організацію,
структуру); 5) спрямовані на досягнення певної мети і внаслідок їх реалізації
досягається певний результат.

2. Парламентські процедури характеризуються різноманіттям, їх можна
класифікувати за різними критеріями. Залежно від належності держави до
певної правової сім’ї парламентські процедури визначаються цілою низкою
джерел права: нормативно-правові акти, нормативно-правові договори,
правові прецеденти та правові звичаї.

В Україні нормативно-правове регулювання парламентських процедур
охоплює Конституція держави, Регламент Верховної Ради України та такі
важливі за правовою природою Закони України, як «Про комітети Верховної
Ради України», «Про статус народного депутата України», «Про Кабінет
Міністрів України» та ін. Окремі процедурні питання реалізації парламентом
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своїх функцій врегульовані підзаконними нормативними актами, прийнятими
українським парламентом (Положення про Апарат Верховної Ради України,
Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про
помічника-консультанта народного депутата України» тощо).

3. Залежно від ступеня участі парламенту й глави держави в процесі
формування уряду виділяють різні моделі його формування (найчастіше –
парламентську і позапарламентську). Оскільки держави-члени ЄС
представлені парламентськими або змішаними формами правління, їм
властиво переважно саме парламентська модель формування уряду.

4. Під процедурами парламентського контролю за діяльністю уряду слід
розуміти різновид конституційно-правових процедур, що являє собою чітко
визначену конституцією та законами унормовану модель алгоритму
послідовних юридично значущих процесуальних дій парламенту, його палат
або парламентських органів, депутатів, спрямованих на перевірку діяльності
вищого органу виконавчої влади на відповідність законодавству держави, та
наслідками яких, у разі виявлення порушень, є застосування відповідних
санкцій.

У конституційній практиці держав-членів ЄС розроблено
і застосовується комплекс конституційно-правових форм здійснення
парламентами ефективного контролю за урядом та процедур їх реалізації.
Найпоширенішими серед них є: депутатські запити, звернення і запитання;
інтерпеляція; діяльність парламентських комітетів, тимчасових слідчих
комісій (парламентські розслідування); звіти уряду; парламентські слухання та
дебати; контрольні повноваження щодо нормотворчої діяльності уряду
(контроль за делегованим законодавством).

5. Фактором, від якого значною мірою залежить ефективність
функціонування уряду, є наявність дієвих інституціональних механізмів його
відповідальності. Під парламентською відповідальністю уряду розуміють
відповідальність, яка може мати як юридичний, так і політичний характер,
полягає в прийнятті парламентом рішення щодо відставки уряду або його
окремих членів в порядку і формах, передбачених конституцією та законами
держави, з метою забезпечення стабільності й ефективності функціонування
виконавчої влади.

Парламентські процедури притягнення до відповідальності уряду –
різновид конституційно-правових процедур, що являють собою чітко
визначену конституцією та законами унормовану модель алгоритму
послідовних юридично значущих процесуальних дій парламенту (палати
парламенту), спрямованих на прийняття рішення про відставку уряду або його
окремих членів з метою забезпечення стабільності та ефективності
функціонування виконавчої влади.

6. Україні властива парламентська модель формування уряду, яка
охоплює декілька етапів цього процесу. Першим етапом у формуванні уряду
України є призначення Прем’єр-міністра України. Другий етап формування
Кабінету Міністрів України – призначення міністрів – представлений



13

моделлю, за умови якої міністри призначаються парламентом за поданням
голови уряду (Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України
за поданням глави держави). Цей етап можна поділити на декілька підетапів:
внесення коаліцією депутатських фракцій пропозицій щодо кандидатур до
складу Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністру України; внесення
Прем’єр-міністром України до Верховної Ради України подання про
призначення членів Кабінету Міністрів України і Президентом України про
призначення Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України;
зустріч кандидата на посаду члена Кабінету Міністрів України з
депутатськими фракціями; розгляд питання щодо призначення на посаду
членів Кабінету Міністрів України та прийняття рішення щодо них у формі
постанови. Третім етапом формування уряду є вступ на посаду його членів
шляхом принесення присяги на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Кабінет Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу після
складання присяги не менше ніж двома третинами від його складу.

7. Для України в цілому властивий комплекс конституційно-правових
форм здійснення парламентського контролю за виконавчою владою, що
вироблений в державах-членах ЄС. Зокрема, Верховною Радою України
застосовуються наступні форми: депутатські запити, депутатські звернення та
розгляд парламентом України питань, пов’язаних з депутатськими запитами та
депутатськими зверненнями; розгляд питання про схвалення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України; розгляд Верховною Радою звітів і
доповідей Кабінету Міністрів України; «година запитань до Уряду»; діяльність
комітетів і тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної
Ради України; проведення парламентських слухань.

8. Парламентська відповідальність уряду в Україні реалізується у формі
резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, яка має деструктивний
характер і не передбачає обов’язку парламенту пропонувати голову нового
вищого органу виконавчої влади одночасно з прийняттям резолюції недовіри
уряду.

Процедури винесення резолюції недовіри Кабінету Міністрів України
охоплюють декілька етапів: підготовка до розгляду Верховною Радою питання
про відповідальність Кабінету Міністрів України; розгляд Верховною Радою
питання про відповідальність Кабінету Міністрів України.

9. Незважаючи на достатньо детальне врегулювання на законодавчому
рівні процедур формування Кабінету Міністрів України, контролю за його
діяльністю та парламентської відповідальності уряду, вони, в той же час,
мають певні недоліки та практичні проблеми, які потребують свого
законодавчого вирішення. Зокрема:

– вітчизняним законодавством не визначено термін, упродовж якого
коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України вносить пропозиції
Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України; в
законодавстві відсутня вказівка на термін, впродовж якого Президент вносить
до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони
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України та Міністра закордонних справ України, а Прем’єр-міністр інших
членів Кабінету Міністрів України; Регламентом Верховної Ради України не
врегульовано засади формування, організації діяльності та припинення
діяльності коаліції депутатських фракцій. Ці недоліки потребують усунення
шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» та Регламенту Верховної Ради України;

– необхідно збільшити час, присвячений розгляду запитань до уряду, з
однієї години до трьох годин (запровадження «годин запитань до Уряду») та
привести у відповідність до цього ст.ст. 229, 230 Регламенту Верховної Ради;

– слід закріпити обов’язок бути присутнім під час проведення «годин
запитань до Уряду» на засіданні Верховної Ради України Прем’єр-міністра та
тих членів Кабінету Міністрів України, яких стосується визначена тема
запитань;

– потребує законодавчого врегулювання статус тимчасових слідчих та
тимчасових спеціальних комісій;

– вважаємо за необхідне удосконалити положення ст. 87 Конституції
України щодо неможливості розгляду питання про прийняття резолюції
недовіри більше одного разу протягом однієї сесії або року з дня затвердження
Програми діяльності Кабінету Міністрів і передбачити можливість постановки
такого питання навіть за означених умов, але в тому разі, якщо ця пропозиція
буде винесена більшістю, а прийнята 2/3 від конституційного складу
Верховної Ради України;

– потребує врегулювання на рівні Основного Закону України право
Верховної Ради України щодо прийняття резолюції недовіри окремому члену
Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної
Ради України;

– необхідно запровадити на конституційному рівні таку форму
парламентської відповідальності уряду, як вотум (резолюція) довіри, і в
Регламенті Верховної Ради України належним чином врегулювати порядок її
здійснення.

10. Конституційно-правова модернізація парламентських процедур у
сфері формування і діяльності Кабінету Міністрів України сприятиме
підвищенню ефективності функціонування вітчизняного уряду і реалізації
стратегічної мети України щодо поступового набуття повноправного членства
в Європейському Союзі.
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АНОТАЦІЯ

Лихачов Н.С. Парламентські процедури у сфері формування і
діяльності уряду в Україні та державах-членах Європейського Союзу. –
На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». –
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства
освіти і науки України, Київ, 2018.

Дисертація є одним з перших у вітчизняній правовій науці
дослідженням, присвяченим парламентським процедурам у сфері
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формування та діяльності уряду в Україні та державах-членах Європейського
Союзу. Проаналізовано конституційно-правову природу парламентських
процедур, розглянуто особливості правового регулювання парламентських
процедур щодо уряду в країнах Європейського Союзу. На підставі аналізу
вітчизняного законодавства характеризуються парламентські процедури у
сфері формування та діяльності Кабінету Міністрів України і робляться
висновки про необхідність удосконалення правового регулювання цього
питання.

Ключові слова: парламентські процедури, уряд, Кабінет Міністрів
України, держави-члени ЄС, формування уряду, контрольні парламентські
процедури, парламентська відповідальність уряду, вотум недовіри.

АННОТАЦИЯ

Лихачев Н.С. Парламентские процедуры в сфере формирования и
деятельности правительства в Украине и государствах-членах
Европейского Союза. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право». –
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства
образования и науки Украины, Киев, 2018.

Диссертация является одним из первых в отечественной правовой науке
исследований, посвященных парламентским процедурам в сфере
формирования и деятельности правительства в Украине и государствах-членах
Европейского Союза. В работе проанализирована конституционно-правовая
природа парламентских процедур, рассмотрены особенности парламентских
процедур относительно функционирования правительства в странах
Европейского Союза. На основании анализа отечественного законодательства
характеризуются парламентские процедуры в сфере формирования и
деятельности Кабинета Министров Украины и делаются выводы о
необходимости совершенствования правового регулирования этого вопроса.

Ключевые слова: парламентские процедуры, правительство, Кабинет
Министров Украины, государства-члены ЕС, формирование правительства,
контрольные парламентские процедуры, парламентская ответственность
правительства, вотум недоверия.

ANNOTATION

Lykhachov N.S. Parliamentary procedures regarding the formation and
functioning of the government in Ukraine and in the European Union member
states. – Retaining manuscript rights.

Thesis for obtaining a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.02
«Constitutional law; municipal law». – Taras Shevchenko National University of
Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.
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This dissertation is the first research in the domestic legal science devoted to
parliamentary procedures regarding the formation and functioning of the
government in Ukraine and in the European Union member states. The legal
constitutional nature of parliamentary procedures is analysed, the peculiarities of
legal constitutional regulations of parliamentary procedures in the EU member states
are considered, the legal characteristic of parliamentary procedures is given
regarding the formation, activity control and parliamentary responsibility of the
Cabinet of Ministers of Ukraine.

The research of the legal nature of parliamentary procedures is done by
disclosing the inherent features of the latter. Based on such grounds, the definition
of parliamentary procedures as an independent type of constitutional and legal
procedures that has a social character, regulated by the legal normative acts and
other sources of law, that is a standardized model of the algorithm of consecutive
legally significant procedural actions of the Parliament, its chambers or
parliamentary bodies or deputies and is aimed at achieving a certain result is given.

Considering the diversity of varieties of parliamentary procedures, their
classification is carried out according to the following criteria: source of
consolidation; purpose; legal forms of activity; subject of implementation; object
implementation; method of legal regulation; order of conducting; validity; duration
of implementation; content.

The paper examines the peculiarities of legal regulation of parliamentary
procedures in the European Union member states and Ukraine. It is noted that
parliamentary procedures are regulated by a number of sources of law, in particular:
normative legal acts, normative legal agreements, legal precedents and legal
customs. The author describes these sources and on the basis of their analysis, the
peculiarities of regulation of parliamentary procedures concerning formation and
activity of the governments of the EU member states are studied.

The study also analyses the procedures for exercising parliamentary control
over the government. Attention is paid to the procedures of implementing such
forms of parliamentary control as: deputy requests, appeals and questions;
interpellation; the functioning of parliamentary committees, temporary investigative
commissions (parliamentary inquiries); government reports; parliamentary hearings
and debates; supervisory powers over normative activities of the government
(control over delegated legislation).

The paper also defines and analyses the features of parliamentary procedures
for bringing to responsibility the governments in the European Union member states.
The following main forms of parliamentary responsibility of the government are
considered: a vote of no confidence (resolution of condemnation), a vote of
confidence or a resolution of trust (denial of trust of the government as a result of
initiating such question) and impeachment.

Based on the analysis of domestic legislation, parliamentary procedures are
described in the area of formation and functioning of the Cabinet of Ministers of
Ukraine. In particular, the parliamentary model of formation of the Cabinet of
Ministers of Ukraine is analysed; the procedures of implementation of the forms of
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parliamentary control provided by the Constitution and laws of Ukraine are
researched; the procedure for parliamentary accountability of the Cabinet of
Ministers of Ukraine is defined and its form is considered - a resolution of distrust.

The detailed description of features of the legal constitutional regulation of
parliamentary procedures for the formation and functioning of the Cabinet of
Ministers of Ukraine led to a conclusion about the need to improve the legal
regulation of this issue.

Key words: parliamentary procedures, government, Cabinet of Ministers of
Ukraine, member states of the European Union, formation of the government,
parliamentary control procedures, parliamentary responsibility of the government,
vote of no confidence.
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