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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Євроінтеграційні та трансформаційні процеси в
Україні вимагають нових інституційних підходів до визначення правового
статусу вищих органів та посадових осіб держави. Особливої уваги потребує
дослідження конституційно-правового статусу глави держави в контексті
принципу розподілу влади та особливостей його місця в системі стримування
та противаг. Це зумовлює необхідність комплексного дослідження
повноважень глави держави, у тому числі у законодавчій сфері. Оскільки
наразі у вітчизняній науці конституційного права проблематика повноважень
глави держави у законодавчій сфері досліджуються дещо «механічно» та
«стереотипно» і сьогодні в науці конституційного права відсутнє комплексне
дослідження усіх важливих аспектів участі глави держави у законодавчому
процесі.

Варто також відзначити, що актуальність роботи визначається, по-
перше, слабкою та недостатньо правовою регламентацією участі глави
Української держави у законодавчому процесі. Відсутність рамкового
Закону України «Про закони і законодавчу діяльність», наявність широких
дискреційних повноважень, невнормованість значної частини механізму
реалізації Президентом України права законодавчої ініціативи, права
промульгації закону та права вето стали підґрунтям для ситуаційного
прийняття главою держави рішення стосовно ухваленого парламентом
закону, виходячи з політичних, особистих або інших кон’юнктурних
міркувань, часто без урахування нагальних потреб держави та суспільного
інтересу.

По-друге, наразі наявні численні наукові дослідження окремих
аспектів участі Президента України у законодавчому процесі, відображені
у наукових працях вітчизняних та зарубіжних дослідників не можуть
надати цілісне уявлення про участь Президента України у законодавчому
процесі на сучасному етапі, особливо в умовах трансформації України з
президентсько-парламентської у парламентсько-президентську
республіку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана в рамках наукової теми «Доктрина права в
правовій системі України: теоретичний і практичний аспект» (№ 11БФ042-01,
номер державної реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з
1 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації
законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка
досліджується на юридичному факультеті Київського національного
університету імені Тараса Шевченка у період 2016–2018 рр. Тему
дисертаційної роботи затверджено вченою радою юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
22 .12.2014 р. (протокол № 4).
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у
визначенні поняття, сутності й особливостей законодавчого процесу та форм
участі глави держави на його різних стадіях. Це дасть змогу обґрунтувати
низку теоретичних положень, сформулювати висновки та надати практичні
рекомендації й пропозиції стосовно вдосконалення конституційних та
законодавчих норм, що регламентують перебіг законодавчого процесу в
Україні та участі в ньому глави Української держави.

Для досягнення поставленої мети в дисертації поставлено й вирішено
наступні основні завдання:

– визначити поняття, зміст законодавчого процесу та основні критерії
його класифікації;

– розкрити структуру законодавчого процесу;
– визначити зміст основних форм участі глав сучасних держав у

законодавчому процесі;
– розкрити систему суб’єктів права законодавчої ініціативи;
– проаналізувати досвід зарубіжних країн у сфері конституційно-

правового регулювання форм участі глави держави у законодавчому процесі та
з’ясувати доцільність і прийнятність його імплементації в законодавство
України;

– дослідити сучасний стан конституційно-правового регулювання участі
Президента України у законодавчому процесі та виявити наявні прогалини та
юридичні колізії;

– сформулювати низку системних пропозицій стосовно подолання
прогалин та усунення юридичних колізій у механізмі конституційно-правового
регулювання участі Президента України у законодавчому процесі.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у законодавчій сфері.
Предметом дослідження є конституційно-правове регулювання участі

глави держави у законодавчому процесі.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають

загальнонаукові й спеціально-наукові методи, застосування яких
обумовлюється комплексним підходом, що, врешті-решт, дало змогу
дослідити актуалізовані проблеми в діалектичній єдності їх соціального
змісту і юридичної форми. Під час розв’язання поставлених завдань
застосовувалася низка спеціальних методів наукового пізнання.
Гносеологічний метод дослідження дав змогу визначити поняття, природу
та зміст законодавчого процесу (підрозділ 1.1). Формально-логічний дав
можливість виявити недосконалість чинного правового регулювання участі
Президента України у законодавчому процесі (підрозділи 3.1–3.3), а у
поєднанні з індуктивним та дедуктивним методами – охарактеризувати
стадії законодавчого процесу (підрозділи 1.2; 2.1). За допомогою
структурно-функціонального та системно-структурного методів визначено
систему суб’єктів законодавчої ініціативи, узагальнено їхній внесок на
початковій стадії законодавчого процесу (підрозділ 2.1). Порівняльно-
правовий метод покладено в основу виявлення відмінностей та



3

співвідношення «сильного» та «слабкого» глави держави у законодавчому
процесі, а також компаративного аналізу відповідних норм вітчизняного та
європейського права (підрозділи 2.1; 3.1; 3.2). Формально-юридичний та
аналітичний методи застосовувалися для аналізу змісту та узагальнення
чинного конституційного законодавства, що регулює законодавчий процес в
Україні (підрозділи 3.1–3.3). Результатом застосування теоретико-
прогностичного методу стало обґрунтування та формулювання пропозицій і
рекомендацій щодо вдосконалення категоріального апарату науки
конституційного права з досліджуваної проблематики (підрозділи 1.1; 1.2).

Інформаційний базис роботи становлять Конституція та закони України,
інші нормативно-правові акти України, які прямо або опосередковано
регламентують участь Президента України у законодавчому процесі, а також
конституційне законодавство зарубіжних країн у цій сфері. Емпіричну базу
дослідження становлять офіційні статистичні дані про законодавчу діяльність
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Національного банку України, а також рішення та висновки Конституційного
Суду України.

Нормативною основою дослідження стали Конституція та закони
України, рішення Конституційного Суду України, національні нормативно-
правові акти підзаконного характеру, конституції, закони та підзаконні
нормативно-правові акти зарубіжних країн, що регулюють питання участі
глави держави у законодавчому процесі.

Теоретичною основою роботи є праці вітчизняних та зарубіжних вчених-
правників: А.С. Багряка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова, Я.О. Берназюка,
О.В. Богачової, А.Ш. Будагова, О.П. Васильченко, Ю.О. Волошина, Г.І. Дутка,
Н.Ю. Задираки, Д.С. Ковриженка, А.М. Колодія, Д.М. Кордика, І.С. Куненка,
Л.М. Легін, Дж. Локка, Д.В. Мазура, Б.В. Малишева, В.В. Маклакова,
О.В. Марцеляка, П.Т. Манюк, О.М. Мироненка, Н.А. Мяловицької,
Л.М. Олуйка, В.Ф. Погорілка, Ж.-Ж. Руссо, С.Г. Серьогіної, С.В. Скіць,
В.Е. Чиркіна, Р.В. Чорнолуцького, В.М. Шаповала, О.І. Ющика та ін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дане
наукове дослідження є одним з перших у вітчизняній юридичній науці
конституційного права комплексним дослідженням основних аспектів
теоретико-правового обґрунтування залучення глави держави до
законодавчого процесу та конституційно-правового регулювання участі
Президента України у ньому. За результатами здійсненого дослідження
сформульовано низку принципових наукових положень, висновків та
пропозицій:

уперше:
– сформульовано визначення поняття ««усічений» (за скороченою

процедурою) законодавчий процес»;
– обґрунтовано необхідність запровадження механізму законодавчої

контрасигнації проектів законів, які вносяться на розгляд Верховної Ради
України Президентом України;
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– запропоновано доповнити перелік актів Президента України
ветувальним актом, який має стати офіційною формою реагування глави
держави на прийнятий Верховною Радою України закон;

– здійснено класифікацію права законодавчої ініціативи залежно від
категорії проектів законодавчих актів, які може вносити від свого імені її
суб’єкт;

– доведено необхідність надання Президентові України права
часткового ветування прийнятого парламентом закону;

удосконалено:
– визначення поняття «законодавчий процес»;
– наявну у науковій літературі систему критеріїв класифікації сучасного

законодавчого процесу;
– наукові підходи щодо розуміння структури законодавчого процесу,

який складається з чотирьох стадій;
– визначення поняття суб’єкта права законодавчої ініціативи;
– наукові позиції стосовно класифікації вето глави держави за

критеріями можливості подальшої легітимізації законопроекту, предметом та
видом закону, що ветується;

– визначення понять «оприлюднення закону» та «опублікування
закону»;

– вироблену науковцями-правниками систему спеціальних принципів
застосування Президентом України права вето, додавши до неї принципи
формально-юридичної визначеності, об’єктивної необхідності,
передбачуваності (прогнозованості) та необов’язковості застосування;

дістали подальшого розвитку:
– конституційна теорія сутності законодавчого процесу у контексті

доктрини народного суверенітету;
– наукові підходи щодо конституційних інститутів «народна

законодавча ініціатива» та «народне вето»;
– рекомендації щодо імплементації позитивного досвіду правового

регулювання форм (способів) участі глави держави зарубіжних країн у
законодавчому процесі у національне право;

– пропозиції стосовно вдосконалення конституційно-правових норм, що
регламентують окремі аспекти участі Президента України у законодавчому
процесі, та містяться у Конституції України та Регламенті Верховної Ради
України;

– розуміння змісту, правових наслідків, а відтак і впливу рішень
Конституційного Суду України, у яких здійснено офіційне тлумачення
положень конституційно-правових актів та/або встановлено факт їх
конституційності чи неконституційності, на нормативне регулювання
законодавчого процесу в Україні.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного
дослідження полягає у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і
практичний інтерес і можуть бути використані у:
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– науково-дослідній сфері – для подальших досліджень теоретичних і
практичних проблем конституційно-правового регулювання статусу
Президента України та його повноважень у законодавчій сфері;

– правотворчості – для підготовки та внесення змін до низки
законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів у сфері правової
регламентації законодавчого процесу в Україні та участі у ньому глави
Української держави (Акт впровадження результатів дисертаційного
дослідження Марченка М.В. у законотворчу діяльність від 05.04.2018 р.
№ 04-29/15-781 (72006), підписаний главою Комітету з питань правової
політики та правосуддя Верховної Ради України Р.П. Князевичем);

– навчальному процесі – під час підготовки підручників, навчальних
посібників, навчальних програм, інших навчально-методичних матеріалів
із дисциплін «Конституційне право України», «Державне право зарубіжних
країн», «Парламентське право», інших дисциплін конституційно-правового
спрямування, спеціальних курсів з питань законодавчої діяльності.

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки
дослідження систематично обговорювалися на засіданнях кафедри
конституційного права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Теоретичні аспекти роботи використовувались автором у
практичній роботі в рамках навчального процесу.

Також основні положення, висновки, пропозиції та рекомендації,
сформульовані у дисертації, неодноразово доповідалися на національних і
міжнародних наукових та науково-практичних конференціях з подальшою
публікацією у наступних збірниках: «Норми права: соціологічні та
філософські проблеми конституційної реформи» (м. Київ, 16 листопада
2015 р.), «Актуальні проблеми державотворення в Україні» (м. Київ,
20 травня 2016 р.), «Історія вітчизняного та європейського
адміністративного права і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 2016 р., м. Львів, 11
листопада 2016 р.), «Правооохоронна функція держави: теоретико-
методологічні та історико-правові проблеми» (м. Харків, 25 листопада
2016 р.), «Актуальні проблеми державотворення в Україні» (м. Київ,
19 травня 2017 р.), «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його
викладання у вищих навчальних закладах України» (м. Київ, 22–23 червня
2017 р.), «Парламентські читання» (м. Київ, 26–27 травня 2017 р.).

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного
дослідження опубліковані у п’яти статтях у наукових фахових виданнях
(одна з яких у науковому виданні іноземної держави), затверджених Вищою
атестаційною комісією України та Міністерством освіти і науки України, та
у семи тезах доповідей на науково-практичних конференціях, зокрема шести
міжнародних.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу,
3 розділів, які містять 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел,
що налічує 173 найменування та додатків. Загальний обсяг дисертації
становить 206 сторінок, з яких основний текст займає 185 сторінок.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її зв’язок з науковими
програмами, планами, темами, визначено мету та завдання, об’єкт і предмет,
методи дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення
одержаних результатів, наведено дані про особистий внесок здобувача та
апробацію результатів дослідження та публікації.

Розділ 1 «Конституційно-правові засади законодавчого процесу»
складається із двох підрозділів, у яких надана конституційно-правова
характеристика законодавчого процесу, його співвідношення із суміжними
юридичними процесами, здійснюється детальний аналіз його складових.

У підрозділі 1.1 «Поняття й ознаки законодавчого процесу як одного з
напрямів функціонування сучасної держави» аналізується вся палітра
наукових підходів як вітчизняних, так і зарубіжних вчених стосовно
розуміння змісту дефініції «законодавчий процес». Акцентується увага на
тому, що законодавчий процес є складовою більш широкого поняття –
юридичний процес. Здійснено відмежування поняття «законодавчий процес»
від суміжних понять, зокрема «правотворчість», «правоутворенння»,
«правотворчий процес», «законотворчий процес», «законотворчість»,
«нормотворчість».

Законодавчий процес можна розглядати у двох розуміннях або вимірах:
вузькому і широкому. Перший – це упорядкована конституційно-правовими
нормами послідовність юридично значимих дій (процедур) спеціально
уповноважених суб’єктів з внесення, розгляду (обговорення), прийняття
закону та надання йому загальнообов’язкової юридичної сили (чинності). У
широкому розумінні законодавчий процес містить дві складові: одна – це
розробка, обговорення, прийняття закону; інша – його імплементація.

Одним з засобів посилення участі суспільства у законодавчому процесі
має стати запровадження таких юридичних механізмів як народна законодавча
ініціатива та народне вето.

У підрозділі 1.2 «Конституційно-правова природа стадій законодавчого
процесу» зазначається, що сучасний законодавчий процес характеризується
розгалуженістю, а відтак має складну, багаторівневу структуру. До системи
його стадій наразі можна віднести наступні: 1) здійснення уповноваженим
суб’єктом права законодавчої ініціативи; 2) попередній розгляд внесеного
уповноваженим суб’єктом законопроекту; 3) легітимізація законопроекту;
4) набуття законом чинності (легалізація).

На першій стадії законодавчого процесу відбувається реалізація
законодавчої ініціативи як можливості встановленого кола осіб вносити від
свого імені на розгляд парламенту законопроекти, законодавчі пропозиції та
поправки з наступним обов’язковим їх розглядом законодавчим органом.

Коло носіїв (суб’єктів) права законодавчої ініціативи є досить
обмеженим й закріплюється, як правило, Основним законом. Уніфікованими
суб’єктами права законодавчої ініціативи виступають парламентарії та уряд.
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Проте, у деяких випадках, до числа наділених цим правом належить й глава
держави.

Друга стадія законодавчого процесу складається з двох підстадій:
надходження законопроекту до керівника парламенту з наступним
спрямуванням його до відповідного (профільного) парламентського комітету
(комісії) та попередній (підготовчий) розгляд законопроекту відповідним
(профільним) парламентським комітетом (комісією).

На наступній стадії відбувається його легітимізація та юридизація, тобто
перетворення законопроекту у повноцінний нормативно-правовий акт вищої
юридичної сили – закон. Її умовно поділити на три підстадії (етапи): розгляд
законопроекту на пленарному засіданні парламенту, остаточне голосування за
законопроект у цілому та візування (підписання) закону очільником
парламенту і спрямування його на підпис главі держави.

На останній, яка складається з двох підстадій – підписання закону
главою держави чи його відхилення (ветування) та офіційне оприлюднення
(опублікування) закону – участь глави держави є загальновизнаною та
поширеною конституційною практикою. Промульгація закону главою
держави розглядається крізь призму системи стримувань і противаг.
Особливо такий підхід видається актуальним для тих держав, де глава
держави позбавлений можливості бути номінальним суб’єктом права
законодавчої ініціативи.

Розділ 2 «Місце глави держави у законодавчому процесі: зарубіжний
досвід» складається з двох підрозділів, у яких вивчається досвід зарубіжних
країн щодо позиціонування глави держави у законодавчому процесі, його
вплив на окремих стадіях законодавчого процесу та юридичний
інструментарій такого впливу в контексті можливості й доцільності
використання такого досвіду в Україні.

У підрозділі 2.1 «Система суб’єктів права законодавчої ініціативи»
розглядається питання упорядкування таких суб’єктів права законодавчої
ініціативи в зарубіжних країнах. Наразі своєрідним стандартом варто вважати
практику наділення правом законодавчої ініціативи парламентаріїв та уряд.
Участь народу як суб’єкта законодавчої ініціативи передбачена
конституційним законодавством лише деяких країн (Австрії, Білорусі,
Бразилії). У інших, як правило федеративних країнах (Німеччині, Італії,
США), цей інститут регламентується на рівні суб’єктів федерації або/та
регіональному рівні. Лише у окремих зарубіжних країнах ухвалено закони про
народну законодавчу ініціативу (Австрії, Іспанії).

Визнання інших органів влади чи державних або громадських інституцій
суб’єктами права законодавчої ініціативи не набуло значного поширення у
світі. Так, у низці країн (РФ, КНР) таким правом наділено судові органи. Така
законодавча ініціатива називається судовою ініціативою.

Подекуди, насамперед в країнах з федеративним устроєм та країнах, до
складу яких входять автономні утворення, правом законодавчої ініціативи
наділяються органи, які представляють інтереси територіальних колективів.
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Однак коло питань, з яких вони можуть вносити законопроекти до
загальнонаціонального парламенту, суттєво обмежений.

У підрозділі 2.2 «Місце і роль глави держави у законодавчому процесі в
зарубіжних країнах» висвітлюється питання участі у законодавчому процесі
глави держави як суб’єкта права законодавчої ініціативи.

Наразі в одних країнах президент або монарх має у своєму
розпорядженні достатньо потужний юридичний інструментарій для впливу на
перебіг законодавчого процесу й остаточний результат. Натомість, в інших
глава держави позбавлений можливості бути активним, впливовим учасником
законодавчого процесу. За цим критерієм бувають «сильні» та «слабкі» глави
держав. Безпосередньо у законодавчому процесі «сила» глави держави
проявляється у двох компонентах – праві законодавчої ініціативи та праві
вето. Місцем докладання зусиль глави держави відповідно є стадія реалізації
права законодавчої ініціативи та стадія набуття законом чинності. На інших
стадіях законодавчого процесу участь глави держави є мінімальною й
законодавчо неформалізованою.

Розділ 3 «Конституційно-правове регулювання повноважень
Президента України у законодавчій сфері» складається з трьох
підрозділів, у яких розкриваються особливості правової регламентації
повноважень Президента України у законодавчій сфері в Конституції
України та інших актах законодавства, аналізуються наявні «білі» плями у
конституційно-правовому регулюванні та пропонуються шляхи їх
усунення.

Наразі можна констатувати, що юридичний інструментарій Президента
України у законодавчій сфері складається з тріумвірату його конституційних
прав: 1) законодавчої ініціативи; 2) вето; 3) підписання та офіційного
оприлюднення (промульгації) законів. Відтак, українського президента можна
віднести до числа «сильних» глав держав.

У підрозділі 3.1 «Конституційно-правові аспекти реалізації
Президентом України права законодавчої ініціативи» розкривається зміст
права законодавчої Президента України, яке реалізується ним в межах його
конституційних повноважень. Наголошується, що хоча це право глави
держави й не належать до категорії фундаментальних, проте на певних
етапах законодавчого процесу воно може зіграти вирішальну роль у
подальшій долі законопроекту. Це право характеризується фактичною
необмеженістю можливості Президента України вносити від свого імені на
розгляд парламенту законопроекти майже з будь-якого питання, за винятком
державного бюджету. Крім того, глава Української держави наділений
абсолютною прерогативою – правом визначати законопроекти як
невідкладні, – а відтак наполягати на їх першочерговому розгляді
Верховною Радою України. Хоча подекуди такий підхід законодавця до
конституційно-правової регламентації права Президента України на
законодавчу ініціативу спричиняє конкуренцію між президентськими і
урядовими законопроектами.
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У підрозділі 3.2 «Вето Президента України як елемент системи його
конституційних повноважень у законодавчій сфері» досліджується
призначення й зміст вето Президента України та порядок його застосування.

Застосування права вето може мати місце на останній стадії
законодавчого процесу, утворюючи самостійну підстадію, яка має
факультативний характер – відхилення (ветування). Воно розглядається, з
одного боку, як невід’ємний елемент конституційної системи стримувань і
противаг, а з іншого – юридичний інструмент здійснення Президентом
України конституційного контролю, що обумовлено його статусом як гаранта
додержання Конституції України.

Наразі ключовою проблемою застосування главою Української
держави права вето до прийнятих Верховною Радою України законів є
недостатня унормованість цього процесу та невизначенність форми
накладення вето.

У підрозділі 3.3 «Специфіка конституційно-правового механізму
промульгації Президентом України законів» наголошується на особливостях
визначених Конституцією України процедури промульгації Президентом
України прийнятих Верховною Радою України законів.

Ознайомившись зі змістом прийнятого парламентом закону глава
держави ухвалює одне з двох можливих рішень: або ставить свій підпис під
ним і таким чином остаточно легалізує його, або відмовляться це зробити,
застосовуючи належне йому право вето та повертає такий закон назад до
парламенту для його повторного розгляду.

Чинне конституційне законодавство України досить абстрактно
регламентує саму правову процедуру підписання Президентом України
прийнятого Верховною Радою України закону. Тому ключовою проблемою на
даній стадії законодавчого процесу можна визнати недотримання главою
держави конституційно встановленого строку промульгації закону.

Наголошується, що наразі порядок промульгації Президентом України
законів нормативно визначається не законом, що було б цілком логічним і
природнім, а указами самого глави держави, що створює певні передумови для
зловживанням ним своїми конституційними повноваженнями на цьому етапі
законодавчого процесу.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено правові позиції та теоретичні узагальнення щодо
місця і ролі глави держави у законодавчому процесі, знайдено нове вирішення
поставленого наукового завдання – удосконалення конституційно-правового
регулювання форм участі Президента України у законодавчому процесі,
визначено систему засобів впливу глави Української держави на законодавчий
процес, досліджено сучасний стан правового забезпечення реалізації
Президентом України права законодавчої ініціативи, права вето та
промульгації прийнятих Верховною Радою України законів. За результатами



10

здійсненого наукового дослідження сформульовано низку наступних
висновків, пропозицій і рекомендацій:

1. У вузькому розумінні законодавчий процес – це упорядкована
конституційно-правовими нормами послідовність юридично значимих дій
(процедур) спеціально уповноважених суб’єктів з внесення, розгляду
(обговорення), прийняття закону та надання йому загальнообов’язкової
юридичної сили (чинності).

2. Основними критеріями класифікації сучасного законодавчого
процесу є суб’єкти законодавчого процесу, його предмет та тривалість
окремих стадій й процесу загалом.

Залежно від суб’єктів законодавчий процес доцільно поділити на:
а) народний (референдний або позапарламентський) законодавчий процес
стосовно актів, які приймаються всеукраїнським референдумом
(регламентується Конституцією України та Законом України «Про
всеукраїнський референдум»); б) парламентський законодавчий процес
стосовно законів, які приймає Верховна Рада України.

За предметом сучасний законодавчий процес поділяється на:
а) ординарний, під час якого приймаються чи скасовуються звичайні
(ординарні) закони, у тому числі й органічні, а також вносяться до них зміни і
доповнення; б) ревізійний, результатом якого є перегляд окремих положень
конституції шляхом прийняття відповідних конституційних законів;
в) конституційний (установчий), внаслідок якого з’являється новий Основний
закон держави.

У залежності від тривалості його окремих стадій та процесу загалом, а
також послідовності стадій законодавчого процесу, останній можна
класифікувати наступним чином: а) звичайний (класичний), коли
законопроект проходить усі стадії за встановленою (звичайною) процедурою
без застосування главою держави права вето; б) усічений (скорочений), коли
проект закону проходить певну стадію в дещо усіченому вигляді, тобто за
скороченою процедурою; в) повторний (бланкетний), коли глава держави
застосовує до прийнятого парламентом закону право вето та спрямовує його
знову до парламенту для повторного розгляду.

3. Науково обґрунтована структура законодавчого процесу повинна
мати наступний вигляд:

1) здійснення уповноваженим суб’єктом права законодавчої
ініціативи;

2) попередній розгляд внесеного уповноваженим суб’єктом
законопроекту:

2.1) надходження законопроекту до керівника парламенту та
спрямування його до відповідного (профільного) парламентського комітету
(комісії);

2.2) попередній (підготовчий) розгляд законопроекту відповідним
(профільним) парламентським комітетом (комісією);

3) легітимізація законопроекту:
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3.1) розгляд законопроекту на пленарному засіданні парламенту;
3.2) остаточне голосування за законопроект у цілому;
3.3) візування (підписання) закону головою парламенту та спрямування

його на підпис главі держави;
4) набуття законом чинності (легалізація):
4.1) підписання закону главою держави чи відхилення (ветування);
4.2) офіційне оприлюднення (опублікування) закону.
4. У залежності від категорії проектів законодавчих актів, які може

вносити від свого імені суб’єкт, право законодавчої ініціативи умовно можна
поділити на абсолютне та вибіркове (обмежене).

5. Суб’єкт права законодавчої ініціативи – це орган публічної влади
(його посадова особа), який наділений конституційним правом вносити від
свого імені на розгляд парламенту проекти законодавчих актів з подальшим
обов’язковим їх розглядом в рамках законодавчого процесу.

6. Надання парламентським комітетам (комісіям) права від свого імені
вносити на розгляд парламенту законопроект у порядку законодавчої
ініціативи має сенс лише в тому випадку, якщо подальший його розгляд
одразу відбуватиметься безпосередньо в сесійній залі.

7. Одним із шляхів посилення ролі носія суверенітету – народу – у
законодавчій діяльності є запровадження механізмів народної законодавчої
(правотворчої) ініціативи та народного вето. Народна законодавча ініціатива
– це форма безпосередньої участі народу як носія суверенітету і джерела
публічної влади у реалізації законодавчої функції держави шляхом внесення
від свого імені законопроектів до парламенту з подальшим обов’язковим їх
розглядом законодавчим органом у першочерговому порядку. Народне вето –
форма безпосередньої участі народу як носія суверенітету і джерела
публічної влади у реалізації законодавчої функції держави шляхом
відхилення (або заперечення) законопроекту (закону), попередньо
прийнятого парламентом.

8. Систему суб’єктів права законодавчої ініціативи у світі складають:
1) за місцем і роллю у законодавчому процесі: а) основні (домінантні)

суб’єкти права законодавчої ініціативи (уряд і парламентарії); б) другорядні
(субсидіарні) суб’єкти права законодавчої ініціативи (глава держави,
парламентські комітети (комісії), судові органи, органи представництва
інтересів територіальних громад); в) нетипові суб’єкти права законодавчої
ініціативи (прокуратура, економічні і соціальні ради, центральний
(національний) банк, церква тощо);

2) за колом питань, які можуть порушувати суб’єкти у своїх
законопроектах: а) суб’єкти із необмеженим правом законодавчої ініціативи;
б) суб’єкти із обмеженим правом законодавчої ініціативи.

9. Наразі, у світі за ступенем впливу глави держави на законодавчий
процес умовно можна виокремити дві групи країн: до першої належать країни
з «сильним» главою держави, до другої – зі «слабким» главою держави.

10. Вето глави держави умовно можна поділити:
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– залежно від можливості подальшої легітимізації (юридизації)
законопроекту неабсолютне (резолютивне) вето, бланкетне (відносне,
відкладальне, суспензивне), «кишенькове»;

– залежно від предмету закону, що ветується, на: а) загальне (повне);
б) вибіркове (часткове).

– залежно від виду закону, що ветується, на: а) повне; б) обмежене.
11. Вважаємо за доцільне уточнити предмет законодавчих ініціатив

Президента України, обмеживши його лише тими питаннями, які, згідно з
Конституцією України, належать до сфер його відповідальності як глави
держави, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, гаранта
державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (зовнішні зносини,
національна безпека, оборона, охорона державного кордону, громадянство,
амністія та/або помилування, державні нагороди тощо).

Вбачаємо необхідним закріпити за Президентом України право
законодавчої ініціативи у зазначених вище сферах із застосуванням нового,
раніше невідомого не тільки вітчизняній, а й зарубіжній конституційній теорії
і практиці, інституту законодавчої контрасигнації. Останню варто визначити
як скріплення проектів законів, що подаються главою держави у порядку
законодавчої ініціативи, підписом глави уряду та керівника міністерства, до
завдань і компетенції якого належить виконання такого закону.

12. Запропоновано внесення змін до Положення про порядок роботи з
законопроектами та іншими документами, що вносяться Президентом України
на розгляд Верховної Ради України, які б передбачали обов’язкову правову
експертизу (узгодження) підготовленого в Адміністрації Президента України
законопроекту з профільними академіями наук, науковими, науково-
дослідними установами, вищими навчальними закладами рівня університету
або академії та зацікавленими громадськими організаціями (у форматі
громадських слухань).

13. Враховуючи те, що Україна за формою державного правління є
парламентсько-президентською республікою, реформа інституту
законодавчої ініціативи має відображати наступне бачення: по-перше,
законодавець повинен змістити пріоритет серед суб’єктів права законодавчої
ініціативи з Президента України на Кабінет Міністрів України, змінивши
порядок їх згадування у ч. 1 ст. 93 на «…Кабінет Міністрів України, народні
депутати України, Президент України». По-друге, виходячи з принципу
розподілення сфер відповідальності в Україні між главою держави і урядом,
доцільно було б екстраполювати такий підхід і на інститут законодавчої
ініціативи. По-третє, Президент України повинен мати можливість
звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою внести протягом трьох
місяців законопроект з питання, яке належить до сфери відповідальності
Уряду України.

14. Вважаємо за доцільне поширити дію положень ч. 4 ст. 94 чинної
Конституції України на закони, щодо яких Президент України і не застосував
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право вето, але й не підписав у встановлені Конституцією терміни (так звані
«підвішені» закони).

15. Президент України повинен мати повноваження (сформульоване у
вигляді його конституційного обов’язку) підписувати закони, прийняті на
всеукраїнському референдумі, та офіційно їх оприлюднювати, проте без права
їх ветування.

16. Виходячи зі статусу Президента України як гаранта додержання
Конституції України, закріпленого у ч. 2 ст. 102 Основного закону України, та
наявних конституційних повноважень, його роль в рамках конституційного
положення «беручи до виконання» має зводитися до забезпечення та, певною
мірою, до створення належних умов для виконання прийнятих законів іншими
державними органами.

17. Оприлюднення закону – це доведення до загального відома всіх
суб’єктів права змісту прийнятого парламентом та підписаного главою
держави закону у будь-який спосіб (публікація у друкованих та/або
електронних засобах масової інформації, шляхом індивідуального розсилання
повідомлень абонентам телефонних та інших мереж зв’язку, надсилання
безпосереднім виконавцям листом, телеграмою, телефонограмою,
факсимільним чи іншим зв’язком, поширення в місцях масового скупчення
людей тощо).

Опублікування закону – це дії уповноваженого суб’єкта влади з
доведення змісту прийнятого парламентом та підписаного главою держави
закону до загального відома шляхом його відображення у друкованих засобах
масової інформації, яким в установленому законом порядку надано статус
офіційних.

18. У Конституції України має бути передбачена законодавча заборона
(неможливість) застосування Президентом України права вето стосовно
законів про державні символи, а також будь-яких інших ординарних законів,
прийнятих двома третинами від конституційного складу Верховної Ради
України, оскільки прийнявши такі закони кваліфікованою більшістю,
український парламент вже апріорі подолав можливе (потенційне) вето
Президента України щодо них.

19. Лист, у якому глава держави висловлює своє бажання відмовитися
від підписання закону, не можна вважати конституційним актом Президента
України, що має юридичні наслідки і може бути оскаржений у судовому
порядку. Він має бути замінений на «ветувальний акт».

20. До мотивів відмови Президента України у підписанні прийнятого
Верховною Радою України закону мають належати: невідповідність
прийнятого закону загалом або його окремого положення чи окремих
положень Конституції України; прийнятий парламентом закон вимагає
додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України, що не були
заплановані під час ухвалення Державного бюджету країни на рік; прийнятий
закон порушує основні права і свободи людини або суттєво і безпідставно
звужує їх обсяг чи зміст; прийнятий закон становить загрозу національній
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безпеці і обороні України або сприяє їх послабленню; прийнятий закон
порушує умови міжнародних договорів України, які уклала Україна та
ратифікувала Верховна Рада України.

21. Вважаємо за необхідне надати Президентові України право
часткового ветування прийнятих Верховною Радою України законів. У зв’язку
з цим, було б доцільним передбачити можливість підписання Президентом
України закону, щодо якого він застосував вибіркове вето, та набуття ним
чинності, за винятком тих його положень, які потрапили під дію вибіркового
вето.

22. Перелік спеціальних принципів застосування Президентом України
права вето доцільно було б доповнити принципами формально-юридичної
визначеності, об’єктивної необхідності, передбачуваності (прогнозованості) та
диспозитивності застосування.
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АНОТАЦІЯ

Марченко М.В. Конституційно-правове регулювання участі глави
держави у законодавчому процесі. – 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.

В дисертації розкривається зміст й правова природа законодавчого
процесу та досліджуються конституційно-правові засади участі глави держави
у ньому.

У роботі сформульовано поняття «законотворчий процес» та низки
інших суміжних дефініцій. Запропоновано та наповнено змістом абсолютно
нові, правові категорії – «ветувальний акт» та «законодавча
контрасигнація». Доповнено систему принципів застосування Президентом
України права вето. Проаналізовано зарубіжний досвід конституційно-
правової регламентації участі глав держав у законодавчому процесі та
наголошено на необхідності невідкладного вдосконалення вітчизняного
законодавства деталізувало б ключові аспекти участі Президента України у
законодавчому процесі.

Ключові слова: закон, законопроект, законодавчий процес, стадії, вето,
промульгація, парламент, законодавча ініціатива, оприлюднення.
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АННОТАЦИЯ

Марченко Н.В. Конституционно-правовое регулирование участия
главы государства в законодательном процессе. – 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.

В диссертации раскрывается содержание и правовая природа
законодательного процесса и исследуются конституционно-правовые основы
участия главы государства в нем.

В работе сформулировано понятие «законотворческий процесс» и ряда
других смежных дефиниций. Предложен и наполнено содержанием абсолютно
новые, правовые категории – «ветувальний акт» и «законодательная
контрасигнация». Дополнен систему принципов применения Президентом
Украины права вето. Проанализирован зарубежный опыт конституционно-
правовой регламентации участия глав государств в законодательном процессе
и отмечена необходимость безотлагательного совершенствования
отечественного законодательства детализировало бы ключевые аспекты
участия Президента Украины в законодательном процессе.

Ключевые слова: закон, законопроект, законодательный процесс,
стадии, вето, промульгация, парламент, законодательная инициатива,
обнародование.

SUMMARY

Marchenko M.V. Constitutional and legal regulation of the participation
of the head of state in the legislative process. – As a manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Sciences in Law by 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.

The thesis is devoted to clarifying the content and legal nature of the
legislative process as a version of the legal process and a comprehensive study
of the constitutional and legal bases for the participation of the head of state in
it.

The author’s understanding of such definitions as «legislative process»,
«legislative process», «law enforcement (implementation)» process, «subject of the
law of legislative initiative», «promulgation of the law», «publication of the law»,
etc., as well as a distinction has been made between the above-mentioned related
concepts. It is noted that the definition of «legislative process» should be understood
in two dimensions – narrow and broad. In addition, the proposed and content is
completely new, hitherto unknown to the domestic legal science, legal categories –
«Vetting Act» and «legislative contrasification». The system of principles of
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application by the President of Ukraine of the veto (which should specify the scope
of its application) is supplemented with four new ones: formal legal certainty,
objective necessity, predictability (predictability) and non-applicability of
application.

Particular attention in the dissertation is given to the identification of the
stages of the legislative process. In total, the modern legislative process consists of
four stages, which in turn are divided into seven sub-stages (stages). Such a
branched structure testifies to the complexity and complexity of the legislative
process.

The key stages in which the participation of the head of state has the greatest
influence on the nature and results of the legislative process are the first and last,
that is, the stage of legislative initiative and the coming into force (legalization) of
the law passed by the parliament. Due to his powers in the legislative sphere, he can
if not block, at least seriously slow down the passage of the bill in parliament and its
legalization.

A systematic analysis of foreign experience of constitutional and legal
regulation of certain aspects of the participation of heads of state in the legislative
process is carried out.

In the dissertation study, the place and role of the President of Ukraine as the
highest official in the legislative process, his interaction with the Parliament – the
Verkhovna Rada of Ukraine – and his other subjects are systematically analyzed. It
is noted that the head of the Ukrainian state takes an active position in the legislative
process and significantly influences the passage and adoption of bills in the
Ukrainian parliament. At the same time, it is stressed that such activity of the
President of Ukraine took place both in the conditions of the presidential-
parliamentary one, and this is also observed after Ukraine’s transition to the
parliamentary-presidential form of government.

Attention is drawn to the fact that the current powers of the President of
Ukraine, which he implements in the legislative process, are not clearly and
unequivocally regulated by the current Constitution of Ukraine. These powers are
characterized by a high degree of discretion, which in turn can become a factor
conducive to competition with other participants in the legislative process, in
particular regarding the implementation of the right of legislative initiative,
primarily by the Cabinet of Ministers of Ukraine. In the dissertation study, it is
proposed to streamline the right of legislative initiative of the head of state by
restricting the spheres of public life for which he is responsible (human rights,
defense, national security, foreign affairs, etc.). In addition, it is proposed to improve
the procedure for the application by the President of Ukraine of his constitutional
authority to apply the right of veto to laws passed by the Verkhovna Rada of
Ukraine with further sending them to parliament for reconsideration. The current
practice of vetting laws by writing a head of state to parliament is recognized as
irrational and inadequate to the principle of legal certainty. Instead, it is proposed to
replace this letter with the justification of the head of state’s refusal to sign the law
passed by the parliament with a vetting act that along with the decrees and orders of



18

the President of Ukraine will have a similar legal force. This, in turn, will enable its
judicial challenge in the presence of violations of the constitutional procedure for the
application of the veto.

The necessity of immediate adoption of the Law of Ukraine «On Laws and
Legislative Activity» was noted, the provisions of which detailed and normalized the
key aspects of the participation of the President of Ukraine in the legislative process.

Keywords: law, bill, legislative process, stages, veto, promulgation,
parliament, legislative initiative, publication.
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