МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

СЕРЬОГІНА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

УДК 342.3

ФОРМА ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ:
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

12.00.02 - конституційне право; муніципальне право

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук

Харків-2013

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі державного будівництва Національного
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство
освіти і науки України

Науковий консультант:

доктор юридичних наук, професор
Тодика Юрій Миколайовичі,
академік НАПрНУ
доктор юридичних наук, професор
Петришин Олександр Віталійович,
Національна академія правових наук України,
перший віце-президент, академік НАПрНУ

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор,
Колодій Анатолій Миколайович,
Національна академія внутрішніх справ,
начальник кафедри конституційного
та міжнародного права, член-кореспондент
НАПрНУ;
доктор юридичних наук, професор,
Лемак Василь Васильович,
Ужгородський національний університет,
перший проректор, член-кореспондент НАПрНУ;
доктор юридичних наук, професор,
Барабаш Юрій Григорович,
Національний університет «Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого»,
проректор з навчальної роботи, членкореспондент НАПрНУ.

Захист відбудеться « J p »
КЛ
2013 p. о /Û.Wroд. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному університеті «Юридична
академія України імені Ярослава Мудрого» за адресою: 61024, м. Харків, вул.
Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за адресою: 61024,
м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий « Ю » /WJ-KHI-/J?

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

2013 p.

В.П. Колісник

1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Р О Б О Т И
Актуальність теми дослідження. Радикальне оновлення всіх сторін
державного і суспільного життя об'єктивно зумовлює необхідність
перегляду усталених поглядів на ключові проблеми політико-правового
розвитку країни. Повною мірою це стосується й такої фундаментальної
категорії державознавства, як форма правління. Розбудова демократичної,
правової, соціальної держави в умовах посилення інтеграційних та
глобалізаційних процесів потребує формування сучасної доктринальної
бази, яка б враховувала новітні здобутки у сфері державотворення, у тому
числі й останні перетворення, що відбуваються в інституційнофункціональній організації державної влади. Адже на зламі тисячоліть
форми правління зазнали радикальних перетворень: дедалі сильніше
позначається загальна тенденція до відхилення від «класичних» моделей
республіканської й монархічної форм правління у бік «змішаних»,
«гібридних» моделей, котрі виявляють більшу гнучкість та ефективність у
нових політико-правових реаліях. Для України дана проблематика
актуалізується здійсненням конституційної реформи, адже її стрижнем є
удосконалення
існуючої форми правління, забезпечення
більшої
збалансованості та ефективності всіх підсистем державного апарату.
Вітчизняна юриспруденція має суттєві здобутки щодо наукового
осмислення форми правління як соціального та політико-правового
феномена, що можуть слугувати доктринальним підґрунтям для якісного
оновлення конституційного законодавства у даній сфері. У цьому контексті
слід зазначити тих учених-правознавців з України та інших країн СНД, які
розробили сучасну доктрину щодо форм правління, у т.ч.: С.С. Алексеева,
M.B. Баглая, А.Б. Венгерова, М.В. Вітрука, І.М. Гомерова, О.І. Козлову,
М.І. Козюбру, A.M. Колодія, О.Є. Кутафіна, В.В. Лазарева, B.B. Лемака,
O.B. Малько, М.І. Матузова, B.C. Нерсесянца,
О.В. Петришина,
B.C. Петрова,
A.C. Піголкіна,
В.Ф.
Погорілка,
П.М. Рабіновича,
О.Ф. Скакун, Б.О. Страшуна, Ю.М. Тодику, М.В. Цвіка, Л.С. Явича,
О.Н. Ярмиша та ін.
Значний внесок у розробку інституційного механізму реалізації
державної влади внесли С.А. Авакьян, М.О. Баймуратов, М.Й. Байтін,
Ю.Г. Барабаш, Ю.М. Бисага, Ю.П. Битяк, Г.О. Василевич, О.Ю. Волошин,
Б.М.
Габричидзе,
А.З.
Георгіца,
В.П. Колісник,
А.М.Колодій,
В.В. Копєйчиков, О.Л. Копиленко, Л.О. Корчевна, О.О. Кутафін, В.О. Лучін,
П.М. Любченко, О.В. Марцеляк, Н.Р. Нижник, І.В. Процюк, В.М. Селіванов,
О.В. Скрипнюк,
В.Л. Федоренко,
О.Ф. Фрицький,
B.C. Чиркін,
Ю.С. Шемшученко та ін.
Окремої уваги заслуговують праці вчених-юристів, які займаються
дослідженням теоретичних і конституційно-правових засад форми
правління: С.К. Бостана, Е.П. Григоніса, О.І. Денисова, О.І. Зазнаєва,
М.О. Кулькова, Л.Р. Симонішвілі, О.В. Харченко, В.І. Червонюка, В.М.
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Шаповала та ін. Проте теоретичні та конституційно-правові засади форми
правління остаточно не сформовані, нез'ясованими залишаються її
елементи, характеристики сучасних моделей, способи конституційноправового закріплення тощо. Існує потреба в суттєвому розширенні
наукової та нормативно-правової бази досліджень у даній сфері шляхом
долучення до наукового обігу праць сучасних фахівців із питань
конституційної інженерії та інституційно-функціональної організації
державної влади з країн Північної Америки та Західної Європи, у т.ч. А.
Адаска, С. Бейлі, Л. Йохансена, Дж. Кері, Дж. Лінца, В. Мейєрса,
Л. Меткалфа, О. Норгаарда, Дж. Сарторі, М. Шугарта та ін. Це дає змогу
вивести наукову дискусію на якісно новий рівень, актуалізувати її до рівня
пошуку відповідей на новітні виклики державності, спричиненні
формуванням інформаційного, глобалізованого суспільства, і перейти до
передбачення перспектив державного будівництва з урахуванням останніх
суспільно-політичних та соціально-економічних трансформацій, що
відбуваються у світі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт
кафедри
державного
будівництва
Національного
університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», у межах
цільової комплексної програми «Конституційно-правові проблеми
забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної
влади в Україні» № 0111и000966. Тема дисертації затверджена вченою
радою Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого, протокол № 5 від 20 грудня 2002 р.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка цілісної
концепції форми правління, комплексна характеристика існуючої в Україні
форми правління та визначення загальних підходів щодо її вдосконалення з
урахуванням сучасних політико-правових реалій. Для досягнення вказаної
мети було поставлено такі задачі:
- простежити еволюцію наукових поглядів на форму правління від
античності до сьогодення; сформулювати авторське визначення форми
правління як політико-правового феномена;
- визначити основні елементи форми правління; удосконалити
класифікацію форм правління шляхом розширення кола критеріїв поділу;
- охарактеризувати форму правління як інститут конституційного
права; з'ясувати основні підходи до конституційно-правового закріплення
форми правління в державах сучасного світу;
- розкрити порядок формування вищих органів державної влади як
елемент форми правління;
- з'ясувати особливості відповідальності уряду як елемента форми
правління;
- охарактеризувати взаємовідносини між органами державної влади і
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населенням як елемент форми правління;
- визначити особливості розподілу компетенції між органами
державної влади в аспекті форми правління;
- здійснити історичну реконструкцію процесу еволюції форми
правління незалежної України;
- надати загальну характеристику форми правління в Україні за чинною
Конституцією 1996 p.;
- здійснити типологізацію форми правління в Україні методами
індексного і кластерного аналізу;
- визначити основні напрямки удосконалення існуючої в Україні форми
правління у межах конституційної реформи.
Об'єктом
дослідження є суспільні відносини, пов'язані з
юридичним закріпленням та функціонуванням форми правління в Україні.
Предметом дослідження є конституційно-правові аспекти форми
правління в Україні.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає
філософський діалектичний підхід, що передбачає розгляд форми правління
як об'єктивної соціальної реальності, що постійно еволюціонує під впливом
внутрішніх і зовнішніх протиріч разом з розвитком держави та суспільства.
Аксіологічний підхід дозволив розглянути форму правління як політикоправову цінність, зокрема в аспекті культурно-історичного релятивізму.
Дослідження проведене із застосуванням широкого спектру
загальнотеоретичних і спеціально-наукових методів пізнання.
При висвітленні питання про еволюцію форм правління в основу було
покладено історико-правовий метод. Метод соціокультурного аналізу дав
змогу розглянути форми правління в контексті міжкультурного діалогу та
взаємозбагачення в умовах глобалізації. Дослідження вітчизняного та
зарубіжного конституційного законодавства, що закріплює форму
правління, здійснювалося за допомогою формально-юридичного методу.
Порівняльно-правовий метод застосовувався для з'ясування спільних
і відмінних рис у формі правління України та зарубіжних держав. Особливу
роль у вирішенні поставлених задач відіграли методи індексного і
кластерного аналізу, котрі дали змогу комплексно підійти до
характеристики форм правління як складних явищ і з'ясувати місце
вітчизняної моделі республіки серед світових аналогів.
Використання системно-структурного методу дозволило більш чітко
визначити зміст форми правління, зокрема виокремити його основні
елементи, тоді як системно-функціональний метод дав змогу з'ясувати
сутність форми правління як інституційно-функціональної організації
державної влади. З огляду на специфіку предмету дослідження в роботі
широко використовувався метод державно-правової інженерії, за яким
держава розглядається як певний суспільний механізм володарювання,
ефективність функціонування якого залежить від параметрів і взаємного
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розташування його "деталей" (органів держави).
Формально-логічний метод застосовувався для виявлення прогалин і
суперечностей у чинному законодавстві, що діє в досліджуваній сфері, для
вироблення пропозицій щодо його удосконалення та для формулювання
дефініцій. Логічні прийоми аналізу й синтезу застосовувалися при
дослідженні доктрини щодо форм правління та наукових концепцій окремих
вітчизняних та зарубіжних учених. Кількісні та якісні характеристики тих чи
інших форм правління демонструвалися за допомогою статистичного та
соціологічного методів.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дана
дисертація є одним із перших комплексних наукових досліджень, в якому
розроблено цілісну концепцію форми правління як базової категорії
державознавства, визначено її зміст і структуру, конституційне закріплення
та шляхи удосконалення. У рамках проведеного дослідження одержані
наступні результати, що мають наукову новизну і виносяться на захист:
уперше:
- сформульовано авторське визначення форми правління, під якою
пропонується розуміти провідний елемент форми держави, що являє собою
систему юридичних параметрів, котрі характеризують інституційнофункціональну організацію державної влади (форму володарювання) та
конкретну організаційну модель її здійснення (форму управління чи
врядування);
обґрунтовано тезу, що конституційно-правові норми системно
регламентують інституційно-функціональну організацію державної влади у
кожній країні, тим самим створюючи один з генеральних (загальних)
інститутів конституційного права, котрий має три рівні (конституційний,
законодавчий, підзаконний), складається з трьох видів правових норм
(декларативних, регулятивних, охоронних) і має комплексний характер;
- за підсумками кластерного аналізу форм правління 100 держав світу
за 100 політико-правовими характеристиками виокремлено 5 моделей
(кластерів) республіканської та монархічної форм правління: 1)
напівпрезидентські
республіки;
2)
президентські
республіки
латиноамериканського типу; 3) республіки радянського типу; 4)
парламентарні монархії; 5) необмежені монархії.
- доведено, що за формою правління Україна виявляє найбільшу
тотожність з такими напівпрезидентськими республіками, як Білорусь, Росія
і Болгарія;
- обґрунтовано тезу, що представницькі монархії більше тяжіють до
республіканських
традицій
«народоправства»,
а
непредставницькі
республіки - до монархічних традицій «самодержавства», що дає підстави
характеризувати їх як фіктивні, в яких спостерігається невідповідність між
формою і змістом врядування; такі форми правління є перехідними
(«транзитними») і тому їм бракує стійкості; вони відображають конкретно-
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історичний стан суспільно-політичного розвитку відповідної країни і
поступово перетворюються на такі способи організації державної влади, де
форма і зміст відповідають один одному;
- визначено співвідношення між формами правління та порядком
відповідальності уряду; доведено, що абсолютним монархіям притаманний
виключно позапарламентський спосіб відповідальності уряду, змішаний
(парламентсько-президентський) спосіб - дуалістичним монархіям та
напівпрезидентським республікам, обмежено позапарламентський
президентським республікам; за умов парламентського
правління
(парламентарні
монархії,
парламентарні
республіки)
політична
відповідальність уряду здебільшого має обмежено парламентський
характер, і лише в деяких парламентських країнах зі слабкими позиціями
глави держави зустрічається суто парламентський тип урядової
відповідальності; квазі-парламентський спосіб відповідальності уряду
притаманний країнам колишнього соціалістичного табору;
- встановлено, що серед взаємовідносин між державою і населенням є
група таких, що мають визначальний вплив на інституційний механізм
реалізації державних функцій і як такі виступають елементами форми
правління та визначають: 1) джерело влади у державі; 2) характер політикоправового зв'язку держави і особи; 3) ступінь і форми участі народу у
формуванні органів державної влади та здійснення державно-владних
функцій (форми безпосередньої демократії); 4) можливість народу
визначати форму держави і конституційного ладу; 5) наявність
відповідальності державних органів і посадових осіб перед народом;
- доведено атрибутивний характер компетенції як елемента форми
правління; проілюстровано здатність цього юридичного феномену
характеризувати особливості інституційно-функціональної
організації
держави і, відповідно, доцільність використання його в якості критерію для
класифікації форм правління;
- надано загальну характеристику повноважень органів державної
влади у законодавчій та виконавчо-розпорядчій сферах за різних форм
правління; з'ясовано особливості розподілу повноважень між різними
органами державної влади у напівпрезидентських республіках;
набули подальшого розвитку:
наукові підходи до класифікації форм правління. Обґрунтовано,
що за джерелом суверенітету форми правління поділяються на монархії та
республіки; у свою чергу, кожна з них за ступенем відповідності реально
існуючим відносинам може бути реальною чи фіктивною, за ступенем
сегментації влади - монократичною, сегментарною чи полікратичною, за
набором вищих органів державної влади - повною чи неповною, за
ступенем мультиплікативності гілок влади - мультиплікативною чи не
мультиплікативною, за порядком формування глави держави - виборною чи
спадковою, за ступенем збалансованості між вищими органами -
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збалансованою, відносно збалансованою чи незбалансованою, за характером
стосунків між гілками влади - дифузійною чи дисперсною;
- наукові уявлення про еволюцію форм правління на сучасному
етапі; шляхом кластерного аналізу доведено, що «чисті» (класичні) форми
правління мають тенденцію до зникнення, тоді як «змішані», навпаки,
отримують дедалі більше поширення; обґрунтовано тезу, що протягом
останніх десятиліть має місце «дрейф» президентських, парламентарних і
навіть «радянських» республік у бік напівпрезидентської моделі;
- наукові уявлення про співвідношення форми правління і
суверенітету; обґрунтовано тезу, що верховна влада у будь-якій державі і при
будь-якій формі правління виступає як державно-правовий інститут, який
включає в себе ті органи й структури, котрі володіють правом приймати чи
брати участь у прийнятті рішень з питань суверенного значення; порядок
розподілу й концентрації повноважень щодо вирішення цих питань між такими
органами й структурами і визначає конкретну форму правління в державі;
теза про порядок заміщення поста глави держави як елемент
форми правління; обґрунтовано, що порядок заміщення поста глави держави
може слугувати критерієм розмежування монархій і республік лише з
урахуванням строку його повноважень, адже за загальним правилом монарх
(спадковий чи виборний) обіймає престол безстроково (довічно), а
президент перебуває на посаді строк, чітко визначений конституцією
держави; водночас порядок обрання президента є важливим критерієм для
розмежування моделей республіканської форми правління;
- теза про порядок формування законодавчих органів як елемент
форми правління; обґрунтовано тезу, що поєднання різних способів
формування
законодавчого
(законорадчого)
органу
(«розщеплене»
формування) є свідченням несталості політичних форм організації
суспільства і, як наслідок, слабкості представницьких засад в організації
державного апарату; натомість найбільш демократичним, універсальним й
ефективним способом формування законодавчих органів с їх обрання
виборцями шляхом прямих чи непрямих виборів;
- наукові положення про спосіб формування уряду як елемент
форми правління; у межах шести основних способів формування уряду,
виділених І. М. Гомеровим, виокремлено ще низку моделей, внаслідок чого
загальна класифікація способів формування уряду набула такого вигляду: 1)
абсолютно позапарламентарний: а) династичний; б) аристократичний; в)
одноосібно-президентський;
2)
обмежено
позапарламентарний;
3)
напівпарламентарний (президентсько-парламентарний): а) з домінуванням
президента; б) з домінуванням парламенту; в) паритетний; 4) обмежено
парламентарний: а) парламентської більшості; б) міжпартійного консенсусу;
5) абсолютно
парламентарний;
6) квазі-парламентарний
(псевдопарламентарний);
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удосконалено:
наукові підходи до розуміння організації виконавчої влади за
різних форм правління; обґрунтовано тезу, що залежно від обраної форми
правління, виконавча влада може бути зосереджена в руках єдиного,
одноосібного органу - глави виконавчої влади („унітарна екзекутива"), а
може бути розподіленою між кількома органами - урядом, главою держави і
парламентом („плюралістична екзекутива"); єдність виконавчої влади
характерна для абсолютної й дуалістичної монархій, а також для
президентської республіки, тоді як її диверсифікація - для парламентарної та
напівпрезидентської республік;
теоретичні уявлення про еволюцію форми правління в Україні;
обґрунтовано, що протягом перших п'яти років незалежності форма
правління нашої держави була трансформована тричі, внаслідок чого вона
перетворилася з радянської республіки через президентську до
напівпрезидентської; доведено, що після прийняття Конституції 1996 р. всі
зміни інституційно-функціональної організації державної влади в Україні
здійснюються в межах напівпрезидентської моделі;
наукові підходи до розуміння тієї моделі республіканської форми
правління, що склалася в Україні; доведено, що за класифікацією
М. Шугарта, Дж. Кері та О. Зазнаєва вона являє собою приклад
президентсько-парламентської системи, за якої уряд відповідальний і перед
парламентом, і перед президентом, а провідна роль президента поєднується
із залежністю уряду від парламенту;
наукові
підходи
щодо
модернізації
існуючої
моделі
напівпрезидентської республіки в Україні; запропоновано в межах
конституційної реформи запровадити наступні зміни до Конституції
України 1996 p.: а) за згодою Верховної Ради України має здійснюватись не
тільки призначення Прем'єр-міністра України, але й його відставка; б)
повноваження Президента України призначати членів Кабінету Міністрів
України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, голів
місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження на цих
посадах, а також утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають стати
номінальними; в) повноваження скасовувати акти Кабінету Міністрів
України слід виключити з компетенції Президента України, а його
повноваження скасовувати акти Ради міністрів Автономної Республіки
Крим передати Кабінету Міністрів України.
Практичне значення результатів дисертаційного дослідження
полягає в тому, що вони становлять основу для подальших наукових
розробок у даній сфері, можуть бути використані при розробці навчальної й
методичної літератури, а також у процесі законотворчої діяльності.
Теоретичні положення дисертаційного дослідження можуть бути
використані в навчальному
процесі
при викладенні
дисциплін
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„Конституційне право України", „Державне право зарубіжних країн",
„Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні" тощо. Вони
також можуть бути використані в процесі удосконалення конституційного
законодавства, що закріплює форму правління в Україні.
Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що
містяться в дисертації. Дисертаційне дослідження виконано самостійно, всі
сформульовані в ньому положення й висновки обгрунтовано на підставі
власних досліджень автора. У підручниках «Державне будівництво і місцеве
самоврядування в Україні» (1-е вид. - X.: Право, 2005; 2-е вид. - X.: Право,
2011) особисто дисертантом підготовлено вступ, глави 1, 3, 7, а також § 1-6
глави 2, § 1, 3 глави 14 та § 2-4 глави 15. У науково-практичному коментарі
до Конституції України (ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой
та ін. - X.: Право; К.: Ін Юре, 2003) автором прокоментовано статті 102, 103,
105. У науково-практичному коментарі до Конституції України (редкол.:
В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш
та ін. - 2-ге вид., переробл. і дотюв. - X.: Право, 2011) автором
прокоментовано статті 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 140.
Апробація результатів дисертації. Висновки, і рекомендації,
сформульовані в дисертаційному дослідженні, обговорювалися на
засіданнях кафедри державного будівництва Національного університету
„Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", а також на
міжкафедральних і міжвузівських „круглих столах". Вони використані в
роботі Конституційної Асамблеї, членом якої є автор, а також впроваджені в
навчальний процес при розробці лекційних курсів та робочих навчальних
програм з дисциплін «Державне право зарубіжних країн», «Державне
будівництво та місцеве самоврядування в Україні». Основні результати
дисертаційного дослідження були оприлюднені на 23 наукових
конференціях та інших наукових форумах, зокрема на міжнародних
науково-практичних конференціях: «Методологічні проблеми правової
науки» (м. Харків, 13-14 грудня 2002 p.), «Вибори Президента України2004» (м. Київ, 9-10 червня 2005 p.), «Від громадянського суспільства - до
правової держави» (м. Харків, 25 квітня 2007 p.», «Національні та
міжнародні механізми захисту прав людини» (м. Харків, 19-20 вересня
2008 p.), «Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування
на сучасному етапі» (м. Харків, 21 травня 2009 р.) та ін.
Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладені в 1
одноосібній та 8 колективних монографіях, 2 підручниках, 2 науковопрактичних коментарях, 33 статтях у фахових наукових виданнях та 27
інших наукових публікаціях.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох
розділів, що включають тринадцять підрозділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 493
сторінки, із них основного тексту - 437 сторінок. Список використаних
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джерел містить 600 найменувань, які розміщені на 54 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У
Вступі
обґрунтовується
актуальність
теми
дослідження,
визначаються ступінь її наукової розробленості, мета і задачі роботи, об'єкт
і предмет, методи дослідження, наукова новизна та практичне значення
одержаних результатів. Підкреслюється наукова новизна і практична
значущість результатів дослідження.
Розділ 1 «Форма правління як основоположний елемент форми
держави і конституційно-правовий інститут» складається з чотирьох
підрозділів і присвячений комплексній характеристиці найбільш суттєвих
історико-теоретичних та конституційно-правових аспектів форми правління
як універсальної державно-правової категорії.
У підрозділі 1.1. «Форма правління як елемент форми держави і
базова категорія державознавства» здійснено історичну реконструкцію
процесів формування і розвитку поняття «форма правління» у світовій
політико-правовій думці, а також розкрито основні підходи до його
розуміння в сучасній загальнотеоретичній та галузевій (конституційноправовій) юриспруденції.
Обґрунтовано висновок, що форма правління - це провідний елемент
форми держави, котрий являє собою сукупність зовнішніх ознак, які
характеризують державу як інституційну організацію (систему органів
державної влади). Цей елемент форми держави включає, насамперед,
систему, спосіб формування, компетенцію і порядок взаємовідносин усіх
складових державного механізму. Крім того, оскільки державно-владні функції
виконують не тільки органи державної влади, але й органи місцевого
самоврядування, народ безпосередньо через форми прямої демократії, а
іноді - й громадські формування, то ці інститути теж мають бути враховані
при характеристиці форми правління. Нарешті, зважаючи на те, що
державний механізм як інституційна організація держави формується за
функціональною ознакою (напрямками діяльності, впливу на суспільство),
форму правління доцільніше визначати не просто як інституційну, а саме
інституційно-функціональну організацію державної влади.
Відзначено, що форма правління - це не тільки загальний спосіб
інституційно-функціональної організації державної влади, але й конкретна
організаційна форма (модель) здійснення цієї влади - парламентаризм,
президенціалізм, міністеріалізм, кабінетна система, система колегій,
референдарна система (прямого народоправства) тощо. Саме ці форми,
значною мірою, зумовлюють розмаїття конкретних моделей в межах однієї
форми правління, надають їм національну (в політико-правовому, а не
етнічному
сенсі слова) неповторність. З метою
удосконалення
категоріального апарату загальний спосіб інституційно-функціональної
організації державної влади доцільно називати формою володарювання
(англ. - „form of rule"), а конкретну модель її здійснення - формою
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управління чи врядування (англ. - „form of governance").
Підкреслено, що форма правління відображає сутнісні, базові
принципи побудови державного механізму та його впливу на суспільство.
Звернуто увагу на те, що виконання одних і тих же завдань, котрі стоять
перед суспільством, може бути здійснене за допомогою різних способів
організації державного апарату, тобто допускає певний „композиційний
плюралізм" у даній сфері. Кожна країна намагається віднайти таке
поєднання органів державної влади, таку композицію державного апарату,
яка буде найбільш прийнятною та ефективною в даних конкретноісторичних умовах розвитку суспільства і держави. У підсумку в кожній
країні створюється власна, неповторна форма правління, котра поєднує в
собі певні риси, спільні з деякими зарубіжними аналогами, та унікальні
ознаки, зумовлені національними особливостями соціально-економічного та
громадсько-політичного становища.
У ' підрозділі 1.2. «Класифікація
форм правління»
здійснено
узагальнення й розподіл форм правління за групами відповідно до тих ознак,
котрі мають найбільш суттєве значення для характеристики інституційнофункціональної організації державної влади в різних країнах.
Обгрунтовано тезу, що для наукового аналізу всього розмаїття
історичних і сучасних форм правління доцільно застосовувати багаторівневу
класифікацію, доповнюючи кожен новий рівень додатковими критеріями. В
якості найбільш загального, фундаментального критерію для класифікації
форм правління запропоновано застосовувати ознаку суверенітету, адже для
всіх республік сутнісною ознакою є визнання сувереном народу, тоді як у
монархіях сувереном визнається монарх.
Відзначається, що межа, яка розділяє республіку і монархію, не є
такою вже непрохідною, як здається на перший погляд; за внутрішніми
змінами форми правління цілком можливою є й зміна зовнішніх її атрибутів.
Тому при класифікації форм правління за ознакою суверенітету необхідно
використовувати також допоміжний критерій - відповідність між тим, хто
проголошується носієм суверенітету в конституції та законодавстві, і тим,
хто володіє юридичним верховенством на практиці. Відповідно всі
республіки і монархії розподіляються на реальні і формальні.
Інші юридичні критерії доречно використовувати для визначення
різновидів, моделей в межах двох основних форм правління. Зокрема, для
виділення найбільш крупних різновидів монархій і республік (другого рівня
класифікації) доречно застосовувати такі критерії, як сегментація (поділ)
державної влади, а також порядок формування і загальний статус глави
держави. Так, за ступенем сегментації державної влади виокремлюються три
форми
правління:
монократична
(єдиновладна),
полікратична
(багатовладна) і сегментарна (змішана).
На
вищому,
політичному
рівні
інституційно-функціональна
організація держави представлена, як правило, чотирма органами: главою
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держави, парламентом, урядом і вищим органом судової влади. Така модель
організації верховної влади в державі може бути умовно названа „ повною ",
оскільки передбачає повний, максимально можливий набір вищих органів
державної влади. Саме така модель існує у переважній більшості сучасних
країн світу, у т.ч. в усіх країнах ЄС, СНД та Британської Співдружності.
Водночас можливі й такі моделі, в яких окремі з вищих органів
державної влади відсутні. Такі моделі пропонується називати „неповними".
Так, інститут глави держави в СРСР був відсутній до 1990 р., у США й досі
немає уряду як вищого органу виконавчої влади,, а в Саудівській Аравії
відсутній парламент, уряд і верховний суд.
Крім того, світова історія знає чимало форм правління, в яких мало
місце мультиплікація („подвоєння", а то й „потроєння") відповідних центрів
влади. Це свідчить про необхідність врахування кількості вищих органів
державної влади та феномену мультиплікації („розщеплення") при
класифікації тих чи інших форм правління, оскільки ці параметри суттєво
впливають на інституційно-функціональну організацію державної влади.
За порядком формування як монархії, так і республіки поділяються
на спадкові й виборні. Відповідно до загального статусу глави держави в
межах кожної з двох основних форм правління виокремлено по два
різновиди: абсолютну і конституційну монархію, а також американську і
європейську республіки.
В абсолютній монархії влада монарха є всеосяжною, безмежною
("абсолютною"). Всі органи державної влади є лише його агентами, вони
створюються за власним розсудом (суверенною волею) абсолютного
монарха і їхня влада є похідною від його влади (Саудівська Аравія, Бруней).
Конституційною, або обмеженою, є монархія, в якій влада монарха
обмежується конституцією (писаною чи неписаною). Монарх з безмежного
володаря перетворюється на один з вищих органів державної влади,
наділений чітко визначеною компетенцією.
У республіці американського типу президент є главою держави і
главою виконавчої влади. Як глава держави він здійснює загальнодержавне
представництво і забезпечує єдність державної влади, а як глава виконавчої
влади наділений усією повнотою виконавчо-розпорядчих повноважень,
через систему створюваних ним органів забезпечує здійснення зовнішньої та
внутрішньої політики держави. У межах даної моделі досить виразно
виділяються дві підгрупи: північноамериканська або суто президентська
(США) і латиноамериканська або суперпрезидентська (Аргентина, Бразилія,
Перу та ін.). Найбільш яскраво відмінності між ними виявляються у
законодавчій сфері: якщо Президент США з огляду на жорстке тлумачення
розподілу влад не має жодних законодавчих повноважень (крім права
відкладального вето), то президенти країн Латинської Америки мають
різноманітні важелі впливу на законодавчий процес.
В умовах європейської республіки (республіки європейського типу)
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президент є виключно главою держави; він виведений за межі основної
триади гілок влади і уособлює державу в цілому. Виконавчу гілку влади
очолює колегіальний уряд на чолі з Прем'єр-міністром. Даній моделі
притаманні певне "переплетення" гілок влади та наявність інституту
контрасигнатури актів глави держави.
Суттєвим критерієм класифікації форм правління може слугувати
ступінь збалансованості повноважень між вищими органами державної
влади. Йдеться як про співвідношення обсягу повноважень на політичному
рівні державної організації, так і про наявність дієвого механізму
"стримувань і противаг". Цей критерій має, певною мірою, оціночний
характер, але усе ж дає змогу адекватно оцінити загальну композицію
державного апарату, його інституційно-функціональну організацію.
При збалансованій формі правління жоден з вищих органів державної
влади не може домінувати на політичній арені. Законодавча, виконавча і
судова влада діють на паритетних засадах, відсутня конкуренція
повноважень, кожен з органів має ефективні важелі впливу на інші органи,
прийняття найважливіших політико-правових рішень вимагає узгодженого
рішення кількох вищих органів державної влади. Яскравим прикладом
"збалансованої" форми правління є США, Іспанія, ФРН.
Відносно збалансована форма правління характеризується тим, що
якийсь один з вищих органів державної влади поступається за роллю в
державному механізмі іншим вищим органам. Прикладом такої форми може
слугувати Італія, Греція чи Україна, де "слабкою ланкою" на політичному
рівні виступає уряд. Натомість незбалансованою формою правління є така,
де помітне домінування одного з вищих органів державної влади (як
правило - глави держави) на політичній арені. Найбільш рельєфно ця форма
простежується на прикладі Білорусі, Росії, Франції, більшості держав
Латинської Америки, Азії та Африки.
Важливим критерієм класифікації є також "дифузія" чи "дисперсія"
влади,
тобто
органічне
переплетення
гілок
влади,
їхнє
"взаємопроникнення", або, навпаки їхнє розмежування, певна автономність
існування. При цьому мається на увазі "дифузія" і "дисперсія" як
компетенційна, так і інституційна. Такі моделі співвідношення між гілками
влади називаються „жорстким" або „гнучким" розподілом влад.
У підрозділі 1.3. «Конституційне закріплення форми правління»
обґрунтовується теза, що практика конституційного закріплення форми
правління розпочалася разом із формуванням сучасного конституціоналізму
і на сьогодні вийшла на рівень загальновизнаних світових стандартів.
Відзначено, що сам термін „форма правління" є породженням власне
європейської політико-правової думки. Його доволі часто використовували
ще античні автори у своїх міркуваннях щодо оптимального устрою
державної влади. Проте у позитивне право він був перенесений тільки на
хвилі революційних змін, що розпочалися в Європі з середини XVII ст.
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У XX ст. обсяг правового регулювання форми правління значно
збільшився. При цьому дедалі яскравіше простежується дві тенденції: 1)
уніфікація загальних підходів до закріплення форми правління в
конституції, становлення певних „світових стандартів" у даній сфері,
зумовлених загальними процесами глобалізації; 2) диференціація форм
правління у всіх країнах, набуття кожною з них неповторних і „нетипових"
рис, використання особливих способів їх закріплення в основних законах.
Водночас відбувається неухильне зростання кількості та обсягу правових
норм, що закріплюють форму правління конкретної держави; у переважній
більшості такі норми складають відповідний генеральний (загальний)
інститут конституційного права.
На сьогодні форма правління (монархія чи республіка), як правило,
включається до розгорнутої офіційної назви держави і як така
відображається в назві та основній частині конституції. У конституції може
бути спеціальний структурний підрозділ, присвячений формі правління чи
формі держави в цілому, але навіть за його відсутності загальна
характеристика форми правління подається у першому розділі чи главі
конституції. Деталізація форми правління, закріплення її елементів
відбувається в розділах конституції, здебільшого присвячених статусу та
порядку роботи органів державної влади, формам безпосередньої демократії
та, частково, - основам правового статусу особи.
У чинній Конституції 1996 p., як і в переважній більшості зарубіжних
конституцій, немає спеціального розділу, присвяченого формі держави чи
окремим її елементам. Однак вихідні, принципові норми декларативного
характеру, що загальним чином окреслюють форму правління Української
держави, містяться у ст.5 Розділу 1 „Загальні засади". Зміст цієї статті
зводиться до п'яти фундаментальних положень: 1) Україна за формою
правління є республікою; 2) носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ; 3) народ може здійснювати свою владу безпосередньо та
через органи публічної влади (органи державної влади та органи місцевого
самоврядування); 4) право визначати і змінювати конституційний лад, а
відповідно, й форму правління, є прерогативою народу; 5) узурпація
державної влади заборонена.
Спосіб конституційної регламентації форми правління в Україні за
Основним Законом 1996 р. цілком відповідає політико-правовій практиці
багатьох зарубіжних держав, хоча відсутність згадки про форму правління в
офіційній назві нашої держави є, скоріше, винятком із загального правила.
Відсутність у тексті чинної Конституції України чіткої вказівки на
конкретну модель республіканської форми правління цілком вкладається у
рамки світової політико-правової практики й пояснюється недостатнім
рівнем доктринальної розробленості змістовних характеристик та критеріїв
класифікації форм правління як у вітчизняному, так і в зарубіжному
державознавстві.
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Усі елементи, усі аспекти форми правління об'єктивно не можуть бути
зафіксовані у нормативно-правових актах (статутному праві); наявні в них
прогалини мають заповнюватися не тільки шляхом нормотворчості, але й
конвенційним шляхом, через пошук загальноприйнятного й раціонального
компромісу. Важливими для закріплення форми правління є конституційні
звичаї, однак вони можуть існувати і здійснювати реальний вплив на
суспільно-політичні процеси тільки в країнах з високим рівнем політикоправової культури та тривалим досвідом конституціоналізму. Сучасній
політико-правовій практиці в Україні рішуче бракує конституційних
звичаїв, у т.ч. й щодо форми правління; у підсумку це призводить до частих
непорозумінь, намагань „обійти" конституційні приписи або розтлумачити
їх на власну користь, іноді навіть за допомогою Конституційного Суду, що є
свідченням вкрай низького рівня розвитку конституційної державності та
політико-правової культури в Україні.
У підрозділі 1.4. «Форма правління як інститут конституційного
права» надано характеристику юридичних норм, що визначають
інституційно-функціональну організацію державної влади, з точки зору їх
місця і ролі в загальній системі конституційного права як галузі права.
Відзначено,
що
конституційно-правові
норми
системно
регламентують інституційно-функціональну організацію державної влади у
кожній країні, тим самим створюючи один з генеральних (загальних)
інститутів конституційного права. Більше того, інститут форми правління
посідає центральне місце при вивченні
конституційно-правового
регулювання організації та функціонування держави. Цей інститут має три
рівні: конституційний, законодавчий та підзаконний, і складається з трьох
видів правових норм: декларативних, регулятивних та охоронних. Він має
комплексний характер, оскільки включає в себе й норми кількох суміжних
інститутів, зокрема деякі норми-принципи, що складають засади
конституційного ладу, а також деякі норми інституту конституційних засад
місцевого самоврядування. Обсяг інституту форми правління, як і всієї
галузі в цілому, має тенденцію до зростання, що зумовлена, з одного боку,
появою нових та ускладненням існуючих політико-правових відносин, що
регулюються його нормами, а з іншого - подальшою деталізацією
нормативного регулювання даної сфери суспільних відносин, дедалі
більшою спеціалізацією відповідних конституційно-правових норм.
Фундамент інституту форми правління в Україні складають норми,
згруповані у розділи І „Загальні засади" (ст. 5, 6, 19), IV „Верховна Рада
України" (ст. 75-101), V „Президент України" (ст. 102-112), VI „Кабінет
Міністрів України. Інші органи виконавчої влади" (ст. 113-120), VII
„Прокуратура" (ст. 121-123), VIII „Правосуддя" (ст. 124-131), X „Автономна
Республіка Крим" (ч. 5 ст. 136, ч. 2 ст. 137, ст. 139), XI „Місцеве
самоврядування" (ч. З, 4 ст. 143), XII „Конституційний Суд України" (ст.
147-153), XIII „Внесення змін до Конституції України" (ст. 154-159). При
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цьому одні розділи Конституції стосуються інституту форми правління
повністю (розділи IV-VIII, XII, XIII), а інші (розділи I, X, XI) - частково.
На цьому фундаменті грунтується низка законів України, що
розвивають і деталізують конституційні приписи. Серед них виокремлено
закони статутного характеру (ті, що визначають правовий статус тих чи
інших органів державної влади), зокрема, „Про Кабінет Міністрів України",
„Про місцеві державні адміністрації-", „Про судоустрій і статус суддів", „Про
Конституційний Суд України", „Про прокуратуру" та ін., а також галузеве
законодавство (законодавчі акти, що визначають систему, функції та
повноваження органів державної влади у відповідних сферах суспільного
життя), зокрема закони „Про оборону", „Про міжнародні договори України",
„Про громадянство України", „Про освіту" тощо.
Нарешті, нижній щабель норм, що складають інститут форми
правління в Україні, представлений приписами, котрі містяться у
підзаконних нормативних актах - указах Президента України (наприклад,
„Про систему центральних органів виконавчої влади", „Про Державну
судову адміністрацію України" тощо) та постановах Кабінету Міністрів
України (наприклад, „Про порядок участі центральних органів виконавчої
влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна", „Про
затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади" тощо).
З точки зору видового розмаїття норми, що складають інститут форми
правління, можуть бути розподілені на такі групи: 1) декларативні норми
(норми-завдання, норми-принципи, норми-визначення), що характеризують
інституційно-функціональну організацію державної влади у найбільш
загальному, абстрактному вигляді; 2) регулятивні норми (матеріальні й
процесуальні), що визначають статус і порядок функціонування усієї
системи органів державної влади; 3) охоронні норми - спрямовані на
припинення дій, що суперечать встановленій формі правління, а також
притягнення винних у вчиненні таких дій, до конституційно-правової
відповідальності.
Розділ 2 «Елементи форми правління» складається з п'яти
підрозділів, які містять доктринальну характеристику інституційнофункціональної організації влади з точки зору її системних складових.
У підрозділі 2.1. «Форма правління як система. Джерело і носій
державного суверенітету як ключовий елемент форми правління»
надається загальна характеристика форми правління як системного явища,
визначається набір юридичних показників, котрі є найбільш суттєвими в
даному плані, а також обґрунтовується теза про те, що відповідь на питання
про належність верховної влади є ключовим для інституційнофункціональної організації державного апарату.
Зазначено, що переважна більшість учених здійснює тлумачення
поняття „форма правління" через призму її ознак або критеріїв; ці ж критерії
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використовуються для розмежування основних форм правління та їх
різновидів (моделей). Усе розмаїття конституційно-правових поглядів на
елементний склад форми правлення умовно розподілено на три групи.
До першої групи віднесено прихильників "вузького" тлумачення, які в
провідною ознакою форми правління вважають правове становище глави
держави (A.A. Мішин, Г.В. Барабашев), - або тип головування в даній
державі (М.Ф. Чудаков). Натомість прибічники "широкого" тлумачення
(Й. Благож, А.Є. Козлов), не обмежуючись статусом глави держави,
включають до характеристики форми правління відносини між державою і
населенням, між вищими державними органами, між цими органами і
центрами економічної і політичної влади, політичне середовище, у якому
реалізуються ці відносини. Однак переважна більшість конституціоналістів
(М.В. Баглай, Р.В. Єнгібарян, В.В. Лазарев, Б.О. Страшун, Е.В. Тадевосян
та ін.) є прибічниками "поміркованої"" позиції і під формою правління
розуміють триєдину спільність елементів: правовий статус, систему
формування та взаємовідносин вищих органів державної влади.
Приступаючи до вибору оптимального набору критеріїв для
характеристики форм правління, наголошується на тому, що кожна держава
є унікальною - не тільки за конкретно-історичними умовами виникнення та
розвитку, але й за організаційною будовою, розподілом повноважень між
окремими органами, принципами функціонування тощо. Тому завдання
науковця полягає у тому, щоб у розмаїтті неповторних форм віднайти певні
прояви подібності, спільності між окремими елементами, котрі мають не
випадковий і швидкоплинний характер, а виявляють ознаки спадковості й
розвитку, дають змогу стверджувати про певний прогрес чи регрес в
еволюції державності, впливають на ефективність володарювання та
загальний добробут суспільства.
Якщо підійти до вибору критеріїв форми правління саме з такої точки
зору, то виявиться, що набір вартих уваги державознавців елементів не
такий уже й великий. Обґрунтовується, що таких елементів п'ять: 1)
належність державного суверенітету (його джерело і носій); 2) порядок
формування вищих політичних органів держави (глави держави,
парламенту, уряду); 3) відповідальність уряду; 4) характер взаємовідносин
між органами державної влади і населенням; 5) компетенція органів
державної влади. Крім того, для характеристики
інституційнофункціональної організації влади в конституційній, демократичній державі
важливе значення має конкретна модель конституційного контролю та
місцевого самоврядування. При цьому формоутворюючим критерієм, або
елементом, що становить сутність категорії "форма правління", виступає,
передусім, належність державного суверенітету, оскільки саме він значною
мірою зумовлює і спосіб формування вищих органів державної влади, і
ступінь їхньої незалежності, розподіл компетенції між ними і навіть
характер взаємовідносини між органами державної влади і населенням.
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У підрозділі 2.2. «Порядок формування вищих органів державної
влади як елемент форми правління» акцентується увага на порядку
формування органів державної влади вищого, політичного рівня - глави
держави, законодавчого органу, а також уряду.
Пункт 2.2.1. «Порядок заміщення поста глави держави в аспекті
форми правління» розкриває особливості формування глави держави за
різних моделей республіканської та монархічно форм правління.
Відзначається, що на сьогодні державно-правова практика дозволяє
вирізнити чотири способи формування вищих органів державної влади:
престолонаслідування, вибори, призначення, спеціальне формування
(входження за посадою). Що стосується глави держави, то з названих
способів тільки два перших є ординарними (первинними), тобто такими, що
використовуються
за
звичайних
обставин.
Два
останніх
є
екстраординарними (вторинними), що використовуються тільки за
надзвичайних умов, коли застосування первинних способів формування
глави держави є неможливим.
Обгрунтовано тезу, що порядок заміщення поста глави держави може
слугувати критерієм розмежування монархій і республік лише з
урахуванням строку його повноважень. За загальним правилом монарх,
спадковий чи виборний, обіймає престол безстроково (довічно), а президент
перебуває на посаді строк, чітко визначений конституцією держави. І лише
як виняток у деяких виборних монархіях з федеративною формою
державного устрою глава обирається на певний строк, а в деяких
республіках із харизматичним лідером та авторитарним режимом можливе
довічне президентство. Водночас порядок обрання президента є важливим
критерієм для розмежування моделей республіканської форми правління.
Дня президентських і змішаних республік притаманне обрання глави
держави позапарламентським способом - шляхом всенародних виборів
(прямих чи непрямих) або референдуму. Однаковий спосіб формування
парламенту й глави держави покликаний гарантувати паритетність відносин
між ними. У парламентських республіках глава держави обирається
внутрішньопарламентським шляхом (безпосередньо парламентом або
спеціально утворюваним представницьким органом), що має на меті
забезпечити верховенство парламенту в політико-правових відносинах як
єдиного загальнодержавного органу всенародного представництва.
Звертається увага на те, що на відміну від монархії, де інститут глави
держави є обов'язковим, для республіканської форми правління він є
факультативним,
необов'язковим.
Прикладами
"безпрезидентських"
моделей можуть служити Паризька Комуна, жирондистська та якобінська
Франція, Росія після Лютневої революції, Радянський Союз та ін.
Звернуто увагу на те, що в сучасних республіках простежуються дві
протилежні тенденції: у країнах, які йдуть по шляху подальшої
демократизації державного життя, строк повноважень президента
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конституційно зменшується; у тих же країнах, де відбувається зворотній
процес - повноваження глави держави подовжуються.
Пункт 2.2.2. «Порядок формування законодавчого органу в
країнах з різними формами правління» розвиває тезу про те, що порядок
формування законодавчого (законорадчого) органу і форма правління є
корелюючими поняттями.
За порядком формування законодавчого (законорадчого) органу
форми
правління
умовно
розподілено
на
представницькі
й
непредставницькі. Для представницьких форм правління характерне
формування законодавчого (законорадчого) органу (або, принаймні, однієї з
палат) шляхом виборів (прямих чи непрямих); непредставницькі ж форми
правління передбачають формування законодавчого (законорачого) органу
чи його переважної частини без участі виборців - шляхом призначення
главою держави або шляхом резервування місць у ньому за певними
категоріями посадових осіб.
Обгрунтовано тезу, що представницькі монархії значно більше
тяжіють
до
республіканських
традицій
«народоправства»,
а
непредставницькі республіки - до монархічних традицій «самодержавства»,
що дає підстави характеризувати їх як фіктивні, в яких спостерігається
невідповідність між формою і змістом врядування. Такі форми правління є
перехідними («транзитними») і тому їм бракує стійкості; вони відображають
конкретно-історичний стан суспільно-політичного розвитку відповідної
країни і поступово перетворюються на такі способи організації державної
влади, де форма і зміст відповідають один одному.
Зазначається,
що
поєднання
різних
способів
формування
законодавчого (законорадчого) органу («розщеплене» формування) є
свідченням несталості політичних форм організації суспільства і, як
наслідок, слабкості представницьких засад в організації державного апарату.
Найбільш демократичним, універсальним й ефективним способом
формування законодавчих органів є їх обрання виборцями шляхом прямих
чи непрямих виборів.
Пункт 2.2.3. «Порядок формування уряду за різних форм
правління» містить загальну характеристику способів призначення вищого
колегіального органу виконавчої влади за різних моделей інституційнофункціональної організації державного апарату.
Стверджується, що процедура формування уряду в країнах світу
характеризується досить великим розмаїттям, що залежить від багатьох
чинників історичного, політичного, культурного, національного, релігійного
характеру. Однак визначальними серед них є особливості конституційного
устрою, зокрема форма правління, яка безпосередньо впливає на ступінь
концентрації влади у глави держави чи парламенту і характер їх взаємодії у
процесі формування уряду, а також політичний режим країни. Практично
при всіх формах правління глава держави приймає безпосередню участь у
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процесі створення уряду, а роль парламенту при здійсненні даної процедури
залежить від ступеня демократизації суспільства, наявності розвиненої
партійної системи та високої політичної культури населення, впливовості та
обсягу повноважень вищого представницького органу, міри впровадження
принципу поділу влади та впливу звичаєвих норм на державну практику.
У країнах із формою правління, що відзначається домінуючим
положенням глави держави у державному механізмі, модель формування
уряду характеризується відстороненням парламенту від участі у цій
процедурі.
В
абсолютних,
дуалістичних
монархіях,
більшості
президентських і суперпрезидентських республік формування уряду
практично відбувається за власним розсудом глави держави, який сам
здебільшого й очолює уряд. У деяких президентських республіках
(наприклад, у США) парламент усе ж бере участь у процесі створення
уряду; ця участь є обмеженою, але свідчить про більш високий рівень
розвитку демократичних традицій і міцніші позиції парламенту.
У країнах із більш сильними парламентськими традиціями уряд існує
як самостійний державний орган і парламент тією чи іншою мірою бере
участь у процесі його формування. Чим більш країна тяжіє до
парламентської форми правління, тим більшою є роль парламенту у
створенні уряду. Позиції парламенту у цьому процесі варіюються. Це може
бути повна самостійність при формуванні уряду (є характерною для
парламентарних держав - Пакистан, Швейцарія, Швеція, Японія) чи дещо
обмежена самостійність парламенту, яка викликана формальною участю
глави держави у даній процедурі (є характерною для парламентарних
монархій чи республік з високим рівнем розвитку партійної системи,
оскільки на процес утворення уряду безпосередньо впливають не власні
уподобання глави держави, а розстановка політичних сил у країні і
парламенті - Великобританія, Італія, Іспанія). Паритетна участь глави
держави і парламенту у процесі формування уряду більш характерна для
країн зі змішаними формами правління.
Відзначено взаємозв'язок і взаємозалежність форми правління та
порядку формування уряду. Звернуто увагу на те, що при проведенні
класифікації моделей формування уряду в одну групу потрапляють країни з
різними формами правління - і монархії, і республіки. Це свідчить про те,
що порядок формування уряду сам по собі не може виступати в якості
одного із основних класифікаційних критеріїв загального поділу форм
правління на монархії і республіки, але має значення як додатковий
критерій, оскільки саме він дає можливість визначити ступінь концентрації
влади у глави держави чи парламенту і виділити у подальшому, наскільки це
впливає на модель урядової відповідальності.
У підрозділі 2.3. «Відповідальність уряду як елемент форми
правління» встановлено, режим політичної відповідальності уряду у
зарубіжних країнах є різним і багато в чому зумовлений конкретною
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моделлю формування цього органу. Відповідно до основних моделей
формування уряду в зарубіжних країнах виокремлено й головні системи
(способи) політико-правової (конституційної) відповідальності, уряду: а)
абсолютно позапарламентський; б) обмежено позапарламентський; в)
напівпарламентський
(президентсько-парламентський);
г)
обмежено
парламентський; д) абсолютно парламентський; е) квазі-парламентський
(псевдопарламентський).
Абсолютно парламентський вид політичної відповідальності виникає
тоді, коли уряд несе відповідальність у повному обсязі виключно перед
парламентом. Якщо уряд є відповідальним в основному перед парламентом,
і лише частково перед главою держави, можна говорити про обмежено
парламентський вид відповідальності. У країнах, де уряд несе
відповідальність рівною мірою перед парламентом і главою держави, існує
напівпарламентський вид політичної відповідальності уряду. Обмежено
позапарламентський вид означає повну відповідальність уряду перед главою
держави, а в чітко обмеженому обсязі - перед парламентом, а абсолютно
позапарламентський - відповідальність уряду повною мірою виключно
перед главою держави.
Абсолютно позапарламентський спосіб відповідальності уряду
притаманний абсолютним монархіям, де уряд є лише виконавчим апаратом
монарха, а тому несе відповідальність виключно перед ним. Обмежено
позапарламентська
модель урядової
відповідальності
виникає
у
президентських республіках, де президент є главою держави, главою
виконавчої влади і, як правило, главою уряду.
Підкреслено, що тип політичної відповідальності уряду, так само як і
спосіб його формування, обумовлений існуючою в країні формою
правління. В деяких випадках саме модель урядової відповідальності є
вирішальним критерієм при визначенні конкретної форми правління
(наприклад, при розмежуванні абсолютних і дуалістичних монархій,
парламентарних
І змішаних
республік).
Абсолютним
монархіям
притаманний виключно позапарламентський спосіб відповідальності уряду,
змішаний (парламентсько-президентський) - дуалістичним монархіям та
напівпрезидентським республікам. Обмежено позапарламентська модель
урядової відповідальності існує у президентських республіках. За умов
парламентського правління (парламентарні монархії, парламентарні
республіки) політична відповідальність уряду здебільшого носить обмежено
парламентський характер, і лише в деяких парламентських країнах зі
слабкими позиціями глави держави зустрічається суто парламентський тип
урядової відповідальності. Квазі-парламентський спосіб відповідальності
уряду притаманний країнам колишнього соціалістичного табору. В цілому,
тип політичної відповідальності уряду віддзеркалює ступінь концентрації
влади серед вищих органів держави, характер взаємовідносин між ними,
розклад політичних сил на вищому рівні державної організації та механізм
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здійснення політичної волі суверена (народу чи монарха).
У підрозділі 2.4. «Взаємовідносини між органами державної влади і
населенням як елемент форми правління» продемонстровано, що одним із
найбільш ефективних способів визначення системи взаємовідносин між
органами державної влади і населенням є узагальнення історичних і
сучасних форм залучення громадян до інституційного механізму
державного володарювання. Політико-правова практика їх застосування за
різних історичних умов є свідченням того, що вони є невід'ємним атрибутом
відповідної форми правління.
Серед загального числа взаємовідносин між державою і населенням
вирізняється окрема група таких, що мають визначальний вплив на
інституційний механізм реалізації державних функцій і як такі виступають
елементами форми правління. До цієї групи належать політико-правові
відносини, які визначають: 1) джерело влади у державі; 2) характер
політико-правового зв'язку держави і особи; 3) ступінь і форми участі
народу у формуванні органів державної влади та здійснення державновладних функцій (форми безпосередньої демократії); 4) можливість народу
визначати форму держави і конституційного ладу; 5) наявність
відповідальності державних органів і посадових осіб перед народом. У
поєднанні з іншими елементами форми правління (такими як система
органів державної влади, їх компетенція, порядок взаємодії тощо) перелічені
відносини дають змогу всебічно розглянути зовнішні ознаки загального
механізму державного володарювання, зокрема те, які суспільні інститути
задіяні у процесі розробки, прийняття і реалізації державно-владних рішень,
юридичні важелі взаємодії між частинами цього механізму, основні
принципи, напрямки й межі функціонування.
У підрозділі 2.5. «Компетенція органів державної влади в аспекті
форми правління» зроблено спробу довести атрибутивний характер
компетенції як елемента форми правління, а потім за допомогою
компаративного аналізу компетенції вищих органів влади широкого кола
сучасних держав та подальшого узагальнення отриманих результатів
проілюструвати здатність цього юридичного феномену характеризувати
особливості інституційно-функціональної організації держави і, відповідно,
доцільність використання його як критерію класифікації форм правління.
Пункт 2.5.1. «Поняття компетенції та її зв'язок зі структурнофункціональною організацією державної влади» має абстрактний
характер і містить вихідні положення теорії компетенції у поєднанні з
вченням про форми правління.
Відзначається, що для сучасного державознавства став звичним поділ
історичних та існуючих форм правління залежно від визнання та
особливостей реалізації принципу розподілу влад. При цьому дослідники
іноді обходять увагою той факт, що сутність даного принципу зводиться
саме до розподілу державно-владних повноважень між підсистемами
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державного апарату залежно від специфіки покладених на них функцій.
Компетенція вищих органів державної влади є визначальним
елементом їх правового статусу, на підставі якого робиться висновок про
місце І роль певної владної інституції у державно-правовому механізмі, а
тому повинна обов'язково враховуватися при аналізі форми правління.
Навіть якщо вона не розглядається в роботах державознавців як складник
форми правління, саме на підставі компетенції робиться висновок про
правове становище владних органів та їх домінування у державному
механізмі, характер взаємовідносин з іншими органами тощо. Деякі
зарубіжні дослідники навіть вважають, що поняття органу цілком
вичерпується його компетенцією, оскільки вона дає можливість визначити
статус державного органу серед інших і по відношенню до самої держави.
Підкреслюється, що поскільки головним системотворчим принципом
для сучасних держав виступає розподіл влад, то й компетенція як елемент
форми правління має розглядатися за функціональною ознакою. Оскільки
відправлення правосуддя в усіх цивілізованих країнах виведено з-під
контролю політичної влади й покладено на професійні суди, то для
характеристики особливостей тих чи інших форм правління першочергове
значення має те, як владні повноваження розподіляються у законодавчій та
виконавчо-розпорядчій сфері. Звертається увага на те, що аналізуючи
розподіл компетенції між органами всередині державного апарату, слід
спиратися не тільки на позитивне право, але й на неписану конституцію.
Відзначено, що проблемним питанням є не тільки правильність і
точність встановлення компетенції державних органів, але й вірна
інтерпретація її обсягу, закріпленого в законодавстві.
У пункті 2.5.2. «Повноваження органів державної влади у
законодавчій сфері за різних форм правління» проаналізовано види носіїв
законодавчої влади, а також можливі варіанти розподілу законодавчих
повноважень між ними за різних моделей інституційно-функціональної
організації державного апарату.
Зазначено, що за різних форм правління носіями законодавчої влади
можуть виступати різні інституції - монарх, консультативний орган при
монархові, парламент. Інколи законодавча влада здійснюється органами, що
заміняють парламент. Радянська модель організації державної влади
відкидала парламент як „буржуазний" інститут, встановлюючи іншу систему
народного представництва - систему рад як органів повновладдя народу.
Законодавчі повноваження можуть здійснювати й інституції, сформовані
після державних і воєнних переворотів, як-то Консультативні збори у
Франції під час другої світової війни (1943-1945 p.), Національна
консультативна рада (1991-1994 p.), а потім Національна рада перехідного
періоду в Алжирі (1994-1997 р.)
Підкреслюється, що практично всі монархічні конституції незалежно
від різновиду даної форми правління (абсолютна,
дуалістична,
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парламентарна) передбачають повноваження монарха у законодавчому
процесі, однак ступінь його участі у здійсненні законодавчої діяльності може
бути різним. Визначення основного суб'єкта законодавчої діяльності, обсягу
і характеру повноважень у цій галузі, а також можливості їх практичної
реалізації дозволяє встановити дійсну роль владних інституцій у цій сфері.
Модель домінування глави держави у законодавчій сфері притаманна
абсолютним монархіям (Оман, Саудівська Аравія, Бруней). Натомість згідно
з положеннями конституцій Бахрейну, Бельгії, Великобританії, Данії,
Йорданії, Кувейту, Ліхтенштейну, Монако, Нідерландів, Свазіленду монарх
здійснює законодавчу владу спільно з парламентом. Серед країн, у яких
конституційно визначено, що законодавча влада належить парламенту, а
участь монарха у законодавчому процесі обмежується повноваженнями на
його завершальному етапі, можна зазначити Іспанію та Японію.
У країнах з парламентарною формою правління законодавчий процес
здійснюється не як інституціональна конкуренція між парламентом, урядом і
главою держави, а встановлений на основі принципу кооперації. Натомість у
країнах з президентською формою правління в основу організації державної
влади покладений принцип жорсткого поділу влади. При цьому в
суперпрезидентських республіках законодавча влада має слабші позиції,
вона фактично підпорядкована президенту. Особливо це простежується на
прикладі країн Латинської Америки.
Обгрунтовано висновок, що у країнах з напівпрезидентською формою
правління: а) законодавчий процес здійснюється парламентом, урядом і
главою держави на основі принципу кооперації; формально усі вони мають
однакове право щодо ініціювання законопроектів, водночас визнається
право глави держави вимагати прискореного розгляду парламентом
невідкладних, на його думку, законопроектів; б) президент має певні важелі
тиску на парламент у законодавчому процесі; в) глава держави у
законодавчому процесі має і право законодавчої ініціативи, і право вето; г)
глава держави при вирішенні питань у сфері законодавства може діяти за
власним розсудом, не радячись із урядом; д) підсумкове прийняття
законодавчого акту не є виключною компетенцією парламенту; делегування
законодавчих повноважень главі держави чи урядові не тільки не
виключається, але навіть може бути конституційно закріплене;
е)
промульгація являє собою не технічний, а юридичний акт; президент може
скористатися правом відкладального вето і, відхиливши прийнятий закон,
повернути його на повторний розгляд до парламенту;
Пункт 2.5.3. «Розподіл повноважень між підсистемами державного
апарату у виконавчо-розпорядчій сфері за різних форм правління»
присвячений компетенції глави держави, уряду та законодавчого органу
щодо здійснення державної політики, тобто державного врядування.
Незалежно від форми правління, виконавчо-розпорядча діяльність
передбачає
відносно
однорідну
групу
повноважень.
Особливості
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інституційно-функціональної організації влади у тій чи іншій країні
зумовлюють лише певний розподіл відповідних повноважень між окремими
органами державної влади та їх підсистемами. При цьому вирішальне
значення для класифікації сучасних форм правління має ступінь
функціонального поєднання чи з'єднання глави держави з виконавчою
владою, а також наявність чи відсутність уряду як колегіального органу
виконавчої влади.
Залежно від обраної форми правління, виконавча влада може бути
зосереджена в руках єдиного, одноосібного органу - глави виконавчої влади
(у цьому разі говорять про „унітарну екзекутиву", а може бути розподіленою
між кількома органами - урядом, главою держави і парламентом (у такому
випадку йдеться про „плюралістичну екзекутиву"). Єдність виконавчої
влади характерна для абсолютної й дуалістичної монархій, а також для
президентської республіки, тоді як її диверсифікація - для парламентарної та
напівпрез'идентської республік. „Унітарна екзекутива", як правило, виключає
парламентську відповідальність виконавчої влади перед парламентом, тоді
як „плюралістична екзекутива" таку відповідальність прямо передбачає.
Починаючи з другої половини XX ст. спостерігається тенденція до
поступового зближення модифікованих республіканських форм, що існують
у країнах Латинської Америки, Азії й Африки, з поступовим формуванням
моделі, в якій „унітарна екзекутива" президента, що стоїть на чолі уряду й
державної адміністрації в цілому, поєднується з його парламентською
відповідальністю. З урахуванням зростаючих темпів глобалізації та
породжуваної нею модернізації державного апарату цілком ймовірним є
поширення даної тенденції й на Європу.
Розділ З «Форма правління сучасної України: проблеми і
перспективи» присвячений дослідженню особливостей інституційнофункціональної організації державної влади в Україні за часів незалежності,
її еволюції, сучасного стану та перспектив розвитку.
У підрозділі 3.1. «Еволюція форми правління незалежної України»
встановлено, що Україна має досить багатий досвід конституційного
реформування державної системи, оскільки протягом перших п'яти років
незалежності форма правління була трансформована тричі. Об'єктивність
цих процесів була пов'язана із необхідністю прискореної модернізації
моделі "партійної держави", побудованої на повновладді рад, в модель, яка б
відповідала традиціям розвинутої демократії.
На момент прийняття Акту про проголошення незалежності Україна
являла собою приклад нетипової ("гібридної") форми правління, яка
поєднувала риси радянської і президентської республіки: у ній формально
зберігалася система рад, однак функціонував інститут президентства, який
конституювався як глава держави і глава виконавчої влади. Така система
виявила свою нежиттєздатність і неефективність, насамперед через суттєві
внутрішні протиріччя. Саме ця форма правління була однією з основних

25
причин так званої "кризи влад" і "анархо-демократичного" політичного
режиму, що мав місце протягом 1991-1995 pp.
Конституційний Договір 1995 р. закріпив перехід до президентської
форми правління і фактично зруйнував систему рад. Вперше було
сформовано жорстку "виконавчу вертикаль" з одночасним послабленням
позицій представницьких органів усіх рівнів. Ця модель була покликана
подолати "кризу влад", що й було в цілому досягнуто. Водночас за рік свого
існування вона виявила й негативні сторони, насамперед небезпеку зайвої
концентрації влади в одних руках для неусталеної української демократії.
Прийняття Конституції України 1996 р. ознаменувало собою якісно
новий етап у розбудові незалежної Української держави, що виявилося у
започаткуванні нової форми правління, яка за більшістю параметрів тяжіла
до напівпрезидентської республіки на взірець Франції та Росії, проте мала
низку особливостей,
зумовлених
тогочасними
політико-правовими
реаліями. Підсумковий варіант Конституції України став результатом
компромісу
політичних
сил
в
Україні
і
закріпив
змішану,
напівпрезидентську форму правління зі збереженням за Президентом
головним чином функцій глави держави і фактичним виділенням його за
межі звичайної тріади гілок державної влади.
Із самого визначення статусу Президента України зникло посилання
на те, що він є главою виконавчої влади, та й його повноваження у
порівнянні з повноваженнями Верховної Ради України стали більш
збалансованими. Кабінет Міністрів України отримав місце вищого органу в
системі органів виконавчої влади, а роль Прем'єр-міністра значно зросла,
оскільки саме на нього була покладена відповідальність за здійснення
урядової політики. Прийнявши нову Конституцію, Верховна Рада не тільки
зберегла свої позиції в системі вищих органів державної влади України, але
й дещо зміцнила їх, зробивши всю систему більш стійкою і збалансованою.
Головним же досягненням у даній сфері стало створення такої системи
державних органів, яка спрямована на унеможливлення повторення "криз
влади", що мали місце раніше, оскільки головні учасники такого
протистояння - Верховна Рада і Президент України - були позбавлені
важелів прямого тиску і конфронтації.
Конституція України 1996 р. не закріплює права Президента на
розпуск парламенту, характерного для напівпрезидентських республік (крім
випадку, коли пленарні засідання парламенту не можуть розпочатися
протягом ЗО днів однієї чергової сесії), і повністю позбавила Президента
права видавати законодавчі акти. Поряд з тим наявність інших ознак
напівпрезидентської республіки (позапарламентський спосіб обрання глави
держави, наявність поста прем'єр-міністра, підконтрольність і підзвітність
уряду перед парламентом, інститут контрасигнатури тощо) дає підстави
стверджувати, що Конституція України 1996 р. заснувала помірну ("м'яку")
напівпрезидентську республіку.
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У підрозділі 3.2. «Форма правління в Україні за Конституцією
1996р.: загальна характеристика» надано розгорнуту характеристику
вітчизняної
моделі
інституційно-функціональної
організації
влади,
закріпленої чинним Основним Законом.
Відзначено, що за ступенем відповідності між тим, хто
проголошується носієм суверенітету в Конституції та законодавстві, і тим,
хто володіє юридичним верховенством на практиці, Україна належить до
реальних республік. Свідченням цього є, передусім, те, що розвинута
система форм безпосередньої та представницької демократії, закріплена в
конституційному законодавстві, має чіткі процедури реалізації й функціонує
на практиці. Вибори й референдуми в Україні проводяться на
демократичних засадах і адекватно відображають волю народу, що
підтверджується як вітчизняними, так і зарубіжними спостерігачами й
експертами. Представницька демократія в Україні реалізується, передусім,
через функціонування Верховної Ради України як єдиного органу
всенародного
представництва,
а
також
розгалуженої
системи
представницьких органів публічної влади на місцях - Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у
містах, селищних і сільських рад.
За ступенем сегментації державної влади форму правління в Україні
віднесено до сегментарних (змішаних), де має місце складне поєднання
окремих рис полікратичної й монократичної форм. Адже вирішальна роль у
державному механізмі України належить Президентові як главі держави та
фактично підпорядкованим йому органам виконавчої влади на чолі з
Кабінетом Міністрів. При цьому роль судів є традиційно слабкою, а позиції
парламенту принижені відсутністю сталої партійної структуризації та
клієнталістським характером політичної системи. Принцип визнання й
гарантування місцевого самоврядування виведено на рівень засад
конституційного ладу України (ст. 7 Конституції"), однак саме місцеве
самоврядування є октройованим („дарованим" державою), його існуюча
система позбавлена належної матеріально-фінансової бази, а на
регіональному рівні - виявляється залежною від місцевих державних
адміністрацій через відсутність власних виконавчих органів.
Для сегментарної форми в Україні характерна: а) внутрішня
суперечливість, що виражається у суперечках і протистояннях між різними
органами державної влади та їх посадовими особами, б) соціальноекономічна та суспільно-політична нестабільність, свідченням чого є
перманентний стан системної кризи, одночасне здійснення десятків
різноманітних суспільних реформ, жодна з яких досі не завершена, в)
постійна боротьба між прибічниками різних ідеологій, особливо між
комуністами та націоналістами, відсутність більш-менш ясного бачення
перспектив і стратегічних напрямків подальшого політико-правового
розвитку країни, наслідком чого є політика „багатовекторності" та
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періодичне „блукання" від політики інтеграції до ЄС до інтеграційних
структур на пострадянському просторі.
Систему вищих органів державної влади України за чинною
Конституцією складають Президент (глава держави), Верховна Рада
(парламент), Кабінет Міністрів (уряд), Верховний і Конституційний суди. То
ж за набором вищих органів державної влади форма правління в Україні є
повною, що цілком відповідає європейській традиції державотворення.
За статусом глави держави Україна є республікою європейського
зразка, де президент не визнається главою виконавчої влади, а вищим
органом у системі органів виконавчої влади конституційно проголошено
уряд. Даній моделі притаманні певне "переплетення" гілок влади та
наявність інституту контрасигнатури актів глави держави.
Підкреслюється, що положення ч. 2 ст. 113 Конституції України, де
закріплено, що Кабінет Міністрів України відповідальний перед
Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і
підзвітний Верховній Раді України, не залишає жодних підстав, аби
сумніватися в тому, що наша держава є напівпрезидентською республікою.
За класифікацією М. Шугарта, Дж. Кері та О. Зазнаєва напівпрезидентська
модель в Україні являє собою приклад президентсько-парламентської
системи, за якої уряд несе подвійну відповідальність - і перед парламентом,
і перед президентом. Для цієї моделі характерною є провідна роль
президента у поєднанні із залежністю уряду від парламенту.
За
загальним
правилом,
напівпрезидентська
модель
є
незбалансованою, оскільки глава держави завдяки своїм широким
повноваженням у всіх сферах суспільного життя домінує на політичній
арені. Яскравим прикладом такого домінування є Білорусь, Казахстан і
Росія. Порівняно із цими державами Україна являє собою відносно
збалансовану модель напівпрезиденціалізму. Інша річ, що забезпечити
„сильні" позиції парламенту і глави держави вдалося за рахунок
„послаблення" уряду, поставленого в ситуацію подвійного підпорядкування
обом основним політичним акторам.
За характером стосунків між гілками влади форма правління в Україні
є дифузійною, оскільки „переплетення" і „взаємопроникнення" гілок влади
передбачено самим текстом Основного Закону. Досить згадати про активну
роль глави держави та уряду в законодавчому процесі, а також про наявність
широких повноважень президента у виконавчій сфері. З іншого боку,
Верховна Рада теж не стоїть осторонь здійснення виконавчої влади, беручи
участь у процесі формування уряду, схвалюючи його програму
та
контролюючи його повсякденну діяльність. Навіть сфера відправлення
правосуддя не залишилась „вотчиною" судової гілки влади, оскільки глава
держави має право помилування, а парламент уповноважений шляхом
прийняття відповідного закону оголошувати амністію. Інша річ, що в
кадрових питаннях чинна Конституція України закріплює жорсткий поділ
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влади шляхом запровадження так званого інституту несумісності (ч. 2 ст. 78,
ч. 4 ст. 103, ч. 1 ст. 120).
У підрозділі 3.3. «Форма правління в Україні в умовах глобалізації:
типологія методами індексного і кластерного аналізу» розвивається
започаткований О. Зазнаєвим, Дж. Кері, Дж. Лінцем, Л. Меткалфом та
М. Шугартом багатовимірний статистичній підхід, що полягає у зборі даних
про певні елементи форми правління різних держав, і подальшому
впорядкуванні цих держав у порівняно однорідні групи - кластери.
З метою удосконалення підходів попередніх дослідників форм
правління для кластерного аналізу було суттєво збільшено кількість держав
та ознак, що характеризують їх інституційно-функціональну організацію.
Для характеристики форм правління було застосовано 20 питань,
згрупованих у 6 розділів. З урахуванням того, що окремі питання мали
декілька відповідей, загалом було використано 100 політико-правових
характеристик (перемінних), які можуть вважатися елементами форми
правління. Всі показники оцінювалися однаково, без використання будьяких коефіцієнтів. Оцінювалися форми правління 100 держав світу.
Узагальнення отриманих коефіцієнтів тотожності дало змогу
виокремити декілька груп держав з найбільш високими коефіцієнтами
подібності. Першу і найбільшу за розмірами групу склали держави з яскраво
вираженими рисами напівпрезидентської республіки; ступінь тотожності
між ними є найбільш високим - (середній коефіцієнт - близько 50). При
цьому три групи держав (Білорусь - Казахстан - Росія - Україна;
Азербайджан - Таджикистан; Болгарія - Молдова) виявляють майже повну
тотожність (коефіцієнт тотожності - 60 і вище).
Порівняльно-правове дослідження форми правління сучасних держав,
проведене за допомогою методів кластерного аналізу, дало підстави для
висновку, що в сучасному світі чітко вирізняються п'ять моделей (кластерів)
республіканської та монархічної форм правління: 1) напівпрезидентські
республіки; 2) президентські республіки латиноамериканського типу; 3)
республіки радянського типу; 4) парламентарні монархії; 5) необмежені
монархії. Усі названі кластери мають замкнену форму, тобто чітко
розмежовані між собою, а держави, що їх утворюють, характеризуються
високим ступенем спорідненості (тотожності) інституційно-функціональної
організації державної влади. Модель (кластер) парламентарних республік не
має чітко окреслених меж і виявляється тільки за допомогою порівняння
основних (сутнісних) рис і принципів інституційно-функціональної
організації державної влади.
Доведено, що «чисті» форми правління мають тенденцію до
зникнення, тоді як «змішані» - навпаки, отримують дедалі більше
поширення. Протягом останніх десятиліть простежується «дрейф»
президентських, парламентарних і навіть «радянських» республік у бік
напівпрезидентської моделі.
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Процес «гібридизації» форм правління у поєднанні з невпинним
ускладненням державного механізму і процесами глобалізації призводить до
появи дедалі нових, унікальних моделей, інституційно-функціональної
організації державної влади і поступового «розмивання» кордонів між
усталеними в юридичній науці класифікаційними групами держав за
формою правління. До унікальних за формою правління держав, які не
можуть бути віднесені до жодного з кластерів, на сьогодні належать Кенія,
Сурінам, Тувалу, Фіджі, Швейцарія та ін.
Підрозділ 3.4. «Форма правління в Україні у
контексті
конституційної
реформи»
висвітлює
основні
недоліки
наявної
інституційно-функціональної організації Української держави, а також
головні напрямки її вдосконалення на рівні Основного Закону.
Відзначається, що за роки функціонування чинної Конституції
України досить виразно проявилися як позитивні, так і негативні риси
закріпленої нею моделі напівпрезидентської республіки. Серед недоліків,
що найбільш суттєво позначалися на ефективності існуючої в нашій державі
форми правління, відзначено наступні: а) незбапансованість повноважень
між вищими органами державної влади на користь глави держави; б)
відсутність прямої залежності між партійним складом парламенту і
персональним складом уряду; в) фактичний дуалізм виконавчої влади,
котрий об'єктивно призводив до прихованої (а іноді - й до відкритої)
конкуренції між Президентом України і Прем'єр-міністром України, яка у
підсумку традиційно завершувалася відставкою останнього, а разом з ним і всього складу уряду.
Стверджується, що існуюча в Україні змішана форма правління не є
оптимальною, але вона далеко не вичерпала своїх потенційних можливостей
для сприяння поступальному розвитку всіх сфер суспільного життя. Тому
доречніше вести мову про шляхи оптимізації існуючої моделі змішаної
республіки, а не про перехід до зовсім іншої.
Піддається критиці висловлене в новітній літературі твердження, що
здійснена у 2004 р. конституційна реформа призвела до розбалансування
державного механізму і в деяких випадках породила додаткові передумови
для політичних криз. Обґрунтовується теза, що наявні проблеми були
зумовлені не стільки недоліками здійснених змін, скільки неусталеністю
політико-правової практики. Зокрема, результати парламентських виборів
2006 р. засвідчили певний паритет політичних уподобань українських
громадян і призвели до своєрідного „політичного пату", коли виникли певні
труднощі щодо формування парламентської коаліції. Однак наявні
проблеми зумовлені здебільшого не помилками у принципових позиціях
щодо реформування Основного Закону, а низьким рівнем розвитку
політичної системи, ідеологічним розшаруванням українського суспільства,
сформованим у попередні роки незалежності.
Підкреслюється, що конституційну реформу слід продовжити у
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напрямку подальшої диверсифікації публічної влади, оптимізації її
інституційно-функціональної та політико-територіальної організації з метою
розбудови сучасного, економічного й ефективного державного механізму,
здатного працювати в умовах демократії та за активної ролі інститутів
громадянського суспільства. Паралельно із цим необхідно удосконалювати
систему державного управління в питаннях централізації та децентралізації
влади, збалансованості загальнодержавних інтересів з інтересами регіонів та
територіальних громад.
ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукової проблеми, що полягає у розробці авторської концепції форми
правління, комплексній характеристиці існуючої в Україні форми правління
та визначенні загальних підходів щодо її вдосконалення з урахуванням
сучасних політико-правових реалій. Головні теоретичні, методологічні та
практичні результати дослідження викладені у наступних висновках:
1. Форма правління - це провідний елемент форми держави, що являє
собою систему юридичних параметрів, які характеризують інституційнофункціональну організацію державної влади (форму володарювання) та
конкретну організаційну модель її здійснення (форму управління чи
врядування).
Категорія „форма правління" охоплює найбільш суттєві
зовнішні ознаки держави, серед яких: 1) джерело і носій суверенітету
(верховної влади); 2) загальна система суспільних інститутів, через які
здійснюється державна влада; конфігурація державно-владних інститутів; 3)
порядок формування державно-владних інститутів, способи їх легітимації;
4) правовий статус цих інститутів, насамперед їхні функції та компетенція;
5) організаційні форми (моделі) врядування; 6) характер взаємовідносин між
інститутами державного володарювання, а також між ними та населенням.
2. Форма правління характеризує юридичну конфігурацію державного
апарату, тобто відображає його структурну побудову з точки зору розподілу
загальних функцій держави між окремими підсистемами („гілками")
державного механізму, окремими органами державної влади та їх
посадовими особами. Ця конфігурація може бути більш чи менш складною,
мати різну кількість рівнів і підсистем; вона є доволі рухливою і може
змінюватися під впливом багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників як
об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. До того ж, зовнішні обриси тієї
чи іншої системи далеко не завжди співпадають з її реальним змістом, що
змушує дослідників говорити про „формальні", „фасадні", „замасковані" чи
навіть „маргінальні" моделі монархій та республік.
3. Найбільш поширеною на сьогодні моделлю республіканської
форми правління є змішана, напівпрезидентська республіка. Вона на
практиці довела свою ефективність і відповідність сучасним вимогам, тому
саме її обрала переважна більшість новостворених держав Європи, Азії й
Африки. До напівпрезидентських республік належить і Україна, виявляючи
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найбільшу тотожність за формою правління з Білоруссю, Росією і
Болгарією.
4. Україна належить до тієї категорії держав, офіційна назва яких не
містить вказівки на їхню форму правління. Проте вже ст. 5 чинної
Конституції 1996 р. чітко й однозначно визначає, що Україна є республікою
(ч. 1), а носієм суверенітету і єдиним джерелом влади у ній є народ (ч. 2).
Більше того, форма правління належить до тих елементів конституційного
ладу України, які можуть визначатися і змінюватися тільки народом (ч. З ст.
5), що підкріплено особливим порядком внесення змін до розділу 1
Конституції,
котрий
вимагає
на
останньому
етапі
проведення
всеукраїнського референдуму.
5. За ступенем сегментації державної влади форму правління в
Україні, як і в усіх інших країнах СНД, можна віднести до сегментарних
(змішаних), де має місце складне поєднання окремих рис полікратичної й
монократичної форм. Сегментарна форма правління в Україні зумовлена
„транзитним" характером українського суспільства і відображає перехід
держави від монократичної системи „повновладдя рад" до полікратії
західноєвропейського зразка, що ґрунтується на принципах верховенства
права і поділу влади
6. За набором вищих органів державної влади форма правління в
Україні є повною, що цілком відповідає європейській традиції
державотворення. Водночас політична складова наявної системи вищих
органів державної влади в Україні свідчить про немультиплікативність
обраної форми правління, оскільки інститут глави держави представлений
однією особою, парламент (попри значну популярність ідеї бікамералізму) є
однопалатним, а уряд працює тільки в одному форматі. І тільки неполітична
гілка влади - судова - розщеплена на дві підсистеми, та й то на чолі кожної
і названих підсистем (конституційної та загальної юрисдикції") стоїть
єдиний орган (відповідно, Верховний і Конституційний суди).
7. За порядком формування глави держави в Україні продовжує
існувати виборна форма правління, характерна для вітчизняної історії
державотворення ще з часів Київської Русі. Усі органи державної влади в
Україні формуються або безпосередньо народом (Верховна Рада України,
І Ірезидент України), або обраними народом органами (органи виконавчої та
судової влади).
8. За статусом глави держави Україна є республікою європейського
зразка, де президент не визнається главою виконавчої влади, а вищим
органом у системі органів виконавчої влади конституційно проголошено
уряд. Даній моделі притаманні певне "переплетення" гілок влади та
наявність інституту контрасигнатури актів глави держави.
9. Положення ч. 2 ст. 113 Конституції України, де закріплено, що
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і
Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній раді
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України, не залишає жодних підстав, аби сумніватися в тому, що наша
держава є напівпрезидентською республікою. За популярною серед
сучасних державознавців класифікацією М. Шугарта, Дж. Кері та О.
Зазнаєва напівпрезидентська модель в Україні являє собою приклад
президентсько-парламентської системи, за якої уряд несе подвійну
відповідальність - і перед парламентом, і перед президентом. Для цієї
моделі характерною є провідна роль президента у поєднанні із залежністю
уряду від парламенту.
10. Порівняно з іншими державами-учасницями СНД (зокрема,
Казахстаном, Республікою Білорусь та Російсько Федерацією) Україна являє
собою відносно збалансовану модель напівпрезиденціалізму. Інша річ, що
забезпечити „сильні" позиції парламенту і глави держави вдалося за рахунок
„послаблення" уряду, поставленого в ситуацію подвійного підпорядкування
обом основним політичним акторам.
11.
Про
„подвійну
легітимність",
притаманну
багатьом
напівпрезидентським республікам, в Україні можна говорити лише з
певними застереженнями, оскільки ні про яку конкуренцію легітимності чи
можливість якогось іншого органу державної влади сперечатися з
парламентом за першість у державному механізмі з огляду на наявну
правову основу йтися не може. Верховна Рада займає провідне місце серед
вищих органів державної влади. На це вказують конституційні положення
про те, що Верховна Рада є єдиним органом законодавчої влади і
всенародного представництва, а також виступає в якості центральної ланки
політичної системи України, визначаючи основні засади внутрішньої та
зовнішньої політики нашої держави. Крім того, парламент є ареною
боротьби різноманітних політичних сил країни, інструментом досягнення
злагоди у суспільстві й соціально-політичного компромісу.
12. Президент України поєднує в собі статуси глави держави,
Верховного
Головнокомандувача
Збройних
Сил
і
керівника
зовнішньополітичної діяльності України. Кожен із цих статусів передбачає
цілком реальні, а не номінальні повноваження. Водночас у чинній
Конституції України закладено систему гарантій, що стоять на заваді
перетворенню Президента України
на авторитарного
правителя:
обмеженість періоду повноважень Президента України 5-річним терміном;
встановлений порядок його обрання шляхом загальних, рівних і прямих
виборів при таємному голосуванні; неприпустимість зайняття поста
Президента України однією й тією ж особою більш як два строки підряд;
можливість усунення його з посади в порядку імпічменту; можливість
визнання президентських актів неконституційними на основі рішення
Конституційного Суду України; можливість подолання вето Президента
кваліфікованою більшістю голосів народних депутатів України тощо.
13. Суттєві труднощі у функціонуванні оновленої форми правління,
що мали місце протягом 2006-2010 pp., не повинні слугувати перепоною на
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шляху до подальшого здійснення конституційної реформи. Конституційну
реформу слід продовжити у напрямку подальшої диверсифікації публічної
клади,
оптимізації
її
інституційно-функціональної
та
політикогериторіальної організації з метою розбудови сучасного, економічного й
ефективного державного механізму, здатного працювати в умовах
демократії та за активної ролі інститутів громадянського суспільства.
І Іаралельно із цим необхідно удосконалювати систему державного
управління
в питаннях
централізації та децентралізації
влади,
збалансованості загальнодержавних інтересів з інтересами регіонів та
територіальних громад.
14. У межах оптимізації існуючої форми правління пропонується
запровадити наступні зміни до Конституції України 1996 p.:
а) за згодою Верховної Ради України має здійснюватись не тільки
призначення Прем'єр-міністра України, але й його відставка;
б) повноваження Президента України призначати членів. Кабінету
Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади,
голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження на
цих посадах, а також утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають стати
номінальними;
в) повноваження скасовувати акти Кабінету Міністрів України слід
ииключити з компетенції Президента України, а його повноваження
скасовувати акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим передати
Кабінету Міністрів України.
15. При здійсненні конституційної реформи слід пам'ятати, що форма
правління не обмежується організацією влади на найвищому, політичному
рівні, а охоплює всю інституційно-функціональну організацію державної
»лади в цілому. Тому всі рівні державної організації (найвищий,
центральний, місцевий) мають бути приведені до „спільного знаменника"; у
противному разі невідворотними є внутрішні протиріччя й кризи
державного механізму, справжнє розбалансування його елементів.
Здійснення радикальних системно-структурних перетворень вимагає
система публічно-владного управління на регіональному та районному
рівнях територіальної організації публічної влади. Усічена організаційна
система місцевого самоврядування на цих рівнях при намаганні сумістити в
єдиному управлінському механізмі муніципальні та державні структури
призводить до існування внутрімшьо-суперечливої, позбавленої необхідних
системних зв'язків і малоефективної управлінської структури. Зазначена
модель організації влади породжує лише ілюзію самоврядування при
фактичному одержавленні місцевого самоврядування районного та
регіонального рівнів, збереженні централізації та підпорядкованості
самоврядних органів державним органам виконавчої влади. Тому
запровадження повноцінної
системи регіонального та районного
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самоврядування з власними виконавчими органами, встановлення
оптимальної системи розподілу повноважень за рівнями влади,
функціональна переорієнтація місцевих державних адміністрацій - є
стратегічним завданням конституційної реформи. Потребує оптимізації й
система органів публічної влади у містах Києві і Севастополі, зокрема
система місцевого самоврядування має бути відокремлена від місцевих
державних адміністрацій. Крім того, потребує більш чіткого визначення
статус Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, які
мають органічно "вписуватися" у форму Української держави, закріплену
Конституцією 1996 р.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Індивідуальна монографія
Серьогіна С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової
теорії та практики: монографія / С. Г. Серьогіна, - Харків: Право, 2011. 768 с.
Колективні монографії:
1. Серьогіна С. Г. Президент України в механізмі формування
української державності / С. Г. Серьогіна // Конституційно-правові засади
становлення української державності: монографія / Тацій В. Я.,
Тодика Ю. М , Данильян О. Г. та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М.Тодики. Харків: Право, 2003. - С. 187- 208.
2. Серьогіна С. Г. Органи місцевого самоврядування в системі влади /
С. Г. Серьогіна // Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних
відносин в Україні: теорія і практика: монографія / В. В. Лісничий,
B. О. Грищенко, О. В. Радченко та ін.; за заг. ред. О. О. Дьоміна. - Харків:
Магістр, 2 0 0 3 . - С . 159-179.
3. Серьогіна
С. Г. Форма
правління
і правова
культура:
взаємозалежність і взаємозв'язок / С. Г. Серьогіна // Правова культура в
умовах становлення громадянського суспільства: монографія / за ред.
Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. - X.: Право, 2007. - С.126-147.
4. Серьогіна С. Г. Конституційно-правове регулювання місцевого
самоврядування в Україні та шляхи його вдосконалення / С. Г. Серьогіна //
Конституційні засади правової системи України і проблеми її
вдосконалення. 5-томне видання АПрНУ. Т.2. - Харків: Право, 2008. C. 192-229.
5. Серьогіна С. Г. Елементи організації та діяльності місцевих рад та
їх виконавчих органів / С. Г. Серьогіна // Проблеми функціонування
місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред. Ю. М. Тодики. X.: Право, 2009. - С. 48-127.
6. Серьогіна С. Г. Змішана республіканська форма державного
правління: теорія і практика. Конституційний статус президента як ключова
ланка конституційної реформи в Україні / С. Г. Серьогіна // Влада в Україні:

35
шляхи до ефективності: монографія / ред. рада О.Д. Святоцький (голова) [та
ні. ]. - К.: Ін Юре, 2010. - С. 228-244, 400-409.
7. Серьогіна С. Г. Суверенітет і форми правління / С. Г. Серьогіна //
Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми: монографія / за ред.
ІО.П.Битяка, І.В.Яковюка.-X.: Право, 2 0 1 0 . - С . 7-36.
8. Серегина С. Г. Суверенитет в аспекте формы правления /
V. Г. Серегина // Правовые проблемы определения и реализации
государственного суверенитета на современном этапе: монография / под
род. А. К. Сковикова, И. В. Яковюка. - М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010.
С. 6-40.
Науково-практичні коментарі:
1. Серьогіна С. Г. Коментар до статей 102, 103, 105 / С. Г. Серьогіна //
Конституція України: науково-практичний коментар / ред. кол. В.Я. Тацій,
K U ! Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. - X.: Право; К.: Ін Юре, 2003. - С. 479493, 500-502.
2. Серьогіна С. Г. Коментар до статей 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112,
140 / С. Г. Серьогіна // Конституція України: науково-практичний коментар /
редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар),
ІО.Г. Барабаш та ін. - 2-ге вид., переробл. і допов. - X.: Право, 2011. « '. 702-712, 722-748, 757-784, 971-980.
Підручники:
1. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні :
підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. І. Бодрова [та ін.] ; за
|Н'Л. С. Г. Серьогіної. - X. : Право, 2005. - 256 с.
2.Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні :
підручник / [І. І. Бодрова та ін.] ; за ред. С. Г. Серьогіної. - 2-ге вид.,
переробл. та допов. - X. : Право, 2011. - 360 с.
Статті у наукових фахових виданнях:
1. Серьогіна С. Г. Структурні та компетенційні проблеми організації
місцевого самоврядування в Україні" / С. Г. Серьогіна // Державне
ііудіїіііицтво та місцеве самоврядування: Збірник наук, праць. - 2002. І Uni. І. С. 106-120.
2. Серьогіна С. Г. Організація місцевого самоврядування в Україні в
і иіисксті форми правління / С. Г. Серьогіна II Державне будівництво та
мк-цене самоврядування: Збірник наук, праць. - 2002. - Вип. 2. - С. 61-71.
3. Серьогіна С. Г. Форма правління як базова категорія державного
н^шіпицтва / С. Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве
» имипрядування: Збірник наук, праць. - 2003. - Вип. 3. - С. 16-26.
4. Серьогіна С. Г. Порядок заміщення поста глави держави в аспекті
фи|іші правління / С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвідом.
ніид. Ні, 2003.-Вип. 6 4 . - С . 3-12.

36
5. Серьогіна С. Г. Порядок формування уряду за різних форм
правління / С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб.
- 2003. - Вип. 65. - С. 37-47.
6. Серьогіна С. Г. Відповідальність уряду як елемент форми
правління / С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб.
- 2 0 0 3 . - В и п . 66. - С . 21-31.
7. Серьогіна С. Г. Відповідальність уряду в напівпрезидентських
республіках / С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук,
зб. - 2003. - Вип. 68. - С. 25-32.
8. Серьогіна С. Г. Оновлення виборчого законодавства в аспекті
політичної реформи / С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ.
міжвідом. наук. зб. - 2004. - Вип. 70. - С. 9-15.
9. Серьогіна С. Г. Взаємовідносини між органами державної влади і
населенням як елемент форми правління / С. Г. Серьогіна // Проблеми
законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - 2005. - № 71. - С. 12-22.
10. Серьогіна С. Г. Система взаємовідносин між державою і
населенням як складова форми держави / С. Г. Серьогіна // Проблеми
законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - 2005. - Вип. 73. - С. 57-64.
11. Серьогіна С. Г. Абсолютна монархія: історико-теоретичний
аспект / С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. 2005.-Вип. 7 4 . - С . 18-27.
12. Серьогіна С. Г. Абсолютні монархії на шляху до модернізації /
С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - 2005. Вип. 7 5 . - С . 38-45.
13. Серьогіна С. Г. Вибори як спосіб легітимації форми правління:
конституційно-правовий аспект / С. Г. Серьогіна // Вісник Центральної
виборчої комісії. - 2005. - № 2. - С. 45-52.
14. Серьогіна С. Г. Форма правління і політичний режим:
взаємозв'язок і взаємодія / С. Г. Серьогіна // Державне будівництво та
місцеве самоврядування: Збірник наук, праць. - 2005. - Вип. 9. - С. 3-13.
15. Серьогіна С. Г. Проблеми ефективності форми правління в
Україні / С. Г. Серьогіна // Правничий часопис Донецького університету. 2005. - № 2 (14). - С. 3-7,44.
16. Серьогіна С. Г. Витоки концепції «змішане правління» в античній
політико-гіравовій теорії та практиці / С. Г. Серьогіна // Проблеми
законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - 2006. - № 78. - С. 29-38.
17. Серьогіна С. Г. Концепція «змішане правління» в політикоправовій теорії та практиці Середньовіччя й Нового часу / С. Г. Серьогіна //
Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - 2006. - № 79. - С. 21-30.
18. Серьогіна С. Г. Концепція „змішаного правління" в історії
вітчизняної політико-правової думки та державного будівництва (IX початок XX ст.) / С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвідом.
наук. зб. - 2006. - Вип. 80. - С. 28-37.

37
19. Серьогіна С. Г. Республіканська форма правління в політикопривовій теорії й практиці стародавнього Риму / С. Г. Серьогіна // Право і
ое іпека. - 2006. - № 4. - С. 35-40.
20. Серьогіна С. Г. Взаємодія держави й місцевого самоврядування:
і соретико-правовий аналіз історичних моделей та новітніх тенденцій /
С, Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. - 2006. Іїип. 8 3 . - С . 3-13.
21. Серьогіна С. Г. Особливості форми правління козацької держави
ці Конституцією Пилипа Орлика / С. Г. Серьогіна // Державне будівництво
їй місцеве самоврядування: 36. наук, праць. —2006. — Вип.11. - С. 25-36.
22. Серьогіна С. Г. Удосконалення інституційно-функціональної
організації публічної влади на місцевому рівні в аспекті конституційної
реформи / С. Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве
» имоврядування: 36. наук, праць. - 2006. - Вип.12. - С. 48-56.
23. Серьогіна С. Г. Європейські стандарти виборів і, виборче
іаконодавство України / С. Г. Серьогіна // Вісник Центральної виборчої
комісії. - 2007. - № 1. - С. 38-44.
24. Серьогіна С. Г. Роль конституційних звичаїв у закріпленні форми
правління / С. Г. Серьогіна // Вісник Харківського національного
університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 78-85.
25. Серьогіна С. Г. Сутнісні ознаки республіканської форми
правління на прикладі давньогрецьких держав / С. Г. Серьогіна // Право і
tic і иска. - 2007. - № 3 . — С. 167-172.
26. Серьогіна С. Г. Республіканська форма правління в політиконршювій теорії й практиці Стародавнього Риму / С. Г. Серьогіна // Право і
W шека. - 2007. - № 4. - С. 35-40.
27. Серьогіна С. Г. Діалектичний взаємозв'язок форми правління з
формою державного устрою / С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ.
міжвідом. наук. зб. - 2008. - № 94. - С . 41-51.
28. Серьогіна С. Г. Типологізація сучасних форм правління методами
індексного та кластерного аналізу: сучасний стан і перспективи розвитку У
( \ І '. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник
ііііук. праць. - 2 0 0 8 . - Вип. 16. - С . 3-15.
29. Серьогіна С. Г. Інституційні форми політичної активності
і ромадян в аспекті форми правління / С. Г. Серьогіна // Вісник Академії
нривових наук України. - 2009. - № 1. - С. 96-104.
30. Серьогіна С. Г. Оптимізація статусу президента як ключова ланка
мнісі итуційної реформи в Україні / С. Г. Серьогіна // Право України. - 2009.
№• 6. С. 23-28.
31. Серегина С. Г. Становление местного самоуправления как
ни пишяющая конституционного процесса в Украине / С.Г.Серегина //
К іридическая наука и образование. - 2009. - № 2. - С. 25-33.
У?.. Серьогіна С. Г. Кластерний аналіз як основа типологізації

38
сучасних форм правління / С. Г. Серьогіна // Проблеми законності: Респ.
міжвідом. наук. зб. - 2009. - № 100. - С. 101-113.
33. Серегина С. Г. Порядок формирования законодательного органа в
странах с различными формами правления / С. Г. Серегина // Научные
труды Московского гуманитарного университета. - 2010. - Вып. 115. С.135-141.
Публікації,
які
додатково
відображують
результати
дисертаційного дослідження:
1. Серьогіна С. Г. Проблеми наукового пізнання форм правління
сучасних держав у контексті державно-правової реформи в Україні /
С. Г. Серьогіна // Конституція України - основа модернізації держави та
суспільства: матер, наук, конф., Харків, 21-22 червня 2001 р.; упоряд.
Ю.М.Грошевий, М.І.Панов. - Харків: Право, 2001. - С. 297-301.
2. Серьогіна С. Г. Методологічні засади дослідження форми правління
/ С. Г. Серьогіна // Методологічні проблеми правової науки: матер, міжнар.
наук. конф. Харків, 13-14 груд. 2002 p. - X.: Право, 2003. - С. 203-206.
3. Серьогіна С. Г. Конституційно-правові проблеми трансформації
форми правління в Україні / С. Г. Серьогіна // Теорія та практика
державного управління. Вип. 2: Державне управління та місцеве
самоврядування: Тези III міжнар. наук, конгресу. - Харків: Магістр, 2003. С. 55-57.
4. Серьогіна С. Г. Реформування інституту президентства в аспекті
конституційної реформи в Україні / С. Г. Серьогіна // Політична реформа як
засіб демократизації українського суспільства : матер, наук.-практ. конф. Харків: Магістр, 2003. - С. 103-108.
5. Серьогіна С. Г. Удосконалення системи територіальної організації
публічної влади в Україні як продовження конституційної реформи / С. Г.
Серьогіна // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого
самоврядування в Україні: матер. Міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 25
травня 2004 р. / за ред. Ю. П. Битяка. - Харків: Інститут державного
будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. - С. 6-10.
6. Серегина С. Г. Конституционный контроль в аспекте формы
правления / С. Г. Серегина // Конституционный контроль на рубеже веков:
актуальные проблемы и перспективы развития: матер. Междунар. научнопракт. конф. - Тирасполь, 2004. - С. 27-33.
7. Серьогіна С. Г. Проблеми правового регулювання статусу суб'єктів
виборчого процесу в Україні / С. Г. Серьогіна // Вибори Президента
України-2004: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 червня 2005 p. - К.:
ЦВК, Міжнар. Фундація виборчих систем, 2005. - С. 119-125.
8. Серегина С. Г Конституционный контроль в аспекте формы
правления / С. Г. Серегина // Конституционное правосудие в странах СНГ и
Балтии. Дайджест. - 2005. - № 12. - Ч . 2. - С. 107-110.

39
9. Серегина С. Г. Конституционная реформа в Украине и Республике
Беларусь: сравнительно-правовой аспект / С. Г. Серегина // Развитие и
перспективы национальной правовой системы в контексте европейских
интеграционных процессов : матер, междунар. научн.-практ. конф., 16-17
июня 2005 г. - Минск : БГУ, 2005. - С. 98-101.
10. Серьогіна С. Г. Діалектика розвитку форм правління у контексті
формаційної типологізації / С. Г. Серьогіна // Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні: матер. XII регіон, наук.-практ. конф., 9-10
лютого 2006 р. - Львів : Львів, нац. ун-т, 2006. - С. 55-58.
11. Серьогіна С. Г. Форма правління в Україні: досвід, проблеми,
перспективи / С. Г. Серьогіна // Реалізація Конституції України: проблеми
теорії та практики: матер, наук, конф, 29-30 червня 2006 р. - Харків: Нац.
юрид. акад. ім. Я. Мудрого, 2006. - С. 152-158.
12. Серьогіна С. Г. Удосконалення форми правління як перспективний
напрямок конституційної реформи в Україні / С. Г. Серьогіна // Конституція
України: досвід реалізації та шляхи удосконалення: матер, "круглого столу",
організ. і провед. Наук.-дослід. ін-том держ. будів. та місц. самовряд. АПрН
України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України, м. Харків, 21
черв. 2006 р. - Харків : Право, 2006. - С. 8-10 .
13. Серьогіна С. Г. Виборче законодавство України в аспекті
європейської інтеграції / С. Г. Серьогіна II Вибори - 2006: Досвід.
Проблеми. Перспективи. - К.: Атіка, 2007. - С.185-190.
14. Серьогіна С. Г. Конституційні реформи в аспекті світового
конституційного процесу / С. Г. Серьогіна // Від громадянського суспільства
до правової держави: тези II Міжнар. наук.-практ. конф. - X.: ХНУ ім.
B.Н.Каразіна, 2007. - С . 143-146.
15. Серьогіна С. Г. Державний устрій як фактор впливу на форму
правління / С. Г. Серьогіна // Проблеми державотворення і захисту прав
людини в Україні: матер. XIII регіон, наук.-практ. конф., 8-9 лютого 2007 p.,
Львів: Львів, нац. ун-т, 2007. - С. 186-187.
16. Серьогіна С. Г. Специфіка застосування конституційних звичаїв для
регламентації форми правління у політико-правовій практиці зарубіжних
країн / С. Г. Серьогіна // Запорізькі правові читання: матер, наук.-практ
конф. 17-18 травня 2007 р. - Запоріжжя, 2007. - С. 24-27.
17. Серьогіна С. Г. Місцеве самоврядування в аспекті конституційної
реформи / С. Г. Серьогіна // Місцеве самоврядування в Україні: сучасність
га перспективи: матер, наук.-практ конф. / Ред. кол.: Ю.П. Битяк, М.І. Тітов,
C.Г. Серьогіна та ін. - X.: Стиль-Издат, 2007. - С. 16-22.
18. Серьогіна С.Г. Проблеми взаємодії держави і місцевого
самоврядування / С. Г. Серьогіна // Матер, наук, семінарів та "круглих"
столів, проведених НЮАУ ім. Я. Мудрого спільно з АПрНУ в рамках
Фестивалю науки 15-16 травня 2007 р. / У поряд. А.П. Гетьман,
О.В. Петришин. - X.: Право, 2007. - С. 100-101.

40
19. Серьогіна С. Г. «Людський вимір» сучасних форм правління /
С. Г. Серьогіна // Національні та міжнародні механізми захисту прав
людини: матер, міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. А.Т. Комзюка. - X.: Видво Харк. Нац. ун-ту внутр. справ, 2008. - С. 74-76.
20. Серьогіна С. Г. Проблеми типологізації сучасних держав з різними
формами правління методами кластерного аналізу / С. Г. Серьогіна // Наука
конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку: матер,
вист, учасн. «круглого столу» / за ред. А.П. Гетьмана. - X.: Право, 2009. С. 100-103.
21. Серьогіна С. Г. Ознака суверенітету як класифікаційний критерій
форм правління / С. Г. Серьогіна // Організаційні та правові проблеми
забезпечення державного суверенітету: матер, міжнар. наук.-практ. конф. /
редкол.: Ю.П.Битяк, І.В.Яковюк, ГЛЗ.Чапала. - X . : ФО-П Вапнярчук, 2009. С.16-18.
22. Серьогіна С. Г. Муніципальна реформа в Україні та країнах ЄС:
основні напрямки та проблеми здійснення / С. Г. Серьогіна // Проблеми
реформування місцевого самоврядування України у контексті наближення
до європейських стандартів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,
м. Харків, 28 жовтня 2009 р. / редкол.: Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, Г.В. Чапала.
- X.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2009. - С. 7-11.
23. Серьогіна С. Г. Конституційна реформа в Україні як засіб
покращення моделі державного і муніципального управління / С. Г.
Серьогіна
//
Проблеми
державного
будівництва
та
місцевого
самоврядування на сучасному етапі: матер, міжнар. наук.-практ. конф. /
редкол.: Ю.П.Битяк, І.В.Яковюк, Г.В.Чапала. - X.: ФО-П Вапнярчук, 2009. С. 5-7.
24. Серьогіна С. Г. Інститут президента України: Інтерв'ю завідувача
кафедри державного будівництва Національної юридичної академії України
ім. Я. Мудрого С. Серьогіної - головному редакторові журналу "Право
України", академіку О.Святоцькому//Право України.-2009-№ 12. - С. 6-17.
25. Серегина С. Г. Диалектика развития форм правления в контексте
формационной типологии / С. Г. Серегина // Наука и карьера: сборник
научных статей / под ред. В.А.Назарова. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та,
2009. - С.204-215.
26. Серьогіна С. Г. Порядок формування законодавчого органу за
різних форм правління: порівняльно-правовий аспект / С. Г. Серьогіна //
Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток
Української держави: матер, наук.-практ. конф. (Харків, 29 червня 2011 p.).
- X . : ХНУВС, 2 0 1 1 . - С . 111-113.
27. Серьогіна С. Г. Напрямки вдосконалення
конституційного
регулювання системно-структурної організації місцевого самоврядування в
Україні / С. Г. Серьогіна // Конституційна Асамблея: політико-правові
аспекти діяльності. - 2012. - № 6. - С.45-59.

41
АНОТАЦІЯ
Серьогіна С.Г. Форма правління в Україні: конституційноправовий аспект. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право.
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого». - Харків, 2013.
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукової проблеми, що полягає у розробці цілісної концепції форми
правління, комплексній характеристиці існуючої в Україні форми правління
і'а визначенні загальних підходів щодо її вдосконалення з урахуванням
сучасних політико-правових реалій.
Визначено основні елементи форми правління, удосконалено
класифікацію форм правління шляхом розширення кола критеріїв поділу.
Охарактеризовано форму правління як інститут конституційного права,
і'ясовано основні підходи до конституційно-правового закріплення форми
правління в державах сучасного світу.
Здійснено історичну реконструкцію процесу еволюції форми правління
незалежної України. Надано загальну характеристику форми правління в
Україні за чинною Конституцією 1996 р. Здійснено типологізацію форми
правління в Україні методами індексного і кластерного аналізу. Визначено
основні напрямки удосконалення існуючої в Україні форми правління у
межах конституційної реформи.
Ключові
слова:
форма
правління,
монархія,
республіка,
напівпрезидентська республіка, президентсько-парламентська республіка,
«змішане правління», інститут конституційного права, конституційна
реформа.
АННОТАЦИЯ
Серегина С.Г. Форма правления в Украине: конституционноправовой аспект. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук
но специальности 12.00.02 - конституционное право; муниципальное
прнно. - Национальный университет «Юридическая академия Украины
имени Ярослава Мудрого». - Харьков, 2013.
В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и представлено
штос решение научной проблемы, заключающейся в разработке целостной
і ой це и ции формы правления, комплексной характеристике существующей в
Vi.puiine формы правления и определении общих подходов к ее
t шн'ршенствованию с учетом современных политико-правовых реалий.
Определены основные элементы формы правления, усовершенствована
j читіфикация форм правления путем расширения круга критериев
І»і« прсдслсния. Охарактеризована форма правления как институт
кмш ініуционного права, выяснены основные подходы к конституционно-
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правовому закреплению формы правления в государствах современного
мира.
Осуществлена историческая реконструкция процесса эволюции формы
правления независимой Украины. Представлена общая характеристика
формы правления в Украине по действующей Конституции 1996 г.
Осуществлена типологизация формы правления в Украине методами
индексного и кластерного анализа. Сделан вывод о том, что
полупрезидентская модель в Украине представляет собой пример
президентско-парламентской системы, при которой правительство несет
двойную ответственность - и перед парламентом, и перед президентом. Для
этой модели характерна ведущая роль президента в сочетании с
зависимостью правительства от парламента. Определены основные
направления совершенствования существующей в Украине формы
правления в рамках конституционной реформы.
Ключевые
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ANNOTATION
Seregina S.G. Form of government in Ukraine: constitutional and legal
aspects. - Manuscript.
The dissertation paper for obtaining a doctor's law degree, in the field
12.00.02 - constitutional law; municipal law. National University „Law Academy
of Ukraine named after Yaroslav Mudry". - Kharkiv, 2013.
The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution of
the scientific problem which is described in the development of the integrated
concept of form of government, in the complex characteristics of the existing
form of government in Ukraine and in the definition of common approaches to its
improvement according to the current political and legal realities.
The main elements of the form of government are defined; the classification
of forms of government is improved by expanding the circle of division criteria.
The form of government is characterized as an institution of constitutional law,
the main approaches to constitutional and legal consolidation of the form of
government in the countries of the modern world are found out.
The historical reconstruction of the process of the evolution of the form of
government of independent Ukraine was made. The general overview of the form
of government in Ukraine is provided by the current Constitution of 1996. The
typology of the form of government in Ukraine is done by the methods of index
and cluster analysis. The main directions of improvement of the existing form of
government in Ukraine are defined within constitutional reform.
Keywords: form of government, monarchy, republic, semi-presidential
republic, presidential-parliamentary republic, «mixed government», institution of
the constitutional law, constitutional reform.
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