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УДК [328.1:342.52](477) 

Стаття присвячена аналізу політичної ситуації в Україні та проблемі подолання суперечностей 
між гілками влади шляхом удосконалення законодавства та оптимізації діяльності політичної еліти. 

 
The article is dedicated to the analysis of a political situation in Ukraine and problem of overcoming of 

inconsistencies between branches of an authority by advancing the legislation and optimization of activity of 
political superstrain. 

Політичне життя сучасного українського 
с усп і льс тва  в і дзнача є ться  час тими 
загостреннями в боротьбі між різними 
політичними силами, гілками влади та вищими 
державними інститутами. Ситуація початку 
квітня 2007 року яскраво продемонструвала всю 
небезпеку політичного протистояння між 
гілками влади та різними політичними силами, 
яке цілком реально загрожує не тільки 
поступовому просуванню влади до вищих 
щаблів ефективного управління, а й ставить під 
загрозу саме існування цілісності української 
держави, зміцнення процесу демократизації 
всього українського суспільства. 

В такій ситуації стає очевидною 
актуальність наукового дослідження питань 
оптимізації шляхів подолання системного 
протистояння гілок влади в сучасній Україні, 
законодавчого забезпечення та правового 
регулювання непродуктивного суперництва між 
політичними силами та групами політичної 
еліти. Саме дослідженню вказаних аспектів 
присвячена дана стаття. Вона передбачає спробу 
вироблення можливих рекомендацій щодо 
подолання руйнівних тенденцій в умовах 
гострого політичного протистояння існуючих 

гілок влади та вищих державних інституцій. 
На самому початку слід зазначити, що  

сучасне українське суспільство знаходиться на 
етапі удосконалення своєї політичної системи. 
Цей процес здійснюється в декількох напрямках 
і зачіпає практично всі провідні політичні 
інститути. Один з магістральних напрямків 
перетворень спрямований на зміну ролі держави 
в політичній системі. Його характерною рисою 
є поступова заміна пріоритету командно-
керуючих функцій держави пріоритетом 
соціально-обслуговуючих завдань. 

Гостра політична боротьба останніх  років 
актуалізувала питання зниження ваги державної 
влади в суспільному житті, оскільки процес її 
завоювання неминуче супроводжується 
політичними кризами, розколює суспільство. 
Сьогодні виборчий процес неминуче сягає не 
лише питань зміни керівних політичних сил, але 
ставить на порядок денний питання зміни 
державного ладу. Яскравим прикладом саме 
такого стану речей можуть бути  виборчі 
кампанії 2004 – 2006 років.  

Саме в цей період на порядок денний стало 
питання про перегляд як співвідношення 
повноважень між гілками влади, так і 
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забезпечення їх компетентного громадського 
контролю. Власний український досвід 
будівництва демократичного суспільства 
показує, що прийнята в 1996 році Конституція 
не є бездоганною і такою, яка встановила 
оптимальний для сучасного етапу розвитку 
українського суспільства політичний устрій. 
Одним з головних її недоліків стали 
диспропорції в повноваженнях гілок влади.  В 
даному контексті слід зауважити, що серцевину 
політичної системи України складають 
інститути Парламенту, Президента і Кабінету 
Міністрів. Саме характер їх взаємодії дозволяв 
до недавнього дослідникам стверджувати, що 
формою правління Україна найближче 
знаходиться до суперпрезидентської республіки. 
Тобто такої форми, при якій незаперечний 
пріоритет у всіх сферах суспільного життя має 
саме інститут президентства. 

І дійсно, якщо уважно проаналізувати 
повноваження і важелі інституту президенства, 
які діяли до запровадження з 1 січня 2006 року 
змін до Конституції,  можна сміливо твердити, 
що за деякими показниками вони наближаються 
до повноважень царюючих осіб в абсолютних 
монархіях. 

Але при цьому не треба забувати, що в 
1996 році не стільки було важливим прийняття 
витонченого Основного Закону, скільки 
необхідним був сам факт започаткування нового 
конституційного порядку в молодій українській 
державі. Хоча саме прийняття вказаного 
документа було відносно нелегким завданням, 
все ж таки втілення його в соціально-політичну 
реальність стало набагато  складнішим 
процесом. 

Здійснені кроки з удосконалення 
конституційного ладу в Україні сьогодні 
змінили його де-юре, але щодо самого 
конституювання нової політичної системи, що її 
закладає Конституція, то можна впевнено 
твердити: процес її становлення тільки  
розпочався.  

З самого початку запровадження змін до 
Конституції України, які здійснювалися в ході 
президентської виборчої кампанії 2004-2005 
років, були помітні певні протиріччя між 
окремими положеннями, що вносилися до 
тексту Основного Закону. Більше того, частина 
нових положень мала не до кінця завершений 
вигляд і не дає відповіді на можливі питання. 
Зокрема це торкається цілої низки зазначених 
механізмів і компетенції гілок влади в процесі 
формування Кабінету Міністрів України та 
інших державних інституцій.   

Певним  наслідком  недосконалості 
внесених змін стало протистояння між 
парламентською коаліцією та Президентом 
України від самого початку їх співпраці у 

формуванні Кабінету Міністрів. Питання про те, 
якими є наслідки не-внесення Президентом 
запропонованої коаліцією кандидатури голови 
уряду, стало одним з перших каменів 
спотикання, закладеним внесеними змінами до 
Конституції.  

На жаль, цей документ чітко не відбиває 
можливих варіантів та прав і обов’язків 
посадових осіб та державних інституцій у 
багатьох випадках. Саме ця обставина поставила 
на новий рівень кількість звернень до 
Конституційного Суду України, який сьогодні 
переобтяжений як кількістю питань, які він 
повинен упорядковувати, так і мірою своєї 
відповідальності. В силу такого становища та 
вкрай нечітких положень частини окремих 
законодавчих документів, поєднаних з 
негативними традиціями тиску на судову гілку 
влади, дана установа виявила неспроможність 
швидко та ефективно вирішувати існуючі 
суперечності. Це спричинило виникнення 
ситуацій, розв’язання  яких стало можливим не в 
межах діючого законодавства, а лише на рівні 
політичних домовленостей. 

Сьогодні слід висловити важливість того, що 
Конституція України і  текстуально, і 
опосередковано передбачає загальноприйняту в 
демократичних суспільствах норму, згідно з якою 
формування уряду відбувається на базі 
парламентської більшості, спроможної його 
підтримувати. Власне, цією нормою визначається і 
легітимність самого уряду. Але відсутність 
узгоджених між собою актів, які б чітко 
регулювали відносини між Кабінетом Міністрів, 
Президентом та Верховною Радою України, 
дотепер не існує. Спроби прийняття окремих атів 
про Кабінет Міністрів вилилися в гостре 
протистояння з приводу сумнівів щодо 
відповідності зазначених в ньому повноважень 
цього органу самій Конституції. 

Крім цього, формування парламентської 
коаліції сьогодні ще не ґрунтується на чітко 
виписаному механізмові  і  достатньо 
зрозумілому та логічному поясненні варіантів 
застосування імперативного мандату. При цьому 
слід зазначити, що серед фахівців сьогодні не 
склалося спільного бачення можливостей 
застосування даного інструменту. Посилання на 
в ід с утн і с т ь  європейсько ї  прак тики 
імперативного мандату не є аргументом для 
українських реалій, не обтяжених глибокими 
демократичними традиціями та морально-
етичними цінностями, що здатні забезпечити 
стійкість ідеологічних компонентів формування 
політичної поведінки як народних обранців, так 
і вищих посадових осіб держави. Приклади 
“політичної зради” окремими керівниками своїх 
політичних союзників, навіть членів партійних 
блоків та партій, ставить питання імперативного 
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мандату на порядок денний. Скоріше за все, слід 
погодитися з думкою про те, що в сучасній 
політичній ситуації практично не існує більш 
ефективного інструменту забезпечення 
необхідного структурування політичних сил, що 
закріплює результати волевиявлення народу під 
час виборчих перегонів.  

На нинішньому етапі встановлення нового 
владного устрою в Україні правило системного 
переміщення владних важелів, на жаль, не 
спрацьовує. Головною причиною цього є 
відсутність структурованості парламенту та 
розвинутої системи політичних партій. Остання 
сьогодні перебуває на перехідній стадії від 
атомізованої до так званої системи 
поляризованого плюралізму. Фактично лише 
після запровадження пропорційної виборчої 
системи в Україні розпочався процес 
формування дієздатних політичних партій, які 
переходять зі стану фантомів в розряд 
«ідеологічної сили». Сьогодні склалися умови, 
які стимулюють партійну діяльність політичної 
еліти, перетворюють політичні партії на дійовий 
механізм не тільки отримання влади, але й 
підтримки і виразу інтересів широких верств 
населення. 

Головним недоліком нового устрою 
України є те, що процес його встановлення 
тільки розпочався  і  відбувається  в 
несприятливих  соціальних ,  політико -
економічних умовах. Це, звичайно, не можна 
ототожнювати з можливими вадами самої 
системи. Тому на питання, наскільки 
парламентська форма правління для України є 
оптимальною ,  однозначно  відповісти 
неможливо. Очевидною є потреба подальшого її 
узгодження з реаліями сучасного політичного 
життя, в якому існує гостра політична боротьба, 
яка часто розколює суспільство, загрожує його 
цілісності. Необхідно віднайти важливі 
механізми, які б одночасно допускали політичну 
конкуренцію, але не допускали б діяльності, яка 
знесилює та розділяє суспільство.  

Слід висловити занепокоєння з приводу 
того, що в окремих прошарках політичної еліти 
України демонструються сумніви щодо 
доцільност і  збереження  в  Укра їн і 
парламентсько-президентського устрою та, 
зокрема ,  щодо  існування  інституту 
президентства. Нерідко вказується на те, що 
найбільша кількість сучасних демократій мають 
парламентарні форми правління, тобто такі, в 
яких переплітаються взаємодії законодавчої та 
виконавчої гілок влади, а домінантність 
належить парламенту.  

Інші ж політичні сили просувають 
протилежні  ідеї ,  стимулюють  появу 
конституційних змін і поправок з метою 
повернення до домінування інституту 

президентства. Пропонується переоцінку 
окремих головних положень Конституції, за 
посередництвом яких можливо перетворити 
нинішній політичний устрій на “більш 
президентський”.  

З р еш т ою ,   п р и с т р а с т і  що д о 
фундаментальних конституційних змін з метою 
перерозподілу інституційних повноважень 
Президента, законодавчої та виконавчої гілок 
влади і фактичної зміни політичної системи 
України свідчать про існуючі проблеми її 
функціонування.  

Зміни і поправки до Конституції України, 
запроваджені і ті, які передбачається 
запровадити, не носять тільки “технологічного” 
характеру, а є суттєвими, бо за своїм змістом  є 
якісними змінами  Конституції. А це вже зовсім 
інший вимір.  

Погоджуючись з даною думкою, слід 
зауважити, що це не означає заперечення 
продовження здійснення реформи політичної 
системи та її окремих складників. Зокрема, слід 
зазначити: в ході її демократизації стало 
очевидним, що недостатньо проголосити 
демократичні права і свободи для того, щоб 
вони реально втілилися в повсякденне життя 
суспільства.  

Сьогодні ми повинні бачити, що 
демократизації системи опираються не тільки 
представники  окремих політичних сил. 
Суттєвий опір на цьому шляху обумовлений 
стійкими стереотипами уявлень значної частини 
пересічних громадян про “минулі часи”, 
прагненнями значної частини владної 
консервативної еліти, яка зайнята вирішенням 
власних проблем звичними засобами. 

Сьогодні очевидно, що для вирішення 
проблеми підвищення ефективності політичної 
системи в реалізації конституційних засад 
суспільства необхідно здійснити реальні зміни в 
економічній політиці, які забезпечать не тільки 
зростання виробництва, а й переорієнтацію на 
загальносоціальні потреби. Правова держава, 
якою задекларована Україна в діючій 
Конституції, повинна всебічно сприяти 
розвиткові основних засад громадянського 
суспільства, забезпечувати баланс інтересів між 
різними соціальними верствами, відповідати за 
прийняті рішення.  

Зрозуміти це дуже важливо, але ще 
важливіше побачити до кінця повно, яким саме 
шляхом слід до цього йти. Сьогодні абсолютно 
ясно, що це завдання більшою мірою є 
завданням самих громадян, які повинні врешті-
решт навчитися реально визначати свої 
інтереси, а не керуватися вигаданими для них 
консервативною елітою причинами  негараздів. 

Окремо слід відзначити необхідність 
фундаментального упорядкування діючого 
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законодавства відносно врегулювання існуючих 
суперечностей між гілками влади. Дана 
проблема має дві сторони. Однією з них є та, 
яка стосується змісту повноважень гілок влади 
та механізмів їх взаємодії. Питання про те, яким 
чином повинні бути поділені повноваження між 
гілками влади, може бути вирішене за наявності 

доброї волі діючих їх представників лише 
шляхом чітких домовленостей між ними.  

Інша сторона торкається можливого 
механ і зм у  з акр і пл ення  необх ідних 
деталізованих уточнень самих повноважень. 
Слід сказати, що сама деталізація є надзвичайно 
важливим інструментом зняття суперечностей. 
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