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Визначення відповідальних за призначення і звіль-
нення чиновників — одна з найважливіших складо-
вих балансу влад у будь-якій країні. Це показує, хто 
найбільше впливає на органи державної влади — 
виконавчої і судової влад, правопорядку і прокура-
тури, — і місцевого самоврядування. 

Вплив на формування уряду дозволяє визначити, 
якою за формою правління є республіка. Якщо уряд 
формує президент — то це президентська республі-
ка, якщо парламент — парламентська, якщо ж части-
ну призначає президент, а іншу — парламент, то це 
змішана республіка — парламентсько-президент-
ська чи президентсько-парламентська — залежно 
від того, хто має більший вплив.

Контроль над призначеннями і збалансований підхід 
до формування державних інституцій є основою для 
забезпечення належної і незалежної роботи судів, 
прокуратури, державних регуляторів тощо. Надмір-
на політизація цих процесів не дозволить збудувати 
ефективну систему державного управління. В той же 
час, відсутність політичного впливу на призначення 
чи звільнення деяких чиновників може створити си-
туацію, коли певний орган чинить свавілля, спинити 
яке неможливо. 

Україна з 1991 року до сьогодні пройшла чимало іте-
рацій перерозподілу повноважень між президентом, 
урядом та парламентом. За цей період визначаль-
ний вплив на формування державного апарату мали 
і президент, й уряд, і парламент. Оскільки збалансо-
ваного підходу не знайшли досі, ми вирішили про-
стежити, якою є закономірність розвитку Конституції 
України та законів щодо балансу гілок влади в проце-
сі формування ключових державних інституцій. 

Цей огляд досліджує баланс влад в Україні між 
президентом, урядом і парламентом на прикладі 
повноваження призначати чиновників на важливі дер-
жавні посади. Основою для аналізу стали Конституція  
(Основний Закон) України, Конституції України з вне-
сеними змінами, а також Закони України, підзаконні 
акти та рішення Конституційного Суду, які мали вплив 
на призначення. Для розуміння подій і змін був проа-
налізований також і контекст. 

Огляд буде корисним для розуміння зміни балансу 
влад: стрімкого переходу від парламентської до пре-
зидентської республіки після отримання Україною 
незалежності і поступового від президентської — до 
парламентсько-президентської республіки унаслідок 
революцій, а також наявних тенденцій.
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Розділ 1. Призначення 

1991 РІК

КОНТЕКСТ

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвали-
ла визначальний для історії сучасної України доку-
мент — Акт проголошення незалежності України. Цей 
день можна вважати початком новітньої української 
державності.

Але для органів державної влади важливим був ще 
один документ — Конституція. Станом на 5 грудня 
1991 року, у день, коли Леоніда Кравчука за резуль-
татами виборів призначили на посаду президента, 
діяла Конституція (Основний Закон) України, першу 
редакцію якої ухвалила ще 20 квітня 1978 року Вер-
ховна Рада УРСР. 

З 1989 по 1991 рік депутати Верховної Ради доповню-
вали Основний Закон вісім разів: вводили багатопар-
тійність, змінювали назву Української РСР на Україну, 
перерозподіляли повноваження уряду тощо. Одним 
з таких доповнень стало запровадження посади Пре-
зидента України. 

Днем народження українського інституту президента 
є 5 липня 1991 року, коли нардепи внесли відповідні 
доповнення до Конституції. Ролі президента у балан-
сі влад та його повноваженням в Основному Законі 
присвятили лише дев’ять статей.

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ

* ПРЕЗИДЕНТ 

Вибори на посаду Президента України оголошував пар-
ламент. Висувати кандидатів могли громадські об'єднан-
ня, трудові колективи професійно-технічних, середніх 
спеціальних і вищих навчальних закладів, політичні пар-
тії або ж кандидати могли висуватись самостійно.

Перші вибори на посаду Президента України відбулись 
1 грудня 1991 року. Участь у них взяли шість кандидатів, 
чотирьох із яких висунули партії, а двоє були самовису-
ванцями. У першому турі з результатом понад 61% голо-
сів переміг самовисуванець Леонід Кравчук.

# ПАРЛАМЕНТ

Проголошувала вибори нардепів сама Верхо-
вна Рада, а строк повноважень депутатів становив 
п’ять років. Вибори до парламенту відбувались за 
мажоритарною системою: країна була поділена на 
450 одномандатних виборчих округів. Право ви-
сувати кандидатів до Верховної Ради мали трудові 
колективи, громадські організації, колективи про-
фесійно-технічних, середніх спеціальних і вищих на-
вчальних закладів тощо.

Перші відносно демократичні вибори до українсько-
го парламенту на основі багатопартійної системи 
відбулись у березні 1990 року — вперше до участі й 
агітації допустили інші, крім комуністичної, політичні 
партії. Тоді громадяни обрали І скликання Верховної 
Ради, в якій більшість сформувала так звана «Група 
239» із представників комуністичної партії. 

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Міністерства утворював і ліквідовував парламент за 
пропозицією Президента України. Парламент також 
затверджував склад Центральної виборчої комісії 
по виборах народних депутатів України, чим і скори-
стався у листопаді 1993 року, коли сформував новий 
склад Центральної виборчої комісії на чолі з Іваном 
Ємцем. 

Нардепи також відкривали дипломатичні представ-
ництва і консульства при міжнародних організаціях 
і торговельні представництва України.

Участь у формуванні складу уряду брали і президент, 
і парламент. Президент представляв Верховній Раді 
кандидата на посаду прем'єр-міністра або пропо-
нував його звільнити. Остаточне рішення лишалось 
за парламентом і потребувало підтримки більшості 
нардепів.

Президент мав отримати підтримку більшості нар-
депів для того, щоб призначити частину міністрів: 
державного міністра з питань оборони, національної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, міністрів внутріш-
ніх справ, закордонних справ, фінансів та юстиції. Всіх 
інших членів Кабміну президент призначав за подан-
ням прем'єр-міністра — без залучення парламенту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19780420#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1293-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1293-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1297-12/ed19911009#o47
https://www.oporaua.org/article/vybory/election_history/22947-istoriia-viboriv-pershi-vibori-prezidenta-ukrayini
https://www.oporaua.org/article/vybory/election_history/22947-istoriia-viboriv-pershi-vibori-prezidenta-ukrayini
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8304-11/ed19891027#o48
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8304-11/ed19891027#o48
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8304-11/ed19891027#o31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8304-11/ed19891027#o31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3654-12/ed19931125#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3654-12/ed19931125#Text
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Окремо Верховна Рада за власної ініціативою могла 
призначити міністра оборони. Пропозиції щодо кан-
дидата могли висунути самі нардепи. 

Верховна Рада могла оголосити недовіру окремим 
членам уряду або повному його складу. Як наслідок, 
міністри йшли у відставку. Саме це й зробили нарде-
пи у жовтні 1992 року, коли оголосили недовіру уряду 
Вітольда Фокіна — першому уряду, який призначили 
у незалежній Україні. 

Схематичне зображення того, хто формував та/чи 
мав вплив на формування уряду, можна переглянути 
на інфографіції на ст. 7

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Значний вплив Верховна Рада мала й на судову гілку 
влади. Саме нардепи за пропозицією Голови парла-
менту обирали голів Конституційного Суду, Верхов-
ного Суду, Вищого арбітражного суду, Генерального 
прокурора України та склад Конституційного Суду. 

Верховна Рада обирала Верховний Суд, суддів облас-
них і Київського міського судів, призначала арбітрів 
Вищого арбітражного суду, арбітражних судів Кри-
му, областей та міста Києва, затверджувала президію 
Вищого арбітражного суду та колегій прокуратури.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Впливав парламент також і на місцеве самоврядуван-
ня, оскільки саме нардепи призначали вибори депу-
татів місцевих рад.

Представників виконавчої влади на місцях не було, 
оскільки у цьому не було потреби. Однопартійна си-
стема забезпечувала єдність загальносоюзної, респу-
бліканської та місцевої влад: всі депутати і службовці 
були представниками єдиної політичної сили. Тому 
роль держави на місцях виконували виконавчі комі-
тети місцевих рад.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2652-xii#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2652-xii#Text


7

Розділ 1. Призначення 

Вплив 
на формування уряду 
станом на 1991 рік
на прикладі уряду Леоніда Кучми (жовтень 1992 — вересень 1993)

Інфографіка показує вплив парламенту, президента 
та прем’єра на формування уряду відповідно до Кон-
ституції (Основного Закону). 

Найбільший вплив на призначення мав президент, 
хоча й парламент мав свого міністра і призначав 
прем’єра. Президент не міг звільнити усіх міністрів, а 
парламент міг оголосити недовіру як окремому міні-
стру, так і усьому уряду.



Історичний огляд

8

1994 РІК

КОНТЕКСТ

У липні 1994 року відбулась перша зміна на поса-
ді Президента України. На тлі постійної економічної 
кризи, Верховна Рада проголосувала, а президент Ле-
онід Кравчук підписав закон про дострокові вибори 
парламенту та президента. 

Після майже трьох років президентства Леоніда 
Кравчука переміг інший кандидат — Леонід Кучма. 

За час президентства Леоніда Кравчука Верховна 
Рада тринадцять разів змінювала Конституцію (Ос-
новний Закон) України. Зміни стосувались не лише 
виключення згадок про комуністичне будівництво, 
але й численних перерозподілів повноважень і сфер 
впливу.

Перерозподіл повноважень між парламентом та 
президентом відбувався, зокрема, щоб переклада-
ти один на одного відповідальність в очах виборців. 
Проблеми у сферах економіки, безпеки, соціально-
го захисту населення та дотримання прав громадян 
потребували наявності конкретної особи чи органу, 
який би виконував роль цапа відбувайла. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ

* ПРЕЗИДЕНТ

Вибори президента влітку 1994 року відбулись за 
участі семи кандидатів, з яких шість були самовису-
ванцями і лише одного висунула партія. За результа-
том другого туру переміг Леонід Кучма, отримавши 
понад 52% голосів виборців.

Важливим доповненням до Конституції стала нор-
ма, згідно з якою у разі смерті, дострокового припи-
нення повноважень президента або усунення його з 
посади в порядку імпічменту, виконання обов'язків 
Президента України до виборів покладалось на Го-
лову парламенту.

# ПАРЛАМЕНТ

Відповідно до закону про вибори народних депутатів 
України, який ухвалили напередодні — у листопаді 
1993 року, вибори до Верховної Ради відбувалися за 
мажоритарною системою з 450 одномандатними ви-
борчими округами. Право висувати кандидатів мали 
політичні партії, виборчі блоки, трудові колективи 
або ж самі кандидати. 

Для того, щоб отримати мандат, кандидати мали от-
римати більше половини голосів виборців на своєму 
виборчому окрузі, але не менше 25% від числа усіх 
виборців. У разі, якщо жоден з кандидатів не отри-
мував необхідної кількості голосів, відбувалось пов-
торне голосування, куди висувались два кандидати із 
найбільшим рейтингом. Для перемоги так само треба 
було отримати більшість голосів виборців.

Така виборча система на перших виборах до Вер-
ховної Ради в незалежній Україні мала негативні 
наслідки: станом на початок скликання обраними 
вважались лише 338 нардепів із 450 можливих. На 
кінець скликання працювали 411 депутатів: пред-
ставники 15 політичних партій, які сформували 10 
фракцій. Тобто у 39 округах виборці так і не змогли 
визначити переможця.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Президент одноосібно утворював, реорганізовував 
чи ліквідовував міністерства, відомства, інші орга-
ни державної виконавчої, призначав очільників цих 
органів, вводив до складу Кабміну інших керівників 
центральних органів державної виконавчої влади.

Президент міг запропонувати призначити або звіль-
нити прем'єра, а парламент — затвердити пропози-
цію президента. Також президент міг запропонувати 
парламенту на затвердження кандидатури на посади 
міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, юс-
тиції, внутрішніх справ, голів Державного комітету в 
справах охорони державного кордону і Державного 
митного комітету. Ще президент міг сам звільнити 
цих осіб із займаних посад. 

Натомість Верховна Рада могла виразити недовіру 
прем'єру, окремим членам Кабміну чи уряду в ціло-
му, що призводило до його відставки.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3470-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3470-12#Text
https://www.oporaua.org/article/vybory/22993-istoriia-viboriv-dostrokovi-vibori-prezidenta-ukrayini-u-1994-rotsi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3623-12/ed19931118#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3623-12/ed19931118#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3623-12/ed19931118#o307
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Верховна Рада затверджувала склад Центральної ви-
борчої комісії по виборах народних депутатів, відкри-
вала дипломатичні представництва та консульства 
при міжнародних організаціях та торговельні пред-
ставництва України. Президент призначав і відкликав 
дипломатичних представників України в іноземних 
державах та при міжнародних організаціях.

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Парламент все ще мав значний вплив на судову си-
стему, оскільки за пропозицією Голови Верховної 
Ради призначав на посади голів Конституційного 
Суду, Верховного Суду, Вищого арбітражного суду, 
Генерального прокурора України та склад Конститу-
ційного Суду.

Також народні депутати обирали суддів Верховного 
Суду, призначали суддів обласних і Київського місь-
кого судів, арбітрів Вищого арбітражного суду, ар-
бітражних судів областей, міста Києва, Верховного 
Суду Республіки Крим, обласних, міжобласного, Київ-
ського і Севастопольського міських судів, військових 
судів регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів, 
затверджували президію Вищого арбітражного суду 
та колегії Генеральної прокуратури.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Парламент, окрім призначення виборів депутатів міс-
цевих рад, міг достроково припинити повноваження 
місцевих рад і призначити нові вибори, якщо вони 
порушили Конституцію і закони. Втім, Рада могла це 
зробити на за власною ініціативою — подання про 
дострокове припинення повноважень місцевих рад 
і про призначення нових виборів готував Президент 
України. 
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1995 РІК

КОНТЕКСТ

У червні 1995 року Верховна Рада України та Пре-
зидент України уклали Конституційний Договір про 
основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні 
на період до ухвалення нової Конституції.

Більш зацікавленим у Конституційному Договорі був 
президент, адже документ чітко визначав сфери від-
повідальності між парламентом та президентом. Пре-
зидент отримував значні повноваження у виконавчій 
владі, а парламент поступово усувався від впливу на 
важливі державні процеси.

Конституційний Договір діяв лише рік — до момен-
ту ухвалення Конституції України. Багато його поло-
жень щодо балансу влад та призначень застосувати 
не встигли, закони часто не відповідали умовам цьо-
го документу — і змін для їхнього виправлення не 
вносили.  

Але це ті правила, за якими Україна жила до моменту 
ухвалення Конституції.

Регулював Договір різний спектр питань: від повно-
важень Президента України та Верховної Ради до ро-
боти місцевого самоврядування. У документі також 
регулювалась виборча система народних депутатів.

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ

* ПРЕЗИДЕНТ

Відповідно до Договору, саме Верховна Рада могла 
призначати вибори президента, проголошувати акт 
про його обрання і ухвалювати його відставку. Про-
те, інформація про те, що таке акт про обрання Пре-
зидента України, які наслідки його непроголошення 
і що може бути підставами для відставки президента 
у Договорі відсутні. 

Президента обирали строком на п'ять років, а одна 
і та сама особа не могла займати цю посаду більше 
двох термінів підряд.

# ПАРЛАМЕНТ

Вибори до Верховної Ради мали відбуватись за змі-
шаною мажоритарно-пропорційною системою. Але 
у чому вона полягала і який був розподіл мандатів 
не пояснювали. Більше того, відповідні зміни у закон 
про вибори народних депутатів на час дії Конститу-
ційного Договору внести так і не встигли.

Народні депутати могли ухвалити рішення про свій 
саморозпуск та одночасно призначити дострокові 
вибори. Підстав для саморозпуску Договір не опису-
вав. Також у Договорі не містилася інформація про те, 
чи міг президент розпускати парламент. 

Строк повноважень депутатів становив чотири роки.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Президент створював, реорганізовував і ліквідову-
вав міністерства, інші центральні та місцеві органи 
державної виконавчої влади, призначав і звільняв з 
посад керівників цих органів.

Так, наприклад, у грудні 1995 року Леонід Кучма утво-
рив Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міні-
стрів України, а вже липні 1996 року ліквідував його.

Призначав прем'єр-міністра і формував новий склад 
уряду також Президент України — одноосібно. Він 
і призначав прем’єра та міністрів, і відправляв їх у 
відставку.

Цим повноваженням скористався Леонід Кучма влітку 
1995 року, коли призначив Євгена Марчука прем’єр- 
міністром, Анатолія Кінаха — віцепрем'єр-міністром 
з питань промислової політики, Сергія Головатого — 
міністром юстиції тощо. Він же у травні 1996 року від-
правив прем’єр-міністра Євгена Марчука у відставку.

В той же час, народні депутати могли оголосити вотум 
недовіри усьому складу Кабміну чи окремим його 
членам. Підставами для недовіри були несвоєчас-
не подання проєкту Державного бюджету або не-
згода парламенту з Програмою діяльності Кабміну. 
При цьому, якщо Верховна Рада затверджувала таку 
програму, Кабмін отримував імунітет від звільнення 
на рік.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3623-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115/95/ed19951202#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115/95/ed19951202#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596/96/ed19960726#Text-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433/95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512/95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886/95#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378/96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378/96#Text
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Розділ 1. Призначення 

Президент подавав, а парламент — затверджував 
склад Центральної виборчої комісії. Президент при-
значав і відкликав дипломатичних представників 
України в іноземних державах та при міжнародних 
організаціях.

Президент призначав головами обласних, Київської 
та Севастопольської міських і районних державних 
адміністрацій осіб, обраних головами відповідно об-
ласних, Київської та Севастопольської міських і ра-
йонних рад.

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Парламент та президент призначали по половині 
складу суддів Конституційного Суду. Верховна Рада 
за спільною пропозицією Президента України та Го-
лови парламенту призначала голову Конституційно-
го Суду.

За пропозицією президента народні депутати при-
значали голів Верховного Суду України та Вищого ар-
бітражного суду України, суддів цих судів і звільняли 
їх з посад. Парламент також призначав і звільняв за 
пропозицією президента Генерального прокурора.

Сам же ж президент за поданням Міністерства  юс-
тиції, погодженим з Верховним  Судом та Вищим 
арбітражним судом, призначав суддів загальних та 
арбітражних судів.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Вибори до місцевих рад призначав парламент. Також 
він міг скасувати правові акти   Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим у разі їх невідповідності Кон-
ституції і законам.

Договір не містить інформації, чи могли Верховна 
Рада чи Президент України розпускати місцеві ради.
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1996 РІК

КОНТЕКСТ

Протягом 1995-1996 років представники президента 
та народні депутати продовжили у робочих групах 
напрацьовувати редакцію нової Конституції України. 
Але за рік з моменту ухвалення Конституційного До-
говору Верховна Рада повноцінно так і не приступила 
до розгляду та затвердження тексту.

Через це президент Леонід Кучма 26 червня 1996 року 
ухвалив указ Про проведення всеукраїнського рефе-
рендуму щодо прийняття нової Конституції України. 
Президент хотів винести на референдум попередньо 
схвалений нардепами проєкт Конституції України.

Цим рішенням народним обранцям натякнули, що 
якщо вони не почнуть ухвалювати нову Конституцію, 
її приймуть люди без участі нардепів. Тому 28 червня 
1996 року народні депутати після 24 годин безперерв-
ної роботи ухвалили Конституцію України і зверну-
лись до президента відкликати указ про проведення 
референдуму. Президент скасував своє рішення, а 
громадяни прокинулись у вже новій Україні, з нови-
ми розподілом влад і правилами роботи державного 
апарату.

У президента була значна мотивація якомога швидше 
ухвалити Конституцію, адже це дозволило одночасно 
і зменшити відповідальність, переклавши її на Кабмін 
та прем’єр-міністра, а з іншого — зберегти значний 
вплив на політику уряду і ухвалення рішень. Як наслі-
док, усі здобутки міг собі присвоїти президент, а про-
вали — перекинути на чиновників. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ

* ПРЕЗИДЕНТ

Вибори Президента України призначала Верховна Рада. 

У разі вчинення державної зради або іншого злочину 
парламент міг усунути президента з посади в порядку 
імпічменту. Але процедура у 1996 році була і лишається 
до сьогодні ускладненою. Для ініціювання питання ім-
пічменту необхідно 226 голосів нардепів. Розслідування 
проводить спеціальна тимчасова слідча комісія, до скла-
ду якої, крім нардепів, входять спеціальний прокурор і 
спеціальні слідчі. 

За наявності підстав 300 нардепів ухвалюють рішення 
про звинувачення президента. КСУ виносить висновок 
щодо додержання конституційної процедури розслі-
дування і розгляду справи про імпічмент, а Верховний 
Суд — підтверджує наявність у діях президента ознак 
державної зради чи іншого злочину. Для ухвалення ос-
таточного рішення необхідна підтримка 338 нардепів. 

Ця ж процедура імпічменту діє й досі.

У разі відставки президента, неможливості виконувати 
повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в 
порядку імпічменту або смерті, обов'язки президента 
на період до обрання і вступу на пост нового президен-
та покладались на прем'єр-міністра.

Строк повноважень президента становив і зараз стано-
вить п’ять років.

https://ips.ligazakon.net/document/view/u467_96?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/u467_96?an=1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed19960628#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255/96-%D0%B2%D1%80#Text
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Розділ 1. Призначення 

# ПАРЛАМЕНТ

Президент міг припинити повноваження Верховної 
Ради, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової 
сесії нардепи не змогли розпочати пленарне засідан-
ня парламенту. Але для цього президент потребував 
підпису прем’єр-міністра і відповідного міністра. Без 
цих підписів президент не міг припинити повнова-
ження парламенту. 

Позачергові вибори до Верховної Ради призначав 
Президент України. Вибори мали провести протягом 
шістдесяти днів з дня опублікування рішення Глави 
держави про дострокове припинення повноважень 
парламенту. На сьогодні президент має це повнова-
ження і з 1996 року скористувався ним тричі: у 2006, 
2014 та 2019 роках. 

Строк повноважень Верховної Ради у порівнянні з 
Конституцією УРСР зменшився і становив чотири 
роки.

На рівні Конституції створили два контролюючі пар-
ламентські органи: Рахункову палату, яка здійснює 
контроль за надходженням коштів до Державного 
бюджету України та їхнім використанням, та Уповно-
важеного з прав людини, завданням якого є контроль 
за додержанням прав і свобод людини в Україні. 
Нардепи власним рішенням призначали і звільня-
ли Голову, інших членів Рахункової палати та Упов-
новаженого. Верховна Рада має такі повноваження 
і сьогодні.

У 1998 році парламент призначив на посаду першо-
го Уповноваженого з прав людини — Ніну Карпачо-
ву, яка після двох переобрань займала цю посаду до 
квітня 2012 року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

За поданням прем'єр-міністра президент утворював, 
реорганізовував та ліквідовував міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади.

Президент за згодою Верховної Ради призначав 
прем’єр-міністра — президент подавав кандидатуру, 
парламент голосував за неї. Також Глава держави міг 
припинити повноваження прем’єра за власною ініці-
ативою або, якщо прем’єр подав відповідну заяву, ух-
валити рішення про його відставку. 

Президент за поданням прем'єр-міністра призначав і 
звільняв членів уряду, керівників центральних орга-
нів виконавчої влади, голів місцевих державних адмі-
ністрацій. Перед новообраним Президентом України 
Кабмін, який сформував попередній президент, мав 
йти у відставку. 

Верховна Рада за пропозицією не менш як 150 нарде-
пів могла розглянути питання про відповідальність 
Кабміну та ухвалити резолюцію недовіри. Для того, 
щоб ухвалити це рішення, необхідна була підтримка 
226 нардепів. Але таке питання можна було розгля-
дати не більше одного разу протягом однієї чергової 
сесії. Якщо ж парламент затверджував програму ді-
яльності уряду, то це давало уряду імунітет від звіль-
нення на рік. 

За згодою Верховної Ради президент призначав та 
звільняв Голів Антимонопольного комітету, Фонду 
державного майна та Державного комітету телеба-
чення і радіомовлення. Для цього необхідний був ще 
й підпис прем’єр-міністра.

Президент і парламент призначали по половині 
складу Національної ради з питань телебачення і 
радіомовлення — державного регулятора у сфері 
телерадіомовлення, який створив Леонід Кравчук 
ще у 1994 році. Займаються Глава держави і нардепи 
цим донині.

Парламент призначав та звільняв членів Централь-
ної виборчої комісії, але подання про призначення 
членів цього органу готував президент. Аналогічна 
процедура працює й сьогодні.

Президент за підписом прем’єр-міністра призначав 
та звільняв глав дипломатичних представництв Укра-
їни в інших державах і при міжнародних організаціях. 
З 1996 року процедура не змінилась. 

Голів місцевих державних адміністрацій призначав 
президент за поданням уряду. Незважаючи на всі змі-
ни до Конституції, які парламент ухвалив до сьогодні, 
зміни систем влад, перерозподіл повноважень і сфер 
впливу, порядок призначення голів місцевих держав-
них адміністрацій не змінився. 

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Президент за підписом прем'єр-міністра міг утворю-
вати суди.

Президент та парламент призначали по третині скла-
ду Конституційного Суду України. Президенту для 
цього був необхідний підпис прем’єр-міністра. Ще 
третину призначав з’їзд суддів України. Цей спо-
сіб формування Конституційного Суду майже не 
змінювали.

Суддів загальних судів призначали у два етапи. 
Перше призначення на посаду професійного судді 
строком на п’ять років здійснював президент. Після 
закінчення цього строку Верховна Рада могла обра-
ти суддю на посаду безстроково. Ці повноваження не 
змінювались аж до 2016 року. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/186/94/ed19940425#Text
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Нардепи та президент могли призначати до скла-
ду Вищої ради юстиції, органу суддівського само-
врядування, по три члени. Ще по троє призначали 
з'їзд суддів, з'їзд адвокатів, з'їзд представників юри-
дичних вищих навчальних закладів та наукових 
установ, а всеукраїнська конференція працівників 
прокуратури — двох.

Президент за згодою нардепів призначав Генераль-
ного прокурора та звільняв його з посади. Нардепи 
могли висловити Генпрокурору недовіру, що мало 
наслідком його відставку з посади.

Схематичне зображення того, хто формував та/чи 
мав вплив на формування уряду, можна переглянути 
на інфографіції на ст.15

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Верховна Рада призначала чергові та позачергові ви-
бори до органів місцевого самоврядування (місцевих 
рад, мерів тощо).

Парламент міг достроково припинити повноважен-
ня Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі 
наявності висновку Конституційного Суду, що цей ор-
ган місцевого самоврядування порушив Конституцію 
або закони. Нардепи призначали вибори до Верхов-
ної Ради АРК.

Президент погоджував призначення та звільнення 
Верховною Радою АРК Голови Ради міністрів АРК, ви-
конавчого органу місцевого самоврядування. Також 
в АРК діяло Представництво Президента України.

Цей перелік повноважень щодо місцевого самовря-
дування з 1996 року й до сьогодні не змінився.
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Розділ 1. Призначення 

Вплив 
на формування уряду 
станом на 1996 рік
на прикладі уряду Віктора Ющенка (грудень 1999 — квітень 2001)

Інфографіка показує вплив парламенту, президента та 
прем’єра на формування уряду відповідно до Консти-
туції станом на 1996 рік (станом на 2010 рік). 

Фактично, президент формував уряд, парламент лише 
надавав згоду на призначення прем’єра. Водночас, 
парламент міг оголосити недовіру уряду, що мало б 
принаймні частково зважувати шальки терезів. 
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1998 РІК

КОНТЕКСТ

Весною 1998 року відбулися чергові вибори народ-
них депутатів, за результатами яких громадяни сфор-
мували Верховну Раду ІІІ скликання.

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ

* ПРЕЗИДЕНТ

Президент щодо призначень працював за повно-
важеннями і правилами Конституції у редакції 1996 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Вибори відбувались за змішаною мажоритарно-про-
порційною системою. 225 нардепів обирали в од-
номандатних виборчих округах на основі відносної 
більшості. Ще 225 — за списками кандидатів у депу-
тати від політичних партій, виборчих блоків партій у 
багатомандатному загальнодержавному виборчо-
му окрузі на основі пропорційного представництва.

Право висувати кандидатів у депутати мали громадя-
ни, які мають право голосу, шляхом самовисування, 
через політичні партії, виборчі блоки, збори грома-
дян і трудові колективи.

Для перемоги у мажоритарному окрузі необхідно 
було отримати більшість голосів виборців, які взя-
ли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів. 
Якщо в окрузі був лише один кандидат, то він вважав-
ся обраним, якщо кількість голосів на його підтримку 
перевищувала кількість голосів за варіант «не підтри-
мую жодного з кандидатів у депутати».

Прохідний бар’єр для політичних партій та виборчих 
блоків становив чотири відсотки голосів виборців, які 
взяли участь у виборах.

За результатами виборів, чотиривідсотковий бар'єр 
подолали сім політичних партій та один виборчий 
блок. Через мажоритарні округи до парламенту по-
трапили представники ще дванадцяти політичних 
партій та виборчих блоків. Також громадяни обрали 
117 безпартійних кандидатів. У п'яти виборчих окру-
гах вибори були визнані недійсними, тому у парла-
менті ІІІ скликання працювало 445 нардепів.

Нардепи щодо призначень працювали за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 1996 
року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Прем’єр і міністри щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редак-
ції 1996 року.

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Суди та прокурори щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
1996 року.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначень з 1996 року не було.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541/97-%D0%B2%D1%80/ed19980324/conv#o14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541/97-%D0%B2%D1%80/ed19980324/conv#o14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541/97-%D0%B2%D1%80/ed19980324#o32
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541/97-%D0%B2%D1%80/ed19980324/conv#o438
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541/97-%D0%B2%D1%80/ed19980324/conv#o419
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541/97-%D0%B2%D1%80/ed19980324/conv#o419
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd1998/webproc0vfc93.html
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Розділ 1. Призначення 

1999 РІК

КОНТЕКСТ

Восени 1999 року відбулись вибори Президента 
України. Напередодні у березні, за дивних обставин, 
загинув один із лідерів опозиції, керівник партії «На-
родний рух України» В’ячеслав Чорновіл, який міг 
також позмагатись за найвищі позиції у виборчому 
процесі. Не менш дивними були вбивства Євгена 
Щербаня, бізнесмена і політика, та Вадима Гетьмана, 
фінансиста та політика. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ

* ПРЕЗИДЕНТ

Участь у виборах взяв Леонід Кучма, який все ще був 
Президентом України, мав значний вплив на хід і ре-
зультати голосування, зокрема за рахунок адміні-
стративного ресурсу. 

На противагу до нього утворилась т.зв. «Канівська 
четвірка» — об’єднання чотирьох опозиційних кан-
дидатів, які мали висунути єдиного кандидата з най-
більшим рейтингом і наміром перемогти у майбутніх 
виборах. Ними були Олександр Мороз, колишній го-
лова парламенту, Олександр Ткаченко, чинний на 
той момент голова парламенту, Євген Марчук, екс-
прем’єр-міністр, та Володимир Олійник, мер Черкас. 
Але здійснити задумане не вийшло.  

Як наслідок, до другого туру виборів вийшли Леонід 
Кучма, чинний тоді президент, та Петро Симоненко, 
лідер комуністів. Перемогу із значним відривом здо-
був тодішній чинний Президент України. 

Два строки Леоніда Кучми ознаменувались центра-
лізацією влади в руках президента, переслідування-
ми опозиції і журналістів, зловживаннями, а також 
«плівками Мельниченка» — на яких начебто прези-
дент Леонід Кучма, глава адміністрації президента 
Володимир Литвин, міністр внутрішніх справ Юрій 
Кравченко та очільник Служби безпеки Леонід Дер-
кач обговорюють діяльність журналіста Георгія Гон-
гадзе, якого напередодні жорстоко вбили. 

Президент щодо призначень працював за повно-
важеннями і правилами Конституції у редакції 1996 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Народні депутати щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редак-
ції 1996 року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Прем'єр та міністри щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
1996 року.

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Суди та прокуратура щодо призначень працювали 
за повноваженнями і правилами Конституції у ре-
дакції 1996 року.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначень з 1996 року не було.
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2002 РІК

КОНТЕКСТ

Весною 2002 року відбулись чергові вибори до Вер-
ховної Ради України, які сформували Верховну Раду 
IV скликання. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ

* ПРЕЗИДЕНТ

Президент щодо призначень працював за повно-
важеннями і правилами Конституції у редакції 1996 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Як і у 1998 році, вибори відбулись за змішаною пропо-
рційно-мажоритарною системою. 225 нардепів обра-
ли за мажоритарною системою відносної більшості в 
одномандатних округах, ще 225 — за пропорційною 
системою у багатомандатному загальнодержавному 
виборчому окрузі за списками політичних партій та 
виборчих блоків.

Для перемоги у мажоритарному окрузі умови теж не 
змінились — необхідно було отримати більшість го-
лосів відносно інших кандидатів. Так само і щодо по-
літичних партій і виборчих блоків — бар'єр становив 
чотири відсотки.

За результатами виборів, до парламенту за пропор-
ційною системою пройшли три політичних партії та 
три виборчих блоки. Також через мажоритарні ок-
руги до Верховної Ради потрапили ще представники 
трьох партій, одного блоку та 94 позапартійних на-
родних обранці.

Народні депутати щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редак-
ції 1996 року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Прем’єр та міністри щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
1996 року.

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Суди та прокуратура щодо призначень працювали 
за повноваженнями і правилами Конституції у ре-
дакції 1996 року.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначень з 1996 року не було.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2766-14/ed20020117/conv#o10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2766-14/ed20020117/conv#o10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2766-14/ed20020117/conv#o950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2766-14/ed20020117/conv#o950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2766-14/ed20020117/conv#o973
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2766-14/ed20020117/conv#o973
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2002/webproc0v.html
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Розділ 1. Призначення 

2004 РІК

КОНТЕКСТ

З жовтня по грудень 2004 року в Україні відбулись 
президентські вибори, які супроводжувались напру-
женням у суспільстві, зловживаннями, залякування-
ми та фальсифікаціями.

Результати другого туру, на яких переміг Віктор Яну-
кович, через сумніви у правильності підрахунку 
голосів та дійсності результатів призвели до Пома-
ранчевої революції, повторного другого туру та пе-
ремоги Віктора Ющенка. 

Неможливість уникнути зміни керівництва країни 
призвела до ухвалення перших змін до Конституції: 
Україна з президентсько-парламентської республіки 
стала парламентсько-президентською. Повноважен-
ня президента у виконавчій владі суттєво обмежи-
ли. Ці зміни вносили спеціально для того, щоб новий 
президент не отримав повноважень і впливу свого 
попередника.

Але набрали чинності зміни лише у січні 2006 року, 
а повністю — після виборів до Верховної Ради, які 
відбулись у березні 2006 року. Тому Віктор Ющенко 
ще рік своєї каденції користувався повноваженнями 
свого попередника, що дало змогу впливати на при-
значення в уряді та виконавчій владі. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ

* ПРЕЗИДЕНТ

Найбільшої зміною щодо президента в ухвалених 
змінах до Конституції стало зменшення його впливу 
на формування уряду і перекладання цих функцій на 
парламент. Тепер у питаннях, хто буде прем’єром чи 
міністром останнє слово було за нардепами. 

У разі дострокового припинення повноважень пре-
зидента, відставки, неможливості виконувати повно-
важення за станом здоров'я, імпічменту або смерті, 
його повноваження мав виконувати не прем'єр, а Го-
лова Верховної Ради. Аналогічна система вже існува-
ла у 1994 році. 

Важливим щодо президента стало й зменшення 
переліку рішень, які президент мав узгоджувати 
(контрасигнувати) з прем’єр-міністром і відповідним 
міністром. Зокрема, підписів більше не потребува-
лось для визнання іноземних держав, здійснення ке-
рівництва у сферах національної безпеки та оборони, 
призначення суддів Конституційного Суду, присвоєн-
ня вищих військових звань, вищих дипломатичних 
рангів та інших спеціальних звань і класних чинів.

# ПАРЛАМЕНТ

Основною зміною щодо парламенту стала згадка у 
тексті Конституції про коаліцію депутатських фракцій. 
До її складу мала входити більшість народних депута-
тів від конституційного складу парламенту. Конститу-
ція встановлювала вимоги щодо строків формування 
коаліції, а також її повноваження.

Однією з підстав для дострокового припинення по-
вноважень нардепа стало його невходження до скла-
ду фракції політичної партії, від якої він балотувався, 
або ж вихід із складу такої фракції. Рішення про до-
строкове припинення повноважень таких нардепів 
ухвалював керівний орган політичної партії. 

Збільшився перелік підстав, які давали президенту 
право достроково припинити повноваження Вер-
ховної Ради. Окрім неможливості протягом місяця 
розпочати пленарні засідання, це були:

 � несформована коаліція протягом одного місяця 
після виборів нардепів або розпаду попередньої 
коаліції

 � неможливість сформувати уряд протягом шістде-
сяти днів після відставки попереднього Кабміну.

 � Верховна Рада отримала такий самий строк по-
вноважень, як і Президент України — п’ять років.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Уряд власним рішенням утворював, реорганізовував 
та ліквідовував міністерства та інші центральні орга-
ни виконавчої влади, призначав та звільняв з посад 
за поданням прем'єра керівників центральних орга-
нів виконавчої влади, які не входили до складу уряду.

Кандидата на посаду прем'єра президент вносив до 
парламенту не сам, а за пропозицією парламентської 
коаліції. За пропозицією президента парламент при-
значав міністра оборони і міністра закордонних справ.

https://www.oporaua.org/article/vybory/election_history/23049-istoriia-viboriv-tretogo-prezidenta-v-2004-rotsi-ukrayina-obirala-u-tri-turi
https://www.oporaua.org/article/vybory/election_history/23049-istoriia-viboriv-tretogo-prezidenta-v-2004-rotsi-ukrayina-obirala-u-tri-turi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20060101#Text
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За поданням прем’єр-міністра парламент призна-
чав інших членів Кабміну, голів Антимонопольного 
комітету, Державного комітету телебачення та раді-
омовлення, Фонду державного майна. Нардепи та-
кож могли звільнити цих людей з посад, відправити 
прем’єра або членів Кабміну у відставку. 

Пропозицію щодо оголошення недовіри уряду парла-
ментом, окрім 150 нардепів, міг ініціювати президент. 
Але таке питання можна було розглядати не більше 
одного разу протягом однієї чергової сесії. Якщо ж 
парламент затверджував програму діяльності уряду, 
то це давало Кабміну імунітет від звільнення на рік.

Схематичне зображення того, хто формував та/чи 
мав вплив на формування уряду, можна переглянути 
на інфографіції на ст. 21

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Президент більше не міг власним указом звільнити з 
посади Генерального прокурора, але міг винести на 
розсуд нардепів відповідну ініціативу. Кінцеве рішен-
ня про звільнення Генерального прокурора ухвалю-
вав тепер парламент. 

Президент та парламент отримали повноваження 
звільняти тих шість суддів, яких вони раніше призна-
чили з визначених підстав. Зокрема, за порушення 
вимог несумісності, присяги, набрання законної сили 
обвинувальним вироком, припинення громадянства 
тощо. Для цього президент видавав відповідний указ, 
а Верховна Рада мала ухвалити постанову.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначень з 1996 року не було.
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Розділ 1. Призначення 

Вплив 
на формування уряду 
станом на 2004 рік
на прикладі другого уряду Віктора Януковича (серпень 2006 — грудень 2007)

Інфографіка показує вплив парламенту, президен-
та та прем’єра на формування уряду відповідно до 
Конституції редакції 2004 року. Уряд формує Верхо-
вна Рада, але пропонувати кандидів може прем’єр 
і, частково, президент. Звільнити уряд може лише 
парламент.
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2006 РІК

КОНТЕКСТ

Цього року, у січні, набрали чинності зміни до Конститу-
ції від 2004 року й Україна з президентсько-парламент-
ської республіки стала парламентсько-президентською. 
Також весною відбулись вибори до Верховної Ради V 
скликання.

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ

* ПРЕЗИДЕНТ

Президент щодо призначень працював за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Вибори відбулись за пропорційною системою, де 
виборці обрали 450 нардепів у єдиному багатоман-
датному загальнодержавному виборчому окрузі за 
виборчими списками від політичних партій та вибор-
чих блоків. Вперше в історії України вибори пройшли 
за пропорційною системою. Прохідний бар’єр вста-
новили на рівні трьох відсотків голосів виборців, які 
взяли участь у виборах. 

Як наслідок, до парламенту V скликання пройшло 
п’ять політичних сил, які й сформували п’ять полі-
тичних фракцій. До складу коаліції спочатку увійшли 
фракції «Наша Україна», «Батьківщина» та «Соціаліс-
тична партія України», але потім була сформована 
нова. Її складали фракції «Партія регіонів», «Кому-
ністична партія України» та «Соціалістична партія 
України». 

Народні депутати щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
2004 року.Прем'єр та міністри щодо призначень пра-
цювали за повноваженнями і правилами Конституції 
у редакції 2004 року.

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Суди та прокуратура щодо призначень працювали 
за повноваженнями і правилами Конституції у ре-
дакції 2004 року.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначень з 1996 року не було.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1665-15/ed20060318/conv#o12
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Розділ 1. Призначення 

2007 РІК

КОНТЕКСТ

Протистояння у парламенті між фракціями, нардепа-
ми та президентом призвели до глибокої кризи, від-
сутності чіткої більшості та сформованої коаліції. У 
травні 2007 року президент Віктор Ющенко, голова 
парламенту Олександр Мороз та прем'єр-міністр Ві-
ктор Янукович видали спільну заяву щодо невідклад-
них заходів, спрямованих на розв'язання політичної 
кризи шляхом проведення позачергових виборів до 
Верховної Ради України.  

Президент ухвалив рішення про позачергові вибори 
народних депутатів менше, ніж через півтора роки 
після попередніх. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ 

* ПРЕЗИДЕНТ

Президент щодо призначень працював за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Вибори відбувались за пропорційною системою. 
Участь у них взяли 20 політичних партій та блоків. 
Для того, щоб потрапити до парламенту партії та бло-
ки мали отримати не менше три відсотки голосів ви-
борців, які взяли участь у голосуванні. 

За результатами виборів, до Верховної Ради VI скли-
кання потрапили 5 партій та блоків. Коаліцію сформу-
вали фракції «Партія регіонів», «Комуністична партія 
України» та «Блок Литвина». 

Народні депутати щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редак-
ції 2004 року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Прем’єр та міністри щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
2004 року. 

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Президент Віктор Ющенко ухвалив кілька рішень, які 
суперечили Конституції, виходили за межі повнова-
жень президента і в подальшому були скасовані.

Ще у 2005 році третій Президент України підписав 
указ про звільнення Святослава Піскуна з посади Ге-
нерального прокурора України. У квітні 2007 року на 
підставі рішення суду Віктор Ющенко скасував свій 
попередній указ і таким чином поновив Святослава 
Піскуна на посаді. 

Але вже у травні, посилаючись на несумісність по-
сад депутата з будь-якими іншими видами діяльно-
сті, президент скасував указ про поновлення і знову 
звільнив щойно відновленого генпрокурора з посади. 
Тому у квітні 2009 року Окружний адміністративний 
суд м. Києва скасував цей указ, але відмовився роз-
глядати питання про поновлення Святослава Піску-
на на посаді.

Подібна ситуація відбулась з суддями Конституційно-
го Суду України Сюзанною Станік, Валерієм Пшенич-
ним та Володимиром Іващенком.

Сюзанну Станік, яку у 2004 році призначили на поса-
ду, вже у травні 2007 року президент Віктор Ющен-
ко звільнив з посади за порушення присяги. Проте 
Шевченківський районний суд м. Києва, а подальшо-
му — Верховний Суд України, визнали протиправним 
це рішення президента і скасували його, тому суддю 
Станік  у квітні 2008 року поновили на посаді.

Але вже наступного дня Віктор Ющенко звільнив по-
новлену суддю через порушення процедури вступу 
на посаду. Цей указ скасували Окружний адміністра-
тивний суд м. Києва та Вищий адміністративний суд. 
Тому у 2010 році вже президент Віктор Янукович ска-
сував указ свого попередника і поновив звільнену 
суддю на посаді.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0009100-07#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1665-15/ed20070802#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1441/2005#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/370/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294/2008#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/297/2008#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/297/2008#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_573805-09#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_573805-09#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3117760-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/585/2010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/585/2010#Text
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Одночасно з Сюзанною Станік Віктор Ющенко звіль-
нив суддів КСУ Володимира Іващенка та Валерія Пше-
ничного. На виконання рішень загальних суддів він 
їх поновив (спочатку Валерія Пшеничного, а потім — 
Володимира Іващенка) і в той самий день знову звіль-
нив, але вже за ініціативою самих судів (1, 2).

Щодо повноважень у сфері призначень, то суди та 
прокуратура працювали за повноваженнями і пра-
вилами Конституції у редакції 2004 року.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначень з 1996 року не було.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/390/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/527/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528/2007#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529/2007#Text
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Розділ 1. Призначення 

2010 РІК

КОНТЕКСТ

Узимку 2010 року відбулись чергові вибори Прези-
дента України. 

У вересні цього ж року КСУ розглянув конституційне 
подання 252 нардепів, які оскаржили зміни до Консти-
туції 2004 року. У своєму рішенні Суд визнав, що зміни 
до Конституції 2004 року є неконституційними через 
порушення конституційної процедури розгляду та ух-
валення законопроєктів про внесення змін до Основ-
ного закону. 

Це рішення призвело до того, що Україна повернулась 
до Конституції редакції 1996 року, тобто до президент-
сько-парламентської республіки, а Віктор Янукович 
отримав значно більший вплив на виконавчу владу в 
країні, ніж його попередник. Парламент втратив мож-
ливість впливати на призначення міністрів — і викону-
вав функцію контролю. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ 

* ПРЕЗИДЕНТ

Участь у виборах Президента України взяло 18 канди-
датів, у тому числі попередній президент Віктор Ющен-
ко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, експрем'єр Віктор 
Янукович, ексголови парламенту Володимир Литвин, 
Олександр Мороз та Арсеній Яценюк.

У другому турі переміг Віктор Янукович, який здобув 
майже 49% голосів виборців і став четвертим Прези-
дентом України.

Президент щодо призначень працював за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 1996 року.

# ПАРЛАМЕНТ

Нардепи щодо призначень працювали за повноважен-
нями і правилами Конституції у редакції 1996 року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Прем’єр та міністри щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
1996 року. 

Схематичне зображення того, хто формував та/чи 
мав вплив на формування уряду, можна переглянути 
на інфографіції на ст. 26

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Суди та прокуратура щодо призначень працювали 
за повноваженнями і правилами Конституції у ре-
дакції 1996 року.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Верховна Рада внесла зміни у закон про столицю 
України — місто-герой Київ, де визначила, що осо-
бливістю виконавчої влади в місті Києві є те, що ви-
конавчим органом Київської міської ради є Київська 
міська державна адміністрація. Призначення очільни-
ка КМДА здійснював президент за поданням Кабміну.

Це означає, що виконувати рішення Київської міської 
ради мав не обраний киянами міський голова, а при-
значений Главою держави чиновник. Киян обмежили 
у праві впливати на власні органи місцевого самовря-
дування, адже влада була у руках керівника КМДА.

Цим одразу скористався президент Віктор Янукович, 
який звільнив Леоніда Черновецького, якого у 2006 
році кияни підтримали на виборах міського голови, 
з посади керівника КМДА, а на його місце призначив 
Олександра Попова.

Цю ваду закону не виправили досі, оскільки контроль 
над столицею для влади є надважливим. Це не лише 
контроль над великою кількістю виборців, але й над 
коштами, інфраструктурою та політикою у столиці 
країни. Тому кожного разу, коли будь-який міський 
голова Києва намагається просувати власну політи-
ку, лунають пропозиції позбавити його повноважень 
голови КМДА.

https://ccu.gov.ua/docs/616-
https://cvk.gov.ua/pls/vp2010/wp3005191.html?PT001F01=701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1037/2010#Text-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1038/2010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1038/2010#Text
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Вплив 
на формування уряду 
станом на 2010 рік
на прикладі другого уряду Миколи Азарова (грудень 2012 — лютий 2014)

Інфографіка показує вплив парламенту, президента та 
прем’єра на формування уряду відповідно до Консти-
туції станом на 1996 рік (станом на 2010 рік). 

Фактично, президент формував уряд, парламент лише 
надавав згоду на призначення прем’єра. Водночас, 
парламент міг оголосити недовіру уряду, що мало б 
принаймні частково зважувати шальки терезів. 
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Розділ 1. Призначення 

2012 РІК

КОНТЕКСТ

Восени 2012 року відбулись чергові вибори народних 
депутатів, за наслідками яких сформували Верховну 
Раду VII скликання. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ 

* ПРЕЗИДЕНТ

Президент щодо призначень працював за повно-
важеннями і правилами Конституції у редакції 1996 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Виборчу систему змінили на змішану: 225 кандидатів 
громадяни обирали у загальнодержавному виборчо-
му окрузі, ще 225 мандатів розігрували в одномандат-
них виборчих округах.

Висувати кандидатів у загальнодержавному окрузі 
могли лише партії. Участь у розподілі мандатів брали 
політичні сили, які набрали п'ять і більше відсотків го-
лосів виборців, які взяли участь у виборах.

В одномандатних округах висувати кандидатів могли 
як партії, так і самі кандидати. Обраним вважався кан-
дидат, який одержував більшу відносно інших кан-
дидатів у окрузі кількість голосів виборців, які взяли 
участь у відповідному голосуванні.

Як наслідок, за результатами виборів, у загальнодер-
жавному виборчому окрузі до парламенту пройшли 
п’ять  партій, а через мажоритарні округи — увійшли 
представники ще чотирьох політичних сил. Коаліцію 
сформували фракції «Партія регіонів» та «Комуністич-
на партія України». 

Народні депутати щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редак-
ції 1996 року. 

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Прем’єр та міністри щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
1996 року. 

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Суди та прокуратура щодо призначень працювали 
за повноваженнями і правилами Конституції у ре-
дакції 1996 року.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначення з 1996 року не було.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/ed20121202#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/ed20121202#Text
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2014 РІК

КОНТЕКСТ

Надмірна концентрація влади в руках президента, 
пропрезидентська більшість у парламенті, централі-
зація влади, переслідування опозиції та відмова від 
підписання угоди про інтеграцію з ЄС призвели до 
Євромайдану, а побиття студентів на Майдані Неза-
лежності — до Революції Гідності.  

З України за короткий час втекли президент Віктор 
Янукович, прем’єр-міністр Микола Азаров, перший 
віцепрем’єр Сергій Арбузов, міністри внутрішніх 
справ Віталій Захарченко, освіти — Дмитро Табачник, 
доходів і зборів — Олександр Клименко, охорони 
здоров’я — Раїса Богатирьова, нардепи з пропрези-
дентської фракції тощо. 

Внаслідок Революції Гідності Верховна Рада у лютому 
2014 року спочатку законом, а потім — постановою, 
внесли зміни до Конституції і повернули редакцію зі 
змінами 2004 року. Згідно з ними, парламент отриму-
вав додаткові важелі впливу на уряд, а вплив прези-
дента на виконавчу владу зменшувався.

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ 

* ПРЕЗИДЕНТ

Навесні відбулись позачергові вибори Президента 
України, у яких взяли участь 21 самовисуванців та 
кандидатів від політичних партій. Перемогу у першо-
му турі здобув Петро Порошенко.

Президент щодо призначень працював за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Восени відбулись позачергові вибори народних де-
путатів за змішаною мажоритарно-пропорційною 
системою. Для того, що взяти участь у розподілі ман-
датів у загальнодержавному окрузі необхідно було 
отримати принаймні п’ять відсотків голосів виборців, 
які взяли участь у виборах. У мажоритарному окру-
зі перемагав кандидат, який отримав відносну біль-
шість голосів.

У загальнодержавному окрузі взяли 29 партій, з яких 
6 потрапили до стін парламенту. Через мажоритар-
ні округи громадяни обрали 96 самовисуванців, 92 
представників парламентських та 10 — позапарла-
ментських партій. 

Так сформували VIII скликання Верховної Ради Укра-
їни. До складу коаліції увійшли фракції «Народного 
фронту», «Блоку Петра Порошенка», «Самопомочі», 
«Батьківщини» та «Радикальної партії Олега Ляшка». 

Нардепи щодо призначень працювали за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Прем’єр та міністри щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
2004 року.

Схематичне зображення того, хто формував та/чи 
мав вплив на формування уряду, можна переглянути 
на інфографіції на ст. 29

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Суди та прокуратура щодо призначень працювали 
за повноваженнями і правилами Конституції у ре-
дакції 2004 року.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначення з 1996 року не було.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/750-18/ed20140222#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/ed20140515#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/ed20140515#Text
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Розділ 1. Призначення 

Вплив 
на формування уряду 
станом на 2014 рік
на прикладі уряду Олексія Гончарука (серпень 2019 — березень 2020)

Інфографіка показує вплив парламенту, президен-
та та прем’єра на формування уряду відповідно до 
Конституції редакції 2004 року. Уряд формує Верхо-
вна Рада, але пропонувати кандидатів може прем’єр 
і частково президент. Звільнити уряд може лише 
парламент.
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2015 РІК

КОНТЕКСТ

Загальна вимога суспільства щодо зменшення коруп-
ції у вищих органах влади вилилась у початок форму-
вання антикорупційної інфраструктури.

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ 

* ПРЕЗИДЕНТ

Президент щодо призначень працював за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Нардепи щодо призначень працювали за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Прем’єр та міністри щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
2004 року. 

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

У вересні 2015 року на виконання вимог закону Ге-
неральний прокурор Віктор Шокін у структурі Ге-
неральної прокуратури утворив Спеціалізовану 
антикорупційну прокуратуру, яка разом із Національ-
ним антикорупційним бюро займається розслідуван-
ням злочинів у сфері корупції.

Керівника цього органу призначає Генпрокурор за 
результатами конкурсного добору. Конкурсна комі-
сія складається з 11 представників: 7 від парламенту 
і 4 від Генеральної прокуратури.

Слід сказати, що повноваження парламенту визна-
чені лише у Конституції і не можуть бути розширені. 
Тому таку конкурсну процедуру можуть оскаржити 
до Конституційного Суду і визнати неконституційною. 
Також така процедура не сприяє незалежній роботі 
керівника.

Прокурорів САП призначає керівник САП за резуль-
татами конкурсу.

Судді та прокурори щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
2004 року.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначення з 1996 року не було.
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Розділ 1. Призначення 

2016 РІК

КОНТЕКСТ

Однією із політичних обіцянок ледь не будь-якої полі-
тичної сили на виборах у 2014 році була реформа су-
дової системи. Її обіцяли програми багатьох партій, 
які пройшли до парламенту, зокрема, «Блоку Петра 
Порошенка», «Народного фронту», «Батьківщини» та 
«Самопомочі».

Тому не дивно, що улітку 2016 року народні депутати 
підтримали ініціативу Президента України Петра По-
рошенка внести зміни до Конституції щодо право-
суддя і ухвалили новий закон щодо діяльності суддів.

Амбіції мати вплив на судову систему президента Пе-
тра Порошенка вилилось у зміну вимог до кандидата 
на посаду Генерального прокурора. Під нові вимоги 
підійшов голова пропрезидентської фракції у парла-
менті Юрій Луценко, якого нардепи оперативно під-
тримали як нового Генпрокурора України. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ 

* ПРЕЗИДЕНТ

Президент щодо призначень працював за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Нардепи щодо призначень працювали за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року. 

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

У жовтні 2014 року нардепи ухвалили новий закон 
про запобігання корупції, який набрав чинності у 
квітні 2015 року. 

Однією з новел закону стало створення Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції — цен-
трального органу виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, який формує та реалізує державну антико-
рупційну політику. Запрацювало НАЗК у серпні 2016 
року. 

Формував НАЗК уряд: п'ятьох членів призначав за ре-
комендацією конкурсної комісії.

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Змінили процедуру призначення суддів. З 1996 року 
перше призначення судді на посаду на п’ять років ро-
бив президент, а на постійно — Верховна Рада. Тепер 
президент отримав повноваження призначати суддів 
на посаду за поданням Вищої ради правосуддя, кон-
ституційного органу суддівського самоврядування, 
який з’явився замість Вищої ради юстиції. 

Президент після консультацій з Вищою радою право-
суддя може внести до Верховної Ради законопроєкт 
про утворення, реорганізацію чи ліквідацію суду. Кін-
цеве рішення має ухвалити парламент.

Замість двох членів Вищої ради юстиції, нардепи та 
президент можуть призначати двох членів Вищої 
ради правосуддя.

Ні президент, ні парламент більше не можуть влас-
ним рішенням звільняти з посад суддів Конституцій-
ного Суду України.

Змінились також і вимоги до Генерального прокуро-
ра. У травні 2016 року нардепи внесли зміни до за-
кону і позбавили кандидата необхідності мати вищу 
юридичну освіту: достатньо було мати досвід робо-
ти у законодавчому або правоохоронному органі не 
менше п'яти років. Зміни внесли з порушенням регла-
менту Верховної Ради: відповідний проєкт зареєстру-
вали, підтримали, підписали і опублікували за два дні.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначення з 1996 року не було.

https://cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp502pt001f01=910pf7171=202.html
https://cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp502pt001f01=910pf7171=202.html
https://cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp502pt001f01=910pf7171=182.html
https://cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp502pt001f01=910pf7171=149.html
https://cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp502pt001f01=910pf7171=185.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n2
http://новий закон щодо діяльності суддів. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20160512#n380
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/ed20160512#n380
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2019 РІК

КОНТЕКСТ

У 2019 році відбулись чергові вибори Президен-
та України та позачергові вибори Верховної Ради 
України.

Криза довіри до старих політичних інституцій, зумов-
лена невиконанням обіцянок, неможливістю сфор-
мувати повністю уряд та постійними корупційними 
скандалами, мала неочікувані результати. Рівень до-
віри до старої політичної еліти та партій впав на стіль-
ки, що кандидатом із найбільшим президентським 
рейтингом стала людина, яка жодного дня не була 
політиком і не обиралась до жодного представниць-
кого органу.

На рейтингу президента до парламенту за резуль-
татами позачергових виборів нардепів потрапили 
люди, багато з яких так само ніколи не мали стосунку 
до політики.

Як наслідок, вперше в історії України президент, уряд 
та парламент були представниками однієї політич-
ної сили.

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ 

* ПРЕЗИДЕНТ

У першому турі виборів президента взяло участь 39 
кандидатів-самовисуванців або представників полі-
тичних партій, з яких 7 отримало понад 5 відсотків 
голосів виборців. У другому турі переміг Володимир 
Зеленський, за якого проголосувало понад 73% ви-
борців, які взяли участь у голосуванні.

Президент щодо призначень працював за повно-
важеннями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Вибори до парламенту все ще відбувались за зміша-
ною пропорційно-мажоритарною системою. У загаль-
нодержавному окрузі кандидатів висунули 22 партії, з 
яких до парламенту пройшло 5. В одномандатних ок-
ругах виборці обрали 143 нардепи з парламентських 
партій, 46 самовисуванців та 10 представників поза-
парламентських політичних сил.

За наслідками виборів Верховної Ради IX скликання 
фракція «Слуга народу» сформувала монобільшість, 
до якої увійшли 254 нардепи.

Новосформований парламент одним із перших рі-
шень ухвалив зміни до Конституції, якими позбавили 
нардепів депутатської недоторканності. Без рішення 
Верховної Ради парламентарів можна буде притягати 
до юридичної відповідальності. Але ініціювати притяг-
нення до відповідальності зможе не будь-який проку-
рор, а лише Генеральний прокурор України.

У грудні 2019 року набув чинності Виборчий кодекс, 
який об'єднав закони про вибори президента, пар-
ламенту та місцеві. Найбільш вагомою зміною була 
нова виборча система на виборах народних депута-
тів – пропорційна система з єдиним списком кандида-
тів у загальнодержавному окрузі, з яких формуються 
регіональні виборчі списки. Якщо не буде змін, то на-
ступні парламентські вибори не будуть мати мажори-
тарних округів.

Нардепи щодо призначень працювали за повноважен-
нями і правилами Конституції у редакції 2004 року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

У жовтні 2019 року нардепи підтримали законопроєкт 
про перезапуск НАЗК. Орган із колегіального перетво-
рювався на єдиноначальний. Законом також звільня-
ли з посад членів НАЗК і Громадської ради, керівника 
апарату і його заступника. Керівника органу має при-
значати Кабмін за результатами конкурсу.

Хоча НАЗК зараз працює, такий порядок перезапуску 
центрального органу виконавчої влади суперечить 
Конституції. Саме уряд утворює, реорганізує чи лікві-
довує центральні органи виконавчої влади, призначає 
і звільняє їхніх керівників. Тому парламент перебрав 
на себе чужі повноваження, коли ухвалив відповідне 
рішення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-20#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-20#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20/ed20191219#Text
http://про перезапуск НАЗК


33

Розділ 1. Призначення 

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Влітку 2019 року за ініціативою президента Верховна 
Рада утворила Вищий антикорупційний суд та ухва-
лила закон про засади його діяльності. У вересні цьо-
го року ВАКС остаточно почав свою роботу.

Так, була остаточно сформована антикорупційна 
інфраструктура, яка займається злочинами у сфері 
корупції від стадії досудового розслідування до ух-
валення рішення суду.

Суди та прокуратура щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
2004 року, зі змінами, які внесли у 2016 році.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначення з 1996 року не було.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2470-Viii#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2447-19#Text
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2020 РІК

КОНТЕКСТ

У березні 2019 року у відставку пішов уряд на чолі із 
прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. 

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ 

* ПРЕЗИДЕНТ

Президент щодо призначень працював за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Нардепи щодо призначень працювали за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року. 

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

Незважаючи на те, що він пропрацював лише півро-
ку, а також що лише нещодавно нардепи підтримали 
програму діяльності уряду, народні обранці більші-
стю голосів підтримали відставку Кабміну.

Відповідно до Конституції Кабмін відповідальний 
перед президентом та парламентом, підконтроль-
ний і підзвітний Верховній Раді і звільнити з посади 
прем’єра та міністрів можуть лише нардепи. Втім, 
прем’єр-міністр Олексій Гончарук заяву на звільнен-
ня поклав не на стіл голови Верховної Ради, а на стіл 
президента. І саме президент публічно дозволяв 
прем’єру продовжити свою роботу. 

На заміну уряду Гончарука прийшов уряд Дениса 
Шмигаля. Але у його склад не призначили постійних 
ключових міністрів — економіки та енергетики, а та-
кож культури, освіти і науки. Майже рік нардепи не 
могли повністю сформувати уряд.

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

Суди та прокуратура щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
2004 року, зі змінами, які внесли у 2016 році.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначення з 1996 року не було.
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2021 РІК

КОНТЕКСТ

Восени 2020 року КСУ ухвалив рішення про скасуван-
ня електронного декларування. Подібний висновок 
суддів викликав невдоволення у громадськості через 
недоліки аргументів та вплив самого рішення на ан-
тикорупційну політику у країні. 

Збурення суспільства використав президент Володи-
мир Зеленський для того, щоб вплинути на КСУ.

ІНСТИТУЦІЇ:  

ЯК ФОРМУВАЛИ 

І КОНТРОЛЮВАЛИ 

* ПРЕЗИДЕНТ

Президент щодо призначень працював за повнова-
женнями і правилами Конституції у редакції 2004 
року.

# ПАРЛАМЕНТ

Нардепи щодо призначень працював за повноважен-
нями і правилами Конституції у редакції 2004 року.

% УРЯД І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

У березні 2021 року нардепи підтримали ініціативу 
надати Кабміну можливість призначати тимчасових 
виконувачів обов’язків з повноваженнями міністра. 
На практиці це давало прем'єру та уряду можливість 
в обхід Конституції і процедур фактично признача-
ти міністрів. 

$ СУДИ ТА ПРАВОСУДДЯ

В кінці грудня 2020 року президент Володимир Зе-
ленський підписав указ про відсторонення Олексан-
дра Тупицького, голови КСУ, від посади на два місяці. 
Подібного повноваження у президента відповідно до 
Конституції немає, але відтоді Олександр Тупицький 
не міг продовжити свою роботу.

У березні Володимир Зеленський повторив практи-
ку Віктора Ющенка і звільнив суддів КСУ Олександра 
Тупицького і Олександра Касмініна з посад шляхом 
скасування указів про їхнє призначення. Такого пов-
новаження президент, відповідно до Конституції, та-
кож не має.

Обидва укази оскаржують у судах і можуть скасувати 
у будь-який момент. 

Суди та прокуратура щодо призначень працювали за 
повноваженнями і правилами Конституції у редакції 
2004 року, зі змінами, які внесли у 2016 році.

& МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Змін щодо призначення з 1996 року не було.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607/2020#Text
https://www.president.gov.ua/documents/1242021-37701
https://www.president.gov.ua/documents/1242021-37701
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