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конодавчий процес, головною метою якого має бути забезпечення верхо

венства права. 
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Прагнення українського суспільства до демократії зобов'язує політико

управлінську еліту володіти високим професіоналізмом та інноваційним мис

ленням , віднаходити шляхи вирішення і формування системи механізму стри

мувань та противаг. Структура державних органів має базуватися на розподілі 

гілок влади , що є одним із принципів функціонування та організації державної 

влади, згідно з Конституцією України. Сутність принципу полягає в збалансу

ванні державно-владних повноважень між органами державної влади та запо

біганні монополії однієї з них. 

Практична реалізація принципу стримувань і противаг у політико-управ

лінській діяльності полягає в розмежуванні повноважень між гілками влади 

[ 4, с. 3-4]. В українському конституціоналізмі зазвичай зі зміною чергового 
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глави держави відбувалися зміни форми правління, що, в свою чергу, запрова

джувало зміни повноважень до Конституції України. 

Система стримувань і противаг є виявленням демократії, оскільки не надає 

можливості порушувати демократію політичних взаємовідносин на вищих 

рівнях влади. Організація ефективного балансу стримувань та противаг спря

мована на функціональний та інституційний розподіл повноважень і сфер від

повідальності гілок влади, є бар'єром правлячій політичній еліті проти узур

пації влади. Дана структура державної влади формує однакові умови участі в 

політичному процесі громадянському суспільству та конкуруючим політич

ним елітам, як засіб проти привласнення влади деякими політичними угрупу

ваннями [4, с. 15; 25]. 
В Україні існують дисбаланси механізму стримувань і противаг у держав

но-управлінських відносинах; відсутнє інституційне розмежування між адмі

ністративною і політичною складовою в системі державного управління. Від

сутнє розмежування політичної і адміністративної складової в Законі України 

«Про Кабінет Міністрів України» , що є підrрунтям виникнення феномена 

«парламентаризації виконавчої влади» . Адміністративні посади у виконавчій 

владі не мають залежати від результатів виборчих кампаній , а засновуватися 

на критерії професіоналізму державних службовців. 

Значною проблемою впливу на державний механізм стримувань і противаг 

є макрополітичні дисбаланси, які є перепоною до формування плюралістичної 

політичної системи. Корпоративна політична система, яка сформувалася в 
Україні та трансформується в систему закритих політичних відносин поза 

громадянським суспільством . Рішення в таких системах приймаються вузь

ким колом політиків з метою втілення власних корпоративних інтересів . Та

кій корпоратизації політичної системи сприяє виборча система з закритими 

виборчими списками. 

Впроваджена на сьогодні пропорційна виборча система з відкритими чи ре

гіональними спискам щодо виборів народних депутатів України , встановить 

дієвий баланс між партійно-груповими і суспільними інтересами. Це дасть 

змогу впливати на персональний склад депутатського корпусу та на державну 

поштику, зокрема. 

Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та 

місцевими державними адміністраціями [1 , с . 3-4; б] , яке на сьогодні ще три
ває , має збалансувати повноваження відповідно до адміністративно-терито

ріальної реформи або ж реформи децентралізації, розпочатої у 2014 р . 

Дисфункціональні тенденції в системі стримувань і противаг дозволять 

мінімізувати дотримання критеріїв конституціоналізму, формування регуля

торів для запобігання узурпації влади та дотримання демократичних тради

цій . 

Питання впливу політичної еліти в України на функціонування системи 

стримувань та противаг є досить актуальним. Демократичний вплив на розпо

діл державної влади має стати інструментом запобігання узурпації управ

лінського впливу з боку правлячої еліти . Задля запобігання цьому явищу по
винні створюватися умови для демократичної конкуренції еліт й створення 
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однакових можливостей доступу до формування державних органів представ

никам влади і громадянського суспільства [5, с. 238-239]. 
Найважливішою проблемою поділу влади за умов змішаної форми правлін

ня є питання конкуренції Президента та Прем'єр-міністра щодо переваги 

впливу на урядову політику. Існує інститут вето як противага законодавчій 

владі парламенту [2, с. 122; 144], коли Президент України може накладати ве
то на закон , прийнятий Верховною Радою України. 

У державах зі змішаною формою правління є проблема організації та здійс

нення парламентського контролю Президента, який реалізовує виконавчі функ

ції, але водночас усунений від політичної відповідальності. Верховна Рада У краї

ни може ухвалювати резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України. 

У демократичних системах формою парламентського контролю глави дер

жави є: 1) інститут контрасигнації (скріплення актів Президента, які видані 
ним у межах певних повноважень з підписами відповідних членів уряду) його 

актів, коли уряд бере на себе відповідальність за рішення глави держави ; 

2) взаємоузгодження парламентом кандидатур на посади, на які призначення 
здійснюється Президентом; 3) інститут імпічменту [2, с. 171 ; 172]. 

Будь-який державний акт, який не відповідає Конституції України , може 

бути скасований Конституційним Судом. Рішення органів державної влади 

і результати виборів Президента чи депутатів рад всіх рівнів також можуть 

оскаржуватися у судовому порядку. 

В Україні відбулося утворення об'єднаних територіальних громад, що ма

ють прямі відносини з державним бюджетом. В Україні, зокрема, діє верти

кальна система стримувань та противаг, яка поєднує децентралізацію та дієву 

систему контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до деценралізації влади відбулася зміна системи стримувань і 

противаг, а саме: проголошення принципу субсидіарності, що є засадою адмі

ністративно-територіального устрою держави; інституційне розмежування 

між органами державної виконавчої влади і місцевої виконавчої влади на ра

йонному і регіональному рівні, що ліквідовує місцеві державні адміністрації 

та запроваджує інститут префектів; отримання повноважень обласними і ра

йонними радами формувати власні виконавчі органи [3] . 
Система розподілу влади та принцип стримувань і противаг є важливими 

складовими формування як конституціоналізму, так і політико-управлінської 

еліти на регіональному, місцевому та загальнонаціональному рівні. Тому має 

бути забезпечений дієвий механізм стримувань і противаг у системі держав

них органів влади. На практиці реалізація принципу рівноваги в ідеальному 

варіанті зазнає безліч складнощів . 
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Головною цінністю демократичної, правової та соціальної держави висту

пає людина, її життя та здоров' я , честь та гідність . Права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [1], відтак 
успішність функціонування держави багато у чому залежить від її діяльності 

щодо гарантування та захисту прав і свобод людиною. Таке позиціювання є 

беззаперечним, оскільки утвердження і забезпечення прав і свобод людини 

є головним обов 'язком держави [1] . 
Гарантування прав людини передбачає створення державою умов, за яких 

відбувається втілення приписів норм права у життя у контексті реалізації кон

ституційних прав людини, а захист розглядається як законодавчо передбачена 

процедура, яка має м1сце у випадку порушення гарантованого державою пра

ва. Основне співвідношення понять «гарантування» та «захист» можна пред

ставити через їх першооснову, оскільки гарантія передбачає створення умов, 

за яких право буде реалізовано, а захист - через розгляд справи та прийняття 

відповідного рішення, яким буде створено умови для реалізації порушеного 

права. Виходячи з того, що права і свободи людини і громадянина захищають

ся судом та кожному гарантується право звернутись із конституційною скар

гою до Конституційного Суду України [1 ], вважаємо , що особлива роль у сфе

рі захисту прав людини відведена органам конституційної юрисдикції, а саме 

Конституційному Суду України . 

Функція захисту прав людини Конституційним Судом України, відповідно 

до його компетенції та проваджень, реалізується у декількох аспектах, а саме : 


