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Установчі повноваження 
Верховної Ради України 

щодо формування державних органів 

Позиціонування України як демо-
кратичної, правової та соціальної дер-
жави вимагає як наукових дискусій від-
носно побудови оптимальної моделі 
державного механізму, так і конкретних 
законодавчих кроків до вдоскона
лення діяльності парламенту України, 
зокрема правового забезпечення його 
основних функцій. 

Незважаючи на зміну конститу-
ційної моделі взаємовідносин «парла-
мент – уряд – президент», Верховна 
Рада України відповідно до Консти-
туції України від 28 червня 1996 р. 
залишається «єдиним органом зако
нодавчої влади в Україні» (ст. 75). 
Законодавча функція як провідний 
напрям діяльності Верховної Ради Ук
раїни невід’ємно пов’язана з іншими 
парламентськими функціями (установ
чою, представницькою, контрольною, 
бюджетно-фінансовою, зовнішньопо
літичною тощо) і реалізується у тісно
му взаємозв’язку з ними. 

Функції парламенту не лише відоб-
ражають сутність і соціальне призна-
чення парламенту, через них реалізу-
ються його повноваження. На сьогод-
нішній день серед основних функцій 
парламенту чільне місце посідає уста-
новча функція, сутність якої полягає у 
прийнятті конституції (внесенні до неї 
змін), що закладає правову основу для 
створення всіх інших органів державної 
влади, а також діяльності парламенту 
щодо формування державних органів. 

На сучасному етапі розвитку науки 
конституційного права України тео-
ретичним і практичним проблемам 
становлення та розвитку парламен-
таризму, а також висвітленню окремих 
функцій парламенту (передусім конт-
рольної, представницької) присвячено 
значну кількість наукових праць, зокре-
ма Ю. Барабаша, А. Георгіци, Г. Жу-
равльової, В. Журавського, О. Май-
данник, В. Погорілка, Х. Приходько, 
В. Шаповала. Натомість, попри своє 
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теоретичне та практичне значення, 
установча функція парламенту Украї
ни, зокрема в аспекті реалізації ним 
повноважень щодо формування інших 
державних органів, залишається недо
статньо дослідженою. 

У цій публікації автор ставить за 
мету висвітлити окремі аспекти реа
лізації установчих повноважень пар
ламенту України щодо формування 
державних органів. Тож висуваються 
такі завдання: визначити обсяг повно
важень парламенту України щодо фор
мування державних органів (органів 
державної влади, конституційних та 
інших державних органів); з’ясувати 
взаємозв’язок установчої та законо
давчої функцій при формуванні Вер
ховною Радою України державних 
органів. 

Зауважмо, що, вживаючи в межах 
цієї публікації терміни «функції пар
ламенту» та «повноваження парламен
ту», автор розмежовує їх за змістом. 
Власне, повноваження складаються з 
конкретних прав та обов’язків дер
жавного органу, натомість функції ви
значають основні види діяльності від
повідних державних органів, кінцевим 
результатом реалізації яких є досяг
нення конкретної мети. Через конкрет
ні повноваження державних органів 
реалізуються їхні функції. 

Одним із приводів для існування 
різних наукових позицій відносно пи
тання визначення змісту установчої 
функції є те, що в тексті чинної Кон
ституції України безпосередньо про 
установчу функцію парламенту не 
йдеться. Проте аналіз визначених 
Основним Законом України повнова
жень Верховної Ради України дає під
стави дійти висновків про те, що Кон
ституція України значну увагу приділяє 
регламентації повноважень установ
чого характеру. 

На думку В. Погорілка, установча 
функція парламенту розглядається у 
двох аспектах: як функція державо
творення, тобто функція формування 
органів державної влади, і як функція 
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правотворчості в частині внесення змін 
до Конституції [1, с. 17]. Дещо інакше 
розглядає зміст установчої функції 
В.Шаповал, який наголошує, що згідно 
із загальною теорією конституціона
лізму саме право приймати конститу
цію держави належить до установчої 
функції [2, с. 16–17]. 

Отже, якщо включення до змісту 
установчої функції законодавчого ор
гану повноваження щодо прийняття 
конституції спричиняє наукову диску
сію, то віднесення до установчої функ
ції парламенту повноважень щодо фор
мування державних органів не викли
кає жодних сумнівів. Зауважмо, що 
обсяг повноважень, через які парламент 
України реалізує установчу функцію, 
не обмежується наведеними. До пов
новажень установчого характеру нале
жать також повноваження парламенту 
щодо призначення виборів і рефе
рендумів, участі у формуванні влас
них парламентських структур, сприян
ня формуванню органів місцевого само
врядування, визначення засад терито
ріального устрою та інші, аналіз яких 
у подальшому стане предметом дослі
дження наступних публікацій автора. 

Перш ніж розглянути установчі 
повноваження парламенту України, 
пов’язані з формуванням державних 
органів, необхідно з’ясувати співвід
ношення понять: «орган держави» 
(«державний орган») та «орган дер
жавної влади». 

Конституція України закріпила по
діл державної влади на законодавчу, 
виконавчу та судову (ст. 6), кожна з 
яких реалізується відповідними орга
нами державної влади. Законодавча 
влада здійснюється Верховною Радою 
України, виконавча – органами вико
навчої влади (центральними та місце
вими), судова влада – судами. Проте, 
крім органів державної влади, є ще 
інші органи держави (державні орга
ни), діяльність яких, незважаючи на 
те, що за своїм функціональним при
значенням вони не належать до жодної 
з гілок державної влади, спрямована 
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на реалізацію функцій держави (на
приклад, Національний банк України). 
Різняться вони передусім статусом. 
Зокрема, органи державної влади (а та
кож їхні повноваження) визначено в 
Конституції України. Натомість дер
жавні органи можуть згадуватися в 
Основному Законі (конституційні орга
ни), проте їхні повноваження визнача
ються законами. Натомість це не 
виключає можливості закріплення 
повноважень державних органів під-
законними актами. 

З огляду на це цілком слушною 
вважаємо думку В. Шаповала, згідно з 
якою, якщо статус державного органу 
може бути визначено підзаконними 
актами, звичайно прийнятими на ос
нові статусних законів, то статус орга
ну державної влади визначається 
виключно Конституцією і (або) зако
нами України [3]. 

Отже, узагальнюючим (ширшим) 
поняттям є «орган держави» («держав
ний орган»), у зміст якого включаєть
ся також поняття «орган державної 
влади». Тож органи державної влади 
можуть уважатися різновидом дер
жавних органів, який має вищий (кон
ституційний) рівень правового забез
печення їхнього статусу. 

Установчу функцію було реалізо
вано Верховною Радою України з 
прийняттям 1996 р. Конституції Ук
раїни способом закріплення системи 
органів державної влади України та 
визначення їхнього конституційного 
статусу,повноважень,порядку форму
вання вищих органів державної влади. 
При цьому зауважмо, що конститу
ційно встановленими є статуси лише 
вищих органів державної влади. 

Очевидно, що систему органів дер
жавної влади вичерпно визначено Ос
новним Законом України. Тому утво
рювати нові (вищі) органи державної 
влади парламент може лише внесенням 
змін до Конституції України у поряд
ку, визначеному розд. XIII. 

Щодо інших органів державної 
влади, то Основний Закон містить 

лише приписи загального характеру. 
При цьому базовим приписом, який є 
основою для визначення статусу орга
нів державної влади, є ч. 2 ст. 19 Кон
ституції України, згідно з якою органи 
державної влади «зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конститу
цією та законами України». Отже, з 
наведеного випливає, що повноважен
ня органів державної влади мають 
бути визначені Конституцією України 
і (або) законами України. 

Більш детальний аналіз положень 
Конституції України свідчить, що пов
новаження вищих органів державної 
влади (Президента України та Вер
ховної Ради України) визначається 
виключно Конституцією України. Це 
випливає з низки конституційних 
норм, зокрема ч. 2 ст. 85 Конституції 
України, за змістом якої Верховна 
Рада України крім повноважень, ви
значених ч. 1 цієї статті, здійснює та
кож інші повноваження, які відповід
но до Конституції України віднесено 
до її відання, а також зі змісту п. 31 
ч. 1 ст. 106 Конституції України, від
повідно до якого Президент України 
здійснює інші повноваження (крім тих, 
про які йдеться у цій статті), визначе
ні Конституцією України. 

Відповідно до ч.2 ст. 120 Конституції 
України «організація, повноваження і 
порядок діяльності Кабінету Міністрів 
України, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади визначають
ся Конституцією і законами України». 
Наприклад, конституційні повноважен
ня Кабінету Міністрів України конкре
тизуються Законом України «Про Ка
бінет Міністрів України» вiд 07.10.2010 р. 
№ 2591-VI, повноваження місцевих дер
жавних адміністрацій – Конституцією 
України (ст. 119) та Законом України 
«Про місцеві державні адміністрації» 
від 09.04.1999 р. № 586-XIV. 

Щодо центральних органів вико
навчої влади, то ще в 2007 р. були дві 
спроби закріпити на законодавчому 
рівні статус, організацію та порядок 
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діяльності, компетенцію та місце 
міністерств та інших центральних орга
нів виконавчої влади в системі органів 
виконавчої влади. Зокрема, йдеться 
про урядові законопроекти (реєстр. 
№ 4064 від 20.09.2007 р., реєстр. № 1185 
від 12.12.2007 р.), які почергово вноси
лися до Верховної Ради України і так 
само почергово були відкликані. Не
щодавно до парламенту України Пре
зидентом України було внесено законо
проект, спрямований на врегулювання 
визначених вище питань [4]. 

Законами України визначаються 
повноваження конституційних держав
них органів (наприклад, Національного 
банку України, Національної ради Ук
раїни з питань телебачення і радіомов
лення та інших державних органів, які 
згадуються в конституційних приписах). 

Залишилося нез’ясованим питан
ня, кому належать установчі повнова
ження щодо формування інших дер
жавних органів (які не належать до 
органів державної влади, а також кон
ституційних державних органів). 

Аналіз законодавства дає підстави 
дійти висновків про те, що згадани
ми повноваженнями наділено Прези
дента України. Зокрема, відповідно до 
п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції України 
повноваження щодо утворення, реор
ганізації та ліквідації за поданням 
Прем’єр-міністра України міністерств 
та інших центральних органів вико
навчої влади належить Президенту 
України1. Крім того, Президент Украї
ни створює у межах коштів, передба
чених у Державному бюджеті України, 
для здійснення своїх повноважень кон
сультативні, дорадчі та інші допоміж
ні органи і служби (п. 28 ч. 1 ст. 106). 
Відповідні рішення приймаються у 
формі указів Президента України. 
Зокрема,Указом Президента України 
«Про утворення Національного антико-
рупційного комітету» вiд 26.02.2010 р. 
№ 275/2010 було утворено Національ
ний антикорупційний комітет як кон-

1 За Конституцією України в редакції 
Кабінету Міністрів України. 

сультативно-дорадчий орган при Пре
зидентові України. 

Окремі державні органи можуть 
бути створені Кабінетом Міністрів 
України, який також визначає їхні 
повноваження. Наприклад, відповідно 
до п. 6 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» уряд у 
сфері вдосконалення державного управ
ління та державної служби реалізує 
таке повноваження: утворює, реорга
нізовує та ліквідує урядові органи від
повідно до закону в межах коштів, 
передбачених у Державному бюджеті 
України, на утримання органів вико
навчої влади, затверджує положення про 
зазначені органи. Акцентуємо, що в 
цьому випадку мова йде про державні 
органи виконавчої влади. 

Розглядаючи установчу функцію 
парламенту, слід пам’ятати, що вона 
тісно пов’язана із законодавчою функ
цією, через яку фактично реалізуються 
всі інші парламентські функції. Межі 
законодавчої функції парламенту є 
відносно визначеними. Хоча у ст. 92 
Конституції України і міститься 
перелік питань, які є предметом ви
ключно законодавчого регулювання, 
це не виключає можливості прийняття 
законів з інших питань, коли виникає 
необхідність у законодавчому (а не під-
законному) регулюванні суспільних 
відносин.Тобто вони можуть визнача
тися (встановлюватися) законами (а не 
іншими нормативно-правовими акта
ми). У цьому контексті варто також 
згадати правову позицію Конститу
ційного Суду України, який у п. 2 
мотивувальної частини свого рішення 
№ 2-рп/99 від 02.03.1999 р. зазначив, 
що законами України можуть регу
люватися питання «вирішення яких 
відповідно до Конституції України не 
належить до повноважень інших орга
нів державної влади або органів місцево
го самоврядування» [5]. Отже, якщо до 
Верховної Ради України внесено законо
проект, яким пропонується визначити 

2004 р. відповідне повноваження належало 
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статус державного органу (за винят-
ком державного органу виконавчої 
влади, а також допоміжного органу 
при Президентові України) та обґрун-
товується необхідність його утворення, 
то очевидно, що парламент може при-
йняти закон, який його запроваджує. 

Наведене дозволяє зробити висно-
вок, що установча функція парламенту 
України щодо формування державних 

органів реалізується через прийняття 
Конституції (внесення до неї змін) і 
законів України, якими серед іншого 
можуть формуватися інші державні 
органи, існування яких не перед-
бачено Конституцією України. Отже, 
парламент України наділено най-
більшим обсягом установчих повно-
важень щодо формування державних 
органів. 
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Снігур І. Й. Установчі повноваження Верховної Ради України щодо формуван-
ня державних органів 

Висвітлюються окремі аспекти реалізації установчих повноважень парламен-
ту України щодо формування державних органів. Визначається взаємозв’язок 
установчої та законодавчої функцій парламенту, а також обсяг його повноважень 
щодо формування державних органів (органів державної влади, конституційних та 
інших державних органів). 

Ключові слова: парламент, установчі повноваження парламенту, установча 
функція парламенту, державний орган, орган державної влади. 

Снигур И. И. Учредительные полномочия Верховной Рады Украины относи-
тельно формирования государственных органов 

Освещаются отдельные аспекты реализации учредительных полномочий парла-
мента Украины относительно формирования государственных органов. Определяет-
ся взаимосвязь учредительной и законодательной функций парламента, а также объём 
его полномочий относительно формирования государственных органов (органов 
государственной власти, конституционных и других государственных органов). 

Ключевые слова: парламент, учредительные полномочия парламента, учреди-
тельная функция парламента, государственный орган, орган государственной власти. 

Snigur I. Statutory powers of the Verkhovna Rada of Ukraine on the formation of 
state bodies 

Separate aspects of enforcement of constitutive powers of Ukrainian parliament with refe
rence to forming of state authorities are highlighted. Interconnection of constitutive and legisla
tive functions of the parliament as well as scope of its powers with reference to forming of state 
authorities (public authorities, constitutional and other state authorities) are determined. 

Key words: parliament, constitutive powers of the parliament, constitutive function 
of the parliament, state authority, public authority. 
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