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Правове регулювання 
нормативної діяльності 

глави виконавчої влади у США

Метою статті є вивчення пробле-
ми правового регулювання норматив-
ної діяльності глави виконавчої вла-
ди у США.Актуальність обраної теми
є очевидною з огляду на два чинни-
ки: по-перше, у спеціальній юридич-
ній літературі завжди визначається
думка, що США є зразком західної
демократії, відповідно позитивна прак-
тика цієї країни, головним чином, в
питанні, що нами досліджується, є
повною мірою актуальною. По-друге,
США є президентською державою, до
форми правління якої найбільш тяжіє
сучасна Україна. Вироблена позитив-
на американська практика регламен-
тації нормотворчої функції президен-
та характеризується урегульованістю
традицією та, меншою мірою, окреми-
ми законодавчими нормами, що виріз-
няє цю країну з числа інших держав
Заходу. В рамках національної докт-

рини права питання специфічного ре-
гулювання нормативної діяльності пре-
зидента США жодного разу не було
предметом системного дослідження,
тому науковий аналіз цього питання
сприятиме досягненню поставленої
мети у процесі наукового пошуку
звернення до суміжних галузей права,
аналіз поглядів спеціалістів, науков-
ців з цього питання (В. О. Власихін,
О. О. Куртов, Д. О. Лагун, О. С. Ноз-
драчьов, Ю. О. Тихоміров, М. М. Тхар-
кахо, О. О. Мішин, В. В. Согрін), ви-
вчення положень нормативно-право-
вих актів.

Найбільш специфічною і показо-
вою з країн західної демократії є 
Сполучені Штати Америки, як перша
неєвропейська країна, що перша у
світі встановила демократичний ре-
жим і за час свого існування виробила
величезний об’єм напрацювань в адмі-
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ністративному праві загалом, та у спе-
цифічній (не в суто правовій, а в істо-
ричній) формі правового регулювання
нормативної діяльності органів вико-
навчої влади зокрема.

Як видно з історії держав світу,
США вважається батьківщиною ін-
ституту президентства. На перших
етапах формування американської
державності не тільки законодавча, а
й виконавча влада були зосереджені в
одному представницькому органі –
Континентальному Конгресі. У цей
період одноосібного глави держави не
існувало, а Конгрес вибирав з числа
своїх членів президента, функції якого
були пов’язані лише з головуванням
на засіданнях [1]. Тобто, поняття пре-
зиденту в цей період пов’язувалось не
з фактичним керівництвом державою,
а із виконанням функцій номінально-
головуючого (за своєю суттю – спікера)
в законодавчій гілці влади.

Важливо відзначити, що вперше
питання про введення посади прези-
дента як одноосібного глави держави
обговорювалося в 1787 році під час
розробки Конституції США на Кон-
ституційному конвенті у Філадельфії.
Учасники конвенту відкинули ідею
монархічного способу організації вер-
ховної влади в державі, хоча, напри-
клад, представники «Товариства Цин-
циннаті» (Society of the Cincinnati)
активно відстоювали монархічні ідеї
(сприйнятті від тогочасної практики
Великої Британії) та пропонували
Дж. Вашингтону стати королем Кон-
федерації. Так, учасниками конвенту
найбільш прийнятним виявився План
Медісона, який і був прийнятий за
основу Конституції США. Основні по-
ложення Плану передбачали, що
виконавча влада в державі повинна
покладатися на одну посадову особу –
президента, унікальність юридичного
положення якого полягала в тому,
що він одночасно був главою держави
і главою виконавчої влади.

Проте протягом усієї історії існу-
вання інституту президентства у США,

американський президент поступово
зміцнював своє політико-правове ста-
новище відносно інших гілок влади,
і, будучи з початку главою виконав-
чої влади, почав концентрувати всю
центральну державну виконавчу вла-
ду в собі загалом. Так, на думку де-
яких фахівців, основним джерелом
розростання влади американського
президента є розширення його влас-
них повноважень. Зокрема, в епоху
традиційного президентства у глави
виконавчої влади були дві головні
групи повноважень: 1) повноваження,
прямо зазначені в Конституції США;
2) так звані «повноваження, що при-
пускаються», які в конституції не вка-
зані, але випливають з державно-по-
садових обов’язків президента. У свою
чергу, в новітній час важливе значен-
ня набули нові групи повноважень,
серед них: 1) надзвичайні (такі, що
присвоює американський президент
собі самостійно явочним порядком в
ситуації, яку він вважає кризовою);
2) делеговані (компетенція, якою
наділяється президент у надзвичайній
ситуації самим Конгресом США).
З приводу надзвичайних повнова-
жень, варто відмітити таке: глава 
держави сам оцінює і вирішує, що
таке «надзвичайні повноваження» та
що таке «кризова ситуація». Так, коли
президент оцінює ситуацію в державі
(чи в окремому штаті, регіоні) як кри-
зову – він наділяється правом прийма-
ти нормативно-правові акти, що мають
силу закону (executive orders).

Зокрема, з приводу екстраорди-
нарного нормотворення президента
США, Д. О. Лагун відзначає, що вико-
ристання стосовно випадків прийнят-
тя виконавчою гілкою влади нор-
мативно-правових актів законодавчо-
го характеру оціночних конструкцій,
створює більшу можливість прийнят-
тя такого акта, ніж в державах, кон-
ституції яких фіксують юридичні
однозначні поняття. Цю думку підтвер-
джує саме американська практика
нормотворчості президента, оскільки



неоднозначність та відносність указа-
них вище понять в американському за-
конодавстві давали можливість деяким
президентам США зловживати таким
правом: Теодор Рузвельт прийняв 1006
вказаних актів, Вудро Вільсон – 1791,
Франклін Рузвельт – 372 319 [2, с. 09].

Таким чином, можна констатувати,
що відмінною рисою еволюції амери-
канського інституту президентства в
новітній час стало розростання не
тільки закріпленої за ним Конститу-
цією США виконавчої влади, але також
і законодавчих повноважень. Хоча, і
відповідно до положень американ-
ської конституції, президент має ва-
желі на процес законотворення, однак
такі «законодавчі» повноваження пре-
зидента зводяться лише до права
законодавчого вето, що випливає з
принципу стримувань і противаг.

Президентське вето в США тео-
ретично може бути як абсолютним,
так і обмеженим. Якщо конгрес на-
правляє президенту закон менш ніж
за 10 днів до закінчення роботи своєї
сесії, а президент не хоче його затвер-
джувати, то вважається, що він нав-
мисно затримує його у себе і не повер-
тає парламентаріям. У подібних ви-
падках час працює проти законодавців,
і так зване «кишенькове вето» прези-
дента стає не відносним, а абсолют-
ним. Однак, як відмічається в спе-
ціальній юридичній літературі, це
право американський президент не
використовує вже більше 20 років,
оскільки воно було скасовано рішен-
ням Верховного суду США. Що ж до
обмеженого вето, то необхідно звер-
нути увагу на те, що цим правом глава
виконавчої влади користувався в но-
вітній час більш активно, ніж в епоху
традиційного президентства [3, р. 78–79].

Подолати президентське вето за-
конодавцю майже неможливо: для
цього йому потрібно, як мінімум, дві
третини голосів Конгресу. Зважаючи
на це, багато дослідників вважають,
що в новітній час саме президент став
у США головним законодавцем краї-

ни. Так, якщо, як відзначає І. М. Кор-
кунов, на стадії становлення інституту
президентства у США, за президентом
не визнавалось право приймати будь-
які нормативно-правові акти взагалі,
оскільки той, на думку батьків-заснов-
ників, покликаний лише виконувати
закони [4, с. 01–02], то вже, приміром,
з часів Ф. Рузвельта набули інститу-
ційного характеру законодавчі ініціа-
тиви президента, що оформилися у
вигляді детально прописаних зако-
нопроектів, що регулярно направля-
ються в Конгрес.Також із часів Ф. Руз-
вельта різко зросли кількість і роль
виконавчих указів президента, які
володіють таким самим обов’язковим
характером, як і закони Конгресу
(executive orders).

Слід також відзначити відому
практику нейтралізації неприйнятних
для президента США судових рішень
Верховного суду. Так, вносячи поправ-
ки до Конституції США, судді були
позбавлені можливості оголошувати
ті чи інші акти президента неконсти-
туційними. Цю мету переслідували,
наприклад, XIV поправка до Кон-
ституції, якою зрівнювалися чорна і
біла раси в цивільних правах, XVI по-
правка, яка наділяла федеральний
уряд правом стягувати прямі податки,
XXI поправка, яка знижувала віковий
ценз до 18 років для участі як у фе-
деральних, так і в місцевих виборах 
[Цит. за 5, с. 71].

Таким чином, необхідно відзначи-
ти, що, пройшовши тривалий етап
становлення інституту президентства,
США по сьогоднішній день належить
до держав із президентською систе-
мою правління, по суті якої, прези-
дент є главою виконавчої влади, який
безпосередньо або через призначува-
ного ним главу Кабінету міністрів
керує урядом та володіє певним обся-
гом законодавчих повноважень.

У класичній американській систе-
мі, де саме поняття уряду дещо умов-
не і Кабінет міністрів має статус
дорадчого органу (ст. ІІ Конституції
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США) при президенті, реалізація його
конституційного повноваження при-
значати посадових осіб у різні органи
виконавчої влади федерального уряду
відіграє значну роль, оскільки таке
повноваження, зокрема, свідчить про
те, що президент має всю повноту
виконавчої влади щодо керівництва
федеральним урядом. Це повнова-
ження належить виключно президен-
ту, і Конгрес США не має права за
жодних обставин висувати які-небудь
кандидатури до органів виконавчої
влади. Цим забезпечується реальна
можливість президента щодо здійснен-
ня своєї кадрової політики при фор-
муванні прийнятного для нього складу
федерального уряду [6, с. 354].

Враховуючи такий стан речей,
низкою фахівців [7, с. 253] наголошує-
ться на тому, що законодавча гілка
влади не може будь-яким чином сут-
тєво вплинути на формування вико-
навчої влади в державі. Кабінет міні-
стрів у США обговорює колективно
політичні питання, але, як відомо,
рішення в кінцевому підсумку при-
ймає президент одноосібно. Цю кар-
тину доповнює той факт, що міністри
взагалі не підзвітні Конгресу США,
а притягнуті до відповідальності вони
можуть бути лише в порядку імпіч-
менту. Так, наприклад, О. О. Куртов
відзначає, що в класичній американ-
ській системі президентського прав-
ління президент США має необме-
жене право звільняти членів уряду, а
Конгрес не має права втручатися в ці
прерогативи глави держави і виконав-
чої влади. Певні винятки з цього стосу-
ються лише глав таких специфічних
федеральних відомств, як агентства.
Тобто, навіть на відміну від призна-
чень, це право президента цілком на-
лежить тільки йому, носячи, тим самим,
дискретний характер, що найбільш
показово свідчить про жорсткий по-
діл влади [6, с. 356].

Слід також зазначити, що дане
повноваження президента США є не
тільки особливо дискусійним в науко-

вих колах адміністративістів і учених
різних галузей знань, але й таким
видом спеціальної та виключної ком-
петенції, що пройшла через тривалі
етапи свого формування та закріп-
лення. Зокрема, в 1867 році американ-
ський парламент прийняв спеціаль-
ний закон, яким президент зобов’яза-
ний був не тільки призначати, але і
звільняти вищих посадових осіб лише
за згодою сенату. Президент Е. Джон-
сон розцінив це як явний замах на
його невід’ємне право звільняти чле-
нів своєї адміністрації і демонстратив-
но відмовився слідувати цьому Закону.
У тому ж році він (у порушення поло-
жень цього Закону про тривалість
перебування на посаді) звільнив вій-
ськового міністра Е.Стентона,в резуль-
таті чого виникла гостра конфронта-
ція між президентом і Конгресом.
Уперше в історії США в Конгресі
була задіяна процедура імпічменту
щодо президента. Під час голосування
в сенаті не вистачило всього одного
голосу для того, щоб відсторонити 
Е. Джонсона з посади. У підсумку, тоді
президенту США вдалося відстояти
своє виключне право глави виконав-
чої влади на звільнення призначених
ним міністрів. А вже у 1926 році, Вер-
ховний суд США визнав факт, відпо-
відно до якого Закон 1867 року супе-
речить Конституції США, що затвер-
дила принцип поділу влади. З тих пір
ніхто більше не заперечував винятко-
ву прерогативу президента на звіль-
нення посадових осіб у виконавчих
органах влади без будь-якого втру-
чання з боку Конгресу [Див., напр., 6,
с. 357; 7, с. 111].

Варто також відмітити, що США
перша держава у світі, яка законодав-
чим способом закріпила та врегулю-
вала інститут адміністративних про-
цедур (нормотворчість, виконавчу,
правозастосовну, правоохоронну діяль-
ність), головним чином в Законі «Про
адміністративні процедури» 1946 року
[9]. Так, цим нормативно-правовим
актом урегульовані всі стадії адмі-
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ністративного процесу: розслідування
і збір інформації, підготовка проекту
нормативно-правового акта, розгляд
його у відкритому засіданні, прийнят-
тя рішення щодо нього, оприлюднен-
ня, оскарження його у вищих органах
влади та в судах.

Отже, підсумовуючи вищевикла-
дене, варто відмітити таке:

1. Виконавча влада у США най-
більше представлена президентом,
який, здійснюючи нормотворчі пов-
новаження, компетентний прямо чи
побічно впливати на законотворчий
процес парламенту. Американський пре-
зидент впливає на законодавчий про-
цес шляхом накладання вето на при-
йняті законодавцем закони та пред-
ставлення в парламент надзвичайних
проектів. Підзаконні нормативно-

правові акти президента та акти,
які мають певні риси законодавчих
актів у США, можуть скасовуватись
вищими судами загальної юрисдикції
чи конституційними судами. Однак
американським президентом створе-
на практика унеможливлення скасу-
вання судом окремих його норматив-
но-правових актів, головним чином,
через внесення низки поправок до
Конституції.

2. Уряд у США виконує фактично
дорадчу щодо президента функцію.
Зокрема, Кабінет міністрів США функ-
ціонує з метою реалізації нормативно-
правових актів президента та Конгресу,
внаслідок чого, у процесі нормотво-
рення, обмежується розробкою норма-
тивно-правових актів, що деталізують
укази та розпорядження президента.
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Харчук Р. С. Правове регулювання нормативної діяльності глави виконавчої
влади у США

Стаття присвячена дослідженню окремих питань правового регулювання нор-
мативної діяльності голови виконавчої влади (президента) у США, вивченню
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загальних та спеціальних норм національного законодавства, що регламентують
правову природу та особливості правотворчої компетенції президента. Розглядаю-
ться окремі правові аспекти прийняття та можливості скасування його норматив-
но-правових та правових актів.

Ключові слова: нормативно-правовий акт, нормативна діяльність, правотвор-
чість, президент, уряд.

Харчук Р. С. Правовое регулирование нормативной деятельности главы испол-
нительной власти в США

Статья посвящена исследованию отдельных вопросов правового регулирова-
ния нормативной деятельности председателя исполнительной власти (президента)
в США, изучению общих и специальных норм национального законодательства,
которые регламентируют правовую природу и особенности правотворческой
компетенции президента. Рассматриваются отдельные правовые аспекты приня-
тия и возможности отмены его нормативно-правовых и правовых актов.

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, нормативная деятельность, право-
творчество, президент.

Harchuk R. The legal adjusting of normative activity of chairman of executive
power is in the USA

The article is dedicated to research of some questions concerning the legal control
of normative activity of executive government chairman (president) in the USA. The
subject of common and special policies of national legislation in charge of legal core and
features of president lawmaking competence were found out. Some of the legal aspects
of acceptance and possibility of canceling president’s lawmaking acts are investigated.

Key words: normatively-legal act, normative activity, a right is work, president.


