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Регулярні політичні кризи в Україні
10 квітня 2016 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив про

рішення піти у відставку, натякаючи на своє прагнення поборотися в майбутньому
за посаду президента.  Яценюк підтримав як свого наступника спікера парламенту
Володимира Гройсмана, якого вважають лояльним до президента України Петра
Порошенка.

Для України регулярні політичні кризи, недовговічні уряди та повсюдна корупція
є звичними явищами. Так само звичною є політична боротьба між президентом та
прем'єр-міністром, за винятком випадків консолідації більшості реальної влади
президентом. Однак сильні президенти мають схильність до зловживання своєю владою й
можуть бути стримані лише вуличними протестами, кульмінацією яких стають Майдани,
що час від часу позбавляють президента влади. Українське суспільство, розчароване
політичною боротьбою всередині влади та повільним поступом у здійсненні реформ і
знищенні корупції після останнього Майдану, активно обговорює те, яка демократична
система потрібна Україні. Існують вагомі причини вважати, що Україна потребує
докорінних конституційних змін для того, щоб позбутися постійних політичних криз та
ендемічної корупції.

Вади Конституції?

13 квітня 2016 р.
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В Україні діє змішана парламентсько-президентська форма правління, в якій і
прем'єр-міністр, і президент мають певний контроль над виконавчою гілкою влади.
Президент обирається прямими загальнонаціональними виборами, а прем'єр-міністра
призначає парламент. Президент має владу над головами місцевих державних
адміністрацій і частиною уряду, а прем’єр-міністр контролює більшу частину уряду. Це
поєднання президентської влади над місцевими державними адміністраціями з
відповідальністю міністрів перед парламентом є унікальною особливістю України.

Таке перемішування повноважень спричиняє внутрішню політичну боротьбу та
взаємні обвинувачення. Право президента призначати голів місцевих адміністрацій є
особливо проблемним. Майже ніщо не спонукає цих посадовців, яких призначає
президент, робити те, чого очікують виборці; натомість вони роблять те, чого прагне
президент. Водночас прем'єр-міністр контролює більшість міністрів уряду. Поки
президент та прем'єр-міністр змагаються за владу, уряд країни й місцеві адміністрації
перебувають під перехресним вогнем і чиновники різного рівня змушені саботувати дії
один одного.

Іншою основоположною проблемою є те, що Україна потребує національного
лідера, дійсно відданого боротьбі з корупцією в уряді. Конституція України уповноважує
президента призначати за умови схвалення парламентом Генерального прокурора та
голову Служби безпеки України. Однак для того, щоб президент міг стати лідером, що
бореться з корупцією, необхідно позбавити його обов'язку призначати державних
службовців. Будь-якому лідерові складно розслідувати обвинувачення в корупції людей,
яких він сам і призначив.

Українці зможуть розраховувати, що президент очолить антикорупційні
розслідування, лише після того, як право призначати чиновників буде цілком передане
обраному Верховною Радою прем'єр-міністрові та місцевим лідерам, обраним місцевими
радами. Це також знизить ризики внутрішньої політичної боротьби та покращить
підзвітність влади, унеможливлюючи взаємні звинувачення президента і прем'єр-міністра
за невдачі виконавчої гілки влади.

Порівняння президентських та
парламентських форм правління

Демократії світу мають президентську або парламентську форму правління.
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Звичайно, ідеальної демократичної системи не існує. Проте існує певний баланс переваг і
недоліків різних демократичних систем. У наступних двох частинах ми порівнюємо
президентські й парламентські форми правління та їх залежність від різного роду правил
голосування, за якими обирається влада. (Ця дискусія підсумована в таблиці, наведеній
наприкінці статті.)

У президентських демократіях голову виконавчої гілки влади (президента)
обирають окремо від законодавчої гілки влади (парламенту). Отже, парламент не має
повноважень для того, щоб позбавити президента посади, крім як за виняткових обставин
у порядку імпічменту.

За парламентської форми правління голову виконавчої гілки влади (прем'єр-
міністра) обирають у парламенті, який також має змогу усунути уряд через процедуру
висловлення недовіри. Отже, у парламентській формі правління немає конституційного
розмежування виконавчої та законодавчої гілок влади.

Коаліція більшості, яка контролює уряд у парламентській формі правління, може
швидко й ефективно ухвалювати рішення. Залежність прем'єр-міністра від більшості в
законодавчому органі спонукає його підтримувати репутацію політика, який справедливо
розподіляє вигоди від влади між законодавцями, що його підтримують. При цьому члени
владної коаліції охочіше підтримають закон, якщо від результату голосування
залежатиме подальше існування уряду. Як наслідок, партії за парламентської форми
правління зазвичай більш дисципліновані та згуртовані, ніж за президентської.

За президентської форми правління президент найімовірніше розподілятиме
вигоди свого патронату між тими, хто може підтримати його переобрання. Потреба в
підтримці з боку законотворців, які мають гіршу партійну дисципліну, ніж за
парламентської форми правління, зумовлює необхідність прив'язки надання вигод у
межах політики «діжки з салом» до законопроєктів.

Якщо жодна партія не здобула більшості в парламенті, то за парламентської
форми правління уряд може лишатися паралізованим доти, доки група партій, здатних
разом утворити більшість, не дійде згоди щодо формування уряду. Це часто трапляється
в перші тижні після виборів, але зазвичай нова коаліція формується досить швидко.
Проте за президентської форми правління такий параліч прийняття рішень може тривати
впродовж усього президентського строку, якщо партія президента не контролює
парламент, як це часто відбувалося у США останніми десятиліттями.

Партії парламентської коаліції можуть погрожувати відставкою уряду, якщо не
отримають бажаної вигоди від участі в коаліції. Такі загрози за парламентської форми
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правління можуть створити ризик регулярних урядових криз та тривалих періодів без
уряду, здатного працювати. Однак цей ризик можна мінімізувати за допомогою
конституційного правила під назвою «конструктивний вотум недовіри уряду», згідно з
яким парламент може відправити уряд у відставку лише тоді, коли існує альтернативна
більшість, здатна замінити його. Це правило вперше було впроваджене в Німеччині, а
тепер застосовується в багатьох країнах.

Є певні приклади ефективних систем із президентською формою правління, в яких
повноваження виконавчої влади обмежені, оскільки парламент вдало стримує спроби
президентів нарощувати свою владу. Прикладами, що спадають на думку, є США та Чилі.
Однак більшість президентських систем у світі виявляють схильність до самовладдя,
оскільки президенти постійно намагаються розширити свої повноваження аж до здобуття
фактичного контролю над усіма гілками влади. Це може призводити до зловживання
владою президентом, який не відчуває обмежень своєї влади. Актуальними прикладами є
Росія та Туреччина. Усі республіки колишнього Радянського Союзу, крім Молдови,
Естонії, Литви та Латвії, запровадили президентські форми правління, причому
результати цих країн переважно гірші у порівнянні з досягненнями парламентських
режимів Центральної та Західної Європи. Те саме можна сказати й про історію України
протягом останніх 25 років, яка віддзеркалює цей невдалий досвід.

Деякі країни, зокрема Україна, використовують змішану напівпрезидентську
форму правління, владу в якій розподілено між обраним президентом та прем'єр-
міністром, що підзвітний парламенту. Прихильники таких напівпрезидентських форм
правління сподіваються поєднати найкращі риси президентської та парламентської форм,
але критики занепокоєні тим, що такі форми правління можуть, навпаки, поєднати їх
найгірші риси. У будь-якому разі напівпрезидентська форма правління може створювати
підґрунтя для конфлікту між президентом і прем'єр-міністром у межах виконавчої влади.

Однією з перших напівпрезидентських систем була німецька Веймарська
республіка (1919–1933), що обвалилась перед Другою світовою війною, коли до влади
прийшли нацисти. Сьогоднішню Францію часто називають країною з
напівпрезидентською формою правління, але за своєю суттю вона, радше, належить до
парламентського типу, оскільки (згідно з прийнятою практикою «співжиття» між
президентом і прем'єр-міністром у Франції) в тому разі, якщо більшість у парламенті має
не та партія, до якої належить президент, контроль над урядом здійснює прем'єр-міністр.



5

Залежність від виборчої системи
У деяких країнах законодавців обирають на основі пропорційної виборчої

системи, в якій частки отриманих різними партіями депутатських мандатів більш-менш
відповідають часткам отриманих голосів. В інших країнах парламентаріїв обирають за
мажоритарною виборчою системою, де кандидати змагаються в кожному окрузі за один-
єдиний мандат, що переходить до того, хто набрав найбільше голосів.

Пропорційні системи, як правило, сприяють появі більшої кількості маленьких
партій у парламенті, що ускладнює формування урядової коаліції після виборів за
парламентської форми правління. Прийняття рішень загалом також відбувається
повільніше та потребує компромісів, що часто є недієвими. Стабільність уряду в цілому є
нижчою, оскільки одна або більше партій можуть погрожувати припиненням підтримки
уряду.

Проте мажоритарна виборча система здатна повністю або майже повністю
позбавити представництва в парламенті навіть досить впливові групи, якщо вони не
належать до політичної більшості й не мають достатньої географічної концентрації для
здобуття більшості в якомусь окрузі. Крім того, мажоритарні виборчі системи можуть
загострити проблему географічного фаворитизму, послаблюючи округи, представники
яких не входять до урядової коаліції. Цю проблему частково можна вирішити шляхом
передання значних повноважень місцевій владі, щоб вона забезпечувала людей послугами,
навіть якщо вони проживають за межами базових для урядової коаліції територій.

Для уникнення проблеми ізоляції непропорційного представництва меншин за
парламентської форми правління перевагу зазвичай віддають пропорційній виборчій
системі. Парламентська форма правління з пропорційною виборчою системою більш
інклюзивна, ніж з мажоритарною. Ще однією позитивною рисою пропорційної виборчої
системи є те, що вона віддає перевагу загальним суспільним благам, а не тим, яких прагне
лише вузьке коло виборців, оскільки мета виборчої конкуренції полягає у здобутті
якомога більшої кількості голосів загалом, а не в отриманні підтримки в окремих
критично важливих округах. Крім того, вона сприяє захисту меншин.

У президентських системах розпорошеність партій при пропорційній виборчій
системі послаблює роль парламенту в обмеженні влади президента.

З огляду на значну небезпеку того, що президент, якого ніщо не стримує,
правитиме самовладно, багато хто вважає, що президентська демократія працює краще,
якщо обирати парламент за мажоритарною виборчою системою, як це відбувається в
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США та Чилі.

Яка система була б найкращою для України?
В умовах прийнятої в Україні напівпрезидентської форми правління міністри

підзвітні Верховній Раді, але голів місцевих державних адміністрацій призначає
президент. Такий розподіл повноважень породжує щонайменше три великі проблеми для
України. По-перше, це створює можливість перманентного конфлікту всередині влади
між міністрами та головами місцевих державних адміністрацій. По-друге, президент
менше перейматиметься корумпованістю призначених ним голів державних адміністрацій
у тих регіонах, де він отримує менше голосів, а тому регіони поза межами бази підтримки
президента мають усі підстави виступати проти нього. Отже, в Україні така ситуація
потроху, але систематично призводить до загострення поляризації регіонів у ставленні до
президентської політики.

По-третє, президентський контроль над місцевою владою обмежує можливості
виборців виявляти в ній перспективних нових лідерів загальнодержавного рівня. У
більшості успішних демократій обрані очільники місцевого самоврядування мають змогу
довести свою здатність бути сильними кандидатами на керівні посади національного
рівня, забезпечуючи надання якісних державних послуг на місцевому рівні. Однак коли
президент України призначає та звільняє голів місцевих адміністрацій, він може
використати свою владу для усунення будь-якого місцевого лідера, який має шанси
скласти йому сильну конкуренцію. Отже, українська напівпрезидентська форма
правління схильна послаблювати демократичну конкуренцію.

Зараз Україна найбільше потребує національного лідера, який був би по-
справжньому відданий боротьбі з корупцією у всіх сферах суспільного життя. Коли і
президент, і прем'єр-міністр призначають більшість посадовців у владі, вони обидва не
зацікавлені в будь-яких корупційних скандалах. Якщо українському народові потрібен
президент, повністю мотивований викривати корупцію, то його слід повністю позбавити
можливості призначати посадовців. Це є переконливим аргументом на користь руху до
справді парламентської форми правління, в якій урядовці будуть цілком підзвітні
Верховній Раді, а посадові особи обласних і районних державних адміністрацій —
відповідним обласним або районним радам.

Хорошим прикладом для України може бути Австрія. Президент Австрії
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обирається народом напряму, але має дуже обмежений контроль над урядом. Завдяки
такому відокремленню від прямої відповідальності за уряд президенти Австрії стали
чесними та активними представниками загальних суспільних інтересів у країні. Як
наслідок, австрійські президенти зазвичай дуже популярні та регулярно переобираються
зі значною підтримкою (навіть якщо результати партії президента на інших виборах є
слабкими).

Наведені аргументи на користь обмеження президентських повноважень та
децентралізації місцевого самоврядування не залежать від будь-якої реформи української
виборчої системи. Однак вже можна почути голоси на користь виборчої реформи, що
збільшить кількість мандатів у Верховній Раді, які розподіляються за пропорційною
системою, з 50% до 100%. У разі скасування одномандатних округів важливіше було б
забезпечити відкриття партійних списків, щоб дати виборцям змогу віддавати свої голоси
тим, кого вони підтримують найбільше серед номінованих партією в їхньому регіоні. Тоді
застосування пропорційного представництва у великих виборчих округах із 20 чи більше
потенційними делегатами до парламенту майже з певністю забезпечило б наявність
представників кожного виборчого округу у складі коаліції партій, що склали б основу
урядової більшості у Верховній Раді. Тобто виборча реформа може також сприяти
послабленню регіональної поляризації в Україні.

У кінцевому підсумку, якою б не була конституційна реформа в Україні, влада
має демократично належати громадянам України. Однак можна бути впевненими в тому,
що лідери при владі опиратимуться будь-яким змінам, покликаним обмежити їхні
повноваження; через цей опір конституційні реформи рідко досягають успіху за
відсутності потужного запиту в суспільстві. Такий опір конституційним реформам
необов'язково поганий, оскільки важливо, щоб влада була стабільною, а тому конституції
варто змінювати лише тоді, коли в цьому справді є нагальна потреба.

Ця стаття є спробою переконати громадян України в тому, що, схоже, настав час
дуже серйозно задуматись над питанням конституційної реформи.

Переваги та недоліки різних
демократичних політичних інститутів

Мажоритарна виборча система: Президентська форма правління
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Переваги:

є можливість чіткого розмежування повноважень.

Недоліки:

надмірна концентрація влади в руках президента;
слабша партійна дисципліна, більше політики «діжки з салом»;
можливий параліч влади.

Мажоритарна виборча система: парламентська форма правління

Переваги:

швидкість та ефективність прийняття рішень;
сильна партійна дисципліна.

Недоліки:

відсутність розмежування повноважень між виконавчою та законодавчою гілками
влади;
можливість виключення меншостей із влади на тривалий час;
можливість надання надмірних переваг деяким меншостям і місцевостям.

Пропорційна виборча система: президентська форма правління

Переваги:

є можливість чіткого розмежування повноважень.

Недоліки:

надмірна концентрація влади в руках президента;
слабша партійна дисципліна, більше політики «діжки з салом»;
можливий параліч влади;
більша розпорошеність посилює владу президента та сприяє кумівству у владі.
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Пропорційна виборча система: парламентська форма правління

Переваги:

інклюзивність більшості;
сильна партійна дисципліна;
універсальність суспільних благ.

Недоліки:

відсутність розмежування повноважень між виконавчою та законодавчою гілками
влади;
повільніше та менш ефективне прийняття рішень;
надмірна впливовість прибічників уряду, що належать до меншості;
менша стабільність уряду.

Ця стаття люб'язно надана аналітичною платформою VoxUkraine.

https://voxukraine.org/en/

