
Тема: Уряд в зарубіжних країнах 

План 

1. Уряд в системі вищих органів держави 

2. Порядок формування і структура урядів у зарубіжних країнах. 

3. Повноваження уряду в зарубіжних країнах. 

 Самостійна робота 
1. Порядок роботи уряду в зарубіжних країнах. Акти уряду. 

2. Відповідальність уряду та його членів в зарубіжних країнах. 

Шановні студенти, рекомендую переглянути відео за цією темою за 

наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy49xzpkeeE 

1. Уряд в системі вищих органів держави 

Поняття уряд може мати троїсте значення. У найширшому розумінні, цей 

термін означає сукупність політичних органів держави, включаючи парламент. У 

менш широкому значенні - сукупність органів, які утворюють виконавчу владу, 

тобто главу держави і раду міністрів. Нарешті, у вузькому розумінні, під урядом 

розуміється тільки та частина виконавчої влади, яка утворена з колегії міністрів 

(рада міністрів), за винятком глави держави. 

До цього часу, для позначення поняття уряд у вузькому розумінні цього слова 

іноді використовується і слово міністерство, яке використовується і в даний час для 

позначення певного центрального спеціалізованого органу (наприклад, міністерство 

внутрішніх справ), а також і рада міністрів. 

Як відомо, ще Дж. Локк і Ш.Л.Монтеск'є, які обґрунтували концепцію 

розподілу влад, вважали, що обмежений монарх, будучи главою держави, одночасно 

буде здійснювати виконавчу владу через підлеглих йому міністрів. Саме згідно з 

цими уявленнями створювались багато ранніх конституцій у монархічних державах. 

Так, Конституція Норвегії 1814 року, яка чинна до цього часу, містить положення: 

"Виконавча влада належить Королю". Конституція Данії 1953 року також зберегла 

подібне формулювання. У п. З частини І зафіксовано, що "Виконавча влада 

здійснюється Королем", а в п. 12 частини Ш сказано: "Король володіє в межах, 

установлених нинішньою Конституцією, верховною владою з усіх питань 

Королівства і здійснює таку верховну владу через міністрів". 

У ряді держав проводиться відмінність між урядом, який засідає під 

головуванням глави держави, і урядом, який засідає під головуванням прем'єр-

міністра. (У Франції, наприклад, Конституція 1958 р. у ст. 9 визначає: "Президент 

Республіки головує у Раді міністрів". Водночас абзац 1 ст. 21 говорить: "Прем'єр-

міністр керує діяльністю Уряду", а в абз. 4 тієї ж статті встановлено: "У виняткових 

випадках він може за спеціальним дорученням заміщати Президента у якості 

головуючого на засіданні Ради міністрів із певним порядком денним"). Аналогічно у 

Скандинавських державах (Данія, Ісландія, Норвегія) розрізняють Державну раду, в 

якій головує глава держави, і Раду міністрів, яка засідає під головуванням прем‘єр-

міністра. 

Найбільш формалізована відмінність між вузьким і широким складом уряду 

проведена у Великобританії та деяких інших державах - членах Британської 

Співдружності (наприклад, Індія). Так, британський уряд нараховує звичайно 

близько 100 членів, які, однак, ніколи не збираються у повному складі. Як єдиний 

цілісний британський уряд постає тільки у випадку колективної відставки. Усі 

найважливіші питання тут обговорюються й ухвалюються кабінетом, який об'єднує 

прем'єр-міністра і найбільш впливових міністрів (зазвичай 20 або більше осіб). Іноді 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy49xzpkeeE


у межах кабінету виділяється ще вужчий "внутрішній" кабінет (три-шість осіб), до 

складу якого прем'єр-міністр і деякі найважливіші міністри, які користуються його 

необхідною довірою. 

У США використовуються терміни "виконавча влада" (розд. 1 ст. II фіксує 

положення: "Виконавча влада здійснюється Президентом Сполучених Штатів 

Америки") і "Уряд Сполучених Штатів" (XII і XXIII поправки до Конституції 

США). В Італії та Португалії на конституційному рівні уряд визнається вищим 

органом державної адміністрації. 

Незважаючи на використання у конституційному праві різних держав світу 

неоднакових понять, термін уряд є нібито узагальнюючим. Проте, як зазначає 

професор Сорбонського університету Ф.Ардан, до цього часу в юридичній науці не 

дано точної відповіді на елементарне запитання: що таке уряд? 

У даному контексті важливе звернення до аналізу існуючих у науці поглядів, а 

також конституційних формулювань, що дозволить запропонувати більш-менш 

сприйняте визначення даного терміну. 

В енциклопедичних виданнях і конституційно-правовій літературі різних 

країн під терміном "уряд" розуміють, зокрема: "центральний орган держави"; 

"вищий колегіальний виконавчий орган держави"; як "орган, який володіє 

виконавчою владою у державі". Проф. В.М.Шаповал таким чином визначає цей 

термін: "Уряд ... один з вищих органів держави, компетенція якого лише умовно 

може бути зведена до виконання законів, здійснення завдань у сфері управління". 

Вразливість деяких із цих дефініцій очевидна. Уряд не можна визначити як 

центральний орган держави, оскільки у країнах із парламентарною формою 

правління таким є парламент. Не є уряд і вищим колегіальним виконавчим органом 

держави, особливо у президентських республіках і в абсолютних монархіях, де глава 

держави нерідко приймає рішення одноособово. Не можна кваліфікувати уряд як 

орган, який володіє виконавчою владою у державі, в силу того, що у багатьох 

державах виконавча влада поділяється між главою держави і урядом. 

Звернемось тепер до конституційних визначень терміну "уряд". Конституція 

Португалії у ст. 185 дає чи не найбільш чітке визначення цього поняття: "Уряд - це 

орган, який керує політикою країни, і вищий орган державної адміністрації". Ст. 108 

Конституції Словаччини фіксує таке положення: "Уряд Словацької Республіки є 

вищим органом виконавчої влади". Загальноприйняте позначення уряду в 

конституційному праві більшості держав зводиться до того, що він є органом 

виконавчої влади. 

Цікаво, що ще В.Даль тлумачив поняття "уряд" ("правительство") як 

"правління або управління, начальствування", знаходячи коріння цього слова в 

іншому - "правильний", "згідно з правилами". 

Підсумовуючи аналіз визначень терміну уряд у науковій літературі та 

законодавстві ( насамперед, у конституціях) можна запропонувати таку дефініцію: 

уряд - це орган, який володіє виконавчою владою у державі і здійснює загальне 

управління державними справами згідно із законодавством (згідно із правилами) 

Така дефініція, на наш погляд, підкреслює одну дуже важливу рису - уряд має діяти 

не на власний розсуд, а в існуючому в даній державі правовому полі. 

У конституціях зарубіжних країн, як правило, встановлюються тільки засади 

правового становища уряду (хоча для новітніх конституцій характерне намагання до 

більш розгорнутого регулювання даного інституту). Більш докладно статус 

останнього визначається спеціальними законами про уряд (наприклад, у Норвегії - 



закон про кабінет 1909 р., ФРН - закон про федеральних міністрів у редакції від 27 

липня 1971 р., в Італії - закон від 23 серпня 1988 р. № 400, в Росії - федеральним 

конституційним законом "Про уряд Російської Федерації" від 17 грудня 1997 р.), а 

також різними конвенційними нормами - у Великобританії тощо. Багато норм 

загального характеру, що містяться в конституції і різних законах будь-якої 

держави, конкретизуються в регламенті уряду. Особливістю президентських і 

напівпрезидентських республік є те, що у правовому регулюванні діяльності уряду 

значну роль відіграють акти глави держави (наприклад, король Саудівської Аравії в 

1993 р. видав указ, який регулює діяльність уряду і визначає повноваження 

міністрів). 

Отже, конституційно-правовий статус уряду складається із сукупності норм, 

які регулюють порядок формування і повноваження уряду, його структуру, 

звітність, взаємовідносини його членів як між собою, так і з іншими державними 

органами. 
 

2. Порядок формування і структура урядів у зарубіжних країнах. 

Конституції і поточне законодавство, як правило, досить докладно регулюють 

ці питання. Чи не найдокладніше вони регулюються у конституціях, прийнятих 

після Другої світової війни (наприклад, у Конституції Іспанії цьому питанню 

присвячений IV розділ "Про уряд і державне управління"; в Конституції Португалії 

відповідний розділ має назву "Уряд"). 

Залежно від форми правління та ступеня участі парламенту у формуванні 

уряду в конституційній теорії та практиці зарубіжних країн застосовують дві 

основні моделі або два основних способи формальної процедури: парламентську і 

позапарламентську. 

У державах зі змішаною республіканською формою, а також з 

парламентарними формами правління застосовується т.зв. парламентський спосіб 

утворення уряду, суть якого полягає в тому, що орган народного представництва 

безпосередньо здійснює відповідні процедури, пов’язані з формуванням уряду. У 

будь-якому разі утворення урядів відбувається на базі підсумків парламентських 

виборів до нижньої палати (однопалатного парламенту). В якості прикладу 

конституційного регулювання парламентської моделі формування уряду наведемо 

положення ст. 37 Конституції Греції. Згідно з цією статтею, Президент Республіки 

призначає Прем’єр-міністра, а за його пропозицією решту членів Уряду і 

заступників міністрів – Прем’єр-міністр. 

Прем’єр-міністром призначається лідер партії, яка має абсолютну більшість 

місць у парламенті. Якщо жодна з партій не має абсолютної більшості місць у 

парламенті, президент Республіки доручає лідерові партії, яка має відносну 

більшість місць, вивчити можливість формування Уряду, який користувався би 

довірою парламенту. У випадку його невдачі президент доручає таку ж місію лідеру 

партії, яка посідає за кількістю місць друге місце у парламенті, а якщо і ця спроба не 

матиме успіху – лідеру третьою за чисельністю місць у парламенті партії. У разі, 

якщо пробні мандати не дадуть результатів, президент скликає лідерів партії і 

доручає їм формувати уряд із представників усіх парламентських партій з метою 

проведення загальних виборів. У випадку невдачі і цієї спроби – доручає місію 

формування Уряду злагоди з цією ж метою на голову або Державної ради, або 

Верховного касаційного суду, або Контрольної ради і розпускає парламент. 



У ряді країн (ФРН, Японія, Швеція та ін.) конституційні приписи 

встановлюють більш складну процедуру, при якій голова уряду формально 

обирається парламентом або нижньою палатою. У ФРН кандидат на посаду 

канцлера пропонується президентом і вважається обраним, якщо отримав 

абсолютну більшість голосів. Після цього його формально призначає на посаду сам 

президент. Членів уряду призначає президент за поданням канцлера. 

У Швеції обраним вважається кандидат, проти якого не проголосувала 

більшість депутатів Риксдагу (Подібне правило призвело до того, що у жовтні 1978 

р. у країні був утворений уряд, який користувався підтримкою 10% депутатів). Зовні 

майже абсолютної форми набув цей спосіб формування уряду в Швейцарії, де 

Федеральна рада (уряд) обирається на спільному засіданні обох палат парламенту на 

строк повноважень нижньої палати. Характерно, що від одного і того ж кантону 

може бути обраний лише один член уряду. Обрання уряду парламентом 

практикується і в деяких невеликих державах (Ванауту, Тувалу, Соломонові 

Острови).  

Цікаво, що в ряді держав можливе й обрання парламентом (точніше 

парламентськими фракціями) окремих міністрів. В Австралії та Новій Зеландії члени 

урядів обираються парламентською фракцією правлячої партії, а прем'єр-міністру 

належить тільки право розподілу портфелів між міністрами.  

Однак, перебільшувати значення всіх цих конституційних процедур не варто. 

Питання про формування уряду зумовлене передусім не юридичними чинниками, а 

реальною розстановкою партійно-політичних сил та їхнім представництвом у 

парламенті. Вважається, що уряд має підтримку нижньої палати доти, доки вона не 

проголосує проти його пропозиції з принципово важливого питання або прямо не 

висловить йому недовіру. В сучасних умовах у багатьох державах голова уряду після 

його призначення повинен у встановлений основним законом строк подати парламенту 

(нижній палаті) склад уряду й урядову програму, щоб отримати довіру. Відповідне 

рішення парламенту (палати) приймають абсолютною більшістю голосів. Така 

процедура називається інвеститурою уряду. Парламентська інвеститура 

(затвердження) дається або нижньою палатою (Великобританія), або обома палатами 

окремо (Бельгія, Італія), іноді на спільному засіданні палат (Румунія). 

У президентських республіках застосовується суто позапарламентський 

спосіб формування уряду. В країнах Латинської Америки право президента 

самостійно і незалежно від будь-яких органів формувати уряд, як правило, ніяк не 

обмежується. Так, Конституція Коста-Рики у п. 1 ст. 139 надає главі держави право 

"вільно призначати і звільняти міністрів уряду", а в ст. 146 вказує, що "для 

призначення і звільнення міністрів досить підпису президента". В США, Нігерії, 

Еквадорі призначення главою держави міністрів вимагає схвалення парламенту 

(найчастіше верхньої палати). На Філіппінах же необхідне схвалення спеціального 

комітету із парламентських призначень, до складу якого входять голова сенату і по 

12 членів від обох палат, які обираються пропорційно чисельності партійних 

фракцій. 

Завершуючи розгляд порядку формування урядів, не можна не вказати на 

особливості процедур, які застосовуються в ряді країн. У Росії, наприклад, голову 

уряду призначає президент за згодою Держдуми – нижньої палати парламенту. 

Якщо палата тричі відхилить запропоновані їй на розгляд кандидатури, президент 

призначає голову уряду сам, розпускає палату і призначає нові парламентські 

вибори. Голова уряду у тижневий строк після призначення подає президентові 



пропозиції кандидатур на посади членів уряду. З одного боку, такий спосіб 

формування уряду визначається як позапарламентський. Проте, з іншого боку, 

наявність інституту політичної відповідальності уряду перед парламентом, відрізняє 

його від способу, який прийнятий у президентських республіках. Отже, цей спосіб 

можна визначити як змішаний, який поєднує елементи і парламентського і 

позапарламентського способів формування уряду.  

Звернемо увагу й на те, що і в наш час демократичних перетворень в 

абсолютних монархіях, прикритих конституційно-парламентською оболонкою, 

глава держави призначає членів уряду, звичайно, зі своїх найближчих родичів 

(Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт, Саудівська Аравія та ін.). В абсолютній монархії 

Бруней, наприклад, глава держави султан Хассанал Болкіах обіймає посади прем'єр-

міністра та міністра оборони. На чолі міністерств фінансів і закордонних справ 

знаходяться брати султана. 

Досить суттєвими є і питання, пов’язані з організацією самого уряду як 

колегіального органу. І хоча деякі з них мають конституційне значення, проте у 

переважній більшості випадків в Основних законах про них нічого не сказано. 

Насамперед, докладно зупинимось на використанні термінів, які застосовуються в 

різних країнах для позначення членів уряду. До складу уряду поряд з його головою 

входять державні міністри, міністри, міністри без портфеля, статс-секретарі, а 

також молодші міністри і парламентські секретарі. В одних країнах державні 

міністри очолюють найбільш важливі департаменти і в силу цього координують 

діяльність деяких суміжних міністерств (Португалія, Франція). Даний ранг тут 

вважається більш високим, ніж просто ранг міністра. В інших же країнах 

(Великобританія, Індія) він, навпаки, вважається більш низьким, оскільки державні 

міністри в них є тільки заступниками голів великих міністерств. У Японії ж 

державними називаються взагалі усі члени уряду. В Норвегії Державний міністр 

очолює уряд. 

Міністри (фр. mіnіstrе, лат. mіnіstеr – слуга) – це родова назва керівників найбільш 

важливих органів державного управління, які входять до складу уряду (закордонних 

справ, торгівлі, освіти тощо). Вони завжди є членами уряду. Міністри без портфеля - це 

посадові особи, члени уряду, які не керують міністерствами, але виконують окремі 

доручення голови уряду і які мають право вирішального голосу на засіданнях уряду. 

Деякі з них включаються до складу уряду з урахуванням їхньої важливої ролі у 

правлячій партії. У даний час вони існують у багатьох країнах, зокрема в Росії. 

Парламентські секретарі (іноді їх іменують молодшими міністрами) функціонують в 

основному в окремих країнах англосаксонського права із парламентарною формою 

правління (наприклад, Великобританія). Головним їхнім завданням є надання допомоги 

міністрам, главам департаментів у здійсненні їх парламентських обов'язків. Цікаво, що у 

Великобританії діють усі ці чотири категорії міністрів. Нарешті, в деяких країнах поряд з 

міністром для керівництва департаментом призначається статс-секретар, який виконує 

або функції заступника міністра, або відає певною ділянкою роботи всередині даного 

відомства. 

В урядах деяких країн передбачається посади заступників голови уряду. Так, 

Основний закон ФРН (п. 1 ст. 69) містить норму: "федеральний канцлер призначає 

одного із федеральних міністрів своїм заступником". Голова російського уряду, 

згідно з федеральним конституційним законом "Про уряд Російської Федерації" від 

17 грудня 1997 р., має своїх заступників. Як правило, в основних законах багатьох 

держав нічого не сказано про чисельний склад і структуру уряду. Це питання 



регулюється спеціальними законами і актами глави держави про призначення уряду. 

Так, ст. 22 японського Закону про кабінет встановлює, що прем'єр-міністр має право 

призначити до 20 державних міністрів. У деяких же латиноамериканських країнах 

подібна регламентація суперечить офіційній доктрині, яка стверджує, що "ніяка 

конституційна перешкода не повинна стримувати зростання обсягу і форм реалізації 

урядової діяльності". Водночас в окремих країнах кількісний склад уряду 

встановлюється в конституціях. Так, до складу уряду Норвегії повинні входити 

прем'єр-міністр і не менш 7 міністрів; Фінляндії – не більше 18 осіб; в Ірландії – від 

7 до 15; в Конго – від 10 до 19 міністрів; у Папуа-Новій Гвінеї – від 6 до 1/4 складу 

парламенту (28) та ін. 

Внутрішня структура урядів різноманітна, проте її можна звести до двох основних 

систем – континентальної та англосаксонської. Континентальна система 

характеризується тим, що до складу уряду входять усі керівники центральних відомств 

із загальнонаціональною територіальною юрисдикцією (Італія, Франція, Росія, США та 

ін.), подібний порядок організації уряду призводить до збільшення його чисельності. 

Тому в багатьох країнах утворюється більш вузький орган (бюро, президія, рада), який 

складається з державних діячів, які очолюють найважливіші відомства. Так, у Росії для 

вирішення оперативних питань уряд РФ, за пропозицією Голови Уряду РФ, може 

утворити Президію Уряду РФ (ст. 29 федерального конституційного закону "Про уряд 

Російської Федерації"). 

До континентальної системи відноситься Кабінет США. Сьогодні він 

складається із 14 міністрів: державний секретар, міністр фінансів, міністр оборони, 

генеральний атторней (керівник міністерства юстиції), міністр внутрішніх справ, міністр 

сільського господарства, міністр праці, міністр торгівлі, міністр освіти, міністр охорони 

здоров'я та соціального забезпечення, міністр житлового будівництва і міського 

розвитку, міністр транспорту, міністр енергетики, міністр у справах ветеранів. Членами 

кабінету є також директор Адміністративно-бюджетного управління, директор 

Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, представник США на торгових 

переговорах, постійний представник США при 00Н. Природно, що членами Кабінету є 

Президент і віце-президент – усього 20 осіб.  

Англосаксонська система (Австралія, Великобританія, Канада, Індія, Нова 

Зеландія та ін.) урядової структури відрізняється двома суттєвими особливостями: по-

перше, реально існуючий виконавчий орган державної влади конституцією не 

передбачений (кабінет існує на основі конституційної угоди). До цього часу 

конституційна догма висуває на перший план: у Великобританії, Канаді – "таємну раду", 

а в Австралії та Новій Зеландії – "виконавчу раду". По-друге, до складу уряду у власному 

розумінні цього слова, тобто кабінету, входять не всі керівники центральних виконавчих 

відомств, а тільки найважливіших з них. Отже, при англосаксонській системі поняття 

"уряд" і "кабінет" не збігаються, про що вже йшлося вище. 

На сучасному етапі спостерігається тенденція до звуження складу уряду – 

чисельний склад коливається від б до 20. Звичайно ж, центральною політичною 

фігурою, яка володіє величезними повноваженнями, є голова уряду (прем'єр-міністр). 

Нерідко він поєднує в своїх руках функції лідера партії та керівника найбільш 

могутнього органу державної влади.  

Функціонування уряду як колегіального органу при вирішення політичних 

проблем і питань управлінського характеру багато в чому залежить від форми правління 

і політичного режиму, розстановки політичних сил, традицій та звичаїв, які склалися в 

тій чи іншій державі. У президентських республіках, а також в абсолютних і 



дуалістичних монархіях засідання уряду проводяться на власний розсуд носія 

виконавчої влади, без будь-якої суворо певної періодичності. Основною формою роботи 

кабінету залишається не стільки колективне обговорення тих чи інших питань, скільки 

їх вирішення главою держави одноособово або спільно з тими чи іншими міністрами, 

радниками, фахівцями. Однак при розгляді питань, які зачіпають інтереси багатьох 

відомств, наприклад, бюджетних, проводяться наради зацікавлених керівників (нерідко 

під головуванням глави держави), в ході яких відпрацьовується проект рішення. 

Зокрема, у США в таких нарадах беруть участь не тільки члени кабінету, але й 

керівники виконавчого управління президента, провідні чини апарату співробітників 

Білого дому. Остаточне рішення завжди приймає президент. 

У змішаних і парламентарних республіках, а також парламентарних монархіях 

основною формою функціонування уряду (кабінету) є проведення його чергових 

засідань. У парламентарних державах такі засідання проводяться звичайно в період 

парламентської сесії один (Великобританія, Індія, Іспанія, Нідерланди), два 

(Ірландія, Японія) або навіть три (Норвегія) рази на тиждень. В окремих країнах 

розрізняються різновиди засідань кабінету. В Швеції, наприклад, основним є т.зв. 

"загальне засідання", що проводиться не рідше одного разу на тиждень під час 

парламентської сесії. На ньому обговорюються найбільш важливі політичні 

питання. Другим різновидом засідань кабінету є т.зв. "засідання за обідом". Як 

правило, члени уряду обідають разом в їдальні урядового приміщення, де крім них, 

не буває відвідувачів. Багато рішень приймаються під час цих неофіційних обідів, 

після брифінгу, проведеного тим чи іншим міністром. Існує третій, ще менш 

формальний, спосіб прийняття рішень – два або три міністри обговорюють питання 

між собою і приходять до згоди, щоб не забирати час у решти членів кабінету. 

Ще однією важливою формою функціонування уряду є діяльність різних 

комітетів при голові уряду. Всі вони існують поза формалізованою структурою 

уряду, утворюються і ліквідуються за рішенням прем'єр-міністра. Так, досить 

розгалужена система як постійних (утворюються найчастіше з головних напрямків 

діяльності уряду), так і тимчасових комітетів (які утворюються для вирішення 

окремих питань, що виникають) кабінету функціонує у Великобританії. Ці комітети, 

найважливіший з яких є комітет оборони та заморської політики, складаються з 6-7 

осіб. Ключові комітети очолює, як правило, особисто прем'єр-міністр. Сьогодні вони 

із допоміжних органів трансформувалися в "самостійні державні органи зі своєю 

компетенцією і правом виносити рішення", які "в принципі мають ту же силу, що і 

рішення кабінету у повному складі". Ця система набула розповсюдження і в цілому 

ряді інших країн (Індія, Канада, ФРН та ін.). Французьке конституційне право 

розрізняє міжміністерські ради і міжміністерські комітети, в межах яких засідають 

тільки ті члени уряду, які мають безпосереднє відношення до проблеми, що 

розглядається. Перші засідають під головуванням президента, другі – під 

головуванням прем'єр-міністра. 

Переважну частину часу засідання уряду звичайно посідають рутинні питання. 

Дискусія проводиться з питань, з яких не досягнута попередня згода. На засіданнях 

заслуховуються також інформації з різних аспектів внутрішньої та зовнішньої 

політики. Протокол засідання веде присутній на ньому спеціальний чиновник 

(генеральний секретар уряду у Франції, секретар кабінету у Великобританії). 

Протоколи засідань є таємними і не публікуються. Рішення формулюються головою 

уряду і не обов'язково ставляться на голосування. 



Рішення, що приймаються урядом або від його імені головою виконавчої 

влади, можуть розрізнятися за своєю юридичною силою. Акти виконавчої влади 

мають різні назви в окремих країнах. У США – це виконавчі накази Президента, у 

Великобританії – наказ королеви у раді, у Франції – ордонанси і декрети тощо. Усі 

акти виконавчої влади мають загальнообов'язковий характер, вони діють на всій 

території країни. 

 

3.Повноваження уряду в зарубіжних країнах. 

Уряд призваний забезпечити охорону  існуючого публічного порядку, 

гарантувати права і свободи людини, захист зовнішніх інтересів держави.  

Конституції зарубіжних країн рідко містять розвернуті постанови, що викладають 

компетенцію уряду. Чим вище значимість державного органу , що призваний 

проводити в життя політику і забезпечувати захист інтересів держави, тим ширше 

його дискреційні повноваження і вужче конституційне регулювання .Разом з тим в 

більшості новітніх конституцій просліджується тенденція до розширення 

повноважень уряду. Це можна підтвердити за допомогою формули, згідно якої на 

уряд чи його главу покладаються відпрацювання і проведення національної 

політики. 

   Повноваження урядів можна поділити на такі: 

І. Повноваження в сфері політичного керівництва. Вищий орган урядової 

влади у всіх країнах відіграє ведучу роль в розробці, формулюванні і реалізації 

внутрішньої і зовнішньої політики держави. Ст. 20 Конституції Франції гласить” 

Уряд визначає і здійснює політику нації” . Досить схожа з цією і стаття з конституції 

Іспанії “Уряд керує внутрішньою і зовнішньою політикою ,цивільною і воєнною 

адміністрацією і обороною країни”, ст.65 і 95 Основного закону  ФРН і Конституції 

Італії. 

ІІ. Повноваження в області управління . Загальне управління уряду –це 

діяльність, направлена на реалізацію висунутих і відстоюваних ним політичних 

цілей. Компетенція уряду в області управління    широка і багатоманітна. Вона 

охоплює практично всі основні сфери суспільного життя. уряд узгоджує, координує 

і направляє діяльність всіх центральних міністерств і відомств, особливо важливу 

роль в діяльності уряду відіграє прем’єр-міністр, який дає необхідні директиви і 

вказівки членам уряду.  Незгода  члена уряду  з вказівками прем’єр –міністра і тим 

більше публічна критика прийнятих рішень тягнуть за собою відставку міністра. 

У віданні уряду знаходиться адміністративний апарат. 

Уряд призначає на вищі цивільні і військові посади. 

В президентських республіках це право здійснює глава держави. В республіках зі 

змішаною формою правління дана функція поділена між президентом і прем’єр-

міністром. Однак найбільш важливі призначення вирішуються в раді міністрів, що 

потребує згоди між главою держави і урядом. 

ІІІ. Повноваження  уряду в законодавчій області. Уряд (прем’єр-міністр) 

більшості країн, за винятком президентських республік, володіють правом 

законодавчої ініціативи. Парламентська статистика західноєвропейських держав 

свідчить, що більше 90 відсотків законопроектів, які вотуються парламентом і 

набувають форму законопроекту, вносяться урядом. Уряд навіть в такій сфері як 

прийняття держбюджету стає менш залежним від парламенту. Так, згідно 

конституції Франції, не затверджений парламентом в 70 денний термін фінансовий 



законопроект вводиться в дію шляхом видання ордонансу (ст. 47).Пов’язавши з 

долею законопроекту питання про довіру уряду, уряд може провести свій 

законопроект через парламент взагалі без голосування. 

В США , де застосовується система стримувань і противаг і виконавча влада 

не має прямого доступу до Конгресу, склалась ціла система засобів, які 

використовуються адміністрацією для впливу на конгресменів (програма 

законодавчої діяльності пропонується президентом в його зверненнях , з якими він 

виступає на спільному засіданні палат,  адміністрація розробляє проект державного 

бюджету. Важливим засобом впливу залишається право  Президента на вето.) 

В парламентарних республіках і монархіях уряд звичайно володіє правом 

скликання  надзвичайних сесій і дострокового розпуску нижньої палати. 

ІV.Зовнішньополітичні повноваження.  Частіше зустрічаються в Конституціях 

зарубіжних країн постанови, що закріплюють право ведення зовнішніх зносин за 

главою держави, а Конституція  Японії(ст.73)  “керівництво зовнішньою політикою 

відносить до компетенції уряду, подібне положення мається в Конституції Іспанії 

(ст.97). 

Дискреційний характер зовнішньополітичних повноважень уряду достатньо 

широкий. Правова регламентація цієї визначення цілей, шляхів і засобів реалізації 2) 

надання вказівок і директив, що проводяться в життя дипломатичним апаратом. 

Уряд приймає участь в ратифікаційному процесі, володіючи винятковим правом 

внесення в парламент законопроекту про ратифікацію. У багатьох країнах ( виняток 

США) внесення поправок і оговорок в урядовий законопроект заборонено. 

Уряд відіграє вирішальну роль при призначенні дипломатичних представників. 

До відання уряду в більшості країн віднесено участь в вирішенні питання війни  і 

миру. Згідно конституції ряду країн, в розпорядженні уряду знаходяться збройні 

сили. Воно керує військовою адміністрацією і обороною країни, приймає рішення 

про загальну або часткову мобілізацію, часто ставить парламент перед фактом, 

наприклад британський уряд інформував парламент про використання збройних сил 

за межами країни всього за декілька годин до початку воєнних дій в зоні Суецького 

каналу в 1956 р. І під час уже розпочатої Фолкленської кризи 1982 року. 

V. Надзвичайні повноваження уряду. В країнах з парламентарними формами 

правління уряду в випадку внутрішніх заворушень чи зовнішньої загрози належить 

право прийняття надзвичайних заходів. Формально таким правом наділений глава 

держави, однак реально він здійснює ці повноваження лише в президентських та 

змішаних республіках. Широкі повноваження в цій сфері має Федеральний уряд 

ФРН, кабінет Великобританії. Так, надзвичайні поліцейські заходи можуть 

прийматись в цій країні  на основі досить архаїчних актів, таких як законів про 

богохульство, захист корони, боротьбу з бездоглядністю. 

VІ. Інші повноваження уряду. Це рішення про загальну і часткову амністію 

(приймає їх уряд Японії), уряд може промульгувати закони, що прийняті 

парламентом  і вони скріплюються підписом прем’єр-міністра   і членів уряду. 

Парламентська відповідальність уряду характеризується звичайно як політична 

відповідальність. В цьому її головна відмінність від судової відповідальності. 

Парламентська відповідальність це солідарна відповідальність уряду за свій 

політичний курс і здійснювану управлінську діяльність. 

Вотум недовіри уряду тягне за собою лише політичні наслідки і самі по собі не 

можуть бути підставами для судового переслідування носіїв виконавчої влади. 



Згідно класичної класичної конституційної доктрини, міністри несуть колективну 

відповідальність за політику і рішення уряду. Навіть коли той чи інший міністр були 

проти цього рішення або взагалі був відсутній на засіданні уряду і індивідуальну 

відповідальність  - за справи свого департаменту. 
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