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Взаємодія урядів та парламентів країн світу 

 

Україна 

Релевантні нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», Закон України «Про 

Кабінет Міністрів України», Указ Президента України «Про поліпшення організації законопроектної діяльності».  

Указ Президента України «Про поліпшення організації законопроектної діяльності»: на Міністерство юстиції покладається роль головного 

розробника законопроектів, що вносяться Президентом та Кабінетом  Міністрів  України1. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 

України у межах, передбачених Конституцією2. 

Верховної Ради має такі повноваження у взаємодії із Кабінетом міністрів 

- Затверджує Державний бюджет, вносить до нього зміни, контролює його виконання, приймає рішення щодо звіту про його виконання3; 

- розглядає і схвалює Програму діяльності Кабінету Міністрів4; 

- призначає за поданням Президента Прем'єр-міністра, Міністра оборони, Міністра закордонних справ; за поданням Прем'єр-міністра – інших 

членів Кабінету Міністрів; вирішує питання відставки Прем’єр-міністра та інших міністрів5; 

- контролює діяльність Кабінету Міністрів6; 

- затверджує загальну структуру, чисельність, визначає функції Міністерства Внутрішніх Справ України;7 

- за пропозицією Президента України або не менш 1/3 народних депутатів від конституційного складу може розглянути питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри8; 

 

- припиняє свої повноваження, якщо протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів не сформовано персональний склад уряду9 

                                                           
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1348/2003#Text 
2 Конституція України, Ст.113 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 
3 Конституція України, Ст.85 п.5 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 
4 Конституція України, Ст.85 п.11 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 
5 Конституція України, Ст.85 п.12 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 
6 Конституція України, Ст.85 п.13 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 
7 Конституція України, Ст.85 п.22 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 
8 Конституція України, Ст.87 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 
9 Конституція України, Ст.90 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 



 

 

Кабінет Міністрів здійснює має такі повноваження відносно Верховної Ради України: 

 

 Подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету10; 

 Прем’єр-міністр готує подання на призначення Верховною Радою інших членів Кабінету Міністрів (крім Міністра закордонних справ та 

Міністра оборони); 

 складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України11; 

 розробляє проект закону про Державний бюджет і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою Державного бюджету12. 

 

Хорватія 

Відносини між Урядом та хорватським Парламентом регулюються таким законодавством: 

 Конституція Республіки Хорватія  

 Регламент Парламенту Хорватії  

 Закон про Уряд Хорватії 

 Акт про співпрацю між хорватським парламентом та урядом у європейських справах  

 Книга правил роботи Уряду  (Регламент) 

 Положення про Канцелярію Прем'єр-міністра. 

Після того, як більшість членів парламенту висловлюють вотум довіри Уряду, прем'єр-міністр і урядовці приносять присягу перед парламентом, 

Уряд стає відповідальним перед парламентом.  

Після церемонії приведення до присяги, Спікер Парламенту разом із Президентом Республіки підписує рішення про призначення Прем'єр-міністра, 

а разом з цим – про призначення членів Уряду. У випадку призупинення виконання своїх зобов’язань, Прем'єр-міністр подає прохання про відставку 

до Парламенту й повинен інформувати його про свою згоду з відставкою окремих членів Уряду. 

 

                                                           
10 Конституція України, Ст.97 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 
11 Конституція України, Ст.115 https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 
12 Конституція України, Ст.116, п.6  https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-iv 



 

 

Члени парламенту мають право ставити Уряду та окремим міністрам усні чи письмові питання. Не менше однієї десятої членів Парламенту 

можуть подати інтерпеляцію про роботу Уряду або його окремих членів, та не менше ніж одна п'ята членів Парламенту можуть поставити питання 

про довіру Прем'єр-міністру, окремому члену або Уряду в цілому на порядок денний. 

Уряд зобов'язаний за запитом Парламенту або з власної ініціативи інформувати Парламент про свою роботу, його політиці у цілому або в 

окремій сфері, про виконання законів та інших правових актів, а також про інші питання в межах своєї компетенції. Незалежно від цього, один раз 

на рік, на початку другої чергової сесії Парламенту, Прем'єр-міністр оприлюднює Парламенту усний щорічний звіт Уряду, в якому інформує 

Парламент про помічені явища та проблеми, загальну ситуацію в суспільстві, діяльність Уряду. Щорічно, на початку першої щорічної сесії 

Парламенту, він подає звіт про засідання, проведені у попередньому році. 

Парламент або його робочі органи можуть запитувати звіти та інформацію у міністрів та посадових осіб, які керують роботою інших органів 

державного управління, а вони зобов'язані, у відповідь на запит, звітувати з питань, що належать до сфери їхньої компетенції й надати супровідні 

дані. Парламент може просити Уряд вжити певних дій, що входять до його компетенції. 

Щодо європейських справ, то Парламент відстежує та контролює роботу уряду в установах Європейського союзу, здійснення реформ та 

виконання зобов'язань перед Європейським Союзом, а також застосування «acquis» Європейського союзу, тоді як Уряд регулярно надсилає 

Парламенту список усіх пропозицій щодо законодавчих актів та документів Європейського. Союзу, всі встановлені позиції Республіки Хорватія, 

інформує Парламент про пов’язані з порушенням законодавства Європейського Союзу питання. 

Якщо компетентний парламентський комітет із європейських справ винесе висновок про позицію Республіки Хорватія, уряд зобов'язаний 

діяти відповідно до нього або інформувати парламент, якщо він відхиляється від нього. Безпосередньо перед засіданнями Європейської ради уряд 

надсилає Комітету порядок денний Європейської ради, а після засідань Європейської ради прем'єр-міністр подає парламенту письмовий звіт. На 

запрошення Спікера Парламенту прем'єр-міністр представляє позицію Республіки Хорватія на засіданнях Європейської ради або повідомляє про 

проведені засідання Ради. Далі Уряд подає Парламенту звіти про кандидатів від Республіки Хорватії до установ Європейського Союзу, відбувається 

заслуховування, обговорювання та висновки, які Уряд бере до уваги при прийнятті свого остаточного рішення. 

Уряд може ініціювати позачергову сесію Парламенту, має право пропонувати Парламенту поправки до Конституції, законів, державного 

бюджету та інших актів. Парламент може не більше ніж раз в рік уповноважувати Уряд регулювати окремі питання з його компетенції (крім питань, 

що стосуються розробки Конституції, закріплених прав та основних свобод людини, національних прав, виборчої системи, організації, компетенції, 

та порядку діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування).  



 

У сфері співробітництва в законодавчому процесі, Уряд на засіданнях Парламенту та в його робочих органах забезпечує присутність своїх 

представників, які беруть участь в обговоренні в Парламенті запропонованого акту та інших актів, а також зобов'язаний надіслати Парламенту 

запитані думки та пропозиції, призначити свого представника. 

Прем'єр-міністр призначає одного свого радника для здійснення цієї діяльності та узгодження роботи представників Уряду в Парламенті, у той час 

як для потреб Прем'єр-міністра роботу з координації між Урядом та Парламентом виконує канцелярія прем'єр-міністра. 

 

Естонія 

Відповідно до Конституції Естонії,  Парламент: 

 надає кандидату в прем'єр-міністри повноваження на формування Уряду Республіки; 

 за пропозицією Уряду Республіки приймає рішення про державні позики та прийняття державою на себе інших майнових зобов'язань; 

 приймає рішення про висловлення недовіри Уряду Республіки, Прем'єр-міністру чи Міністру; 

 Позачергові сесії Рійгікогу (Парламенту) скликаються головою Рійгікогу на вимогу Президента Республіки, Уряду Республіки або за 

пропозицією щонайменше однієї п'ятої складу Рійгікогу; 

Крім того, члени парламенту можуть індивідуально надсилати письмові питання та інтерпеляції міністрам. На них необхідно дати публічну 

відповідь на одному із пленарних засідань національного парламенту протягом 20 днів.  

Парламентські комітети мають законне право отримувати від уряду та інших органів виконавчої влади матеріали та дані, необхідні для розробки 

правових актів та оцінки законопроектів, внесених урядом. Комісія також може запросити державних службовців із міністерств для участі у 

засіданні комісії для надання додаткової інформації або роз'яснення позиції Уряду. 

Постійні комітети мають право вимагати участі міністрів у засіданнях комітетів для отримання інформації. 

Відповідно до Конституції Естонії, Уряд 

 організує виконання законів, постанов Рійгікогу та актів Президента Республіки; 

 представляє Рійгікогу проекти законів, а також договори з іноземними державами для їхньої ратифікації та денонсації; 

 розробляє проект державного бюджету та подає його Рійгікогу, організує виконання державного бюджету та подає Рійгікогу звіт про 

виконання бюджету; 

 вступаючи на посаду, Уряд Республіки приносить присягу перед Рійгікогу. 



 

Якщо призначений Президентом Республіки кандидат у прем'єр-міністри не отримає у Рійгікогу більшості голосів, або не зможе сформувати 

уряд чи відмовиться сформувати його, Президент Республіки має право подати у семиденний термін іншого кандидата у прем'єр-міністри. 

Якщо Президент Республіки не представить у семиденний строк іншого кандидата в прем'єр-міністри або відмовиться від його подання, або 

якщо інший кандидат не отримає від Рійгікогу повноважень чи не зможе сформувати уряд або відмовиться від його формування, право висування 

кандидата у прем'єр-міністри переходить до Рійгікогу. 

Рійгікогу висуває кандидата у прем'єр-міністри, який представляє склад уряду Президенту Республіки. Якщо у 14-денний термін після переходу 

права висування кандидата в прем'єр-міністри до Рійгікогу склад уряду не буде представлений Президенту Республіки, Президент оголошує 

позачергові вибори до Рійгікогу. 

Уряд Республіки подає у відставку: 

 зі скликанням нового складу Рійгікогу; 

 у разі відставки чи смерті прем'єр-міністра; 

 якщо Рійгікогу висловив недовіру Уряду Республіки та Прем'єр-міністру. 

Член Уряду Республіки може бути притягнутий до кримінальної відповідальності лише за поданням канцлера юстиції за згодою більшості членів 

Рійгікогу. 

З набранням чинності обвинувальним щодо члена Уряду вироку суду, його повноваження припиняються. 

 

Латвія 

Відповідно до Конституції Естонії, Парламент: 

o Президія скликає засідання Сейму на вимогу Президента, Прем'єр-міністра або не менше однієї третини членів Сейму. 

o Засідання Сейму є відкритими. Сейм може більшістю голосів не менше ніж двома третинами присутніх членів прийняти рішення про 

проведення закритого засідання, якщо цього просять десять членів Сейму, або Президент, Прем’єр-міністр чи Міністр. 

o Сейм створює комітети, визначає кількість членів та їх обов'язки. Комітети мають право вимагати від окремих міністрів або органів 

місцевого самоврядування інформацію та роз'яснення, необхідні для роботи комітетів, а також мають право запрошувати на їхні засідання 

відповідальних представників міністерств або органів місцевого самоврядування для надання пояснень. 

o Сейм має право подавати Прем'єр-міністру або окремому міністру запити та запитання, на які вони або уповноважений урядовий 

службовець. 



 

o Прем'єр-міністр або будь-який інший міністр надає відповідні документи та акти на вимогу Сейму або його комітетів. 

 

Відповідно до Конституції Естонії, Уряд: 

 складається з Прем’єр-міністра та міністрів, обраних Прем’єр-міністром. 

 контролює у підпорядкування всі адміністративні установи держави.  

 для виконання своїх обов’язків Прем’єр-міністр та інші міністри повинні мати довіру Сейму. Також, вони несуть персональну 

відповідальність перед Сеймом за свою роботу. Якщо Сейм висловить недовіру Прем’єр-міністру, весь Кабінет міністрів подає у відставку. 

У разі висловлення недовіри окремому міністру міністр подає у відставку, а на його місце запрошується інша особа Прем’єр-міністром. 

 має право вносити законопроекти до Сейму . Усі питання, які не вирішені Сеймом , належать до компетенції Кабінету Міністрів. 

 якщо державі загрожує зовнішній ворог, або якщо в державі або в будь-якій частині держави виникає або загрожує виникнути внутрішнє 

повстання, яке ставить під загрозу існуючу політичну систему, Кабінет міністрів має право оголосити надзвичайний стан і протягом двадцяти 

чотирьох годин повідомляє про це Президію, яка невідкладно представляє таке рішення Кабінету міністрів до Сейму. 

 міністри, навіть якщо вони не є членами Сейму, а також відповідальні урядовці, уповноважені міністром Уряду, мають право бути 

присутніми на засіданнях Сейму та його комітетів, а також вносити доповнення та поправки до законопроектів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 1. Взаємодія урядів та парламентів країн світу  

*Обрання цих країн зумовлене їх успішністю у рейтингу демократії за даними EIU13, а також однопалатністю парламенту.  

**Хорватію обрано для урізноманітнення огляду успішних практик. 

 

Країна Парламент Уряд 

Польща 1.Сейм контролює Уряд (Раду 

міністрів)14. 

2.Сейм протягом 14 днів з дня 

призначення уряду Президентом 

висловлює йому довіру. При 

невисловленні довіри Президент 

призначає вибори парламенту15. 

3.Приймає рішення про притягнення 

члена уряду до відповідальності16. 

4.Розглядає програму діяльності уряду17. 

1. Прем'єр-міністр та інші члени уряду зобов'язані відповідати на депутатські запити 

протягом 21 дня з моменту отримання. 

2. Прем'єр-міністр та інші члени уряду зобов'язані відповідати на питання парламенту на 

кожній сесії Сейму.18 

3. Має законодавчу ініціативу (необхідне представлення фінансових наслідків введення 

закону)19. 

4. Вносить зміни до законопроектів під час розгляду їх Сеймом20. 

6. Може визнати законопроект невідкладним (крім податкових, про вибори Президента, 

Сейму, Сенату та органів місцевого самоврядування, про систему і компетенцію органів 

державної влади). 

7. Приймає проект державного бюджету, координує його виконання21. 

                                                           
13 https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021-download-success/, ст.12-13 
14 https://konstytucja.online/95 
15 https://konstytucja.online/155 
16 https://konstytucja.online/156 
17 https://konstytucja.online/154 
18 https://konstytucja.online/115 
19 https://konstytucja.online/118 
20 https://konstytucja.online/119 
21 https://konstytucja.online/146 



 

Норвегія 1.Схвалює законопроекти, внесені 

урядом22. 

2. Контролює уряд. 

3. Погоджує із королем склад уряду23. 

4. Обирає опікунів, які представляють 

уряд неповнолітнього короля24. 

1.Член уряду подає заяву про відставку, якщо парламент висловив йому або всьому урядові 

недовіру25. 

2. Прем’єр-міністр та міністри мають право з’явитися в парламент і брати участь у 

відкритих обговореннях без голосування. 

3. Вносить законопроекти через окремих міністрів. 

Естонія 1. Надає кандидату в прем'єр-міністри 

повноваження на формування Уряду 

Республіки; 

2. За пропозицією Уряду Республіки, 

приймає рішення про державні позики та 

прийняття державою на себе інших 

майнових зобов'язань; 

3. Приймає рішення про висловлення 

недовіри Уряду Республіки, прем'єр-

міністру чи міністру; 

4. Позачергові сесії Рійгікогу 

(Парламенту) скликаються головою 

Рійгікогу на вимогу Президента 

Республіки, Уряду Республіки або за 

пропозицією щонайменше однієї п'ятої 

складу Рійгікогу; 

1. Організовує виконання законів, постанов Рійгікогу (Парламенту) та актів Президента 

Республіки; 

2. Представляє Рійгікогу проекти законів, а також договори з іноземними державами для 

їхньої ратифікації та денонсації. 

3. Розробляє проект державного бюджету та подає його Рійгікогу, організує виконання 

державного бюджету та подає Рійгікогу звіт про його виконання; 

4. Вступаючи на посаду, Уряд Республіки приносить присягу перед Рійгікогом. 

 

                                                           
22 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_2, § 76 
23 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_2, § 11 
24 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_2, § 43 
25 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_2, § 15 



 

 

Латвія 1. Президія скликає засідання Сейму на 

вимогу Президента, Прем'єр-міністра 

або не менше однієї третини членів 

Сейму. 

2. Сейм створює комітети, визначає 

кількість членів та їх обов'язки. Комітети 

мають право вимагати від окремих 

міністрів або органів місцевого 

самоврядування інформацію та 

роз'яснення, необхідні для роботи 

комітетів, а також право запрошувати на 

їх засідання відповідальних 

представників відповідних міністерств 

або органів місцевого самоврядування 

для надання пояснень. 

3. Сейм має право подавати Прем'єр-

міністру або окремому міністру запити 

та запитання, на які вони або 

уповноважений урядовий службовець 

повинні давати відповіді .  

4. Прем'єр-міністр або будь-який міністр 

надає відповідні документи та акти на 

вимогу Сейму або будь-якого з його 

комітетів. 

 

 Кабінет Міністрів має право вносити законопроекти до Сейму . Усі питання, які не 

вирішені Сеймом , належать до компетенції Кабінету Міністрів. 

 

 Кабінет міністрів має право оголосити надзвичайний стан, й протягом двадцяти 

чотирьох годин повідомляє щодо цього Президію, яка невідкладно представляє таке 

рішення Кабінету міністрів до Сейму . 

 

 Міністри, навіть якщо вони не є членами Сейму , а також відповідальні урядовці, 

уповноважені міністром, мають право бути присутніми на засіданнях Сейму та його 

комітетів, а також вносити доповнення та поправки до законопроектів 

 



 

Хорватія 1. Більшість членів парламенту 

висловлюють вотум довіри 

уряду. 

2. Члени парламенту мають 

право ставити уряду та 

окремим міністрам усні чи 

письмові запитання. 

3. Не менше однієї десятої членів 

Парламенту можуть подати 

інтерпеляцію про роботу 

Уряду або його окремих 

членів, і не менше ніж одна 

п'ята членів Парламенту 

можуть поставити питання про 

довіру Прем'єр-міністру, 

окремому члену або Уряду в 

цілому. 

4. Парламент або його робочі 

органи можуть подавати 

запити на звіти та інформацію 

від міністрів та посадових осіб, 

які керують роботою інших 

органів державного 

управління. 

5. Парламент може просити Уряд 

вжити певних дій, що входять 

до його компетенції. 

1. Після церемонії приведення до присяги спікер парламенту разом із президентом 

Республіки підписує рішення про призначення прем'єр-міністра, членів уряду. 

2. Уряд зобов'язаний за запитом Парламенту або з власної ініціативи інформувати 

Парламент про свою роботу 

3. Незалежно від цього, один раз на рік, на початку другої чергової сесії Парламенту, 

Прем'єр-міністр представляє Парламенту усний щорічний звіт, в якому інформує 

Парламент про помічені явища та проблеми, загальну ситуацію в суспільстві, 

діяльність уряду.  

4. Щорічно, на початку першої щорічної сесії парламенту, Уряд подає парламенту звіт 

про засідання, проведені Європейською радою у попередньому році. 

5. Уряд на засіданнях Парламенту та в його робочих органах забезпечує присутність 

своїх представників, які беруть участь в обговоренні в Парламенті запропонованого 

акту та інших актів, а також зобов'язаний надіслати Парламенту запитані думки та 

пропозиції, призначити представника. 

6. Прем'єр-міністр призначає одного заступника прем'єр-міністра для здійснення цієї 

діяльності та узгодження роботи представників Уряду в Парламенті, у той час як 

для потреб прем'єр-міністра роботу з координації між Урядом та Парламентом 

виконує канцелярія прем'єр-міністра. 

 


