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У  статті досліджено та узагальнено існуючі підходи до класифікації 
актів глави держави, а також розглянуто безпосередній зв'язок між роз
межуванням цих актів та поділом актів інш их суб'єктів владних повно
важень. Вирішення цієї проблеми дозволило, крім іншого, якісно дослі
дити акти глави держави як цілісну систему, віднайти внутрішні однорі
дні зв'язки та відповідно охарактеризувати всі складові цієї системи у 
своїй єдності та протилежності.

Ключові слова: акт глави держави, Президент України, класифікація, 
правотворча діяльність.

Постановка проблеми. На сьогодні у практичній діяльності Президента 
України спостерігається багатоманітність письмових актів, що вимагає від 
науки конституційного права вироблення нових підходів до групування 
(класифікації) їх за встановленими критеріями, пошуку способів об'єднання 
однорідних документів у певні групи актів глави держави та визначення їх 
місця в системі законодавства. Як зазначають дослідники О. Скрипнюк та 
В. Федоренко, усі правові акти та інші документи, які Президент України 
видає в межах компетенції, є взаємопов'язаними між собою доктринальними, 
предметними, функціональними й іншими юридичними зв'язками і станов
лять систему актів глави держави [1, с. 58].

Багатоманітність видів актів Президента України та підходів до їх 
класифікації пов'язана з тим, щ о в правовій державі практично будь-яке 
рішення та конклюдентна дія глави держави вимагають, зазвичай, їх по
передньої та наступної фіксації певним документом, форма якого зале
жить від багатьох факторів, у тому числі від вимог законодавства та суті 
відповідного рішення або дії.

Аналіз останніх дослідж ень і публікацій. З вітчизняних науковців, 
праці яких використано в дослідженні, слід окремо виділити таких:
О. Васильченко, О. Волощук, Н. Григорук, Д. Мазур та Т. Скомороха, а 
серед зарубіжних -  С. Алексєєв, В. Верстов, Т. Гарві, О. Кичалюк, А. Новіков, 
Л. Окуньков, В. Рєут, Д. Скуратов, Г. Хауелл та Л. Фішер. Крім того,
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окремі аспекти означеної проблеми порушували у наукових працях 
В.Головатенко, О.Євсєєв, С.Серьогіна та інші.

Ознайомлення з напрацюваннями цих та інших учених, дозволяє 
констатувати відсутність цілісного наукового дослідження проблеми 
класифікації актів Президента України в розрізі саме виняткової консти
туційно-правової природи цих документів.

Формування цілей. У  статті поставлено за мету: здійснити до
слідження існуючих підходів до класифікації актів глави держави, урахо
вуючи саме конституційно-правовий аспект; охарактеризувати  акти Пре
зидента України як цілісну систему та всі складові цієї системи у своїй 
єдності та протилежності; запропонувати  власний підхід до поділу на ви
ди актів глави держави та аргументовані підстави відповідної градації.

Виклад основного матеріалу. Акти глави держави належать до такого 
виду юридичних актів як акти державного управління, що є узагальненою 
назвою актів правотворчості всіх суб'єктів владних повноважень. Тобто акти 
Президента України виділяються в окрему групу актів державного управлін
ня за критерієм суб'єкта їх видання, але їм разом з актами Верховної Ради 
України властивий винятково конституційно-правовий характер. Крім того, 
особливе місце актів Президента України серед актів державного управління 
зумовлене його конституційним статусом, функціями та компетенцією.

У  контексті наведеного, слід акцентувати увагу на тому, що до кла
сифікації актів Президента України можуть бути, тією чи іншою мірою, за
стосовані більшість напрацьованих підходів щодо поділу актів управління, 
видом яких (за критерієм суб'єкт видання) і є акти глави держави.

Як свідчить аналіз, наукові дослідження, які проводили українські й 
зарубіжні науковці щ одо класифікації актів глави держави, не характе
ризуються одностайністю.

Один із найпростіших поділів пропонує О. Кичалюк, передбачаючи 
класифікацію актів глави держави за формою на акти (укази, розпо
рядження концепції, програми, положення і доктрини) та офіційні до
кументи (запити, висновки, листи, заяви тощо). Крім того, запропоновно 
виділяти такий особливий різновид акта офіційного політико-правового 
характеру як Щ орічне послання глави держави до парламенту [2, с. 72].

Недоліком такого підходу є те, щ о концепції, програми, положення 
й доктрини, які є суттю рішення глави держави віднесено до самостійної 
групи актів, тоді як вони є, як правило, невід'ємною складовою акта гла
ви держави у формі указу або розпорядження.

Т. Скомороха вважає, щ о акти глави держави можна класифікувати за 
формою (юридичним оформленням) на укази, розпорядження та доручення. 
При цьому пропонується розглядати як окремий класифікаційний сегмент 
право вето; концептуальні документи (програми, концепції, положення,
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стратегії та доктрини), щ о затверджуються указами, та офіційні документи 
глави держави (заяви, листи, подання та звернення) [3, с. 61].

Деякі науковці обґрунтовують доцільність класифікації актів глави 
держави на власне правові акти (указ та розпорядження) та інші фор
малізовані акти (послання, програма, звернення, лист, запит) [4, с. 148].

Цікавим є підхід Д. Мазура до класифікації, який передбачає дифе
ренціацію актів глави держави за аксіологічним критерієм (правові та 
неправові), а також за критерієм відповідності Конституції (конститу
ційні та неконституційні). Запропонований аксіологічний підхід перед
бачає оцінку акта з точки зору його відповідності невідчужуваним пра
вам та свободам людини, а також праву як міри справедливості, а не ли
ше системи норм і принципів [5, с. 64].

Досить поширеним є поділ актів глави держави на нормативні, ненор
мативні (індивідуальні) [6, с. 67; 7, с. 11; 8, с. 68] та комплексні (змішані) [9, с. 16; 
10, с. 192]. А. Новіков пропонує поділяти всі акти глави держави на норматив
ні, щ о приймаються лише у формі указів, та індивідуальні, що приймаються 
у формі указів або розпоряджень [11, с. 11].

Американські вчені розробили розгорнуту класифікацію актів Пре
зидента США. Так, глава цієї держави має право видавати такі акти, як 
договір (і г е а і у ), який може стосуватися практично будь-якого питання 
двостороннього чи багатостороннього характеру на рівні країн; конвен
ція (с о п у е п і іо п ) -  договір із загальноважливих питань, щ о обговорюються 
на регіональному чи глобальному рівні й відкритий для підписання ін
ш ими державами [12, с. 2]; виконавча угода (е х е с и і і у е  а д г е е т е п і ) -  вид 
міжнародного договору (непередбачений Конституцією), щ о підписуєть
ся між  Президентом та іншою країною (при цьому виділяється два види 
виконавчих угод: суто виконавча угода (а о іе  е х е с и іт е  а д г е е т е п і), яка ба
зується на повноваженнях глави держави, передбачених Конституцією 
або витлумачених судовою владою та не потребує схвалення парламен
том; законодавчо-виконавча угода (с о п д г е з з і о п а ї - е х е с и і іу е  а д г е е т е п і), що 
ґрунтується на повноваженнях глави держави, які були делеговані пар
ламентом, а тому повинна бути затверджена Конгресом [13, с. 268]); ви
конавчий наказ (е х е с и і і у е  о г й е г ); маніфест (р г о с і а т а і і о п ) -  стосується пере
важно питань поточного характеру, разом з тим може мати й законодав
чий за своєю сутністю характер (наприклад, уведення податків на імпорт 
певних видів товарів) [14, с. 35]; директива (й іг е с і і у е ) -  зазвичай стосується 
питань національної безпеки і, як  правило, має гриф таємності або гриф 
обмеження доступу; загальний меморандум (д е п е г а ї  т е т о т а п й и т ) -  акт 
Президента, діяльність якого поширюється на чітко визначений держав
ний орган [15, с. 13]; доповідь (г е р о г і) -  від Президента Конгресу США, 
яка може мати таємний та відкритий характер; заява при підписанні за
кону (а і д п і п д  а і а і е т е п іа ) -  офіційне зауваження, щ о видається одночасно з
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підписанням законопроекту та окрім загальних коментарів закону може 
містити трактування главою держави даного закону [11, с. 2].

Аналіз наведених та інших наукових досліджень, які присвячені питан
ням указів Президента України, дає змогу узагальнити найпоширеніші 
підходи до їх класифікації:

1) за предметом правового регулювання (за предметною ознакою чи 
сферою застосування): у сфері державного будівництва, у сфері захисту 
конституційних прав і свобод громадян, у сфері оборони й національної 
безпеки, у сфері боротьби зі злочинністю, корупцією, правопорушення
ми [16, с. 52]; з питань конституційного законодавства, компетенції ор
ганів місцевого самоврядування, законодавства про працю, пенсійного 
забезпечення, соціального страхування, фінансового права, у сферах 
науки, освіти й культури, зовніш ньополітичної діяльності, в економічній 
сфері [3, с. 62]; укази щ одо забезпечення стабільності конституційного 
ладу, національної безпеки й обороноздатності держави; укази у сфері 
державного будівництва; укази у сфері реалізації безпосереднього наро
довладдя; укази із забезпечення прав людини й громадянина; укази у 
сфері зовніш ньої політики й міжнародних відносин [17, с. 279];

2) за галузевою належністю: укази, що відносяться до сфери публіч
ного, приватного або міжнародного права [18, с. 64];

3) за дією в просторі: укази, щ о діють на всій території держави; укази, 
що діють на частині території держави; екстериторіальні укази [18, с. 66];

4) за функцією держави, що реалізується: внутрішні та зовнішні [2, с. 57];
5) за часом здійснення: постійні та тимчасові [16, с. 52];
6) за переважанням виду норм: нормативні укази, укази виконавчо

го характеру (визначають порядок практичної реалізації конституційних 
законів); директивні укази (містять доручення уряду та іншим органам 
виконавчої влади); програмно-політичні укази [19, с. 16];

7) за способом прийняття або характером волевиявлення: одноособові 
та узгоджувальні чи спільні (потребують додаткового підтвердження з боку 
інших органів державної влади та передбачають наявність згоди або затвер
дження, пропозиції або подання, проведення консультації тощо) [2, с. 57; 20];

8) за характером видання: укази, видання яких прямо передбачено Кон
ституцією; укази, видання яких передбачено законами; укази, видання яких 
передбачено правовими позиціями, сформульованими в рішеннях суду кон
ституційної юрисдикції; укази, необхідність видання яких прямо не передба
чена правовими положеннями більш високої сили, але обґрунтовується кон
ституційно-правовим статусом глави держави [21, с. 40; 22, с. 11];

9) за спрямованістю щ одо охорони Конституції: акти, видані з ме
тою створення умов для реалізації конституційних норм, та акти -  скасу
вання актів, щ о суперечать Конституції [23, с. 106].
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Одну з найбільш повних градацій актів глави держави запропонував 
В. Верстов, згідно з якою здійснюється поділ актів за конституційними 
повноваженнями, за юридичною силою, за формою видання, за сферами 
правового регулювання, за суб'єктами впливу та характеру їх відносин, а 
також за напрямами діяльності глави держави [24, с. 72].

На сьогодні Указ Президента України «Про Положення про поря
док підготовки та внесення проектів актів Президента України» дозволяє 
здійснити поділ указів за критерієм повноважень глави держави на 29 
видів та містить вказівку на те, щ о цей перелік не є вичерпним. Розпо
рядження згідно з цим Указом поділяються на 6 видів залежно від сфери 
та предмета їх застосування [25].

Класифікація актів глави держави трапляється й на законодавчому 
рівні, зокрема в Білорусії [26, ст. 13] та Казахстані [27, ст. 3].

Таким чином, акти глави держави характеризуються своєю багато- 
чисельністю та різноманітністю, щ о унеможливлює виділення універ
сальних критеріїв їх класифікації. Проведене ж дослідження дозволяє 
виокремити десять основних теоретичних підходів (критеріїв) до кла
сифікації зазначених актів.

1. Акти Президента України можна поділити залежно від конститу
ційних повноважень, що стали підставою видання (підписання) відповід
ного акта на: акти безпосередньої правотворчості та опосередкованої право- 
творчості, які, у свою чергу, поділяються на ініціативні (спільні), стиму
люючі (стратегічні) та контрольні акти.

2. Доцільно також класифікувати акти Президента України за формами, 
щ о передбачені Конституцією України: указ, розпорядження, послання, про
ект міжнародного договору, проект закону або постанови Верховної Ради 
України, пропозиції до закону, що прийнятий Верховною Радою України, 
конституційне подання та лист (наприклад лист на адресу Голови Верховної 
Ради України про визначення законопроекту невідкладним).

3. За видами правових підстав видані акти Президента України до
цільно поділяти на:

а) акти, спрямовані на реалізацію повноважень, передбачених Кон
ституцією України (наприклад, Указ Президента України «Про переве
дення суддів» [28]);

б) акти, спрямовані на виконання повноважень, які прямо неперед
бачені Конституцією України, але опосередковано випливають із статусу 
та функцій Президента України, щ о встановлені Основним Законом та 
деталізовані в законах України (наприклад, Указ Президента України 
"П ро Положення про проходження громадянами України військової 
служби у Збройних Силах України" [29], затвердження якого саме главою 
держави випливає з функції гарантування (забезпечення) належного 
рівня національної безпеки та оборони і деталізовано в Законі України
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«Про загальний військовий обов'язок і військову службу» [30]); крім того, 
до цього виду можна віднести укази, якими затверджуються концептуа
льні документи, такі як стратегії, програми, концепції, доктрини тощо;

в) акти, спрямовані на виконання повноважень, які прямо неперед
бачені Конституцією України та не випливають зі статусу та функцій 
Президента України, щ о встановлені Основним Законом, але визначені в 
законах України (наприклад, Указ Президента України «Про членів 
наглядової ради публічного «Державний експортно-імпортний банк 
України» [31], який прийнятий відповідно до статті 7 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність»);

г) акти, спрямовані на виконання повноважень, які прямо неперед
бачені Конституцією України та не випливають зі статусу та функцій 
Президента України, щ о встановлені Основним Законом, але визначені в 
указах Президента України (наприклад, відповідно до Указу Президента 
України «Про Положення про національний заклад (установу) України» 
[32] видано Указ Президента України «Про надання М иколаївському 
державному аграрному університету статусу національного» [33]).

4. Критерієм класифікації можуть бути також функції, на реалізацію 
яких спрямовується відповідний акт глави держави, а саме -  функція 
забезпечення державного суверенітету України, її територіальної ціліс
ності, державної незалежності, національної безпеки та оборони; функ
ція забезпечення належного рівня правонаступництва України та її зов
нішньополітичної діяльності; функція гарантування додержання в Укра
їні прав і свобод людини й громадянина; функція гарантування дотри
мання Конституції України.

5. Усі акти Президента України бувають такими, щ о встановлюють 
відповідний порядок (дають життя новій нормі права або індивідуаль
ному припису), змінюють або уточнюють його, зупиняють, відновлюють, 
підтверджують чинність або скасовують (визнають таким, щ о втратив 
чинність). Таку класифікацію можна назвати «за критерієм впливу на 
норми права або індивідуальні приписи» та виділити правовстановлюю- 
чі, правозмінюючі, правоуточнюючі, правозупиняючі, правовідновлюю- 
чі, правопідтверджуючі та правоскасовуючі акти.

6. Акти Президента України доцільно класифікувати за доступом: 
акти, щ о містять інформацію з відкритим доступом, та акти, щ о містять 
інформацію з обмеженим доступом. Дослідники О. Сироїд та Ю. Яшина 
доходять висновку, щ о близько 4 % усіх актів Президента України видано 
з текстами «не для друку» [34, с. 4].

7. Акти Президента України також можна розділити на дві групи: 
акти, які унормовують правотворчу діяльність та є підставою для видан
ня інших актів (наприклад, Указ Президента України «Про Положення 
про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України») й
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інші акти. Як зазначає Б. Дрейшев, якщ о норми різних галузей права є 
регулятором суспільних відносин у визначених спеціальних сферах, то 
правові норми, щ о регулюють правотворчі відносини, є інструментом 
створення й удосконалення зазначених регуляторів. На думку вченого, 
зазначені норми є надзвичайно важливими, оскільки саме вони забезпе
чують належний стан системи права шляхом регулювання складного 
інтелектуально-творчого процесу правотворчості [35, с. 15].

У  цьому контексті також можна здійснити розподіл правотворчості 
на нормативну та організаційну. До першої слід віднести діяльність, спрямо
вану на упорядкування процедури прийняття, зміни чи скасування актів 
(наприклад, Розпорядження Президента України «Про порядок проведення 
експертизи й підготовки на підпис Президентові України законів 
України» [36]), а до другої -  упорядкування процедури реалізації пред
ставницько-установчих та кадрових повноважень (наприклад, Указ Пре
зидента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки 
відомостей щ одо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» [37]).

8. Крім того, пропонується класифікувати нормотворчість (акти як ре
зультат цієї діяльності) за критерієм природи суспільно-управлінських відно
син, що підлягають урегулюванню, на відносини за участю глави держави та 
відносини без участі глави держави. Перший вид стосується врегулювання 
діяльності Президента України через закріплення способів (механізмів) 
здійснення повноважень. Другий вид передбачає врегулювання правовідно
син, у які вступають інші суб'єкти приватного та публічного права [38, с. 194].

9. Акти Президента України класифікуються також за критерієм 
необхідності їх скріплення. Такий поділ ґрунтується на положеннях ча
стини третьої статті 106 Конституції України, згідно з якою акти, видані 
на підставі 4-ох пунктів цієї статті, потребують скріплення підписами 
Прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за акт і його ви
конання. Отже, не потребують скріплення акти Президента України, що 
видані на підставі 26-ти інших пунктів статті 106 Конституції України та на 
підставі інших статей Основного Закону України.

10. З огляду на положення Конституції України можна поділити ак
ти Президента України за критерієм пов'язаності з посадою глави держа
ви. Так, відповідно до статті 112 Основного Закону України в разі достро
кового припинення повноважень Президента України відповідно вико
нання його обов'язків на період до обрання і вступу на пост нового Пре
зидента України покладається на П рем'єр-міністра України, крім повно
важень, які передбачені в 12-ти пунктах статті 106 Конституції України. 
Тож у разі дострокового припинення повноважень глави держави Голова 
Верховної Рада України має право видавати акти Президента України на
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підставі 18-ти інших пунктів статті 106 Конституції України та на підставі 
інших статей Основного Закону України.

Висновки. Класифікація -  це логічна діяльність щ одо поділу 
об'єктів (системи об'єктів) на групи (види) за допомогою встановлених та 
обґрунтованих критеріїв (підходів) з метою максимально поновного дос
лідження цих об'єктів, установлення їх внутрішніх горизонтальних і вер
тикальних зв'язків, ієрархії, спільних ознак та особливостей, а також ви
значення місця відповідних об'єктів у більш загальній системі.

Основними критеріями для розмежування (класифікації) актів Пре
зидента України є конституційні повноваження як  підстава видання ак
та; форма акта; правові підстави для видання акта; функції, на реаліза
цію яких видано акт; вплив на норму права або індивідуальний припис; 
наявність інформації з обмеженим доступом; пов'язаність з унормуван
ням правотворчої діяльності та специфіка процесуальних норм, які міс
тяться в акті; природа суспільно-управлінських відносин, щ о підлягають 
урегулюванню; необхідність проходження процедури скріплення; 
пов'язаність з постом Президента України.
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З аг ально те оре ти чн і  проблеми  І
держави і права і Р о з д і л  І

Б ер н азю к Я.А. С оврем ен н ьїе подходьі к  класси ф и каци и  актов главьі 
государства: конституционн ьїй  и правовой аспект

Автором проведено исследование и обобщение существующих подходов 
к классификации актов главьі государства, а также изучение непосредствен- 
ной связи между разграничением т̂тих актов и разделением актов других 
субьектов властньїх полномочий. Решение ^той проблемні позволило, помимо 
прочего, качественно исследовать актьі главьі государства как целостную си
стему, найти внутренние однородньїе связи и соответственно охарактеризо- 
вать все составляющие ^той системьі в своем единстве и противоположности.

Ключевьіе слова: акт глави государства, Президент Украини, 
ция, правотворческая деятельность.

Бєгпагіик І.А. Могїегп арргоасЬе8 іо іЬе с1а88І£ісаііоп о£ асі8 рге8Ігїепі: 
сопзіііи ііопаі апгї Іедаї азресіз

ТЬе аиіЬог т а ^ е  о£ іЬе гезеагсЬ апгї зи ттагігіп д  о£ ехізііпд арргоасЬез іо 
іЬе сіаззі£ісаііоп о£ асіз іо іЬе Ргезігїепі, апгї іЬе зіигїу о£ гїігесі соппесііоп Ье- 
ішееп гїі££егепііаііоп о£ іЬезе асіз апгї оіЬег асіз о£ гїггізіоп о£ рошегз. ТЬе зоіи- 
ііоп Ьаз аііошегї, атоп д оіЬег іЬіпдз, е££ісіепіІу ехріоге іЬе Ргезігїепі асіз аз ап 
іпіедгаіегї зу зіет  іо £іпгї а ипі£огт іпіегпаї ііпкз апгї ассоггїіпд сЬагасіегіге аіі 
сотропепіз о£ іЬе зу зіет  іп ііз ипііу апгї оррозііез.

Тогїау, іЬе ргасіісе о£ іЬе Ргезігїепі о£ ^к^аіпе оЬзе^егі гїггегзііу о£ шгіііеп 
гедиіаііопз ^е^иі і̂п§ іЬе зсіепсе о£ сопзіііиііопаї іаш іо гїеVеIор пеш арргоасЬез 
іо дгоиріпд (сІаззі£ісаііоп) о£ іЬе езіаЬіізЬегї сгііегіа, £іпгїіп§ шауз ипі£ісаііоп о£ 
зітіїаг гїоситепіз іп сегіаіп дгоирз о£ асіз о£ іЬе Ргезігїепі апгї гїеіегтіпе іЬеіг 
ріасе іп іЬе зу зіет  іедізіаііоп. Аіі асіз апгї оіЬег гїоситепіз іЬаі іЬе Ргезігїепі о£ 
^к^аіпе іззиез шііЬіп іЬе сотреіепсе аге іпіеггеіаіегї гіосігіпаі, зиЬ^есі, £ипсііопаІ 
апгї оіЬег іедаї геІаііопзЬірз апгї асіз сопзіііиіе а зу зіет  о£ іЬе зіаіе.

Vа^іеіу кіпгїз о£ асіз о£ іЬе Ргезігїепі о£ ^к^аіпе апгї арргоасЬез іо іЬеіг сіаз- 
зі£ісаііоп гїие іо іЬе £асі іЬаі іЬе гиіе о£ іаш VІ^іиаIIу апу сопсіизгге гїесізіопз апгї 
асііоп ^е^ш^егї іЬе ргезігїепі изиаііу іЬеіг ргіог апгї зиЬзе^иепі £іхаііоп о£ сегіаіп 
гїоситепіз, іЬе £огт о£ шЬісЬ гїерепгїз оп т а п у  £асіогз, іпсіигїіпд іЬе іедаї ге- 
^иі^етепіз апгї паіиге о£ ^еIеVапі гїесізіоп ог асііоп.

Асіз о£ іЬе Ргезісіепі Ьеіопд іо іЬіз іуре о£ іедаї асіз аз асіз о£ іЬе §оV ет- 
т е п і шЬісЬ із а депегаїігегї п а т е  о£ аіі асіз о£ Іаш -такіп§ рошегз. ТЬаі асіз о£ 
іЬе Ргезігїепі о£ ^к^аіпе зіапгї іп а зерагаіе дгоир асіз о£ риЬііс агїтіпізігаііоп 
ипгїег іЬе сгііегіоп о£ іЬе зиЬ^есі о£ іЬе пешзрарег, Ьиі іЬеу, аіопд шііЬ іЬе асіз о£ 
Vе^кЬоVпа Кагїа о£ ^к^аіпе ехсіизггеіу іпЬегепі сопзіііиііопаі апгї іедаі паіиге. Іп 
агїгїіііоп, а зресіаі ріасе атопд іЬе асіз о£ іЬе Ргезігїепі о£ ^к^аіпе асіз о£ риЬііс 
агїтіпізігаііоп гїие іо ііз сопзіііиііопаі зіаіиз, £ипсііопз апгї сотреіепсе.

Кеу шоггїз: іке асі о / іке Ргезівепі, іке о / икгаіпе, іат-такіпд
сїаззі/ісаііоп,
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