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Порівняльна характеристика функцій короля та
парламенту Англії в ХІІI–XV ст. і сучасних
парламентів та глав держав (на прикладі України)
З моменту утворення станово-представницької
монархії в Англії і до сьогодні пройшло досить багато
часу, але минуле і до сьогодні має значний вплив на
формування сучасного державного апарату будь-якої
країни. Яскравим прикладом є Англія у XIII - XV ст.,
оскільки саме в цей період влада короля була обмежена
Вестмінстерським парламентом, який був скликаний
Едуардом І в 1272 р. Функції даного парламенту є дещо
схожими із сучасними функціями держави:
1) брав участь у керівництві державою;
2) брав участь у законодавчій діяльності;
3) санкціонував або відхиляв введення податків;
4) контролював державні фінанси;
5) податки можна було стягувати лише за
погодження парламенту;
6) король мав звітувати про фінансові витрати перед
палатою общин;
7) мав право імпічменту;
8) без згоди парламенту неможливо стало внесення
змін і доповнень в статути.
Парламент поділявся на дві палати: палата лордів і
палата общин.
Функції та повноваження короля випливали з
функцій та повноважень парламенту, оскільки ці два
інститути перебували у тісному взаємозв’язку.
Функції короля Англії:
1) забезпечував безпеку держави та підданих;
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2) звітував перед палатою общин;
3) керував фінансами країни;
4) мав права накладати вето на закони;
5) міг відстрочити прийняття закону на певний
термін;
6) організовував місцеве самоврядування;
7) королівські ордонанси мали таку ж юридичну
силу, що і парламентські закони.
В ХХІ ст., через 700-650 років від моменту утворення
станово-представницької монархії в Англії функції та
повноваження парламенту і глави держави дещо
змінилися. Але змінилося не все, це можна побачити,
проаналізувавши та порівнявши функції та повноваження
даних інститутів у ці два періоди. Україна не є винятком. В
конституції України можна побачити, що деякі функції та
повноваження парламенту та глави держави, що були
притаманні Англії в ХІІІ–ХV ст. збереглися до сьогодні.
Проаналізувавши статути Англії в ХІІІ – ХV ст. та
Конституцію України потрібно виділити такі схожості:
Стаття 85 КУ – повноваження ВРУ:
1) внесення змін до КУ;
2) прийняття законів;
3) затвердження Державного бюджету та внесення
змін до нього;
4) визначення засад внутрішньої і зовнішньої
політики;
5) заслуховування послань Президента України
(глави держави) про становище України;
6) усунення
Президента
України
шляхом
імпічменту.
Таким чином більшість повноважень та функцій (6 з
8) цих двох парламентів збігаються. Можна виділити ще
одну схожість, яка притаманна багатьом державам
переважно федеративного типу – це двохпалатний
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парламент, але дана ознака не характерна для Верховної
Ради України (однопалатний парламент).
Інститут глави держави хоч і зазнав більших змін,
ніж інститут парламенту, але певні схожості у функціях та
повноваженнях залишилися:
Стаття 106 КУ – повноваження Президента України:
1) забезпечує державну незалежність та безпеку;
2) має право вето щодо прийнятих ВРУ законів;
3) видає укази та розпорядження, що мають
юридичну силу;
4) щорічно звітує перед ВРУ про становище
України.
Отже більше половини повноважень та функцій
короля Англії ХІІІ–ХV ст. та Президента України (4 з 7) є
подібними.
Недосєков К., студ. гр. ЕС-41
наук. керівник – канд. політ. наук С.М. Король
Формування української молодіжної політики
Державна політика стосовно окремих соціальних
груп суспільства існує багато років, однак як цілісна
система політико-правових основ, організаційно-кадрова
система соціальної роботи із забезпечення практичної
реалізації прав і свобод, запитів і потреб молоді в багатьох
країнах починає формуватися лише у другій половині ХХ
століття. Проблемами, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ
століття зумовили потребу розробки й реалізації
принципово нової державної молодіжної політики, зокрема
й в Україні, були: ускладнення життя, вплив інтеграційних,
глобалізаційних процесів на розвиток і взаємини між
державами, загострення багатьох соціально-економічних,
183

