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KOMPARÁCIA POLITICKÝCH SYSTÉMOV RUSKA A UKRAJINY 

 

Jana VATRAĽOVÁ 

 

Úvod 

 V každom štáte funguje určitý politický systém a moja voľba vo výbere témy 

spočívala v komparácií hneď dvoch štátov, a to Ruska a Ukrajiny a s nimi spojený  

parlamentno-prezidentský politický systém. Keďže v obidvoch štátoch majú rozhodujúce 

postavenie prezidenti, v príspevku zväčša poukážeme na ich právomocí.  

O téme je viacero publikácií o čom svedčí aj fakt, že je obsiahnutá aj v náučnej 

literatúre. V príspevku bude použitá prevažne slovenská a česká literatúra, pričom kľúčovými 

budú ústavy obidvoch štátov. Na začiatku príspevku stručne priblížime Rusku federáciu 

a Ukrajinu. Opíšeme postavenie obidvoch prezidentov a tiež poukážeme na ich základne 

rozdiely. Ďalej si predstavíme fungovanie vlády, ktorá je súčasťou výkonnej moci. 

Cieľom práce je oboznámiť s fungovaním výkonnej moci ako v Rusku, tak aj na 

Ukrajine a následne ich porovnať, z čoho vyplýva že použijeme prevažne analytickú a 

komparatívnu metódu. Práca bude položená prevažne v teoretickej rovine.  Hypotézou je 

sledovať silné postavenie Ruského prezidenta a porovnať ho s postavením prezidenta v 

Ukrajine. Skutočnosťou je , že nie je možné sa venovať politickým systémom v celej ich 

šírke, pretože v rámci rozsahu príspevku by to ani nebolo možné.  

Na záver práce dospejeme k odpovedi na otázku: Je možné prezidentov Ruskej 

federácie a Ukrajiny označiť za silných prezidentov?  Poukázanie na politické systémy nám 

môže objasniť fungovanie výkonnej moci tak významných štátov. 

 

Komparácia politických systémov Ruskej federácie a Ukrajiny 

 V príspevku stručne charakterizujeme Ruskú federáciu a Ukrajinu. Bližšie poukážeme 

na výkonnú moc, ktorá zahrňuje funkciu prezidenta a postavenie vlády. Cieľom bude 

poukázať na základne rozdiely už spomínaných štátov.   

         

Profil Ruska a Ukrajiny 

Profil Ruska 

Rusko sa nachádza vo východnej časti Európy a v severnej časti Ázie. Oficiálny názov 

štátu je Ruská federácia (RF), ktorá vznikla 25. decembra 1991 a to rozpadom Sovietskeho 
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zväzu. Jej vznik bol podmienený viacerými faktormi. Hlavným bol pád totalitného politického 

systému, úpadok komunistickej ideológie, rozvoj emancipačných snáh jednotlivých 

sovietskych národov, spoločenskými reformami, či  bojom politikov o moc v štáte. Od roku 

1991 sa začalo ustanovovanie politického systému108 RF. Tento proces bol sprevádzaný 

viacerými spormi, týkajúcich sa hľadania najvhodnejšieho modelu, ktorý by predstavoval 

primerané rozdelenie kompetencií medzi federáciou a jej subjektmi a tiež vhodnú 

inštitucionálnu podobu novej sústavy (Mesežnikov, 2997, s. 186). V súčasnosti je v Rusku 

semi-prezidentský systém109. 

Ruska federácia (RF) je rozlohou najväčším  a najredšie obývaným štátom sveta. V 

dôsledku veľkej rozlohy a etnickej pestrosti je vládnutie v RF veľmi komplikované (Minogue 

a kol., 2005, s.218).Už so samotného názvu vyplýva, že nejde o unitárny štát, ale o spojenie 

viacerých subjektov. Tvorí ho 83 subjektov, 21 republík, 9 krajov, 46 oblastí, 1 autonómna 

oblasť, 4 autonómne okruhy a dve federálne mestá – Moskva a Sankt Peterburg. K dňu 

1.4.2010 je v RF 141,93 mil. obyvateľov a úradným jazykom je ruština. RF môžeme označiť 

za demokratický federatívny, právny štát s republikánskou formou vlády. Je to tiež sekulárny 

štát. Moc v štáte je rozdelená na zákonodarnú, výkonnú a súdnu a ich jednotlivé orgány musia 

byť nezávislé (čl.10.).  

 

Profil Ukrajiny 

Ukrajina leží v juhovýchodnej časti Európy. Ukrajina je oficiálny názov štátu a svoju  

samostatnosť vyhlásila 24.8.1991 a tak prestala byť súčasťou Sovietskeho zväzu. Nezávislosť 

Ukrajiny bola potvrdená 1.12.1991, kedy bolo všeľudové referendum a súčasne aj prvé voľby 

prvého prezidenta nezávislej Ukrajiny. Za Rusko Jeľcin, za Bielorusko Šuškievič a za 

Ukrajinu nový prezident Leonid M. Kravčuk podpísali dohodu o zániku Sovietskeho zväzu. 

Oficiálne vznikol nový, suverénny štát – Ukrajina. Ukrajina je najväčším susedom Slovenskej 

republiky (Duleba, 2010, s. 158). 

Ukrajinu môžeme označiť za zvrchovaný, unitárny, demokratický a právny štát. Je to 

republika s polo prezidentským systémom  a s jednokomorovým parlamentom.  Je to tiež 

suverénny a nezávislý štát. Tak ako v Rusku sa štátna moc delí na  výkonnú, ktorú má 

prezident a vláda, zákonodarnú moc má parlament a súdnu moc majú súdy. Je to bohatá 

                                                 
108 Politický systém (politický režim) tvoria vzťahy medzi orgánmi, organizáciami, inštitúciami a ľuďmi daného 
štátu. Systém je určitý celok, vytvorený z viacerých elementov, ktoré vytvárajú novú, vyššiu kvalitu celku. 
V každom prostredí funguje systém, s ktorým na seba navzájom pôsobia a vymieňajú si informácie. Jeho 
podstatou je zachovanie stability, dynamická rovnováha a organizovanosť daného prostredia (Koganová, Liďak, 
1998, s.25). 
109 Semi-prezidentský systém: Prezident má reálnu výkonnú moc. Premiér vykonáva iba niektoré úlohy vlády. 
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krajina aj vďaka prírodným zdrojom, ktoré sú na jej území. Ukrajinu tvorí 27 

administratívnych jednotiek, Krymská autonómna republika, 24 oblastí a 2 mestá, ktoré majú 

osobitý štatút - Kyjev a Sevastopoľ. Je tam približne 47, 7 mil. obyvateľov. Úradný jazyk je 

ukrajinčina. Ukrajina je jedna z mála bývalých štátov sovietskeho zväzu, v ktorom ekonomika 

z roka na rok rastie.  

 

Poukázanie na právomoci prezidentov Ruskej federácie a Ukrajiny 

Prezident Ruskej federácie 

Za rozsiahle právomocí prezidenta RF sa pričinil B. Jeľcin a ústava z roku 1993. 

Funkcia prezidenta je obsiahnutá v štvrtej hlave v článkoch 80 – 93. Prezident je najvyšší 

predstaviteľ výkonnej moci, hlavou štátu, garantom ústavy RF, ľudských a občianskych práv 

a slobôd. Určuje hlavné línie vnútornej a zahraničnej politiky, pričom priamo zastupuje 

krajinu v zahraničí (hl. 4. čl. 80.). Prezidenta volia občania RF všeobecným, rovným a 

priamym volebným právom na základe tajného hlasovania. Volia ho najviac na dve po sebe 

nasledujúce štvorročné funkčné obdobia. Za prezidenta môže byť zvolený každý občan 

Ruskej federácie, ktorý má minimálne 35 rokov a žije aspoň 10 rokov na území Ruska. 

Funkčné obdobie prezidenta sa začína zložením sľubu, ktorý je daný ústavou Ruskej federácie 

(hl. 4. čl. 81-82).  Prezident od toho času začína s plnením svojich právomocí, ktoré má plniť 

po celé volebné obdobie.  

Právomoci prezidenta je možné rozdeliť do dvoch skupín, tak, ako o tom píše aj J. 

Svoboda vo svojej práci Politický systém Ruské federace – parlament, keď do prvej skupiny 

zaraďuje exekutívne právomoci a do druhej legislatívne právomoci (Svoboda, 2001).  Do 

prvej skupiny zaradíme, že prezident so súhlasom Štátnej dumy (dolná komora parlamentu) 

menuje predsedu vlády a tiež prijíma jeho demisiu. Na návrh predsedu  vlády menuje 

a odvoláva členov vlády, v ktorej má právo predsedať pri jej zasadaniach a tiež prijať 

rozhodnutie o jej odvolaní. Štátnej dume predkladá návrhy na menovanie, či odvolanie 

kandidátov do funkcie predsedu Centrálnej banky RF. Prezident predkladá návrhy kandidátov 

aj Rade federácie na funkcie sudcov Ústavného súdu RF, Najvyššieho súdu RF a  vyššieho 

arbitrážneho súdu RF. Menuje a odvoláva veliteľov ozbrojených síl a schvaľuje vojenskú 

doktrínu. Ďalej menuje a odvoláva svojich splnomocnených zástupcov a diplomatických 

zástupcov v zahraničí. Podieľa sa na formovaní svojej prezidentskej administratívy110 (hl. 4. 

                                                 
110 Prezidentská administratíva okrem viac ako 20 hlavných správ, správ a referátov zahŕňa aparát Bezpečnostnej 
rady RF, Rady obrany a Správy. Prezidentovi pomáha formulovať dekréty a zabezpečuje realizáciu štátnej 
politiky  (Minogue a kol., 2005, s. 218). 
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čl. 83.). Do druhej legislatívnej skupiny zaradíme právomoci, ktoré má prezident voči 

Federálnemu zhromaždeniu (Svoboda, 2001). Vyhlasuje voľby do štátnej dumy a tiež ju môže 

rozpustiť.  Jeho povinnosťou je každoročne vypracovať správu o stave krajiny RF, ktorej 

obsahom sú aj kroky vnútornej a zahraničnej politiky štátu a podať ju Federálnemu 

zhromaždeniu. Predkladá návrhy zákonov a podpisuje a vyhlasuje zákony prijaté Federálnym 

zhromaždením (hl. 4. čl. 84.). Bez podpisu prezidenta zákon nemôže vstúpiť do platnosti. Má 

právo suspenzívneho veta.  Ak prezident odmietne podpísať zákon, tak musí byť opätovne 

prerokovaný obidvoma komorami parlamentu. Pri súhlase dvoch tretín zo všetkých členov 

Rady federácie a poslancov Štátnej dumy musí byť zákon prezidentom podpísaný (Barát, 

2010, s. 153).  

Podieľa sa na riešení vzniknutých nezhôd medzi subjektmi a federálnou mocou, no ak 

daný problém nevie vyriešiť, tak ho posúva  súdu. Kým sa daný problém nevyrieši má právo 

pozastaviť rokovania (hl. 4. čl. 85.). V kompetencií prezidenta je riadenie zahraničnej politiky 

a s tým spojené rokovanie a podpisovanie medzinárodných zmlúv (hl. 4. čl. 86.). Je hlavný 

veliteľ ozbrojených síl a tiež je šéfom Bezpečnostnej rady RF. Vyhlasuje referendum, udeľuje 

vyznamenania a amnestie, vytvára a podpisuje zmluvy, vydáva výnosy a nariadenia, ktoré sú 

záväzné v celej RF, podmienkou je, že nemôžu byť v rozpore s federálnymi zákonmi. 

Nemôžeme zabudnúť na jeho právo vydávať dekréty, na ktoré parlament nemá právo veta. 

Keďže je veliteľom ozbrojených síl, tak je poverený aj jeho vrchným velením a v prípade 

potreby aj vyhlásením vojnového, či mimoriadneho stavu v krajine (Svoboda, 2001). 

Musíme poukázať na fakt, že prezident RF sa nezodpovedá žiadnemu orgánu za to, 

ako plní svoju funkciu. Rozsiahle prezidentove právomoci, ktoré definuje Ústava RF sú 

typické pre tzv. silného prezidenta. Barát v tejto súvislosti napísal, že zapojenie mechanizmov 

priamej demokracie (napr. vyzvať  obyvateľstvo s cieľom získať jeho podporu) a opakovaná 

realizácia tohto práva, môže viesť v RF ku konštituovaniu prezidentsko-plebiscitnej republiky 

(Barát, 2010, s. 154). Ak prezident pred ukončením volebného obdobia je nespôsobilý 

vykonávať svoju funkciu, abdikuje alebo je pozbavený funkcie111, vtedy ho zastúpi predseda 

vlády RF. Ten však nemôže rozpustiť štátnu dumu, vyhlásiť referendum, ani predkladať 

                                                 
111 Ústava Ruskej federácie obsahuje možnosti pozbavenia prezidenta jeho funkcie, avšak je poznačené značnou 
komplikovanosťou, ktorá spočíva v zložitosti, časovej náročnosti a ovplyvňovaní rozloženia politický síl 
v parlamente. Prezidenta môže zosadiť horná komora parlamentu ( Federálneho zhromaždenia ) a to za 
predpokladu obvinení (vlastizrada, ťažké zločiny), ktoré proti prezidentovi podá dolná komora parlamentu. 
Rozhodnutie o predložení obvinenia a  rozhodnutie o zosadení prezidenta musí byť prijaté 2/3 väčšinou 
poslancov oboch komôr. Podnet na rozhodnutie podáva najmenej tretina poslancov Štátnej dumy a špeciálna 
komisia Štátnej dumy tento podnet potvrdí. Toto obvinenie proti prezidentovi a celý proces s ním súvisiaci 
sprevádza rozhodnutie Najvyššieho súdu  Ústavného súdu (hl.4 čl. 93.). 
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návrhy zákonov. Do troch mesiacov sa musia uskutočniť nové voľby prezidenta (hl. 4. čl. 

92.). 

 

Prezident Ukrajiny 

Po získaní nezávislosti Ukrajiny sa prvé prezidentské voľby uskutočnili 1. decembra 

1991, no postavenie prezidenta v štáte nebolo nikde definované. Voľby vyhral L. Kravčuk, 

ktorý bol závislí od parlamentu a svoju funkciu začal vykonávať ako tzv. slabý prezident. 

Zmena nastala 14. februára 1992, kedy bol prijatý zákon o vnesení zmien a doplnkov do 

ústavy Ukrajiny z roku 1978. Zákon už obsahoval postavenie a právomocí prezidenta. Dňa 5. 

marca 1992 ukrajinský parlament vydal zákon o prezidentovi, ako o predstaviteľovi Ukrajiny 

(Duleba, 2010, s. 162-163). Na základe novely z roku 2004 prezident stratil časť svojich 

kompetencií v prospech vlády a jej predsedu. V rokoch 2005-2009 bolo obmedzené 

prijímanie politických rozhodnutí v štáte, spôsobené aj konfliktami medzi prezidentom V. 

Juščenkom a predsedníčkou vlády J. Tymošenkovou. Hneď na to, ako ústavný súd vyhlásil, 

že zákon z roku 2004, ktorý odoberal prezidentovi mnohé právomocí, nie je v súlade 

s ústavou, tak 7.10.2010 ukrajinský parlament schválil zákon posilňujúci prezidentove 

právomoci, ktoré sa týkajú najmä vládneho kabinetu. Dal prezidentovi právo vymenovať 

premiéra, ktorého musí schváliť nadpolovičná väčšina poslancov a ministrov. Taktiež má 

právo odvolávať všetkých členov kabinetu, vrátane premiéra (Latta, 2010). V Ukrajine má 

prezident najvýznamnejšie postavenie v politickom systéme. 

Prezident je hlavou štátu, garantom štátnej suverenity a  územnej nedeliteľnosti 

Ukrajiny a ľudských a občianskych práv a slobôd (hl. 5. čl. 102.). Volia ho občania Ukrajiny 

všeobecným, rovným a priamym volebným právom na základe tajného hlasovania. Volia ho 

najviac na dve po sebe nasledujúce päťročné funkčné obdobia. Za prezidenta môže byť 

zvolený každý občan Ukrajiny, ktorý má minimálne 35 rokov, žije aspoň 10 rokov na území 

Ruska, má aktívne volebné právo a ovláda ukrajinčinu. Nesmie mať iný reprezentatívny 

mandát a vykonávať inú platenú funkciu. Voľby sa konajú v poslednú nedeľu v októbri, keď 

končí funkčné obdobie bývalého prezidenta (hl. 5. čl. 103.).  ,,V porovnaní s predchádzajúcim 

prezidentským režimom, prezident síce stratil veľa priamych výkonných kompetencií, ale 

zároveň získal veľa možností blokovať vládnu politiku.“ (Duleba, 2010, s. 196). Na základe 

novelizovanej ústavy môže prezident spomaliť legislatívny proces tým, že posunie vládne 

návrhy a rozhodnutia na preskúmanie Ústavnému súdu ešte pred tým, ako sa dostanú na 

hlasovanie do parlamentu. Ak Najvyššia  rada schváli zákon, ukrajinský prezident má 15 dní 

na to, aby daný návrh zákona podpísal a vyhlásil, alebo ho vráti s pripomienkami. Má právo 
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suspenzívneho veta, no ak Najvyššia rada návrh zákona opäť schváli 2/3 (kvalifikovanou) 

väčšinou, prezident ho musí podpísať a následne vyhlásiť do 10 dní. (Duleba, 2010, s. 196). 

 Je vrchným veliteľom ozbrojených síl, vyhlasuje vojnu a celoštátny výnimočný stav. 

Prezident zaisťuje nezávislosť a národnú bezpečnosť štátu, pričom mu pomáha Rada národnej 

bezpečnosti a obrany, ktorej predsedá a ktorá kontroluje orgány výkonnej moci. Jeho 

povinnosťou je každoročne vypracovať správu o stave Ukrajiny, ktorej obsahom sú aj kroky 

vnútornej a zahraničnej politiky štátu a podať ju najvyššej rade Ukrajiny. Prezident riadi 

zahraničnú politiku štátu, reprezentuje štát v zahraničí a podpisuje medzinárodné zmluvy (hl. 

5. čl. 106.). 

Prezident Ukrajiny má rozsiahle právomoci. Okrem právomocí menovať a odvolávať 

členov vlády, ktoré získal v roku 2010, môže tiež rušiť akékoľvek rozhodnutia vlády a akty 

Rady ministrov Autonómnej republiky Krym.  Na návrh premiéra sa podieľa na zakladaní 

a rušení ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Vláda prezidentovi zodpovedá za 

svoju činnosť. Ak vláde vysloví parlament nedôveru, prezident ho má právo rozpustiť a musí 

vypísať nové voľby. Podpisuje všetky zákony prijaté v parlamente, pričom má právo veta. 

Prezident má tiež právo rozpustiť parlament keď neschváli štátny rozpočet a ak sa nezačne 

jeho pravidelné rokovanie112 (hl. 5. čl. 106.). Vyhlasuje referendum, udeľuje milosť a v súlade 

s ústavou a zákonmi vydáva normatívne právne akty. Vydáva dekréty a výnosy, takže má 

právo zákonodarnej iniciatívy. Menuje a odvoláva veľvyslancov v iných štátoch. Ďalej 

menuje 1/3 sudcov na päťročné obdobie a polovicu členov rady Národnej banky Ukrajiny. 

V jeho kompetencií je aj menovanie a odvolanie generálneho prokurátora. Dáva súhlas 

k prijatiu občianstva a strate občianstva. V jeho kompetencií je tiež rušenie grantov (hl. 5. čl. 

106.).  Tak ako v Ruskej federácií, aj na Ukrajine môže byť prezident pozbavený113 svojej 

funkcie prostredníctvom impeachmentu. 

 

 

 

                                                 
112 Ústavou je rokovanie je stanovené dvakrát do roka. 1. rokovanie  sa musí uskutočniť prvý utorok vo februári 
a 2. rokovanie má byť prvý utorok v septembri  (Duleba, Ukrajina. In: Liďák a kol., Politické systémy, 2010, s. 
194). 
113 Ústava obsahuje možnosť pozbavenia funkcie prezidenta, avšak je sprevádzané viacerými komplikáciami. 
Tento proces musia iniciovať poslanci Najvyššej rady. Tá zriadi vyšetrovaciu komisiu, ktorej úlohou je predložiť 
získané výsledky parlamentu. Ak sa obvinenia voči prezidentovi potvrdia, prípad sa posúva Ústavnému súdu, čo 
je však sprevádzané 2/3 väčšinou  všetkých poslancov. V prípade, že je prezident uznaný vinným , tak sa o jeho 
odvolaní hlasuje v parlamente (môže a nemusí), kde je potrebný súhlas ¾ poslancov. Predstavuje to vysoké 
kvórum, čo znamená, že prezident Ukrajiny je prakticky neodvolateľný ( Staňková, 2006). 
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Základné rozdiely medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou 

Prvý zásadný rozdiel medzi RF a Ukrajinou spočíva v tom, že štátoprávne 

usporiadanie v Rusku je federácia a naopak v Ukrajine je to unitárny štát. Pre RF ako zložený 

štát, je príznačná dvojitá sústava najvyšších štátnych orgánov. Právomoci a kompetencie sú 

rozdelené medzi orgány zloženého štátu a členské štáty. Pre unitárny štát je charakteristická 

jednotná a jediná sústava najvyšších štátnych orgánov. Na túto sústavu nadväzuje sústava 

miestnych štátnych orgánov. V tejto súvislosti môžeme porovnať administratívne členenie 

obidvoch štátov. RF tvorí 83 subjektov, 21 republík, 9 krajov, 46 oblastí, 1 autonómna oblasť, 

4 autonómne okruhy a dve federálne mestá – Moskva a Sankt Peterburg a Ukrajinu tvorí 27 

administratívnych jednotiek, Krymská autonómna republika, 24 oblastí a 2 mestá, ktoré majú 

osobitý štatút - Kyjev a Sevastopoľ. Forma vlády je v RF parlamentno – prezidentská 

a v Ukrajine je viac parlamentná, aj keď v poslednom období už tiež nadobudla označenie 

republika s polo prezidentským systémom.  

Čo sa týka výkonnej moci, funkčné obdobie prezidenta v RF je šesť rokov a na 

Ukrajine päť rokov. Prezident RF disponuje rozsiahlejšími právomocami na rozdiel od 

prezidenta Ukrajiny, ktorému právomoci taktiež ako prezidentovi RF zabezpečujú 

dominantné postavenie v štáte. Neobmedzená sila prezidentov vyplýva z toho, že môžu 

vládnuť prostredníctvom dekrétov a môžu suplovať prácu parlamentu. To znamená, že 

prezident podpíše nejaký dekrét, ten sa týmto stáva záväznou a platnou normou na celom 

území krajiny a je rovnocenný so všetkými ostatnými zákonmi. Odvolanie prezidentov je 

v obidvoch štátoch veľmi problematické a na rozdiel od RF, na Ukrajine nie je rozpracovaná 

presná procedúra jeho odvolania. Prezidentské voľby v RF sprevádzal fakt, že do čela štátu sa 

vždy postavil človek blízky končiacemu prezidentovi, čo sa nedá povedať o prezidentoch 

v Ukrajine. V tejto súvislosti môžeme poznamenať, že v politickom systéme RF prevažujú 

interpersonálne vzťahy. Vláda RF a vláda Ukrajiny sa zodpovedá prezidentovi a parlamentu. 

Na čele vlády v RF je Vladimír Putin a v Ukrajine je to Mykola Azarov. Vláda RF pozostáva 

z 18 ministerstiev a vláda Ukrajiny je tvorená zo 16 ministerstiev. V obidvoch štátoch 

prezident menuje premiéra, ktorého musí schváliť parlament, no keďže je v RF parlament 

dvojkomorový, súhlas dáva dolná komora- Štátna duma, na rozdiel od Ukrajiny kde je 

parlament jednokomorový. V zákonodarnej moci zohráva parlament významnú úlohu, ale 

rozsah tohto príspevku nám už nedovoľuje priblížiť ostatné zložky moci, okrem výkonnej.   
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Záver 

V príspevku sme rozanalyzovali výkonnú moc štátov Ruska a Ukrajiny.  Predstavili 

sme dva najvýznamnejšie post sovietske štáty, priblížili sme právomoci jednotlivých 

prezidentov a  funkcie obidvoch vlád. V Rusku a v Ukrajine je semi-prezidentský systém, čo 

znamená, že prezident má skutočnú výkonnú moc, pričom premiér vykonáva niektoré úlohy 

vlády. Predstavili sme a porovnali výkonné zložky moci, čím sme splnili stanovený cieľ 

príspevku. Na otázku, ktorá bola položená v úvode a síce, či je možné prezidentov Ruskej 

federácie a Ukrajiny označiť za silných prezidentov a nakoľko sú ich právomocí odlišné, sme 

dospeli k odpovedi. V súčasnosti prezidenti kumulujú výkonnú a čiastočne aj legislatívnu 

moc. Menujú a odvolávajú najvyšších predstaviteľov výkonnej moci a vydávajú dekréty, 

v dôsledku čoho majú v štátoch dominantné postavenie. Dospeli sme k záveru, že obidvaja 

prezidenti sú tzv. silnými prezidentmi. Ak porovnáme ich právomoci, tak prezident Ruska má 

v rukách viacej právomoci a keďže môže blokovať stanoviská Rady federácie a Štátnej dumy 

a nezodpovedá sa žiadnemu orgánu za pnenie svojich právomocí, má v Rusku dominantnejšie 

postavenie ako prezident v Ukrajine. V Ukrajine za niektoré úlohy prezidenta spolu 

zodpovedá aj premiér. V dôsledku toho, sa Ruská federácia viac približuje prezidentskému 

systému. Je to dôsledok aj Oranžovej revolúcie, ktorá ukrajinskému prezidentovi odobrala 

časť právomocí a preniesla ich na parlament. 7. októbra 2010 bola časť právomoci 

prezidentovi vrátená. Týka sa to najmä vládneho kabinetu, kde má prezident právo menovať 

a odvolávať jeho členov.  

Ukrajina a najmä Ruská federácia dodnes vystupujú ako jedny z najsilnejších 

politických subjektov moci a preto ich politické systému zohrávajú v medzinárodnom dianí 

dôležitú úlohu. Venovanie sa ich politickým systémom nám preto ozrejmilo dôležité  

skutočnosti a nové poznatky. 
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