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АНОТАЦІЯ 

 

Войчук А.Ю. Особливості інституту президентства за різних форм 

республіканського правління. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю 052 “Політологія”. 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

Глава держави посідає чільне місце в системі вищих органів державної 

влади і справляє на їх формування та функціонування визначальний вплив. 

Роль президента в системі органів державної влади і в країні загалом значною 

мірою залежить від того, якою саме є форма республіканського правління – 

президентською, парламентарною чи змішаною. Конституційний статус 

(інститут) президента, а отже, і роль президента у здійсненні державної влади, 

залежить від форми республіканського правління. Досягнення цієї мети і 

розв’язання зумовлених нею завдань є особливо важливими для України, 

оскільки узагальнення зарубіжного досвіду формування і функціонування 

інституту президентства дає змогу удосконалювати такий інститут в нашій 

країні. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлюється 

реформуванням інституту президента у відповідності з об’єктивними 

вимогами, які висуваються до нього у зв’язку з політико-правовими змінами у 

державному житті України, а також виникають у процесі пошуку оптимальної 

для країни форми республіканського правління. 

Метою дисертаційного дослідження є виокремити, розкрити зміст та 

з’ясувати особливості функціонування інституту президентства за різних 

форм республіканського правління. Об’єктом дисертаційного дослідження є 

інститут президентства як сукупність юридичних норм, що визначає статус 
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президента як глави держави за республіканської форми правління. 

Предметом дослідження виступають особливості інституту президентства за 

різних форм республіканського правління. 

Дисертація є першим комплексним політологічним дослідженням 

інституту президентства за різних форм республіканського правління. У 

межах проведеного дослідження отримано наступні результати, що 

відзначаються науковою новизною і виносяться на захист: 

уперше: 

- дано авторське визначення та розмежування понять “інститут 

президентства” та “інститут президента”. Інститут президентства – це 

сукупність конституційних норм, що визначають місце і роль президента в 

системі органів державної влади у державах з республіканською формою 

правління, а інститут президента – це система конституційно-правових норм, 

що визначає статус президента в системі органів державної влади в окремо 

взятій країні. Поняття “інститут президентства” є ширшим за своїм змістом 

від поняття “інститут президента”, оскільки охоплює як загальні 

характеристики конституційного статусу президента як глави держави в 

різних країнах, так і статус президента в окремій країні. Конституційний 

статус президента є частиною інституту президента. Конституційний статус 

президента – це сукупність закріплених в основному законі його функцій, 

повноважень і форм відповідальності, а інститут президента – це система 

конституційно-правових норм, що визначає конституційно-правовий статус 

президента в системі органів державної влади в окремо взятій країні. 

Дослідження інституту президента в конституціях країн має здійснюватися з 

урахуванням загальних характеристик інституту президентства; 

- на прикладі груп держав з президентською, парламентарною і змішаною 

формами республіканського правління здійснено порівняльний аналіз 

особливостей функціонування інституту президентства і встановлено, що: у 

президентських республіках президент є главою держави і главою виконавчої 
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влади. Він наділяється широкими і реальними владними повноваженнями в 

усіх сферах державної діяльності. Водночас жорсткий поділ державної влади, 

на якому ґрунтується ця форма республіканського правління, обмежує 

можливості впливу президента на парламент, а розклад партійно-політичних 

сил у парламенті за результатами чергових чи позачергових парламентських 

виборів може призводити як до невиправданого розширення можливостей 

реального впливу президента на парламент – у разі, якщо партія президента 

переважає у парламенті, так і до загострення суперечностей між президентом 

і парламентом – у разі, якщо у парламенті переважають опозиційні щодо 

президента політичні сили (розділене правління); у парламентарних 

республіках президент є тільки главою держави. Він не відіграє істотної ролі 

в державі, оскільки реально його повноваження здійснюються урядом через 

інститут контрасигнатури. Основні функції президента полягають у 

представництві держави, політичному арбітражі між різними гілками 

державної влади, уособленні державної єдності, інтеграції нації; у змішаних 

республіках президент є главою держави і формально і реально – за 

конституційними формулюваннями, або тільки реально – через 

підпорядкування йому уряду - главою виконавчої влади. У президентсько-

парламентарній республіці президент відіграє визначальну роль у формуванні 

і функціонуванні уряду, а у парламентарно-президентській республіці така 

роль належить парламенту. Відповідно незалежно від конституційних 

формулювань щодо ідентифікації президента з виконавчою владою у першому 

випадку він фактично її очолює, у другому – повноваження у сфері виконавчої 

влади розподіляються між президентом та урядом; 

- проаналізовано особливості інституту президента в пострадянських 

президентських республіках, які  полягають у конституційному наділені 

президента широкими повноваженнями у сфері як виконавчої, так і 

законодавчої влади, за рахунок послаблення уряду і парламенту. Президенту 

належить визначальна роль у формуванні уряду за номінальної участі 
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парламенту або взагалі без такої, право законодавчої ініціативи, право 

розпуску парламенту. Прослідковується посилення авторитарних тенденцій у 

функціонуванні інституту президента; 

поглиблено дослідження: 

- еволюції інституту президентства та з’ясовано, що становлення цього 

інституту залежало від специфіки соціально-економічного, політичного, 

культурного та правового розвитку кожної конкретної держави. Водночас 

утвердженню інституту президентства сприяли і деякі спільні закономірності 

суспільно-правової еволюції. Це, зокрема, необхідність представництва 

держави як усередині країни, так і на міжнародній арені, та потреби в 

посиленні виконавчої влади; 

- етапів становлення інституту президента в Україні: від статусу 

президента парламентарно-президентської республіки (згідно з законами 

України “Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін 

та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР” від 5 липня 

1991 року № 1293-ХІІ, “Про Президента Української РСР” від 5 липня 1991 

року № 1295-ХІІ, “Про вибори Президента Української РСР” від 5 липня 1991 

року № 1297-ХІІ) через статус президента президентської республіки (згідно з 

Конституційним Договором між Верховною Радою України та Президентом 

України “Про основні засади організації і функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 

України” від 8 червня 1995 року) і статусу президента президентсько-

парламентарної республіки (згідно з Конституцією України від 28 червня 1996 

року) до статусу президента парламентарно-президентської республіки 

(згідно з Законом України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 

грудня 2004 року № 2222-IV) (з поверненням до статусу президента 

президентсько-парламентарної республіки згідно з рішенням 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 
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(конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури 

внесення змін до Конституції України) від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 

і поновленням статусу президента парламентарно-президентської республіки 

Законом України “Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України” від 21 лютого 2014 року № 742-VII); 

набуло подальшого обґрунтування: 

- положення про доцільність переходу до запровадження парламентарної 

форми республіканського правління в Україні, яка передбачає обмеження 

конституційних повноважень Президента України. Перехід до парламентарної 

форми правління, на нашу думку, передбачає: послаблення права вето 

президента щодо прийнятих Верховною Радою України законів, яке може 

бути подоланим більшістю голосів від конституційного складу Верховної 

Ради України; контрасигнування більшості актів Президента України 

Прем’єр-міністром України та міністрами; призначення Верховною Радою 

України Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України за 

поданням не Президента України, а Прем’єр-міністра України; обмеження 

права законодавчої ініціативи Президента України тільки тими питаннями, які 

стосуються сфер національної безпеки, оборони і міжнародних відносин; 

призначення голів місцевих державних адміністрацій на посаду і звільнення з 

посади не Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, а 

Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що політико-

правові положення та висновки роботи можуть бути використанні у 

подальшому реформуванні положень Конституції України щодо 

конституційно-правового статусу Президента України. Результати наукового 

дослідження також можуть бути використані у викладанні навчальних 

політологічних і політико-правових дисциплін. 
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ABSTRACT 

 

Voichuk A.Yu. The features of the institute of presidency in the different forms 

of republican government. – Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Doctor of Philosophy by field of study 05 

“Social and behavioral sciences” in specialty 052 “Political Science”. - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. - Taras Shevchenko National University 

of Kyiv. Kyiv, 2020. 

The head of state occupies a prominent place in the system of higher state 

authority and exerts a decisive influence on their formation and functioning. In the 

country the role of the president in the system of public authority depends on what 

form of republican government is the presidential, the parliamentary or the semi-

presidential. The constitutional status (the institute) of the president and the role of 

the president, in the exercise of state power, depends on the form of republican 

government. Achieving this goal and solving the tasks are especially important for 

Ukraine, as the generalization of foreign experience in the formation and functioning 

of the institute of presidency makes it possible to improve such an institute in our 

country. 

The relevancy of the dissertation is coordinated to the reform of the president`s 

institute in accordance with the objective requirements for it in connection with 

political and legal changes in state life of Ukraine, as well as arise in the process of 

finding the optimal form of republican government. 

The purpose of the dissertation is to single out, reveal the content and find out 

the peculiarities of the functioning of the institute of presidency under the different 

forms of republican government. The object of the dissertation is the institute of 

presidency as a set of legal norms that determines the status of the president as the 

head of state under the republican form of government. The subject of the study are 
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the features of the institute of presidency in the different forms of republican 

government. 

The dissertation is the first complex political science research of the institute 

of presidency under the different forms of republican government. Within the 

framework of the conducted research the following results were obtained, which are 

marked by scientific novelty and are submitted for defense: 

 for the first time: 

- the author's definition and delimitation of the concepts “the institute of 

presidency” and “the president’s institute” is given. The institute of presidency is a 

set of constitutional norms that determine the place and role of the president in the 

system of public authority in states with a republican form of government, and the 

president’s institute is a system of constitutional law that determines the status of 

the president in the system of public authority in a particular country. The concept 

of “the institute of presidency” is broader in meaning than the concept of “the 

president’s institute”, as it covers both the general characteristics of the 

constitutional status of the president as the head of state in different countries and 

the status of the president in a particular country. The constitutional status of the 

president is a part of the president’s institute. The constitutional status of the 

president is a set of functions, powers and forms of responsibility enshrined in the 

basic law, and the president’s institute is a system of constitutional and legal norms 

that determines the constitutional and legal status of the president in the system of 

public authority in a particular country. The study of the president’s institute in the 

constitutions of countries should be carried out taking into account the general 

characteristics of the institute of presidency; 

- on the example of the groups of states with presidential, parliamentary and 

semi-presidential forms of republican government, the comparative analysis of 

peculiarities of the functioning of the institute of presidency is carried out and found 

that: in presidential republics, the president is the head of state and the head of the 

executive branch. He has the broad and real power in all spheres of state activity. At 
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the same time, the rigid division of state power on which this form of republican 

government is based limits the president's influence on the parliament. The 

distribution of party-political forces in the parliament as a result of regular or early 

parliamentary elections can lead to unjustified expansion of the president's real 

influence, if the party of the president prevails in the parliament, and before the 

aggravation of the contradictions between the president and the parliament, if the 

parliament is dominated by political forces opposed to the president (the divided 

government); in parliamentary republics, the president is only the head of state. He 

does not play a significant role in the state, because in reality his powers are 

exercised by the government through the institution of countersignature. The main 

functions of the president are to represent the state, political arbitration between 

different branches of government, the personification of state unity, the integration 

of the nation; in semi-presidential republics, the president is the head of state, both 

formally and in reality, according to constitutional wording, or only in reality, 

through the subordination of the government to the head of the executive branch. In 

a presidential-parliamentary republic, the president plays a decisive role in the 

formation and functioning of the government, and in a parliamentary-presidential 

republic, such a role belongs to the parliament. Accordingly, regardless of the 

constitutional wording on the identification of the president with the executive, in 

the first case he actually heads it, in the second - the powers in the executive branch 

are divided between the president and the government; 

- the peculiarities of the president’s institute in the post-Soviet presidential 

republics are analyzed, which consist in the constitutional investment of the 

president with broad powers in the sphere of both executive and legislative power, 

due to the weakening of the government and parliament. The president has a decisive 

role in forming the government with the nominal participation of the parliament or 

without it, the right of legislative initiative, the right to dissolve parliament. There is 

a strengthening of authoritarian tendencies in the functioning of the president’s 

institute; 
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in-depth study: 

- the evolution of the institute of presidency and it was found that the formation 

of this institute depended on the specifics of socio-economic, political, cultural and 

legal development of each state. At the same time, some common patterns of social 

and legal evolution contributed to the establishment of the institute of presidency. In 

particular, these are the need to represent the state both domestically and 

internationally, and the need to strengthen the executive branch; 

- the stages of formation of the president’s institute in Ukraine: from the status 

of the President of the parliamentary-presidential republic ( an according to the laws 

of Ukraine “On the establishment of the post of the President of the Ukrainian SSR 

and amendments to the Constitution (Basic Law) of the Ukrainian SSR” of July 5, 

1991 № 1293-XII , “About the President of the Ukrainian SSR” of July 5, 1991 № 

1295-XII, “On Elections of the President of the Ukrainian SSR” of July 5, 1991 № 

1297-XII) through the status of the President of the presidential republic (an 

according to the Constitutional Treaty between the Verkhovna Rada of Ukraine and 

the President of Ukraine “On basic principles of organization and functioning of 

state power and local self-government in Ukraine for the period before the adoption 

of the new Constitution of Ukraine” of June 8, 1995) and the status of the President 

of the presidential-parliamentary republic (an according to the Constitution of 

Ukraine of June 28, 1996) to the status of the President of the parliamentary-

presidential republic (an according to the Law of Ukraine “About the modification 

of the Constitution of Ukraine” of December 8, 2004 № 2222-IV) (with return to the 

status of the President of the presidential-parliamentary republic in accordance with 

the decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional 

petition of 252 deputies of Ukraine on compliance with the Constitution of Ukraine 

(the constitutionality) with the Law of Ukraine “About the modification of the 

Constitution of Ukraine” of December 8, 2004 № 2222-IV (a case on observance of 

the procedure for amending the Constitution of Ukraine) of September 30, 2010 № 

20-rp / 2010 and renewal of the status of the President of the parliamentary-
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presidential republic by the Law of Ukraine “About restoration of action of separate 

provisions of the Constitution of Ukraine” of February 21, 2014 № 742-VII); 

acquired further justification: 

- the provision on the expediency of the transition to the introduction of a 

parliamentary republic in Ukraine, which provides for the restriction of the 

constitutional powers of the President of Ukraine. The transition to a parliamentary 

republic, in our opinion, involves: the weakening the president's veto on laws passed 

by the Verkhovna Rada of Ukraine, which can be overcome by a majority vote of 

the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine; the 

countersigning of most acts of the President of Ukraine by the Prime Minister of 

Ukraine and ministers; the appointment by the Verkhovna Rada of Ukraine of the 

Minister of Defense of Ukraine and the Minister of Foreign Affairs of Ukraine on 

the proposal not of the President of Ukraine but of the Prime Minister of Ukraine; 

the restricting the right of legislative initiative of the President of Ukraine only to 

those issues that relate to the spheres of national security, defense and international 

relations; the appointment of heads of local state administrations to office and 

dismissal not by the President of Ukraine on the proposal of the Cabinet of Ministers 

of Ukraine, but by the Cabinet of Ministers of Ukraine on the proposal of the Prime 

Minister of Ukraine. 

The practical significance of the obtained results is that the political and legal 

provisions and conclusions of the work can be used in further reforming the 

provisions of the Constitution of Ukraine on the constitutional and legal status of the 

President of Ukraine. The results of scientific research can also be used in the 

teaching of political science and legal disciplines. 

Key words: president, president`s institute, institute of presidency, presidential 

republic, parliamentary republic, semi-presidential republic, post-Soviet presidential 

republic, President of Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У становленні в Україні правової, 

демократичної, соціальної держави провідна роль належить президенту, який 

є главою держави, гарантом її суверенітету, територіальної цілісності, 

забезпечення прав людини і громадянина. 

Становлення інституту президентства – досить тривалий історичний 

процес, при його формуванні та функціонуванні необхідне врахування всього 

позитивного, що є у правовому регулюванні даного інституту в інших 

державах світу. Спроби копіювання зарубіжних моделей організації державної 

влади, включаючи інститут президентства, без належного наукового 

обґрунтування, врахування національного досвіду державного будівництва і 

критичної оцінки власних можливостей при забезпеченні побудови 

суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, спричинили 

проблеми у функціонуванні системи органів державної влади в Україні. Це 

викликає необхідність дослідження інституту президента як в Україні, так і в 

інших державах світу. 

Заснування в системі державної влади України поста президента 

розпочало новий етап у розвитку української державності та розглядалося 

його творцями як один із засобів вирішення нагальних проблем українського 

суспільства. Але саме по собі заснування поста президента в тій або іншій 

державі, в тій чи іншій формі, ще не означає завершеного виникнення певної 

форми інституту президента з усіма властивими йому в світовій практиці 

законодавчими й адміністративними актами, сталою політичною практикою, 

тісними взаємозв’язками з іншими політичними інститутами і суспільством у 

цілому.  

Введення інституту президента в Україні не розв’язало всіх проблем 

влади. Ним було передбачено не баланс, а скоріше конфліктність виконавчої 

та законодавчої влади, що негативно впливає на дієздатність держави. Так 
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виникла необхідність в конституційній реформі, яка проводиться в Україні 

вже тривалий час, набула перманентності і потребує свого завершення. Тому 

реформування Основного Закону створює можливість внесення коректив в 

організацію та діяльність як Президента України, так і структурних елементів 

механізму реалізації ним своїх повноважень. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлюється 

реформуванням інституту президента у відповідності з об’єктивними 

вимогами, які висуваються до нього у зв’язку з політико-правовими змінами у 

державному житті України, а також виникають у процесі пошуку оптимальної 

для країни форми республіканського правління. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в межах комплексної наукової програми 

“Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації” та науково-дослідної теми філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка № 11БФ041-01 

“Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі 

міжнародних освітньо-наукових стандартів”. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

виокремити, розкрити зміст та з’ясувати особливості функціонування 

інституту президентства за різних форм республіканського правління. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань 

дослідження: 

- визначити та розмежувати зміст понять “інститут президентства” та 

“інститут президента”; 

- простежити виникнення та еволюцію інституту президентства в 

зарубіжних країнах; 

- з’ясувати основні особливості конституційного статусу президента як 

глави держави; 
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- виокремити та охарактеризувати особливості інституту президентства у 

президентській республіці; 

- з’ясувати основні особливості інституту президентства у 

парламентарній республіці; 

- виявити та охарактеризувати особливості інституту президентства за 

змішаної форми республіканського правління; 

- визначити особливості становлення та функціонування інституту 

президента на різних етапах розбудови демократичної державності в сучасній 

Україні. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є інститут президентства як 

сукупність юридичних норм, що визначає статус президента як глави держави 

за республіканської форми правління. 

Предметом дослідження виступають особливості інституту 

президентства за різних форм республіканського правління. 

Основними методами дисертаційного дослідження є системний, 

структурно-функціональний, інституціональний, порівняльний та конкретно-

історичний. Системний підхід і структурно-функціональний метод як одна з 

форм його застосування використовуються в аналізі системи вищих органів 

сучасної демократичної держави. Інституціональний метод, який передбачає 

виокремлення й аналіз тієї чи тією мірою формалізованих явищ і процесів 

політичного життя суспільства, застосовується для виокремлення й аналізу 

інституту президентства. Порівняльний метод застосовується в аналізі та 

узагальненні досвіду функціонування інституту президентства в зарубіжних 

країнах та в Україні, а конкретно-історичний – в аналізі процесів становлення 

та трансформації інституту президента в Україні в роки розбудови незалежної 

демократичної державності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим комплексним політологічним дослідженням інституту 

президентства за різних форм республіканського правління. У межах 
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проведеного дослідження отримано наступні результати, що відзначаються 

науковою новизною і виносяться на захист: 

уперше: 

- дано авторське визначення та розмежування понять “інститут 

президентства” та “інститут президента”. Інститут президентства – це 

сукупність конституційних норм, що визначають місце і роль президента в 

системі органів державної влади у державах з республіканською формою 

правління, а інститут президента – це система конституційно-правових норм, 

що визначає статус президента в системі органів державної влади в окремо 

взятій країні. Поняття “інститут президентства” є ширшим за своїм змістом 

від поняття “інститут президента”, оскільки охоплює як загальні 

характеристики конституційного статусу президента як глави держави в 

різних країнах, так і статус президента в окремій країні. Конституційний 

статус президента є частиною інституту президента. Конституційний статус 

президента – це сукупність закріплених в основному законі його функцій, 

повноважень і форм відповідальності, а інститут президента – це система 

конституційно-правових норм, що визначає конституційно-правовий статус 

президента в системі органів державної влади в окремо взятій країні. 

Дослідження інституту президента в конституціях країн має здійснюватися з 

урахуванням загальних характеристик інституту президентства; 

- на прикладі груп держав з президентською, парламентарною і змішаною 

формами республіканського правління здійснено порівняльний аналіз 

особливостей функціонування інституту президентства і встановлено, що: у 

президентських республіках президент є главою держави і главою виконавчої 

влади. Він наділяється широкими і реальними владними повноваженнями в 

усіх сферах державної діяльності. Водночас жорсткий поділ державної влади, 

на якому ґрунтується ця форма республіканського правління, обмежує 

можливості впливу президента на парламент, а розклад партійно-політичних 

сил у парламенті за результатами чергових чи позачергових парламентських 
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виборів може призводити як до невиправданого розширення можливостей 

реального впливу президента на парламент – у разі, якщо партія президента 

переважає у парламенті, так і до загострення суперечностей між президентом 

і парламентом – у разі, якщо у парламенті переважають опозиційні щодо 

президента політичні сили (розділене правління); у парламентарних 

республіках президент є тільки главою держави. Він не відіграє істотної ролі 

в державі, оскільки реально його повноваження здійснюються урядом через 

інститут контрасигнатури. Основні функції президента полягають у 

представництві держави, політичному арбітражі між різними гілками 

державної влади, уособленні державної єдності, інтеграції нації; у змішаних 

республіках президент є главою держави і формально і реально – за 

конституційними формулюваннями, або тільки реально – через 

підпорядкування йому уряду - главою виконавчої влади. У президентсько-

парламентарній республіці президент відіграє визначальну роль у формуванні 

і функціонуванні уряду, а у парламентарно-президентській республіці така 

роль належить парламенту. Відповідно незалежно від конституційних 

формулювань щодо ідентифікації президента з виконавчою владою у першому 

випадку він фактично її очолює, у другому – повноваження у сфері виконавчої 

влади розподіляються між президентом та урядом; 

- проаналізовано особливості інституту президента в пострадянських 

президентських республіках, які  полягають у конституційному наділені 

президента широкими повноваженнями у сфері як виконавчої, так і 

законодавчої влади, за рахунок послаблення уряду і парламенту. Президенту 

належить визначальна роль у формуванні уряду за номінальної участі 

парламенту або взагалі без такої, право законодавчої ініціативи, право 

розпуску парламенту. Прослідковується посилення авторитарних тенденцій у 

функціонуванні інституту президента; 

поглиблено дослідження: 
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- еволюції інституту президентства та з’ясовано, що становлення цього 

інституту залежало від специфіки соціально-економічного, політичного, 

культурного та правового розвитку кожної конкретної держави. Водночас 

утвердженню інституту президентства сприяли і деякі спільні закономірності 

суспільно-правової еволюції. Це, зокрема, необхідність представництва 

держави як усередині країни, так і на міжнародній арені, та потреби в 

посиленні виконавчої влади; 

- етапів становлення інституту президента в Україні: від статусу 

президента парламентарно-президентської республіки (згідно з законами 

України “Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін 

та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР” від 5 липня 

1991 року № 1293-ХІІ, “Про Президента Української РСР” від 5 липня 1991 

року № 1295-ХІІ, “Про вибори Президента Української РСР” від 5 липня 1991 

року № 1297-ХІІ) через статус президента президентської республіки (згідно з 

Конституційним Договором між Верховною Радою України та Президентом 

України “Про основні засади організації і функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 

України” від 8 червня 1995 року) і статусу президента президентсько-

парламентарної республіки (згідно з Конституцією України від 28 червня 1996 

року) до статусу президента парламентарно-президентської республіки 

(згідно з Законом України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 

грудня 2004 року № 2222-IV) (з поверненням до статусу президента 

президентсько-парламентарної республіки згідно з рішенням 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури 

внесення змін до Конституції України) від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 

і поновленням статусу президента парламентарно-президентської республіки 
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Законом України “Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України” від 21 лютого 2014 року № 742-VII); 

набуло подальшого обґрунтування: 

- положення про доцільність переходу до запровадження парламентарної 

форми республіканського правління в Україні, яка передбачає обмеження 

конституційних повноважень Президента України. Перехід до парламентарної 

форми правління, на нашу думку, передбачає: послаблення права вето 

президента щодо прийнятих Верховною Радою України законів, яке може 

бути подоланим більшістю голосів від конституційного складу Верховної 

Ради України; контрасигнування більшості актів Президента України 

Прем’єр-міністром України та міністрами; призначення Верховною Радою 

України Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України за 

поданням не Президента України, а Прем’єр-міністра України; обмеження 

права законодавчої ініціативи Президента України тільки тими питаннями, які 

стосуються сфер національної безпеки, оборони і міжнародних відносин; 

призначення голів місцевих державних адміністрацій на посаду і звільнення з 

посади не Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, а 

Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

політико-правові положення та висновки роботи можуть бути використанні у 

подальшому реформуванні положень Конституції України щодо 

конституційно-правового статусу Президента України. Результати наукового 

дослідження також можуть бути використані у викладанні навчальних 

політологічних і політико-правових дисциплін.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження здійснювалася на 

міжнародних науково-практичних конференціях: “Сучасні тенденції в історії, 

соціології, політології та філософії” (м. Львів, 21-22 вересня 2018 р.); 

“Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук” (м. 

Одеса, 19-20 жовтня 2018 р.); міжнародних наукових конференціях: “Дні 
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науки філософського факультету – 2017” (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.), “Дні 

науки філософського факультету – 2018” (м. Київ, 26-27 квітня 2018 р.), “The 

Days of Science – 2019” [“Дні науки – 2019”] (м. Київ, 23-24 квітня 2019 р.), 

“The Days of Science – 2020” [“Дні науки – 2020”] (м. Київ, 22-23 квітня 2020 

р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано шість статей, з 

яких чотири – у фахових виданнях України, що включені до міжнародних 

наукометричних баз даних, дві – у наукових періодичних виданнях іншої 

держави з напряму, з якого підготовлено дисертацію, а також шість тез 

доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списка використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 238 сторінок, з яких основного тексту - 200 сторінок. 

Список використаних джерел нараховує 233 найменування на 21 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. 

ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА ТА ЙОГО 

СТАНОВЛЕННЯ У ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

 

Для теоретичного обґрунтування необхідності створення інституту 

президентства та його подальшого існування потрібно звернутися до 

напрацювань теоретиків Нового часу, коли бурхливі події в історичному 

розвитку багатьох країн світу призвели до появи нового типу політичного 

устрою та суспільних відносин. Окрім цього, необхідно зауважити, що саме 

поняття “президент” з’явилося лише у XVIII столітті з початком формування 

демократичних країн Нового Світу.  

Термін “президент” походить від латинського “praesidens”, що буквально 

означає “той, хто сидить попереду”. Саме так у добу античності називали 

головуючих на різних зборах. Проте наприкінці XVIII століття цей термін 

набуває сучасного значення: спочатку як керівника вищої виконавчої влади, а 

згодом і як глави держави. До цього часу дослідження велися лише у напрямі 

теорій поділу влади та ідей правової держави і були представлені іменами 

видатних теоретиків світової політичної думки Ш. Монтеск’є [111], Ж.- Ж. 

Руссо [162] та Дж. Локка [101].  

Уперше до аналізу питань інституту президентства в 30-40-і роки XX 

століття звернулися дослідники в США, адже саме тут ефективно працює 

модель класичної президентської республіки. Варто зазначити, що більшість 

праць за цією проблематикою належить американським авторам. У цій країні 

досліджуються різні аспекти інституту президентства: причини його 

заснування, місце в системі поділу влади, взаємовідносини між президентом 

та парламентом, нормативні акти президента, повноваження президента. 

Велика кількість матеріалів присвячена особистостям американських 

президентів. Серед дослідників даного напряму можна назвати А.Гамільтона 

[182], Дж. Медісона [182], С. Ліпсета [99], Г. О'Доннелла [115] та ін. Проте в 
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американській літературі є один істотний недолік: великі та фундаментальні 

праці в основному присвячені лише інституту президента в США. 

Окрему групу наукових напрацювань становлять дослідження науковців 

щодо розвитку інституту президента в окремих державах світу. Зокрема, 

проблематикою дослідження суперпрезидентських республік у країнах 

Латинської Америки займаються Х. Дж. Лінц [97; 98], А. Валенсуела [12]. 

Дослідження країн Південної Африки у процесі переходу до демократії 

представлені роботою Д. Горовіца [30].  

Із заснуванням в СРСР інституту президента з’являється низка статей, 

автори яких досліджують як специфіку інституту президента в окремих 

країнах (З.Черніловський [187]), так і його особливості в СРСР (Б. Лазарєв 

[94]). 

З розпадом СРСР опубліковано низку праць, автори яких досліджували 

специфіку інституту президента в окремих пострадянських республіках. 

Зокрема, в Російській Федерації науковці досліджують такі аспекти інституту 

президентства: співвідношення інституту президентства з республіканською 

формою правління − І. Хутинаєв [183]; еволюцію інституту президентства − 

Л.Окуньков [118]; повноваження президента щодо інших органів державної 

влади − Ю. Скуратов [168; 169]; президент в системі поділу влади − 

В.Радченко [156]. Значний внесок у дослідженні інституту президентства 

зробив М. Сахаров, який у своїй праці виокремлює критерії визначення різних 

систем президентської влади і проводить розмежування у використанні понять 

“форма правління” і “система правління” [165]. 

У Республіці Білорусь інститут президентства досліджено у працях 

Г.Василевича [13], В. Реути [159], С. Паречиної [124] та ін. 

 В Україні інститут президентства досліджувався у працях таких учених, 

як С. Агафонов [1], Д. Бєлов [7], О. Волощук [24; 25], М. Дмитренко [37], 

М.Зелінська [43], М. Кармазіна [48], Н. Кононенко [57], І. Костицька [80], 
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Н.Плахотнюк [127; 128; 129], Ю. Стасюк [173], В. Сухонос [175], 

О.Чернишевич [188], В. Шатіло [200] та ін. 

Утім, більшість перерахованих праць мають один істотний недолік: вони 

зосереджуються виключно на якійсь одній моделі інституту президентства. 

З’ясування ж недоліків та переваг тієї чи іншої моделі є можливим лише за 

умови їх порівняння, а тому найбільш цікавими є праці, присвячені 

компаративістському підходу до інституту президентства. Зокрема, в Україні 

у цьому сенсі знаковою подією стала науково-практична конференція 

“Розподіл повноважень між гілками влади в умовах суспільно-політичної 

кризи”, що відбулася у квітні 1995 року в Києві. На цій конференції була 

здійснена спроба порівняти досвід функціонування глави держави в умовах 

політичної модернізації країн ЄС, США та Латинської Америки із сучасною 

політичною ситуацією в Україні та інших республіках СНД. В Україні однією 

з перших монографій, присвячених дослідженню інституту глави держави з 

точки зору конституційної компаративістики, стала праця Ю. Коломійця 

“Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління 

зарубіжних країн” [53]. 

До окремої групи можна віднести праці відомих українських політиків 

В.Литвина [100], О. Мороза [112], М. Томенка [170; 177] та ін. Ці праці цікаві 

тим, що їх автори обертаються в колі великої політики і є практиками, тобто 

їх бачення подій як в минулому, так і в сучасності, а також їх політологічні 

прогнози на майбутнє ґрунтуються на власному досвіді існування в реаліях 

української політики і дають можливість заглянути в середину роботи 

державних інститутів, зрозуміти дію неформальних механізмів влади.  

Окрім того, потрібно звернутися до праць тих осіб, які перебували на 

посаді Президента України: Л. Кравчука [82], Л. Кучми [89; 90; 91], В. 

Ющенка [205]. Особи, яких було обрано народом, заслуговують на особливу 

увагу, адже їхні думки і погляди вплинули на розвиток держави і нації в 

цілому. Проте, недоречно було б розраховувати на об’єктивність з боку цих 
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авторів, які, по-перше, не ставили собі за мету подати об’єктивний аналіз своїм 

власним вчинкам і подіям в країні, по-друге, не збираються визнавати свої 

помилки перед читачами, а навпаки, прагнуть довести свою цінність для 

українського народу. Їхні праці здебільшого носять мемуарно-програмний 

характер.  

Отже, не применшуючи ролі і значущості доробку попередніх науковців, 

необхідно визнати, що в Україні все ще недостатньо комплексних 

фундаментальних досліджень інституту президентства, на основі яких можна 

було б опрацювати новітню методологію, теорію і практику формування і 

функціонування інституту президентства у сучасних державах і 

спрогнозувати його розвиток у майбутньому. 

Об’єкт, предмет, мета і завдання даного дослідження зумовили основні 

методи, використані в його проведенні. Такими методами є системний, 

структурно-функціональний, інституціональний, порівняльний та конкретно-

історичний. 

Під системою зазвичай розуміють сукупність елементів, що перебувають 

у відносинах і зв’язках один із одним, яка утворює певну цілісність, єдність. 

Основними ознаками будь-якої системи є однопорядковість, однорідність її 

елементів та органічні зв’язки між ними. Застосування системного методу, або 

підходу (підхід є узагальненою характеристикою методу), зумовлено 

системною природою кожного з основних об’єктів дисертаційного 

дослідження, якими є система вищих органів держави за республіканської 

форми правління. Сукупність цих об’єктів також має системний характер. 

Основними елементами системних об’єктів даного дослідження є політико-

правові інститути, що перебувають в органічному взаємозв’язку і 

взаємозумовленості.  

Системний метод вимагає докладного аналізу складових системи, її 

структури та функціонування. Це досягається через використання поряд із 

системним методом структурно-функціонального методу, який є однією з 
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найважливіших форм застосування системного методу. Структурно-

функціональний метод полягає у розділенні складного об’єкта на складові, 

вивченні зв’язків між ними й визначенні місця й ролі всіх складових у 

функціонуванні об’єкта як цілого, за умови збереження ним своєї цілісності у 

взаємодії із зовнішнім середовищем. Застосування структурно-

функціонального методу в дисертаційному дослідженні передбачає 

виокремлення елементів системи, якими є політико-правові інститути, 

з’ясування особливостей функціонування та зв’язків між ними. 

Інституціональний метод передбачає виокремлення й аналіз соціальних 

інститутів як стійких форм суспільних відносин. Традиційно він найширше 

застосовувався у правознавстві, де під інститутами розуміється система 

правових норм, що регулюють певну групу однорідних і взаємопов’язаних 

суспільних відносин. На початку XX століття увага дослідників стала 

зосереджуватися також на вивченні політичних організаційних 

інституціональних форм − держави та її складових (парламенту, уряду, 

інституту глави держави), політичних партій, громадських організацій, 

передусім профспілок. Склався науковий напрям, який отримав назву 

“інституціоналізм”. 

Істотне розширення застосування інституціонального методу в 

дослідженні суспільних відносин відбулося у 90-і роки минулого століття, що 

пов’язано, зокрема, з творчістю професора Кембриджського університету 

Д.Норта. У своїй книзі “Інститути, інституціональні зміни та функціонування 

економіки” [113] він розширив трактування соціальних інститутів за межі 

правових та організаційних форм і застосував інституціональний підхід в 

аналізі економічних процесів. Сучасні дослідження соціальних інститутів в 

Україні тією чи тією мірою спираються на працю Д. Норта. 

За Д. Нортом, інститути − це “набір правил, процедура відповідностей, 

моральна й етична поведінка індивідів в інтересах максимізації багатства. 

Інститути − це розроблені людьми формальні (закони, конституції) і 
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неформальні (договори та добровільно прийняті кодекси поведінки) 

обмеження, а також чинники примусу, які структурують їхню взаємодію. Усі 

разом вони утворюють спонукальну структуру суспільства й економіки” [113, 

с. 6]. 

Конкретизуючи це визначення, російський дослідник Д. Ткачов зазначає, 

що “інститути можуть бути формальними і неформальними, Перші 

представлені формальними політичними (юридичними) й економічними 

правилами, а також контрактами, що їх деталізують і покликані сприяти 

відтворенню соціальних практик шляхом заохочення деяких конкретних форм 

обміну... Неформальні інститути, які охоплюють собою неписані кодекси і 

норми, виростають з інформації, що передається за допомогою соціальних 

механізмів, і є частиною його спадку, який ми називаємо культурою... 

Виникаючи як засіб координації стійко повторюваних форм людської 

взаємодії, неформальні правила: а) деталізують, трансформують і розвивають 

писані норми, які заздалегідь не спроможні урахувати всі чинники соціального 

процесу; б) слугують соціально санкціонованими нормами поведінки у 

сферах, що не регулюються формальними правилами; в) виступають як 

внутрішньо обов’язкові для індивідів моральні принципи і максими” [176, с. 

80]. 

То ж, інститути у сучасному їх розумінні − це формалізовані і 

неформалізовані норми, які регулюють і структурують взаємодії між 

індивідами і соціальними групами і закріплені або в кодифікованих джерелах 

(формалізовані норми), або у звичаях і традиціях (неформалізовані норми). У 

даному дослідженні інституціональний метод передбачає виокремлення й 

аналіз тієї чи тією мірою формалізованих явищ і процесів політичного життя 

суспільства, застосовується для виокремлення інституту президентства. 

Виявлення особливостей інституту президентства за різних форм 

республіканського правління досягається використанням порівняльного 

методу дослідження. Порівняльний аналіз орієнтує дослідження на розкриття 
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спільних і відмінних рис політико-правових систем та їхніх елементів у різних 

державах. Основна проблема використання порівняльного методу пов’язана з 

необхідністю підбору порівнюваних явищ і процесів, оскільки порівняння 

можливе лише в межах однорідної і цілісної структури. Такими 

порівняльними явищами і процесами у даному дослідженні є інститут 

президентства за президентської, парламентарної та змішаної форм 

республіканського правління. Особливо важливе значення застосування 

порівняльного методу маємо у дослідженні інституту президента в Україні, що 

здійснюється у порівнянні з відповідним досвідом функціонування інституту 

президентства в зарубіжних країнах. 

Конкретно-історичний метод у даній роботі застосовується щодо України 

− в аналізі процесів становлення та трансформації інституту президента в роки 

незалежності. 

Для повного розкриття ступеня наукової розробленості проблеми 

необхідно визначити та розмежувати зміст понять “інститут президентства” та 

“інститут президента”. Ці два поняття є дещо схожими за назвою, хоча і різні 

за політико-правовою природою і змістом. Неоднозначність у підходах до 

поняття “інститут” зумовила проблеми у визначенні понять інститутів 

президентства та президента. 

Термін “інститут” (від лат. institutum − установлення, установа) має кілька 

значень: 1) назва різних спеціалізованих навчальних закладів (середніх, 

вищих, системи підвищення кваліфікації тощо), а також науково-

дослідницьких установ; 2) в Росії до 1917 року − назва привілейованих 

середніх навчальних закладів; 3) інститут соціальний, першопочаткове 

позначення сукупності норм права, що регулюють соціально-правові 

відносини в різних сферах суспільства (наприклад, інститут шлюбу, сім’ї); у 

широкому сенсі − елемент соціальної структури, історичні форми організації і 

регулювання суспільного життя − сукупність установ, норм, цінностей, 

культурних зразків, стійких форм поведінки: економічні інститути 
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(наприклад, власність, заробітна плата), політичні інститути (держава, армія, 

партії), виховні інститути тощо [8, с. 451].   

Для конкретизації наведених значень терміну “інститут” скористуємося 

визначенням і трактуванням соціального інституту: “Соціальний інститут − 

стійка форма суспільних відносин. Стійкість (інституціоналізованість) 

суспільним відносинам надає їх урегульованість соціальними нормами, як 

встановленими тим чи тим чином правилами поведінки. Соціальні норми 

можуть бути моральними, релігійними, правовими, політичними, 

корпоративними тощо. З нормативного боку соціальний інститут є 

відокремленою сукупністю норм, що регулюють певну групу однорідних і 

взаємопов’язаних суспільних відносин. Соціальні інститути класифікуються 

за різними ознаками. Залежно від функцій, які соціальні інститути виконують 

у суспільстві, вони поділяються на сімейні, обрядові, політичні, релігійні, 

професійні, виробничі тощо. Залежно від характеру норм, що складають 

соціальні інститути, розрізняють моральні, релігійні, правові, політичні та 

інші інститути. Соціальними інститутами є як унормовані суспільні 

відносини, так і об’єднання людей, у тому числі формалізовані, що 

складаються на основі цих відносин” [202, с. 491]. 

Соціальними інститутами, отже, є певні сукупності соціальних норм, а 

також об’єднання людей, у тому числі організаційні, що складаються і діють 

на їх основі. Соціальні інститути виконують у суспільстві регулятивну, 

організаційну, виховну та інші функції. Найважливішу роль у здійсненні 

регулятивної функції серед соціальних інститутів відіграють правові, у тому 

числі конституційно-правові, інститути. Відповідно до зазначеного про 

соціальні інститути конституційно-правовий інститут − це “система норм 

конституційного права, що регулюють певну групу однорідних і 

взаємопов’язаних суспільних відносин” [202, с. 217]. Конституційно-правові 

інститути багатоманітні і розрізняються за змістом, структурою, методами й 
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завданнями правового регулювання та іншими ознаками. Предметом даного 

дослідження є інститут президентства.  

Для кращого з’ясування особливостей термінів “інститут президентства” 

та “інститут президента” і правильного їх застосування звернемося до підходів 

різних науковців. Так, С. Рябов у назві дисертації вживає термін “інститут 

президента”, тобто у даному випадку він поєднує офіційну назву глави 

держави з республіканською формою правління з поняттям “інститут”, більше 

того, ця назва є назвою інституту. В авторефераті науковець неодноразово 

наголошує, що в поняття “інститут президента” він вкладає як правове 

положення так і фактичну роль президента [164]. Інший науковець А. 

Георгіца, аналізуючи конституційно-правові інститути зарубіжних країн, 

вживає термін “інститут” щодо системи правових норм, що складають галузь 

конституційного права, звертається до фактичного положення президента у 

державі [29, с. 11]. 

Дещо відмінний підхід від теорії держави і права розроблений у 

політології, де під інститутами розуміють політичні установи з організованою 

структурою, централізованим управлінням, виконавчим апаратом, а також 

форми і суть політичних функцій, відносин, типи управління [130, с. 122]. 

Тому у науці поняття “інститут” може вживатися як в розумінні 

правового інституту, так і в розумінні державного інституту. Останнє поняття, 

звичайно, ширше і охоплює перше. Виходячи з цього, В. Чиркін зазначає, що 

державний інститут регулюється різноманітними соціальними нормами, 

перше місце в сфері його регулювання, безперечно, займають правові норми. 

Будь-який державний орган як інститут створюється на підставі конституції 

країни або інших нормативно-правових актів [190, с. 96]. Тому інші соціальні 

норми для органів держави є похідними від правових. Виходячи з цього, назва 

“державний інститут” повністю не охоплює сутності даного поняття, а тому 

краще застосовувати назву “державно-правовий інститут”. 
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Розмежування значення терміна “інститут” по відношенню до глави 

держави на “інститут президентства”, як системи правових норм, та “інститут 

президента”, як державно-правового утворення здійснює і Н. Плахотнюк [127, 

с.14]. Зокрема, в своїй дисертації вона приходить до висновку про різну 

юридичну природу цих понять і дає їм визначення. Так, інститут 

президентства − це інститут, що складається з системи норм, які 

встановлюють порядок організації діяльності, окреслюють правовий статус, 

відповідальність президента.  

Інститут президента, на її думку, виступає у вигляді державного органу, 

що представляє інтереси громадян певної країни, утворений шляхом 

загальних, прямих виборів, конституційно наділений державою відповідними 

державними владними повноваженнями для реалізації наданих йому 

державою задач і функцій, що входить до системи вищих органів влади та діє 

відповідно до конституційно визначеного порядку його діяльності [127, с.17-

18]. 

З останнім визначенням можна погодитися лише частково, тому що 

державний орган − це колектив громадян чи громадянин певної держави, 

наділений державно-владними повноваженнями, уповноважений державою на 

здійснення її задач і функцій і діючий у встановленому порядку [3, с. 248]. А 

поняття “державно-правовий інститут”, як зазначає Є. Кубко [185, с. 57], являє 

собою взаємопов’язані соціальні системи, тому виходячи з попередніх 

міркувань поняття “державно-правовий інститут” ширше, ніж поняття 

“державний орган”. Крім державно-владних повноважень органу поняття 

“державно-правовий інститут” включає в себе і правовий статус органу, 

нормативно-правову базу як основу його діяльності, становище органу серед 

інших органів державної влади, їх взаємовідносини тощо. Крім того, багато 

державних органів мають допоміжні структури, які, хоч і не входять до складу 

основного органу, але сприяють виконанню ним поставлених завдань. З 

огляду на те, що ці структури створені з метою допомоги основному органу в 
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здійсненні його повноважень і нічим більше не займаються, їх необхідно 

включати до державно-правового інституту, основу якого складає головний 

орган. 

І. Костицька розглядає інститут президентства як державний, так і 

конституційно-правовий інститут. У конституційно-правовому сенсі 

інститутом президентства є сукупність правових норм, що регулюють 

відносно відокремлену групу суспільних відносин щодо організації та 

здійснення президентської влади. Інститут президентства як державний 

інститут є особливим способом організації суспільних відносин [80, с. 8-9].  

Таким чином, відмінність між інститутом президентства та інститутом 

президента полягає в тому, що перше поняття є сукупністю конституційних 

норм, що визначають місце і роль президента в системі органів державної 

влади у державах з республіканською формою правління, а друге – є системою 

конституційно-правових норм, що визначає статус президента в системі 

органів державної влади в окремо взятій країні. Інститут президента 

відображає фактичне становище президента у системі вищих органів 

державної влади в певній державі, а інститут президентства є сукупністю 

конституційно-правових норм, які визначають положення президента у всіх 

державах з республіканською формою правління. Поняття “інститут 

президентства” є ширшим за своїм змістом від поняття “інститут президента”, 

оскільки охоплює як загальні характеристики конституційного статусу 

президента як глави держави в різних країнах, так і статус президента в 

окремій країні. Дослідження інституту президента в конституціях країн має 

здійснюватися з урахуванням загальних характеристик інституту 

президентства. 

Відповідно до зазначеного інститут президентства можна визначити як 

сукупність конституційних норм, що визначають місце і роль президента в 

системі органів державної влади у державах з республіканською формою 

правління. Інститут президента – це система конституційно-правових норм, 
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що визначає статус президента в системі органів державної влади в окремо 

взятій країні.  

Також необхідно проаналізувати співвідношення понять “інститут” та 

“статус”. Зокрема, Н. Колобаєва у своїй дисертації згадує про доктора 

юридичних наук В. Суворова, який “розкриває конституційний статус 

Президента Російської Федерації саме через інститут Президента, ставлячи 

знак рівності між конституційним статусом Президента Російської Федерації 

та відповідним інститутом” [52, с. 18-19].  

Цей підхід потребує певного уточнення, яке здійснив доктор юридичних 

наук В. Малиновський. Зокрема, вчений цілком слушно зазначив: 

“Конституційний статус є змістом, що “червоною ниткою” пронизує усі норми 

й деталі відносин, що складаються на їх основі” [106, с. 69]. Щодо інституту 

глави держави, то він наголошував на тому, що цей “...інститут завжди є 

формальним” [106, с. 61]. 

Таким чином, поєднуючи ідеї В. Малиновського та В. Суворова, поняття 

“інститут” (інститут держави) та “статус” співвідносяться між собою як форма 

(інститут) та зміст (статус), тобто інститут розкривається через його статус. 

Проте така структура потребує певного корегування стосовно глави 

держави за республіканської форми правління і тут доречно було б звернутися 

до співвідношення понять “конституційно-правовий статус глави держави” та 

“конституційно-правовий інститут глави держави”. 

На сьогодні здебільшого закріпилася думка про те, що статус глави 

держави є частиною правового інституту глави держави. Таке положення 

вперше було подано на розгляд І. Хутинаєвим [184, с. 26-27] і на сьогодні 

підтримано більшістю дослідників інституту президентства. Зокрема, А. Шир-

огли Султанов, порівнюючи конституційно-правовий статус президентів 

Азербайджану та Росії, зазначав: “На відміну від правового статусу 

президента, нормативний обсяг інституту президента є більш широким. Він 

утворюється за рахунок правових норм, що визначають не лише 
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функціонування, а й обрання (призначення) президента” [174, с. 28]. 

Аналізуючи структуру інституту президента, А. Шир-огли Султанов включив 

до нього наступні субінститути (підінститути): порядок виборів президента (у 

тому числі й інавгурацію); положення президента у структурі вищих органів 

державної влади (конституційний статус − структурний підінститут); функції 

та повноваження президента (конституційний статус − функціональний 

підінститут); припинення виконання повноважень президента [174, с. 54-55]. 

Сам же інститут президента ним було визначено як “...сукупність 

конституційно-правових норм, що регулюють формування і функціонування 

президентської влади” [174, с. 54].  

Інший дослідник В. Каїнов щодо співвідношення цих двох понять 

стверджує наступне: “По-перше, правові норми, що складають у своїй 

сукупності інститут президента, первісні стосовно правового статусу 

президента; по-друге, інститут президента за своїм нормативним обсягом − 

ширше від правового статусу президента. Зміст останнього утілює насамперед 

сукупність функцій і повноважень президента. Функції президента свідчать 

про його призначення, повноваження – про його правові можливості в їх 

реалізації. У найбільш загальному вигляді повноваження президента 

сконцентровані в його правах і обов’язках. Тим самим правовий статус 

президента визначає його діяльність. На відміну від правового статусу 

президента, обсяг інституту президента ширший: він утворюється за рахунок 

правових норм, що визначають не тільки його функціонування, але й обрання” 

[46, с. 41-42]. Отже, конституційний статус президента є частиною інституту 

президента. 

Відповідно до зазначеного конституційний статус президента – це 

сукупність закріплених в основному законі його функцій, повноважень і форм 

відповідальності, а конституційний інститут президента – це система 

конституційно-правових норм, що визначає статус президента в системі 

органів державної влади в окремо взятій країні. 
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Незалежно від форми державного правління, формальних і реальних 

повноважень конституційний статус президента визначається низкою 

принципів, що відрізняють його від статусу інших вищих органів і посадових 

осіб держави. Основними з них є принципи незмінюваності, нейтральності, 

невідповідальності, недоторканності та несумісності. Одні з цих принципів 

закріплюються в конституціях безпосередньо, інші є похідними від них або 

випливають із конституційно закріплених функцій і повноважень президента. 

Незмінюваність означає, що президент законним шляхом не може бути 

усунутий з посади до закінчення терміну повноважень (за винятком 

імпічменту). Якщо повноваження парламенту можуть бути припинені 

достроково главою держави за настання певних підстав, або й без них, уряд 

може бути відправлений у відставку парламентом чи главою держави, то 

повноваження самого глави держави достроково не припиняються. 

Незмінюваність президента, який обирається на певний строк, є відносною − 

його можна усунути з поста за настання певних підстав у порядку особливої 

парламентської процедури − імпічменту або за волевиявленням виборців − 

шляхом референдуму [203, с.369]. 

Нейтральність президента випливає з його функції представника держави 

всередині країни і в зовнішніх зносинах і означає, що він повинен бути 

політично нейтральною постаттю, стояти поза політичною боротьбою, 

виступати арбітром, посередником у конфліктах між різними політичними 

силами та органами державної влади. Кандидат у президенти на 

президентських виборах зазвичай виступає представником якоїсь політичної 

сили (партії, блоку, руху), користується її підтримкою на виборах. Однак у разі 

обрання президентом він не повинен виявляти прихильність до жодної 

політичної сили. На підтвердження своєї політичної нейтральності президент 

на час перебування на посту може призупинити членство у політичній партії з 

власної ініціативи або зобов’язаний зробити це за законодавством. 

Конституція Румунії 1991 року, наприклад, встановлює: “1. У період свого 
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мандата Президент Румунії не може бути членом якої-небудь партії і не може 

здійснювати іншу публічну або приватну функцію” (ч. 1 ст. 84) [62, с. 79]. 

Із принципів незмінюваності і політичної нейтральності президента 

випливає принцип його невідповідальності, який полягає в тому, що він не 

несе юридичної відповідальності за свої дії, здійснювану політику, незалежно 

від її наслідків для суспільства і держави. За парламентарної та змішаної 

республіки юридичним оформленням зняття відповідальності з президента за 

видані ним акти є контрасигнатура (лат. contrasignatura − міністерський 

підпис, від contra − проти і signo − підписую) − скріплення акта глави держави 

підписом прем’єр-міністра та⁄або відповідного міністра, без якого акт не 

набирає юридичної сили [202, с. 222]. Інститут контрасигнатури не 

використовується у президентських республіках, де президент одноособово 

очолює виконавчу владу. З формального (юридичного) боку інститут 

контрасигнатури пов’язується з невідповідальністю президента як з одним із 

найважливіших принципів його конституційного статусу і розглядається як 

засіб зняття юридичної відповідальності з глави держави за видані ним акти і 

покладення її на прем’єр-міністра та⁄або міністрів, відповідальних за 

виконання актів. Реально у політико-правовій практиці зарубіжних країн він 

виступає засобом підпорядкування глави держави урядові [203, с. 369-370]. 

Принцип невідповідальності президента включає також його 

недоторканність, яка означає, що він не може бути притягнений до 

кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований. 

Невідповідальність президента не є абсолютною, як у монарха. Він може бути 

притягнений до юридичної відповідальності в порядку імпічменту у разі 

вчинення ним злочину або інших протиправних дій. Імпічмент (англ. 

impeachment, від фр. empeechement − осуд, обвинувачення) − це конституційно 

встановлений порядок притягнення парламентом до відповідальності вищих 

посадових осіб держави (президента, міністрів, суддів вищих судів та ін.) за 

порушення ними законів [202, с. 172]. 
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Конституції по-різному визначають види правопорушень, за які 

президент може бути притягнений до відповідальності в порядку імпічменту. 

Коло правопорушень, як підстав для імпічменту, коливається в межах від 

державної зради, яка є тяжким злочином, до проступку, що у праві злочином 

не визнається: “Проступок − у праві протиправна дія (правопорушення), менш 

небезпечне, ніж кримінальний злочин. До проступків належать 

адміністративне правопорушення, цивільне правопорушення, а також 

дисциплінарний проступок” [9, с. 562]. 

Якщо, наприклад, Президент Франції може бути притягнений до 

відповідальності тільки за державну зраду: “Президент Республіки не несе 

відповідальності за дії, вчинені ним при виконанні своїх функцій, крім 

випадків державної зради” (ст. 68 Конституції Франції 1958 р.) [62, с. 426], то 

Президент США може бути усунений з посади “після засудження в порядку 

імпічменту за державну зраду, хабарництво або інші тяжкі злочини і 

проступки” (розд. 4 ст. ІІ Конституції США 1787 р.) [64, с. 360].  

За цими конституційними формулюваннями є велика різниця у ступені 

юридичної відповідальності президентів та ефективності інституту 

імпічменту. Президента Франції до відповідальності практично неможливо 

притягти, оскільки малоймовірно, щоб він вчинив державну зраду − перейшов 

на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, 

займався шпигунською діяльністю, надавав іноземній державі допомогу в 

проведенні підривної діяльності проти власної держави, що складає зміст 

державної зради як кримінального злочину. До речі, на момент прийняття 

чинної Конституції Франції (1958 р.) і певний час після цього французьке 

кримінальне законодавство взагалі не передбачало такого злочину, як 

державна зрада [84, с. 83]. 

Водночас Президент США може бути притягнений до відповідальності 

не тільки за злочин, а й за проступок, який у контексті конституційного 

інституту імпічменту тлумачиться досить широко. “Існує думка, − зазначають 
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українські дослідники інституту імпічменту в США, − що для імпічменту 

достатньо лише звинувачення в некомпетентності, поганому управлінні, 

моральній невідповідності посаді” [84, с. 16]. Однак і за такого широкого кола 

підстав процедура імпічменту стосовно Президента США за всю історію 

країни порушувалася декілька разів. У 1868 році процедура імпічменту була 

застосована стосовно Е.Джонсона (справа про незаконну відставку 

військового міністра), а в 1998-1999 роках - стосовно У. Клінтона (справа про 

лжесвідчення і перешкоду правосуддю у зв’язку з історією М. Левінські). У 

вересні 2019 року спікером Палати представників  було ініційовано процедуру 

імпічменту стосовно Президента США Д. Трампа у справі щодо тиску ним на 

Президента України В. Зеленського, тобто, намагання схилити українську 

сторону щодо розслідування корупційних схем Г. Байдена (сина Дж. Байдена), 

в обмін на військову і матеріальну допомогу. У лютому 2020 року Сенат США 

не підтримав імпічмент Д. Трампа. 

У деяких країнах як підставу для імпічменту поряд з державною зрадою 

конституції визначають також “інший тяжкий злочин” (Білорусь, Росія), що, 

однак, не робить реальністю сам імпічмент. Не тільки через малоймовірність 

скоєння президентом тяжкого злочину, скільки через практичну неможливість 

його доведення стосовно наділеного недоторканністю і широкими 

повноваженнями в усіх сферах державної діяльності чинного глави держави. 

Як підставу для імпічменту конституції деяких держав (наприклад, 

Словаччини, ФРН) називають також умисне порушення ним конституції і 

законів: “Президента можна переслідувати тільки за навмисне порушення 

Конституції або за зраду Батьківщині” (ст. 107 Конституції Словаччини 1992 

р.) [62, с. 141]; “Бундестаг або Бундесрат можуть порушити перед 

Федеральним конституційним судом обвинувачення проти Федерального 

Президента в навмисному порушенні ним Основного закону або іншого 

федерального закону” (ч. 1 ст. 61 Основного закону ФРН 1949 р.) [60, с. 598]. 
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Процедура імпічменту неоднакова в різних країнах. Якщо парламент 

двопалатний, то в одних країнах ініціювання процедури імпічменту і 

формулювання звинувачення відбувається у нижній палаті, а остаточне 

рішення приймається у верхній палаті, яка перетворюється в судову колегію 

(США, Бразилія), а в інших країнах рішення приймається на спільному 

засіданні палат парламенту (Італія, Франція). В Індії та ФРН рішення щодо 

імпічменту може прийняти будь-яка з палат парламенту. В деяких країнах 

остаточне рішення щодо імпічменту приймає конституційний (Італія, 

Словаччина, Угорщина, ФРН, Чехія) або спеціальний (Греція, Польща, 

Франція) суд. 

Загалом ефективність інституту імпічменту є низькою. У парламентарних 

республіках, де діяльність президента контролюється урядом, імпічмент 

практично не застосовується. У республіках із президентською і змішаною 

формами правління загроза імпічменту може використовуватися як засіб тиску 

парламенту на президента [203, с. 371-372]. Випадки усунення президента з 

поста в порядку імпічменту є рідкісними, траплялися в основному в 

Латинській Америці: 1993 року було усунено з поста Президента Бразилії 

Ф.Коллора і Президента Венесуели К. Переса. У квітні 2004 року за “грубе 

порушення Конституції” в порядку імпічменту був усунений з поста 

Президента Литви Р. Паксас. У березні 2016 року було усунено з поста 

Президента Бразилії Д. Русеф, яку обвинувачували в корупції. У березні 2017 

року за порушення законів та Конституції (обвинувачення в корупції, 

перевищенні посадових повноважень, здирництві, розголошенні державної 

таємниці) в порядку імпічменту була усунена з поста Президента Південної 

Кореї Пак Кин Хе. Президент Індонезії А. Вахід та Президент Перу П. 

Кучинськи були також усунені з поста в порядку імпічменту. 

Конституції деяких держав встановлюють порядок дострокового 

усунення президента з поста на основі результатів референдуму. Як зазначає 

українська дослідниця Г. Малкіна, така відповідальність є політичною і 
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правовою, оскільки пов’язана зі здійсненням державної влади і встановлена 

конституцією. Однак вона не є юридичною відповідальністю у звичайному її 

розумінні, оскільки настає без вчинення правопорушення. Найчастіше до 

політичної відповідальності без будь-яких правопорушень притягується − 

парламентом або главою держави − уряд, наслідком чого стає його відставка 

[107, с. 66]. Стосовно президента таку відповідальність передбачено, зокрема, 

конституціями Австрії, Ісландії, Словаччини, Туркменістану.  

Ще одним принципом конституційного статусу президента є несумісність 

його поста з іншими посадами або видами діяльності. Принцип несумісності 

президента означає, що він не може мати іншого представницького мандата, 

обіймати будь-яку іншу посаду, займатися іншою оплачуваною чи 

підприємницькою діяльністю. Так, у Конституції Угорщини 2011 року 

зазначено: “Посада Президента Республіки несумісна з усіма іншими 

державними, громадськими або політичними посадами чи повноваженнями” 

(п. 1 ст. 30) [68]. 

З’ясувавши зміст поняття “інститут президентства”, необхідно 

простежити еволюцію інституту президентства у світі.  

Інститут президентства виник у кінці XVIII століття, саме у цей час 

почали з'являтися перші республіки. Їх виникнення було пов’язане передусім 

із прагненням молодих, енергійних і неупереджених колонізаторів позбутися 

обтяжливих пережитків монархічного ладу. Саме з цієї причини посада глави 

держави стала виборною, не довічною і, головне, обмеженою конституцією. 

На інститут президентства було покладено головне завдання 

республіканського ладу − гарантування виконання основ конституції, а відтак 

− і демократії [172, с. 67]. 

Процес становлення інституту президентства в значній мірі залежав від 

специфіки соціально-економічного, політичного, культурного та правового 

розвитку кожної конкретної країни. Водночас, попри такі відмінності, 

утвердженню інституту президентства сприяли і деякі спільні закономірності 
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суспільно-правової еволюції. Це, зокрема, необхідність представництва 

держави як усередині, так і на міжнародній арені, потреби в посиленні 

виконавчої влади. 

Світова практика знає такі етапи становлення та розвитку інституту 

президентства: 

- перший етап був безпосередньо пов’язаний із виникненням інституту 

президента в окремих країнах та його поступовим поширенням у зв’язку з 

перетворенням монархій на республіки. Фактично цей період тривав з кінця 

ХVІІІ до початку XX століття; 

- другий етап розвитку інституту президентства охоплює початок та 

середину XX століття, коли на зміну парламентарним та президентським 

республікам прийшов “раціоналізований президенціалізм”, який передбачав 

перехідні, змішані форми інституту президентства для підвищення 

ефективності роботи президента в умовах різних політичних систем. Поряд з 

одноособовим президентом у практику державно-політичного розвитку 

(особливо в соціалістичних країнах та в країнах так званої соціалістичної 

орієнтації) стали впроваджуватися колегіальні органи, які виконують функції 

глави держави. Це був період зростання ваги та значення президентської влади 

в різних країнах; 

- третій етап розвитку інституту президентства охоплює період кінця XX 

− початку XXI століття, коли колегіальна президентська влада в 

постсоціалістичних країнах заміщується одноособовою, дедалі зменшується 

кількість жорстких президентських режимів, утверджуються цивілізовані 

збалансовані форми взаємодії парламентів і президентів у межах механізму 

поділу влади. Водночас посилюється строкатість і різноманітність реально 

існуючих моделей інституту президентства, особливо тих, які виникли на 

ґрунті “раціоналізованого президенціалізму”. Поступово вдосконалюється 

структура відносин між парламентами і президентами в різних державах. 

Розвиток інституту президентства збагачується досвідом постсоціалістичних 
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країн, які почали створювати нові державні інституції, прагнучи врахувати 

досвід інших країн, у тому числі й функціонування інституту президентства 

[80, с. 6-7]. 

Інститут президентства у сучасному його розумінні вперше був 

оформлений Конституцією США 1787 року. Саме у США з’явився інститут 

президента як державно-правовий інститут та посада президента, яка 

об’єднала в одній особі главу держави і главу уряду. На відміну від інших 

тогочасних держав, де виконавча влада усюди мала монархічний, 

спадкоємний характер, у США главу держави стали обирати у ході загальних 

виборів. Зазначимо, що на початковому етапі американської державності не 

тільки законодавча, але й виконавча влади були зосереджені в одному 

урядовому органі − Континентальному конгресі [187, с. 112]. 

Створений Конституцією США 1787 року інститут президента як 

юридична форма глави держави цілком слушно вважається першою спробою 

створення нової форми організації державної влади у Новітній історії. До 

цього історія не знала такого рішучого і радикального перевороту у поглядах 

на організацію державної влади. Стосовно цього Т. Пейн ще у 1792 році 

зазначав: “Незалежність Америки, що розглядалася тільки як відокремлення 

від Англії, була би справою невеликого значення, якщо б вона не 

супроводжувалася революцією в принципах і практиці управління” [95, с. 7]. 

Питання про найбільш доцільну форму організації державної влади було 

одним із найбільш гострих у період американської революції 1775-1783 років 

і в перші післяреволюційні роки. За таких умов порятунком держави зайнявся 

Конституційний конвент у Філадельфії. У травні 1787 року 55 його делегатів, 

які представляли 12 штатів, розпочали розробку нової конституції. Більшість 

делегатів виступали за створення сильної централізованої держави. Це 

пов’язувалося насамперед із сильною виконавчою владою. У руслі посилення 

виконавчої влади на конвенті розглядалося питання про її структуру. В основу 

політичної організації федерації було покладено принцип поділу влади. 
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Наслідком тривалих дискусій, спорів і компромісів стало створення 

особливого механізму “стримувань і противаг”, який доповнив принцип 

розподілу влад. За Конституцією законодавча влада була доручена 

двопалатному Конгресу, виконавча − Президенту, судова − Верховному і 

федеральним судам нижчого рівня. Усі три гілки влади формувалися різним 

способом. Палата представників обиралася безпосередньо населенням; Сенат 

− легіслатурами штатів (до 1913 року); Президент обирався колегією 

вибірників; Верховний і федеральні суди нижчого рівня − Президентом і 

Сенатом спільно. Різними були строки їх повноважень: конгресмени 

обиралися на два, сенатори − на шість, Президент − на чотири роки. Судді 

перебували на посаді довічно. За логікою Конституції подібний порядок 

формування покликаний був закріпити незалежне становище кожної з трьох 

гілок влади, утвердити за ними у певних і чітко окреслених межах відповідну 

функціональну компетенцію. Справа в тому, що унікальність інституту 

президента у США полягає саме в тому, що ця система стримувань і противаг 

врівноважує владу за рахунок її поділу [95, с. 23-24]. 

Отже, батьки-засновники молодої американської держави і на 

теоретичному, і на практичному рівнях зробили історичний вибір між 

монархією і республікою. Пошуки формування найбільш прийнятної форми 

виконавчої влади ґрунтувалися на республіканізмі, що передбачав виборність 

усіх посадових осіб. Був зроблений висновок про те, що виконавча влада 

повинна бути єдиною, тобто зосереджена в руках однієї, а не декількох 

посадових осіб, і у зв’язку з цим утвердився принцип єдиноначальності. Глава 

виконавчої влади в країні став іменуватися, відповідно до Конституції, 

Президентом Сполучених Штатів Америки. Таку назву глави держави 

пов’язано не тільки з тим, що президент асоціювався з республіканською 

формою правління, але й з тим, що в низці американських штатів на той час 

глави виконавчої влади іменувалися президентами, а не губернаторами [24, 

с.35]. Посада президента, що об’єднувала в одній особі главу держави і главу 
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уряду, була закріплена на конституційному рівні. Із набуттям чинності 

Конституції США у 1789 році Президентом країни було обрано 

Дж.Вашингтона. 

Першими у наслідуванні прикладу США у встановленні президентської 

форми правління стали країни Латинської Америки. Вже в першій половині 

XIX століття у багатьох південноамериканських країнах було засновано 

посаду президента. Попри значну схожість з формою правління в США, 

президентські республіки в Латинській Америці вже на ранній стадії розвитку 

являли собою особливий різновид, який характеризувався наявністю таких 

специфічних рис, як висока ступінь централізації державного апарату, 

гіпертрофований розвиток інституту надзвичайного або особливого стану, 

велика роль армії в політичному житті суспільства, переважання 

насильницьких методів досягнення влади. Однією з основних відмінних рис є 

значна концентрація влади в руках президента, а також абсолютизація ролі 

виконавчої влади [191, с. 42]. 

У Європі тривалий час еталоном державного устрою залишалася 

Великобританія. Під її впливом у ряді європейських країн утвердилася 

парламентарна форма правління, за якої монарх залишався главою держави, а 

виконавча влада здійснювалася прем'єр-міністром і його кабінетом міністрів. 

Уряд був відповідальний перед парламентом. Першими президентами − 

главами держав у Європі − стали 1848 року дві особи: Луї Наполеон Бонапарт 

у Франції та Й. Фурер у Швейцарії. Незважаючи на одночасність введення, 

статус і повноваження президентів в силу особливостей історичного розвитку 

цих країн були різними.  

У XX столітті відбулися досить значні зміни та потрясіння. Революції, 

світові війни, розпад колоніальних імперій були чинниками утворення нових 

незалежних держав. Далеко не всі вони стали президентськими республіками, 

але в більшості з них була заснована посада президента. Так, у Європі після 

закінчення Першої світової війни були, запроваджені президентські посади в 
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Австрії, Німеччині, Чехословаччині, Польщі, Естонії, Литві, Латвії, Туреччині 

[15, с. 263]. 

У 30-40-і роки XX століття інститут президента став розповсюджуватися 

і в Азії (Сирія, Ліван, Філіппіни). Після Другої світової війни до числа держав, 

у яких була заснована посада президента, ввійшли Італія, Греція, Португалія, 

Мальта (Європа); Південна Корея, Південний В’єтнам, Тайвань, Індії, 

Пакистан, Бангладеш, Іран, Ірак, Афганістан (Азія). Однак найбільшого 

поширення модель президентського правління отримала на Африканському 

континенті. Цей процес почався в кінці 50-х на початку 60-х років, і сьогодні 

на чолі майже всіх африканських держав стоять президенти. Після отримання 

незалежності більшість колоній пішли шляхом наслідування форми правління 

колишніх метрополій. Це пояснюється перш за все тим, що система 

державного устрою метрополії була єдино відомою для політичних лідерів 

цих країн. Найбільшого поширення на Африканському континенті отримала 

французька модель. Однак на практиці були запозичені тільки її зовнішні 

елементи [124, с. 43]. 

З кінця 80-х років інститут президента почав запроваджуватися в 

колишніх республіках СРСР. Встановлення посади президента відбулося у 

таких державах, як Соціалістична Федеративна Республіка Югославія, 

Чехословацька Соціалістична Республіка, Соціалістична Республіка Румунія, 

Корейська Народно-Демократична Республіка. Цю ж посаду ввела у себе і 

Монголія [165, с. 7].  

Отже, інститут президентства виник і розвивався у зв’язку з практично 

повсюдним перетворенням монархій на республіки та поваленням феодально-

абсолютистських режимів. При цьому його становлення та розвиток 

визначаються формою правління, усталеними політико-правовими 

традиціями, політичною кон’юнктурою, розкладом соціальних сил в державі, 

менталітетом народу, соціально-економічними і духовними факторами. 
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Для характеристики інституту президентства у системі вищих органів 

держави визначальною є форма державного правління, яка являє спосіб 

організації державної влади, зумовлений принципами формування і 

взаємовідносин вищих органів держави – глави держави, парламенту, уряду 

[202, с. 545].  

З-поміж різних ознак форми державного правління визначальною є 

правовий статус глави держави. Залежно від правового статусу глави держави 

і порядку формування цього вищого органу держави розрізняють дві основні 

форми державного правління – монархію, за якою главою держави є монарх, і 

республіку, в якій главою держави є президент. 

Республіка (лат. respublica − суспільна справа, від res − справа і publicus − 

суспільний, всенародний) є такою формою державного правління, за якої 

суверенне право на владу належить народу, а вищі органи державної влади або 

обираються народом, або формуються загальнонаціональною 

представницькою установою (парламентом) [202, с. 456-457]. За такими 

ознаками, як спосіб обрання президента (на загальних виборах чи 

парламентом), суб'єкт формування уряду (президент чи парламент), політична 

відповідальність уряду (перед президентом чи парламентом), у сучасному 

світі розрізняють два основні різновиди республіканської форми правління − 

президентську республіку і парламентарну республіку. Третім з основних 

різновидів республіканської форми правління є змішана республіка, яка 

поєднує в собі елементи президентської і парламентарної республік. 

Різновидами змішаної або, як її ще називають, напівпрезидентської 

республіки, своєю чергою, є президентсько-парламентарна і парламентарно-

президентська республіки. 

Президентська республіка характеризується тим, що обраний на 

загальних виборах президент юридично і фактично є главою держави і главою 

виконавчої влади. Основними ознаками президентської республіки є: 

жорсткий поділ влади і збалансована система стримувань і противаг; обрання 
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президента на загальних виборах; поєднання повноважень глави держави і 

глави уряду в особі президента і, як правило, відсутність посади прем’єр-

міністра; формування уряду президентом за обмеженої участі парламенту; 

відсутність політичної відповідальності уряду перед парламентом; відсутність 

права президента на розпуск парламенту; відсутність інституту 

контрасигнатури − скріплення актів президента підписами міністрів [202, с. 

410].  

Крім перерахованих, до суттєвих ознак класичної президентської 

республіки слід віднести також відсутність у президента права законодавчої 

ініціативи, що значно обмежує його вплив на здійснення законодавчої влади. 

Інститут президентства значною мірою визначається характером поділу 

державної влади за тієї чи тієї форми правління. Поділ влади полягає в такій 

системі організації і функціонуванні державної влади, в якій функції 

законодавчої, виконавчої і судової влади здійснюються різними державними 

органами – парламентом, главою держави, урядом, судами. Є два основні 

різновиди поділу державної влади – жорсткий і гнучкий. 

За жорсткого поділу державної влади, який характеризується 

формальною ізольованістю гілок влади і відсутністю між ними тісних 

функціональних відносин, особливого значення набуває система стримувань і 

противаг як інтегрована сукупність повноважень органів різних гілок 

державної влади, що дає їм змогу урівноважувати й обмежувати одна одну. 

Парламент впливає на виконавчу і судову владу через прийняті ним закони. 

Президент впливає на прийняття парламентом законів через право 

застосовувати щодо них вето. Парламент може подолати вето президента на 

закон кваліфікованою більшістю голосів. Орган судового конституційного 

контролю, своєю чергою, може визнати неконституційними закони та акти 

президента, через що вони втратять чинність. Президент не має права розпуску 

парламенту, але й останній не може відправити уряд чи окремого міністра у 

відставку. Парламент може усунути президента з поста в порядку імпічменту, 
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але тільки кваліфікованою більшістю і в разі порушення ним конституції і 

законів. 

Класичною президентською республікою є США. Президентсько-

республіканська форма правління запроваджена також у більшості країн 

Латинської Америки, багатьох країнах Африки, Південній Кореї, на 

Філіппінах та в деяких колишніх радянських республіках − Казахстані, 

Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані. Для деяких президентських 

республік (Єгипту, Казахстану, Перу, Узбекистану) характерна наявність 

посади так званого адміністративного прем’єр-міністра, який не має вагомих 

владних повноважень і діє відповідно до настанов президента. 

Зважаючи на те, що інститут президента зародився в США і ця країна 

стала взірцем для формування президентських форм правління в інших 

державах світу, необхідно розглянути особливості даного інституту саме на 

прикладі цієї держави. 

Роль президента в президентській республіці настільки велика, що деякі 

державознавці називають його “головною рушійною силою механізму 

держави” [206, p. 8]. Він водночас є главою держави і главою виконавчої 

влади. У розділі 1 статті II Конституції США 1787 року записано: “Виконавча 

влада здійснюється Президентом Сполучених Штатів Америки [64, с. 358]”. 

Таким чином, це створило не просто сильну, але й одноособову президентську 

владу.  

Президент США обирається разом із Віце-президентом на чотири роки на 

основі загальних непрямих виборів позапарламентським способом. Жодна 

особа не може бути обрана на пост Президента США більше двох разів. 

Поправка XXII Конституції встановила заборону на обрання однієї і тієї ж 

особи президентом більше двох разів. Ця поправка була прийнята Конгресом 

в 1947 році (набрала чинності у 1951 році) після того як Ф. Делано Рузвельт 

обирався Президентом США чотири рази підряд.  
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Вибори Президента США починаються з праймеріз – це попередні 

(первинні) вибори, у ході яких члени Демократичної і Республіканської 

партій, зареєстровані як виборці, на партійних зборах і з’їздах обирають 

кандидатів у президенти [202, с. 406]. Із кількох кандидатів від партії 

обирається один. Праймеріз бувають відкритими і закритими. Відкриті 

праймеріз передбачають, що на виборчу дільницю може прийти будь-який 

виборець і вибрати з кількох кандидатів одного. Закриті праймеріз вимагають 

від виборця якогось підтвердження належності до тієї партії, в якій 

проводиться праймеріз. У деяких штатах проводяться не праймеріз, а кокус - 

це закриті партійні збори, у ході яких обирають кандидата у президенти. За 

результами праймеріз і кокусів від штатів направляються делегати на партійні 

з’їзди, де остаточно визначаються єдині партійні кандидати в президенти. 

Законодавство США, що регламентує порядок обрання глави держави, 

проголошує право кожного громадянина, який користується в повному обсязі 

політичними правами, балотуватися на виборах. Проте існують і певні 

обмеження, встановлені законом. Так, згідно з розділом 1 статті ІІ Конституції 

США 1787 року кандидат у президенти повинен бути: громадянином держави 

за народженням, не молодшим 35 років, проживати на території країни 

протягом 14 років [64, с. 359]. Дані конституційні приписи формально 

дозволяють претендувати на посаду Президента США багатьом мільйонам 

людей. Але політична практика напрацювала особливі критерії для кандидатів 

на посаду президента, які значно звужують коло потенційних претендентів на 

цей високий державний пост. Відомий американський політолог Т. Кронін на 

підставі узагальнення американського досвіду президентства у ХХ столітті 

зробив спробу створити ідеальний тип кандидата у Президенти США. 

Дослідник зазначає, що, як правило, кандидатами у Президенти США були 

білі чоловіки середнього віку, протестанти, юристи з великих штатів. При 

цьому не ігноруються винятки, оскільки у ХХ столітті лише два президенти 

походили із середніх за розміром штатів. Проте близько половини президентів 
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були юристами, які засідали у Конгресі або займали офіційні посади в містах 

чи графствах. Як слушно зазначає Т. Кронін, кандидати у президенти майже 

незмінно добираються з невеликої групи професійних політиків, котрі у свій 

час були губернаторами або віце-президентами, тобто фактично існує певне 

коло осіб (не більше 50), які постійно знаходяться “під рукою” у кожний даний 

рік президентських виборів (губернатори великих штатів, відомі сенатори у 

віці до 65 років і певне число недавніх губернаторів чи віце-президентів, котрі 

вміють “подати себе” у засобах масової інформації) [208, р. 306]. 

Президент США обирається колегією вибірників. Така колегія 

формується шляхом загальних і прямих виборів, що відбуваються у перший 

вівторок після першого понеділка листопада високосного року. Виборці 

голосують за списки вибірників від політичних партій. Обрані особи 

визначаються за мажоритарною системою відносної більшості. У кожному 

штаті, що є виборчим округом, обирається стільки вибірників, скільки 

мандатів має штат у Конгресі. В цілому по країні обираються 538 вибірників: 

435 – за кількістю членів Палати представників; 100 – за кількістю членів 

Сенату; 3 – від федерального округу Колумбія.  

Колегія вибірників не збирається у повному складі. У визначений законом 

день – перший понеділок після другої середи грудня того само року – 

вибірники збираються у столицях штатів і голосують за кандидатів у 

президенти, яких було висунуто від партій до голосування за вибірників. Зі 

штатів завірені результати голосування вибірників надсилаються спікеру 

Сенату федерального Конгресу, який 3 січня наступного року оголошує їх на 

спільному засіданні палат Конгресу. Обраним вважається той кандидат у 

президенти (і відповідний кандидат у віце-президенти), який отримав 

абсолютну більшість голосів вибірників, тобто щонайменше 270 голосів. 

Якщо жоден із кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів 

вибірників, то президента обирає Палата представників, а віце-президента – 

Сенат із числа трьох кандидатів, які дістали найбільше голосів вибірників 
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(така ситуація траплялася дуже рідко). Голоси подаються по штатах, 

представники кожного штату мають один голос. Опосередкованість виборів 

Президента США є формальною, оскільки позиції вибірників жорстко 

визначаються їх партійною належністю і результати президентських виборів 

фактично визначаються і стають відомими у день загальних виборів. 

Місце і роль Президента США в державному механізмі визначається, 

насамперед, співвідношенням його владних повноважень з компетенцією 

інших гілок влади. Предметна компетенція президента сформульована в 

Конституції гранично стисло і досить нечітко. Її можна кваліфікувати як 

відносно визначену [102, с. 85]. Президент США є главою держави, верховним 

головнокомандувачем збройних сил, головним дипломатом країни. 

Найважливіше джерело президентської влади криється не стільки в 

Конституції, скільки в конституційній практиці. 

Найширшими є повноваження президента у сфері виконавчої влади. 

Президент США формально і реально є главою виконавчої влади. Він 

утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші органи виконавчої 

влади. Очолюючи виконавчу владу, він “призначає на посаду за порадою і 

згодою Сенату” членів уряду, керівників інших центральних органів 

виконавчої влади, послів, вищий офіцерський склад, суддів Верховного суду 

та інших федеральних суддів. При цьому президент може відправляти у 

відставку тільки окремих міністрів, оскільки уряду як колегіального органу 

немає. Порада і згода Сенату полягає в обговоренні кандидатів у 

спеціалізованих комітетах верхньої палати, і у випадку позитивного висновку 

Сенат кваліфікованою більшістю у 2/3 присутніх сенаторів дає згоду на 

призначення вказаних осіб. Беручи загалом, протягом дворічного періоду 

роботи Сенат затверджує кандидатів приблизно на 4000 цивільних і 65000 

військових посад [123]. В основному вони затверджуються списком. У 

конституційній практиці США склалась угода: Сенат, зазвичай, не блокує 

затвердження кандидатур, запропонованих президентом. Президенту 
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надається карт-бланш при формуванні своєї команди. Виняток із вказаного 

правила є можливим у двох випадках: 1) при затвердженні кандидатур суддів 

Верховного суду і 2) якщо є факти, які стали відомі сенаторському комітету 

неетичної або аморальної поведінки відповідного кандидата [103, с. 40]. 

Наприклад, обговорення кандидатури У. Ренквіста на посаду голови 

Верховного суду США в юридичному комітеті зайняло 6 тижнів, а 

кандидатури Р. Борка на пост члена суду − 11 тижнів, після чого пропозиція 

президента була відхилена. У 1989 році була відхилена кандидатура Дж. 

Тауера, який був запропонований Президентом на пост міністра оборони [95, 

с. 280]. 

 Уряд як єдиний колегіальний орган відсутній: при президентові існує 

лише його адміністрація, яка включає міністрів, що виконують функції його 

помічників і несуть перед ним відповідальність. Про наявність уряду в США 

взагалі складно говорити: у Конституції держави поняття “уряд” не 

зустрічається, а в законодавстві оперують терміном “виконавча влада” і 

“президентська адміністрація” [2, с. 119]. Сукупність глав департаментів 

(термін, аналогічний поняттю “міністерство” в інших країнах) неофіційно 

йменується Кабінетом, але він, по суті, є консультативним органом при 

президентові, оскільки жодних юридично значущих актів він не приймає. 

Глави департаментів можуть лише висловлювати президентові свою думку з 

питань, які входять до їх відання, а всі рішення в рамках своєї компетенції 

приймаються ним одноособово, президент не зобов'язаний додержуватися 

порад членів Кабінету. Найбільш яскраво це ілюструють слова А. Лінкольна, 

сказані ним після того, як усі члени Кабінету висловилися проти 

запропонованого ним рішення питання: “Сім − “проти”, один − “за”, “за” 

проходить” [2, с. 120]. Тому не видається дивним твердження американського 

дослідника Дж. Уїлсона, що фактично Кабінет як колегіальний орган є фікцією 

[179, с. 334].  
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Зазначимо, що поняття “адміністрація” в англо-американській (у США) і 

романо-германській (у Франції) правових сім’ях різняться. У сучасній Франції 

− президентсько-парламентарній республіці у функціональному змісті цей 

термін розуміється як діяльність під керівництвом і контролем уряду, 

спрямована на підтримку громадського порядку й задоволення загальних 

потреб, а в інституціональному − як сукупність фізичних і юридичних осіб, що 

здійснюють адміністративну функцію. Як бачимо, у Франції проводиться 

розрізнення між адміністрацією й урядом, на відміну від США, де під 

“адміністрацією” мається на увазі уряд в континентальному розумінні цього 

терміну [154, с. 60]. 

Отже, до конституційних повноважень президента у сфері виконавчої 

влади належить: формування уряду; відправлення у відставку тільки окремих 

міністрів, оскільки уряду як колегіального органу немає; керівництво 

органами виконавчої влади. Також президент має право відзначати 

державними нагородами, присвоювати почесні і вищі військові звання. 

У сфері законодавчої влади президент не має значних повноважень щодо 

впливу на парламент і законодавчий процес, що випливає з вимог жорсткого 

поділу влади, на якому ґрунтується президентська республіка. До 

законодавчих повноважень Президента США належить: скликання 

позачергових сесій парламенту; підписання та оприлюднення прийнятих 

парламентом законів; застосування вето щодо прийнятих парламентом 

законопроектів; видання власних нормативно-правових актів. 

У США на чергові сесії парламент скликається не главою держави, а за 

власним правом. Згідно з розділом 3 статті II Конституції США 1787 року, 

президент “в надзвичайних випадках ... може скликати обидві палати або одну 

з них, а у випадку незгоди між палатами щодо часу відкладення сесії може сам 

переносити їх на такий час, який вважатиме за потрібне” [64, с. 360]. Тобто 

президент наділяється правом скликання Конгресу на позачергові сесії. 
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До конституційних повноважень Президента США у сфері законодавчої 

влади належить право підписання та оприлюднення прийнятих парламентом 

законів (промульгація). Згідно з розділом 7 статті І Конституцією США 1787 

року президенту надається певний строк протягом якого він повинен або 

підписати законопроект, або накласти вето. Цей строк становить у США 

десять днів [64, с. 355]. 

Найважливішим засобом впливу президента на парламент є право вето на 

законопроекти. Вето (лат. veto — забороняю) − у сучасних державах акт, який 

призупиняє або не допускає набрання чинності рішення якогось органу [202, 

с. 45]. Право видавати такий акт (накладати вето) називається правом вето. 

Особливостями вето президента в США є: а) відхилення законопроекту в 

цілому, а не накладання його на окремі статті чи положення прийнятого 

парламентом законопроекту; б) його відкладальний характер. Для подолання 

вето кожна палата повинна проголосувати за прийняття законопроекту 

повторно 2⁄3 голосів. А тому нерідко тільки загроза застосування вето 

примушує законодавців більш уважно ставитись до запитів президента. Так, із 

36 вето Президента Б. Клінтона Конгрес подолав тільки два. Загалом на 1 січня 

2011 року президенти США використали відкладальне вето 1496 разів [95, с. 

275]. 

Для конституційної практики США характерне використання 

президентом “кишенькового вето”, яке застосовується щодо законопроектів, 

прийнятих Конгресом в останні десять днів сесії. Згідно з Конституцією 

президент має підписати або відхилити направлений Конгресом законопроект 

протягом десяти робочих днів під час роботи сесії Конгресу. Якщо 

законопроект надійшов до президента менш як за десять днів до закінчення 

поточної сесії Конгресу, то президент не приймаючи щодо законопроекту 

ніякого рішення, може протримати його у себе до закінчення сесії і тим самим 

не допустити набрання ним чинності. Вдруге направити цей законопроект 

президенту Конгрес не зможе через дію принципу дисконтинуїтету, згідно з 
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яким усі законопроекти, внесені до Конгресу під час даної сесії, не 

переносяться на наступну сесію. 

Саму ж практику застосування вето Президентом США не слід 

розцінювати однозначно. Кожний президент цієї країни використовував 

відповідне право. Проте широке застосування практики вето було і є 

нетиповими для державно-політичного життя США. Право вето президента на 

прийняті Конгресом законопроекти – це “двосічна зброя”, надмірне 

використання якої може не тільки призвести до політичної кризи, а й 

порушити існуючий в державному механізмі баланс між гілками влади. Тому 

вето, насамперед, розглядається науковцями як засіб компромісного 

узгодження позицій між законодавчою і виконавчою гілками влади, і як 

інструмент не тиску, а впливу з боку виконавчої влади на законодавчий процес 

[197, с. 23]. 

Попри це, Президент США − активний учасник законодавчого процесу. 

Більшість законопроектів надходить на розгляд у парламент від нього, хоча 

він формально й немає права законодавчої ініціативи, що теж є ознакою 

президентської республіки. Але квазізаконодавча ініціатива президента 

виявляється досить часто - коли він вносить законопроекти через 

представників своєї партії у Конгресі або коли направляє в парламент (чи одну 

з палат) щорічні або⁄та позачергові послання з питань внутрішнього і 

зовнішнього становища держави, які мають характер програми законотворчої 

діяльності. Відомі кілька різновидів послань Президента США: послання про 

стан союзу (федерації), послання про бюджет, послання про економічний стан 

тощо. Послання зачитуються на засіданні парламенту, як правило, особисто 

президентом. Іноді послання у письмовому вигляді подаються до парламенту, 

де оголошуються посадовими особами палат. Ця обставина дозволяє назвати 

Президента США головним законодавцем [222, р. 34]. Однак при цьому 

“Конгрес вправі відхилити будь-які законопроекти президента, які той може 
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вносити при сприянні залежних або співчуваючих йому осіб в обох палатах 

Конгресу” [31, с. 441].  

Отже, формально послання президента парламенту мають суто 

інформаційний характер – вони зазвичай не підлягають обговоренню і по них 

не приймаються рішення. Фактично зміст послання сприймається 

парламентом як законодавча програма виконавчої влади і реалізується через 

прийняття відповідних законів, найповніше – тоді, коли президент і 

парламентська більшість представляють одну політичну партію.  

До посилення позиції президента призводить і практика делегованого 

законодавства, передбачена Конституцією США. При цьому оцінки вчених 

щодо конституційності даного інституту є різними. Ще Дж. Локк, 

супротивник такого делегування, свого часу писав: “...Законодавчий орган не 

може передати право видавати закони в чиїсь інші руки. Адже це право 

довірено народом, і той, хто ним володіє, не може передати його іншим” [101, 

с. 57]. Підтверджує цю позицію й рішення Верховного суду США в справі 

“Youngstown Sheet & Tabe Co. V Soyer”. Верховний суд звернувся до 

положення Конституції США про обов’язок президента піклуватися про 

сумлінне виконання законів, прийнятих Конгресом. Суд дійшов висновку, що 

за Конституцією виконавчі повноваження президента виключають усяку 

думку про його право самому приймати законопроекти. Винятковою 

конституційною прерогативою прийняття законопроектів володіє тільки 

Конгрес. Поряд з повним запереченням допустимості делегування 

законодавчої влади виконавчій наводяться численні аргументи на користь 

останньої, із вказівкою на позитивний вплив такого делегування на економіку 

й суспільно-політичне життя держави, особливо в період кризи (зокрема, з 

посиланням на американський та аргентинський досвід у період правління 

відповідно Ф. Рузвельта й X. Перона) [212, р. 57]. 

Президент США має право видавати власні нормативно-правові акти. 

Видані ним виконавчі накази, директиви, інструкції, настанови мають 
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загальнообов’язковий характер на території всієї держави. Це повноваження 

президента не зазначено в Конституції США 1787 року і виникло на основі 

прецедентного права. Глава держави постійно користується даним 

повноваженням, але лише у сфері діяльності федерального уряду. Наприклад, 

президентські правові акти можуть стосуватися реорганізації різних органів 

виконавчої влади, визначення умов праці в установах, що відносяться до 

федеральної власності тощо. 

У силу незалежності гілок влади одна від однієї президентська республіка 

не знає таких інститутів європейського парламентаризму як розпуск 

парламенту президентом і парламентська відповідальність уряду. Як було уже 

зазначено, він несе відповідальність тільки перед президентом. 

У сфері судової влади президент має право на помилування, пом’якшення 

і скасування кримінальних покарань, визначених судом, оголошення амністії. 

Крім того, до конституційних повноважень президента у сфері судової влади 

належить також право призначати суддів за згодою Сенату. Призначаючи 

членів Верховного суду, президент, перш за все, враховує інтереси тієї партії, 

до якої сам належить. 

У сфері зовнішньополітичної діяльності держави президент представляє 

державу у міжнародних відносинах, призначає та відкликає послів та інших 

дипломатичних представників, акредитує і приймає дипломатичних 

представників інших держав, веде переговори і укладає міжнародні договори. 

При цьому укладені президентом міжнародні договори набувають чинності 

лише після ратифікації їх Сенатом. Рішення верхньої палати про ратифікацію 

тексту договору приймається кваліфікаційною більшістю у 2/3 голосів 

присутніх сенаторів. Аналізуючи механізм поділу влади у 

зовнішньополітичній діяльності, необхідно підкреслити домінуючий вплив 

Президента США, який концентрує в своїх руках всі важелі зовнішньої 

політики. А зусилля Конгресу, спрямовані на зміну стану справ, не завжди 

можуть увінчатися успіхом. 
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У сферах національної безпеки та оборони держави Президент США є 

верховним головнокомандувачем збройних сил, наділяється правом 

призначати на посади та звільняти з посад вище командування збройних сил, 

присвоювати вищі військові звання, вводити в країні національний 

надзвичайний стан. 

Президент США є Верховним Головнокомандувачем. Однак право 

оголошення війни належить не йому, а Конгресу. Нерідко в історії США було 

так, що глава держави, не володіючи правом оголошення війни, неодноразово 

її починав. Яскравим прикладом цього була війна у В’єтнамі. У 1973 році 

Конгрес США прийняв Резолюцію про військові повноваження, яка стала 

реакцією на конфлікт у В’єтнамі й розширила права Президента США у 

військовій сфері. 

До повноважень Президента США належить право введення в країні 

національного надзвичайного стану. Через шість місяців після початку його 

дії кожна з палат Конгресу проводить спеціальне засідання з метою прийняття 

рішення про припинення дії надзвичайного стану. Для здійснення 

ефективного контролю за діяльністю адміністрації Президент США, 

конгресмени повинні належним чином бути проінформовані про дії, які 

планує і реалізує уряд. У період національного надзвичайного стану “всі 

значні накази Президента, включаючи виконавчі накази та інші правила та 

інструкції, передаються Конгресу негайно із дотриманням заходів таємності, 

якщо це необхідно (§ 401 Закону про національний надзвичайний стан 1976 

р.)” [96, с. 187-188]. Президент США також повинен регулярно інформувати 

Конгрес в спеціальній доповіді про загальну суму витрат, яких зазнав уряд. 

Наділення відповідними повноваженнями Президента США у сферах 

національної безпеки та оборони виходить з того, що глава держави як більш 

динамічний і мобільний інститут державної влади володіє правом негайної 

реакції у випадку нападу на Сполучені Штати або виникнення масових 
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безпорядків, заколотів. Але Конгрес США, як законодавча гілка влади, 

негайно отримує вичерпну інформацію про дії адміністрації і контролює ці дії.  

Таким чином, Президент США має широкі та різноманітні повноваження, 

але він діє лише в межах федеральної виконавчої влади та конституційного 

принципу поділу влади. Через такі надійні стримування та противаги 

президентська влада в США, незалежно від суб’єктивних бажань будь-якого 

президента, не може перетворитися в режим одноособового правління. 

Першими у наслідуванні прикладу США у встановленні президентської 

форми правління стали країни Латинської Америки. У цих державах інститут 

президента явно домінує над усіма іншими, а парламенти не мають такого 

контролю над виконавчою владою, якою наділений Конгрес США. Якщо 

судити у відповідності з повноваженнями, якими президент наділений 

офіційно і неофіційно, то можна сказати, що його влада не просто 

президентська, а суперпрезидентська [21, с. 45]. 

У науці термін “суперпрезидентська” республіка використовується для 

позначення особливого різновиду республіканської форми правління, яка 

характеризується юридичним і фактичним зосередженням усіх важелів 

державної влади в руках президента, який у цьому випадку здебільшого є не 

тільки главою держави, але й главою уряду і лідером правлячої партії [9, с. 

673]. 

У більшості держав Латинської Америки президенти обирається шляхом 

загальних і прямих виборів, як правило, за мажоритарною виборчою системою 

абсолютної більшості, за якої обраним вважається кандидат, який набрав 

більше половини усіх голосів виборців. У разі, якщо жоден кандидат не набрав 

абсолютної більшості голосів, проводиться другий тур виборів, у якому беруть 

участь лише ті два кандидати, які набрали у першому турі найбільшу кількість 

голосів. У другому турі обраним вважається кандидат, який набрав відносну 

більшість голосів, тобто більше, ніж його суперник. Наприклад, Президент 

Бразилії обирається разом з віце-президентом за мажоритарною системою 
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абсолютної більшості. Якщо у першому турі виборів не буде обрано жодного 

кандидата за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості, то 

через 20 днів проводиться другий тур виборів, у якому беруть участь лише ті 

два кандидати, які набрали у першому турі найбільшу кількість голосів. 

Обраним вважається кандидат, який набрав відносну більшість голосів (ст. 77 

Конституції Бразилії 1988 р.) [67].  

Згідно з конституціями країн Латинської Америки глава держави має 

досить широкі повноваження і несе політичну відповідальність за загальне 

управління країною. У сфері виконавчої влади президент наділяється 

повноваженнями щодо: формування уряду; відправлення окремих членів 

уряду у відставку; призначення глав місцевих органів виконавчої влади; 

керівництво органами виконавчої влади; відзначення державними 

нагородами, присвоєння почесних звань. До повноважень президента у сфері 

законодавчої влади належить: скликання, відкриття і закриття чергових і 

позачергових сесій парламенту; підписання та оприлюднення прийнятих 

парламентом законів; застосування вето щодо прийнятих парламентом 

законів; законодавча ініціатива; видання власних нормативно-правових актів; 

контрасигнування актів президента прем’єр-міністром та/або міністром, 

відповідальними за їх виконання. У сфері судової влади президент має право 

призначати на судові або вищі судові посади, право помилування, 

оголошувати амністію. До повноважень президентів країн Латинської 

Америки у сфері зовнішньополітичної діяльності держави належить: 

представництво держави у міжнародних відносинах; призначення і 

відкликання послів та інших дипломатичних представників; акредитація і 

прийом дипломатичних представників інших держав; укладення міжнародних 

договорів; ратифікація міжнародних договорів або участь у цьому процесі. У 

сферах національної безпеки та оборони держави президент є верховним 

головнокоманувачем збройних сил держави, наділяється правом призначати 

на посади та звільняти з посад вище командування збройних сил, присвоювати 
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вищі військові звання, головувати у вищих органах національної безпеки і 

оборони, вводити в країні або в окремих її місцевостях воєнний стан, 

оголошувати загальну або часткову мобілізацію.  

Різними в країнах Латинської Америки є механізми посилення або 

послаблення функцій і повноважень президента. Наприклад, в Аргентині для 

деякого обмеження президентської влади Конгрес вніс поправку до 

конституції про те, що уряд очолює не президент, а прем’єр-міністр, якого 

можна усунути більшістю голосів обох палат Конгресу. У Колумбії дещо 

обмежуються повноваження президента в економічній сфері. Конституція 

гарантує незалежність Банку республіки, а за президентом залишаються лише 

наглядові та контрольні функції. Тобто, у Колумбії обмежуються 

повноваження президента в фінансовій сфері, а законодавча влада Аргентини 

має чіткий контроль за виконавчою владою [22, с. 66]. 

Щодо засобів посилення президентської влади, то цікавим є приклад 

Венесуели, де поряд із традиційними гілками влади президент спирається ще 

на дві − електоральну та громадську (не має аналогів в інших країнах). 

Громадські об’єднання, діяльність яких підтримується президентом, ведуть 

боротьбу з корупцією, захищають права людини на підставі розділу 

конституції “Безпека нації”. При цьому президентська влада неухильно 

перетворюється на суперпрезидентську. У Мексиці практично необмежена 

влада президента забезпечується його контролем над правлячою партією. 

Неабияке значення має діяльність різних організацій при адміністрації 

президента, які не прописані в конституції [49, с. 71-72]. 

Разом з тим латиноамериканській моделі президентства притаманний і 

деякий демократизм. По-перше, у країнах Латинської Америки президент 

обирається на один строк та позбавлений права на переобрання, що суттєво 

звужує можливості для встановлення режиму особистої влади. По-друге, в 

багатьох латиноамериканських країнах давно діють багатопартійні системи, 

що створює умови для виникнення парламентської та позапарламентської 
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опозиції щодо президентської влади. По-третє, судова влада останнім часом 

має тенденцію до посилення своєї незалежності, переконливим свідченням 

чого є усунення від влади за рішенням парламентів та судів президентів 

Бразилії (Ф. Коллора, Д. Русеф) та Венесуели (К. Переса). Імпічмент цих 

президентів на основі відповідної правової процедури створює новий 

важливий прецедент в Латинській Америці, де президентів звичайно усували 

лише шляхом військових переворотів. Можна стверджувати, що відбувається 

певний перерозподіл владних функцій між окремими елементами державного 

механізму [43, с. 45]. 

У багатьох країнах Азії та Африки також склалася президентська форма 

республіканського правління. Для афро-азіатської моделі властивий 

авторитаризм, який часто набуває відвертого тоталітаризму. Президенти 

нерідко прагнуть перетворити власні сім’ї у правлячі династії, призначаючи 

на ключові посади свої родичів. До того ж, вони прагнуть домогтися принципу 

незмінюваності своєї влади, і багато хто з них править державою не один 

десяток років. Самі президенти-диктатори обґрунтовують встановлені ними 

режими особистої та необмеженої влади низьким рівнем суспільного, 

економічного та соціально-політичного розвитку країн, гострими конфліктами 

за етнічними та регіональними ознаками між різними народностями [165, с. 

22-25]. Однак після конституційних змін у деяких країнах Азії та Африки 

президенти стали обиратися шляхом загальних і прямих виборів, як правило, 

за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості.  

Згідно з конституціями країн Азії та Африки президент є главою держави 

та главою уряду, може очолювати також найважливіші міністерства – 

оборони, внутрішніх і закордонних справ, лідером правлячої партії, яка 

зазвичай є єдиною легальною партією в країні [231, р. 194]. Президент 

наділяється широкими повноваженнями у сфері виконавчої, законодавчої, 

судової, зовнішньополітичної діяльності, національної безпеки та оборони 

держави. У сфері виконавчої влади президент наділяються повноваженнями 
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щодо: формування уряду; відправлення окремих членів уряду у відставку; 

призначення глав місцевих органів виконавчої влади; керівництво органами 

виконавчої влади; відзначення державними нагородами, присвоєння почесних 

звань. Для деяких держав (Єгипет, Перу) характерна наявність посади так 

званого адміністративного прем’єр-міністра, який не має вагомих 

повноважень. До повноважень президента у сфері законодавчої влади 

належить: скликання, відкриття і закриття чергових і позачергових сесій 

парламенту; дострокове припинення повноважень парламенту; призначення 

членів верхньої палати парламенту (наприклад, Президент Єгипту має право 

призначати п’ять відсотків членів парламенту); підписання та оприлюднення 

прийнятих парламентом законів; застосування вето щодо прийнятих 

парламентом законів; законодавча ініціатива; видання актів, що мають силу 

закону. У сфері судової влади президент має право призначати на судові або 

вищі судові посади, право помилування, оголошувати амністію. До 

повноважень президентів країн Азії та Африки у сфері зовнішньополітичної 

діяльності держави належить: представництво держави у міжнародних 

відносинах; призначення і відкликання послів та інших дипломатичних 

представників; акредитація і прийом дипломатичних представників інших 

держав; укладення та ратифікація міжнародних договорів. У сферах 

національної безпеки та оборони держави президент є верховним 

головнокоманувачем збройних сил держави, наділяється правом призначати 

на посади та звільняти з посад вище командування збройних сил, присвоювати 

вищі військові звання, головувати у вищих органах національної безпеки і 

оборони, вводити на власний розсуд надзвичайний і воєнний стан.  

І все ж у цілому ряді країн Азії та Африки інститут президента набув 

стійкого легітимного характеру і витримав перевірку часом. Наприклад, в Азії 

− це Республіка Корея, Тайвань, Сирія, Ірак, Індонезія, а в Африці − Туніс, 

Сенегал, Заїр, Танзанія, Замбія, Бенін.  
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Президентська республіка також утвердилася в ряді колишніх радянських 

республік – Казахстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані. Інститут 

президента в пострадянських президентських республіках має свої 

особливості, відмінні від класичної президентської республіки. Зокрема, у цих 

державах прослідковується посилення авторитарних тенденцій у 

функціонуванні інституту президента. При цьому варто зазначити, чим 

меншим був демократичний досвід країни, тим більшими ставали з часом 

повноваження президента [19, с. 140]. 

Загалом, виявами зростаючих авторитарних тенденцій президентського 

правління є: визнання першого президентського терміну нульовим, – тому 

можливість балотуватися втретє: І. Карімов (Узбекистан), Е. Рахмон 

(Таджикистан), Н. Назарбаєв (Казахстан); довічне президентство: С. Ніязов 

(Туркменістан) [93]. Авторитарні риси у функціонуванні інституту президента 

суттєво зміцнилися через практику використання референдумів з метою 

внести поправки до конституції щодо можливості перебування при владі 

більш як два терміни: Н. Назарбаєв (Казахстан); збільшення президентського 

терміну з п’яти до семи років (Н. Назарбаєв, Е. Рахмон, І. Карімов), 

впровадження пожиттєвого президентства (С. Ніязов) [160]. У зв'язку з цим, 

25 років на владному олімпі перебуває Е. Рахмон. Н. Назарбаєв був 

Президентом Казахстану протягом 29 років (у березні 2019 року подав у 

відставку). 

У пострадянських президентських республіках президент обирається 

шляхом загальних і прямих виборів, за мажоритарною виборчою системою 

абсолютної більшості, за якої обраним вважається кандидат, який набрав 

більше половини усіх голосів виборців. Наприклад, Президент Казахстану 

обирається шляхом загальних і прямих виборів строком на п’ять років. 

Кандидат, який набрав більше п’ятдесяти відсотків голосів виборців, які взяли 

участь у голосуванні, вважається обраним. У разі, якщо жоден із кандидатів 

не набрав зазначеного числа голосів, проводиться повторне голосування, в 
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якому беруть участь два кандидати, які набрали більше число голосів. 

Обраним вважається кандидат, який набрав більше число голосів виборців, які 

взяли участь у голосуванні (ч.1,5 ст.41 Конституції Казахстану 1995 р.) [63, с. 

284]. Президент Таджикистану обирається на основі загально, рівного і 

прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п’ять років. 

Обраним вважається той кандидат, за якого проголосувало більше половини 

виборців, які взяли участь у голосуванні (ст. 65-66 Конституції Таджикистану 

1994 р.) [63, с. 512]. 

Президент у пострадянських президентських республіках є главою 

держави і главою виконавчої влади. Він займає центральне місце в системі 

органів державної влади. Особливістю інституту президента у цих державах є 

посилення владних повноважень глави держави за рахунок послаблення всіх 

інших державних інституцій. 

До повноважень президента у сфері виконавчої влади належить: 

формування уряду; відправлення уряду в цілому (у Казахстані та Узбекистані 

уряд є колегіальним органом) або окремих його членів у відставку; 

призначення глав місцевих органів виконавчої влади; керівництво органами 

виконавчої влади; відзначення державними нагородами, присвоєння почесних 

і вищих військових звань. 

У сфері виконавчої влади президент у пострадянських президентських 

республіках формує уряд та безпосередньо (іноді через прем’єр-міністра) 

керує ним. У статті 92 Конституції Туркменістану 1992 року зазначається, що 

уряд формується президентом протягом місяця після вступу його на посаду, і 

він повинен скласти повноваження перед новообраним президентом [72]. У 

Казахстані відповідні повноваження президента зафіксовані у статті 65 

Конституції 1995 року, де зазначено, що уряд формується президентом [63, с. 

299].  

Очолюючи виконавчу владу, президенти призначають та звільняють 

прем’єр-міністра та інших членів уряду. Так, Президент Таджикистану 
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призначає та звільняє прем'єр-міністра та інших членів уряду; представляє на 

затвердження указу про призначення та звільнення прем'єр-міністра та інших 

членів уряду на спільному засіданні Маджлісі міллі і Маджлісі намояндагон 

(п. 4 ст. 69 Конституції Таджикистану 1994 р.) [63, с. 513]. У Таджикистані, 

Казахстані та Узбекистані наявна посади так званого адміністративного 

прем’єр-міністра, який не має вагомих владних повноважень і діє відповідно 

до настанов президента. Однак у Туркменістані посада прем’єр-міністра 

відсутня. Президент є главою виконавчої влади і главою уряду. У статті 91 

Конституції Туркменістану 1992 року зазначається, що главою Кабінету 

Міністрів Туркменістану є Президент Туркменістану [72]. 

До повноважень президента у сфері виконавчої влади належить право 

призначення глав місцевих органів виконавчої влади. Наприклад, в 

Узбекистані представницька і виконавча влада на місцях здійснюється 

хокімом області, району та міста. Хокім області і міста Ташкент призначається 

і звільняється з посади Президентом Узбекистану (ч. 1-2 ст. 102 Конституції 

Узбекистану 1992 р.) [63, с. 620]. У Конституції Таджикистану 1994 року 

зазначається, що виконавчу владу на місцях здійснює представник президента 

– голова області, міста чи району (ч. 1 ст. 78) [63, с. 517]. 

До повноважень президента у сфері законодавчої влади належить: 

скликання позачергових сесій парламенту; дострокове припинення 

повноважень парламенту або його нижньої палати і призначення позачергових 

виборів; підписання та оприлюднення прийнятих парламентом законів; 

застосування вето щодо прийнятих парламентом законів; законодавча 

ініціатива; видання власних нормативно-правових актів. Наділення глави 

держави в пострадянських президентських республіках правом законодавчої 

ініціативи і розпуску парламенту означає зміщення балансу повноважень у 

системі поділу влади на користь виконавчої влади і створення можливостей 

для авторитарного політичного режиму. 
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У пострадянських президентських республіках президент наділяється 

правом скликання парламенту на позачергову сесію. Наприклад, Президент 

Таджикистану має право скликати парламент на позачергові сесії (ч. 5 ст. 52 

Конституції Таджикистану 1994 р.) [63, с. 509]. 

У сфері законодавчої влади президент має право розпуску парламенту або 

його нижньої палати і призначення позачергових виборів. У класичній 

президентській республіці глава держави такого права не має, що пов’язано з 

теорією і практикою жорсткого поділу влади. Так, Президент Казахстану після 

консультації з головами палат парламенту та прем'єр-міністром може 

розпустити парламент або Мажиліс (нижню палату) парламенту (п. 1 ст. 63 

Конституції Казахстану 1995 р.) [63, с. 298].  

Інші конституційні застереження щодо можливостей розпуску 

представницького органу пов’язані з діяльністю як президента, так і 

парламенту. Зокрема, в Казахстані президенти не можуть реалізувати 

відповідне право в останні шість місяців своїх повноважень, а також протягом 

одного року після попереднього розпуску (п. 2 ст. 63 Конституції Казахстану 

1995 р.) [63, с. 298]. У Туркменістані парламент може бути розпущений в 

наступних випадках: на підставі рішення всенародного референдуму; на 

підставі постанови Меджлісу, прийнятого більшістю не менш як у 2/3 голосів 

від загального числа депутатів (саморозпуск); Президентом Туркменістану в 

разі не сформування протягом шести місяців керівного складу Меджлісу (ст. 

79 Конституції Туркменістану 1992 р.) [72]. У пострадянських президентських 

республіках президент також не може розпустити парламент у період 

надзвичайного або воєнного стану.  

У сфері законодавчої влади президент має право підписувати та 

оприлюднювати прийняті парламентом закони (промульгація). Згідно з 

конституціями держав пострадянських президентських республік президенту 

надається певний строк, протягом якого він повинен або підписати закон, або 
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накласти вето. Цей строк становить: у Туркменістані - 2 тижні, у 

Таджикистані - 15 днів, в Узбекистані - 30 днів, у Казахстані - 1 місяць. 

До повноважень президента у сфері законодавчої влади належить право 

вето. Так, Президент Таджикистану може повернути до парламенту закон зі 

своїми зауваженнями та пропозиціями. Законодавчий орган може або 

погодитися із зауваженнями президента, прийняти його пропозиції, внести 

відповідні зміни до закону і знову направити закон для підписання главі 

держави, або ж подолати вето, повторно проголосувавши за закон 

кваліфікованою більшістю у 2/3 або 3/4 голосів від складу парламенту (ст. 62 

Конституції Таджикистану 1994 р.) [63, с. 511].  

У сфері законодавчої влади президентам належить право законодавчої 

ініціативи. Хоча у класичній президентській республіці глава держави такого 

права не має. Так, у відповідності зі статтею 83 Конституції Туркменістану 

1992 року право законодавчої ініціативи належить Президенту Туркменістану 

[72]. Президент Казахстану також має право законодавчої ініціативи (ст. 61 

Конституції Казахстану 1995 р.) [63, с. 296]. 

Президенти у пострадянських президентських республіках мають право 

видавати власні нормативно-правові акти. Видані ними укази, розпорядження 

мають силу закону (в Узбекистані та Туркменістані президент видає ще й 

постанови).  

Інститут контрасигнатури не використовується у президентських 

республіках, де президент одноособово очолює виконавчу владу. Прем’єр-

міністр − там, де він є (у Казахстані, Узбекистані, Таджикистані), а також 

міністри підпорядковуються президенту і цілковито залежать від нього, тому 

немає потреби в контрасигнуванні. Однак Конституція Казахстану 1995 року 

передбачає контрасигнування актів президента, запропонованих самим 

урядом: “3. Акти Парламенту, які підписуються Президентом Республіки, а 

також акти Президента, що видаються за ініціативою Уряду, попередньо 

скріплюються відповідно підписом Голови кожної з палат Парламенту або 
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Прем’єр-Міністра, на яких покладається юридична відповідальність за 

законність даних актів” (п. 3 ст. 45) [63, с. 287]. 

У сфері судової влади президенти, так само, як і в класичній 

президентській республіці, мають право на помилування, пом’якшення і 

скасування кримінальних покарань, визначених судом, оголошення амністії. 

Крім того, до конституційних повноважень президентів у сфері судової влади 

належить також право призначати на судові або вищі судові посади або брати 

участь у процедурі таких призначень. Відповідні призначення в 

пострадянських президентських республіках здійснюються за пропозицією 

спеціального органу, який має назву в Узбекистані, Казахстані “Вища судова 

рада”, у Таджикистані – “Рада юстиції”.  

У сфері зовнішньополітичної діяльності держави президенти мають 

право представляти державу у міжнародних відносинах, призначати і 

відкликати послів та інших дипломатичних представників, акредитувати і 

приймати дипломатичних представників інших держав, вести переговори та 

укладати міжнародні договори. Але на практиці глава держави нерідко делегує 

це право главі уряду або компетентному міністру. У пункті 2 статті 71 

Конституції Туркменістану 1992 року зазначається, що президент керує 

зовнішньою політикою, представляє Туркменістан у відносинах з іншими 

державами, веде переговори і підписує міжнародні договори, призначає і 

відкликає послів та інших дипломатичних представників Туркменістану в 

іноземних державах, при міждержавних і міжнародних організаціях, приймає 

вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав 

[72]. 

У сферах національної безпеки та оборони держави президент у 

пострадянських президентських республіках, так само, як і в класичній 

президентській республіці, є верховним головнокомандувачем збройних сил, 

наділяється правом призначати на посади та звільняти з посад вище 

командування збройних сил, присвоювати вищі військові звання, головувати 
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у вищих органах національної безпеки і оборони, вводити в країні або в 

окремих її місцевостях воєнний стан, оголошувати загальну або часткову 

мобілізацію. 

Таким чином, президент у пострадянських президентських республіках є 

главою держави і главою виконавчої влади. Він займає центральне місце в 

системі органів державної влади. Особливістю інституту президента у цих 

державах є посилення владних повноважень глави держави за рахунок 

послаблення всіх інших державних інституцій. Тобто, прослідковується 

посилення авторитарних тенденцій у функціонуванні інституту президента. 

У сучасній політичній і юридичній науках однією з найбільш спірних тем 

стало порівнювання переваг і недоліків президентської і парламентарної форм 

правління з точки зору перспективності демократичного розвитку. Цю 

дискусію ініціював у своїй статті “Небезпеки президентства” американський 

політолог X. Лінц [98; 217], який зазначив, що в сучасному світі переважна 

більшість стійких демократій являє собою парламентарні республіки, тоді як 

серед президентських до цієї категорії належать тільки США. 

Аналізуючи досвід переходу до демократії в Іспанії та країнах Латинської 

Америки, Х. Лінц виділяє такі недоліки президентської форми правління: по-

перше, достатньо чітко визначений строк президентських повноважень. Увесь 

політичний процес при цьому автоматично розпадається на жорстко 

розмежовані періоди, що практично не залишає можливості для проведення 

спадкоємної політики тактичних корегувань; по-друге, мажоритарна виборча 

система, за якої “переможець отримує все”. Звичайно, на увесь період 

президентського мандату чітко визначаються переможці і переможені, що 

неминуче призводить до загострення відносин у суспільстві та його подальшої 

поляризації; по-третє, у президентських республіках існує проблема подвійної 

демократичної легітимності. Оскільки і президент, і парламент набувають 

владу в результаті народного голосування, між ними виникає суперечність про 

те, хто ж з них фактично є виразником волі народу. Однак може виникати 
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ситуація розділеного правління, за якої сформований президентом уряд і 

парламентська більшість представляють опозиційні одна щодо одної 

політичні партії; по-четверте, створюються умови для заохочення аутсайдерів, 

тобто обрання людини, далекої від політики; по-п’яте, президентська система 

спонукає кандидатів давати нездійсненні обіцянки і може навіть породити у 

виборців небезпечну схильність бачити в політичному лідері рятівника [98, с. 

5-19]. 

Американський дослідник А. Валенсуела виділяє ще один недолік. 

Президентські режими в ситуації багатопартійності мають тенденцію 

перетворюватись в системи “подвійної меншості”, коли президент 

користується підтримкою простої більшості електорату, проте працює з 

парламентом, абсолютної більшості в якому президентська партія не має [12, 

с. 75-76]. 

У дискусії, що розгорнулася, далеко не всі підтримали Х. Лінца. Д. 

Горовіц у статті “Відмінності демократій”, зосередивши свою увагу на 

процесах нестабільності, характерних для постколоніальних держав Азії та 

Африки, робить висновок, що тут головним винуватцем були парламентарні 

системи [30].  

С. Ліпсет підтримав позицію Д. Горовіца. Він вказав на крах 

демократичного парламентаризму в період між двома світовими війнами в 

Іспанії, Португалії, Греції, Італії, Австрії, Німеччині і більшій частині країн 

Східної Європи. І зазначив такі приклади стабільного і демократичного 

президентського правління, як Чилі (до С. Альєнде), Коста-Ріка і Уругвай 

(протягом більшої частини XX сторіччя) [99, с. 35]. 

“Розбіжності між Лінцем і Горовицем, − пише Т.Ю.Грозіцька, − багато де 

в чому пояснюються тим, що вони проводили свої дослідження на різному 

матеріалі. Лінц як об'єкт вивчення обрав латиноамериканські країни. В 

Латинській Америці в ході процесу демократизації парламентська форма 

правління дійсно сприяла стабільності демократичних режимів. Об'єктом же 
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вивчення Горовиця виступали африканські країни. В постколоніальній Африці 

парламентаризм не зміг забезпечити стабільність демократії і в кінцевому 

підсумку призвів до встановлення авторитарних режимів” [32, с. 164]. 

Д.Горовіц, зокрема, зазначає: “Лінц вважає, що президентська влада сприяла 

нестабільності в Латинській Америці. Якби, однак, він зосередив свою увагу 

на процесах нестабільності, характерних для постколоніальних Азії і Африки, 

то тут головним винуватцем, безперечно, були парламентські системи” [30, с. 

2]. 

Врешті-решт, Д. Горовіц і Х. Лінц досягли певного компромісу. Д. 

Горовіц певною мірою визнав аргументи опонента: “Хоча твердження про 

різку відмінність між президентською і парламентською системами не 

обґрунтовані, підстави для занепокоєння, яке виявляє Лінц, все ж є. У нього є 

справжні причини для занепокоєння з приводу державних інститутів, що 

створюються в країнах, які переходять до демократії, особливо в тих, для яких 

характерна наявність глибоких соціальних суперечностей і численних партій. 

Він правильно робить, висловлюючи занепокоєння з приводу політичного 

принципу, згідно з яким “переможець отримує все”, і наслідків його 

застосування в таких країнах, які полягають в усуненні певних груп населення 

від влади. Однак вестмінстерська система, цей прообраз усіх парламентів, 

призводить до таких результатів так само часто, як і будь-яка система 

президентського правління” [30, с. 6]. Х. Лінц дещо пом'якшив категоричність 

свого висновку: “Після того, як я зробив всі необхідні застереження, мій 

висновок можна переформулювати наступним чином: певні парламентські 

системи наділені більшою здатністю урегулювати певні заплутані проблеми 

багатопартійної політики, ніж більшість систем, заснованих на 

президентському правлінні” [97, с. 18]. 

Х. Лінц, Д. Горовіц, С. Ліпсет водночас залишили поза увагою такий 

суттєвий недолік президентської форми правління, як тяжіння обраного на 

загальних виборах і наділеного широкими повноваженнями президента до 
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авторитаризму. Нікому непідпорядкований і непідзвітний глава держави, який 

очолює незалежну від парламенту виконавчу владу, потенційно є і зазвичай 

стає авторитарним правителем. 

Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити наступні висновки. 

Відмінність між інститутом президентства та інститутом президента 

полягає в тому, що перше поняття є сукупністю конституційних норм, що 

визначають місце і роль президента в системі органів державної влади у 

державах з республіканською формою правління, а друге – є системою 

конституційно-правових норм, що визначає статус президента в системі 

органів державної влади в окремо взятій країні. Поняття “інститут 

президентства” є ширшим за своїм змістом від поняття “інститут президента”, 

оскільки охоплює як загальні характеристики конституційного статусу 

президента як глави держави в різних країнах, так і статус президента в 

окремій країні. Дослідження інституту президента в конституціях країн має 

здійснюватися з урахуванням загальних характеристик інституту 

президентства. 

Конституційний статус президента є частиною інституту президента. 

Конституційний статус президента – це сукупність закріплених в основному 

законі його функцій, повноважень і форм відповідальності. Незалежно від 

форми державного правління, формальних і реальних повноважень 

конституційний статус президента визначається низкою принципів, що 

відрізняють його від статусу інших вищих органів і посадових осіб держави. 

Основними з них є принципи незмінюваності, нейтральності, 

невідповідальності, недоторканності та несумісності.  

Інститут президентства виник у кінці XVIII століття, саме у цей час 

почали з'являтися перші республіки. Процес його становлення в значній мірі 

залежав від специфіки соціально-економічного, політичного, культурного та 

правового розвитку кожної конкретної країни. Водночас попри такі 

відмінності, утвердженню інституту президентства сприяли і деякі спільні 
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закономірності суспільно-правової еволюції. Це, зокрема, необхідність 

представництва держави як усередині країни, так і на міжнародній арені, та 

потреби в посиленні виконавчої влади.  

Вперше інститут президентства у сучасному його розумінні був 

оформлений Конституцією США 1787 року. Саме у США з’явився інститут 

президента як державно-правовий інститут та посада президента, яка 

об’єднала в одній особі главу держави і главу виконавчої влади. Інститут 

президента після його заснування у США почав поширюватися в усьому світі. 

Зокрема, інститут президента США було запозичено спершу державами 

Південної Америки, а згодом – іншими державами Європи, Азії та Африки.  

Для характеристики інституту президентства у системі вищих органів 

держави визначальною є форма державного правління. Класичною 

президентською республікою є США. Президент США, на відміну від 

президентів інших держав з президентською формою правління, обирається 

шляхом загальних виборів, що мають непрямий характер, - особливою 

колегією вибірників. Він наділяється широкими повноваженнями. Президент 

водночас є главою держави і главою виконавчої влади. Очолюючи виконавчу 

владу, він формує її самостійно. Також президент може звільнити будь-якого 

члена уряду. У сфері законодавчої влади президент має право скликати 

парламент на позачергові сесії; підписувати та оприлюднювати закони 

протягом десяти днів; накладати вето на законопроекти, яке може бути 

подолане кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів від складу парламенту; 

квазізаконодавча ініціатива (направлення послань з питань внутрішнього і 

зовнішнього становища держави); видавати власні нормативно-правові акти. 

У сфері судової влади президент має право на призначення суддів за згодою 

Сенату, на помилування, пом’якшення і скасування кримінальних покарань, 

визначених судом. У сфері зовнішньополітичної діяльності президент має 

право представляти державу у міжнародних відносинах, призначати та 

відкликати послів та інших дипломатичних представників, акредитувати і 
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приймати дипломатичних представників інших держав, вести переговори і 

укладати міжнародні договори. При цьому укладені главою держави 

міжнародні договори набувають чинності лише після ратифікації їх верхньою 

палатою парламенту, що приймається кваліфікаційною більшістю у 2/3 

голосів присутніх сенаторів. У сферах національної безпеки та оборони 

держави президент є головнокомандувачем збройних сил. Він має право 

вводити надзвичайний стан у державі за згодою парламенту. 

Президентська республіка також утвердилася у більшості держав 

Латинської Америки, Азії та Африки, у тому числі в ряді колишніх радянських 

республік − Казахстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані. Інститут 

президента в цих державах має свої особливості, відмінні від класичної 

президентської республіки. Президент є главою держави і главою виконавчої 

влади. Він займає центральне місце в системі органів державної влади. 

Особливістю інституту президента у цих державах є посилення владних 

повноважень глави держави за рахунок послаблення всіх інших державних 

інституцій. Тобто, прослідковується посилення авторитарних тенденцій у 

функціонуванні інституту президента. 

Проаналізувавши функціонування інституту президентства за 

президентської форми республіканського правління можна виокремити 

переваги та недоліки, які притаманні даній формі республіканського 

правління. Основною перевагою президентської республіки є гарантована 

стабільність виконавчої влади. А головними недоліками – тяжіння до 

авторитаризму президента, протистояння президента і парламенту у разі 

розділеного правління, подвійна легітимність – народ обирає і президента, і 

парламент, що породжує конкуренцію між ними, боротьбу за владу.  
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РОЗДІЛ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА У 

ПАРЛАМЕНТАРНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

 

Глава держави у різних країнах посідає неоднакове місце і відіграє різну 

роль у системі вищих органів державної влади. Обсяг функцій і повноважень 

президента поширюються на всі сфери державної діяльності – виконавчу, 

законодавчу, судову, зовнішньополітичну, національної безпеки та оборони. 

Однак наявність у глави держави тих чи тих повноважень визначається 

передусім формою державного правління. Попри відмінності між формами 

державного правління у більшості країн світу статус глави держави 

конституційно ідентифікується з виконавчою владою. За парламентарно-

республіканської форми правління президент не має вагомих владних 

повноважень. Він здійснює церемоніальні та представницькі функції. Однак 

політична роль глави держави зростає у випадку глибокої урядової чи 

державної криз, оскільки саме президент є “хранителем політики” [175, с. 191]. 

Основними ознаками парламентарної республіки є: обрання президента 

парламентом або утвореною на його основі особливою колегією; здійснення 

повноважень глави держави і глави уряду різними особами, наявність посади 

прем’єр-міністра; обмеження владних повноважень президента і віднесення 

реальної компетенції у сфері виконавчої влади до уряду та його глави; 

формування уряду парламентом за номінальної участі президента; політична 

відповідальність уряду перед парламентом; право президента розпустити 

парламент, який контролює уряд; контрасигнування актів президента прем’єр-

міністром та/або відповідним міністром [202, с. 320]. 

У парламентарній республіці центром здійснення державної влади 

виступає не глава держави і не парламент, а уряд, глава якого фактично є 

першою особою в державі. У Європі парламентарними республіками є 

Албанія, Греція, Італія, Сербія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Чорногорія, 
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ФРН, Швейцарія, з колишніх республік Радянського Союзу – Естонія і Латвія. 

Парламентарну форму республіканського правління мають також Ізраїль, 

Індія, Ліван, Пакистан, Південно-Африканська Республіка.  

Президенти парламентарних республік в основному мають ідентичні 

повноваження, хоча в кожній державі є свої особливості. 

У деяких країнах з парламентарною формою правління про роль глави 

держави говориться достатньо лаконічно. Зокрема, стаття 86 Конституції 

Албанії 1998 року закріплює положення про те, що Президент Республіки 

Албанії є главою держави і представляє весь народ [60, с. 197]. За 

Конституцією Чехії 1992 року президент є главою держави (ч. 1 ст. 54) [62, с. 

508].  

Ряд конституцій встановлюють компетенцію глави держави в більш 

загальному вигляді. Так, у частині 1 статті 87 Конституції Італії 1947 року 

записано, що президент є главою держави і представляє національну єдність 

[61, с. 118]. Президент Республіки Молдова за своїм статусом є главою 

держави і в цій якості представляє державу і є гарантом суверенітету, 

національної незалежності, єдності та територіальної цілісності країни (ст. 77 

Конституції Молдови 1994 р.) [61, с. 562]. У даному контексті поняття “глава 

держави” означає особу, яка покликана представляти державу на самому 

високому рівні, уособлюючи всю націю і територію країни. 

Еволюція парламентарно-республіканської форми правління за умов 

конкретних держав призвела до коригування деяких її ознак. Насамперед, це 

стосується функцій президента, який в ряді країн на конституційному рівні 

прямо визнаний суб’єктом (носієм) виконавчої влади [20, с. 226]. Так, зокрема, 

у Греції виконавча влада здійснюється президентом і урядом, в Індії ж та Чехії 

статус президента встановлений у розділі конституції, присвяченому саме 

виконавчій владі. 

У деяких парламентарних республіках про президента як суб’єкта 

виконавчої влади в конституції прямо не йдеться, але це випливає з окремих її 
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положень. Так, у Латвії президент має право скликати і вести “надзвичайні” 

засідання уряду за визначеним ним же порядком денним (ст. 46 Конституції 

Латвії 1922 р.) [61, с. 311].  

За парламентарної форми республіканського правління президент 

обирається парламентом або утвореною на його основі колегією. Вибори 

відбуваються за мажоритарною системою кваліфікованої більшості. Така 

більшість у першому турі голосування зазвичай становить 2/3 або 3/5 складу 

парламенту. За її відсутності у другому та подальших турах президент 

обирається абсолютною, іноді – відносною більшістю голосів. Якщо відносна 

більшість конституцією не передбачена, а абсолютну більшість набрати не 

вдається, то можливий розпуск парламенту. 

У кожній державі такі вибори мають свої особливості. Так, для обрання 

Президента Греції у першому турі виборів необхідні 2/3 голосів депутатів 

парламенту. Якщо жоден із кандидатів не обраний, проводиться другий тур 

виборів із новим висуванням кандидатів через п’ять днів. Для обрання у 

другому турі також необхідні 2/3 голосів депутатів. Якщо і в цьому разі нікого 

не буде обрано, то проводиться через п’ять днів третій тур виборів, в якому 

необхідно набрати 3/5 голосів депутатів. Якщо протягом трьох турів 

президента не буде обрано, то парламент саморозпускається і проводяться 

нові парламентські вибори. Новообраний парламент обирає президента 

кваліфікованою більшістю у 3/5 від його складу. Якщо жоден із кандидатів не 

обраний, проводиться другий тур виборів із новим висуванням кандидатів 

через п’ять днів. Для обрання у другому турі необхідна абсолютна більшість 

голосів. Якщо і в цьому разі нікого не буде обрано, то проводиться через п’ять 

днів третій тур виборів, в якому необхідно набрати відносну більшість голосів 

депутатів (ст. 32 Конституції Греції 1975 р.) [60, с. 658-659]. 

Президент Албанії обирається на засіданні парламенту кваліфікованою 

більшістю у 3/5 від його складу. Якщо протягом п'яти турів президента не буде 

обрано, то парламент саморозпускається і проводяться нові парламентські 
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вибори. Новообраний парламент обирає президента абсолютною більшістю 

голосів (ст. 87 Конституції Албанії 1998 р.) [60, с. 197]. 

В Угорщині глава держави обирається парламентом більшістю у 2/3 від 

загального числа депутатів. Якщо жоден із кандидатів не обраний, 

проводиться другий тур виборів із новим висуванням кандидатів. Для обрання 

у другому турі також необхідні 2/3 голосів депутатів. Якщо і в цьому разі 

нікого не буде обрано, то проводиться третій тур виборів, в якому балотуються 

два кандидати, що отримали у другому турі найбільше число голосів. Для 

обрання у третьому турі достатньо відносної більшості голосів, незалежно від 

числа тих, хто голосував (ст. 11 Конституції Угорщини 2011 р.) [68]. 

У деяких парламентарних республіках, зокрема в Італії та ФРН, 

президент обирається особливою колегією вибірників, утвореною на основі 

парламенту. Так, Президент Італії обирається на спільному засіданні палат 

парламенту за участю делегатів від обласних рад – по три делегати від кожної 

області і один від однієї з них. Для обрання президента необхідна більшість у 

2/3 складу колегії. Після третього голосування для обрання достатньо 

абсолютної більшості голосів (ст. 83 Конституції Італії 1947 р.) [61, с. 117]. 

Президент ФРН обирається Федеральними Зборами – особливою колегією, 

яка складається із депутатів нижньої палати парламенту і такого самого числа 

інших членів, обраних законодавчими зборами земель у кількості, що 

дорівнює числу депутатів від землі у нижній палаті. Для обрання президента 

необхідна абсолютна більшість голосів членів Федеральних Зборів. Якщо у 

перших двох турах виборів таку більшість не дістав жоден кандидат, то 

проводиться третій тур виборів, у якому для обрання президента достатньо 

відносної більшості голосів (ст. 54 Основного закону ФРН 1949 р.) [60, с. 597]. 

Вибори Президента Естонії мають свої особливості. Глава держави може 

обиратися як парламентом, так і колегією вибірників. Спочатку законодавчий 

орган обирає президента кваліфікованою більшістю у 2/3 від його складу. 

Якщо жоден із кандидатів не обраний, проводиться другий тур виборів із 
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новим висуванням кандидатів на наступний день. Для обрання у другому турі 

також необхідні 2/3 голосів депутатів. Якщо і в цьому разі нікого не буде 

обрано, то проводиться в той же день третій тур виборів між двома 

кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів. У разі необрання 

президента в третьому турі виборів, голова парламенту формує колегію 

вибірників протягом одного місяця. Потім Президент Естонії обирається 

колегією вибірників, яка складається з депутатів парламенту та представників 

Ради місцевого самоврядування. Для обрання президента необхідна більшість 

голосів членів колегії вибірників. Якщо у першому турі виборів таку більшість 

не дістав жоден кандидат, то проводиться в той же день другий тур виборів 

між кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів (ст. 79 

Конституції Естонії 1992 р.) [62, с. 729-730]. 

Президент Чехії обирається на спільному засіданні обох палат 

парламенту (Сенат – верхня палата, Палата депутатів – нижня палата). 

Обраним вважається той кандидат, за якого проголосувало більше половини 

голосів від загального числа депутатів і сенаторів. У разі, якщо протягом 14 

днів жоден кандидат не отримає більше половини голосів депутатів і 

сенаторів, то проводиться другий тур виборів. У другому турі приймає участь 

кандидат, який отримав найбільше голосів обох палат парламенту. Якщо 

декілька кандидатів отримали однакову кількість голосів у Палаті депутатів і 

Сенаті, то у другому турі виборів балотується кандидат, який отримав 

найбільше голосів у сумі. Обраним вважається той кандидат, який отримав 

більше половини голосів депутатів і сенаторів. У разі, якщо Президент Чехії 

не обраний у другому турі, то протягом 14 днів проводиться третій тур 

виборів. Обраним вважається той кандидат, який балотувався у другому турі і 

за якого проголосувало більше половини депутатів і сенаторів. Якщо 

президент не буде обраний у третьому турі, то проводяться нові вибори (ст. 58 

Конституції Чехії 1992 р.) [62, с. 508-509]. 
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У Словаччині президент обирається шляхом загальних і прямих виборів 

за мажоритарною системою абсолютної більшості. Обраним вважається той 

кандидат, який дістав більше половини голосів виборців. У разі, якщо жоден 

кандидат не набрав абсолютної більшості голосів, проводиться другий тур 

виборів, у якому беруть участь лише ті два кандидати, які набрали у першому 

турі найбільшу кількість голосів. У другому турі обраним вважається той 

кандидат, який набрав відносну більшість голосів, тобто більше, ніж його 

суперник. Якщо один з двох кандидатів, який набрав у першому турі виборів 

більшість голосів, втрачає право бути обраним, то у другому турі допускається 

той кандидат, що отримав у першому турі найбільшу кількість голосів після 

того кандидата, який втратив це право. У разі, якщо у другому турі виборів 

залишиться один кандидат, то другий тур не проводиться і голова парламенту 

призначає нові президентські вибори (п. 2-6 ст. 101 Конституції Словаччини 

1992 р.) [62, с. 136-137]. 

Спосіб обрання Президента Молдови змінювався неодноразово. 

Протягом 1991-2001 років глава держави обирався шляхом загальних і прямих 

виборів. З 2001 року президент почав обиратися парламентом. Для обрання 

Президента Молдови у першому турі виборів необхідні 3/5 голосів депутатів 

парламенту. Якщо жоден із кандидатів не обраний, проводиться другий тур 

виборів, у якому беруть участь лише ті два кандидати, які набрали у першому 

турі найбільшу кількість голосів. Якщо і в цьому разі нікого не буде обрано, 

то проводяться повторні вибори. У разі, якщо Президента Молдови не буде 

обрано під час повторних виборів, то чинний глава держави розпускає 

парламент і проводяться нові парламентські вибори (ст. 78 Конституції 

Молдови 1994 р.) [61, с. 562-563]. З 2016 року президент обирається шляхом 

загальних і прямих виборів. 

Обраний парламентом або на його основі президент не має вагомих 

владних повноважень. Він не може протиставити себе ні парламенту, який 

його обрав, ні уряду, який контролює його діяльність через інститут 
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контрасигнатури. Однак систематизацію повноважень президента в 

парламентарних республіках доцільно здійснювати відповідно до основних 

сфер державної діяльності – виконавчої, законодавчої, судової, 

зовнішньополітичної, національної безпеки та оборони. 

До конституційних повноважень президентів у сфері виконавчої влади 

належить: формування уряду; відправлення у відставку уряду в цілому або 

окремого його члена, але, як правило, із санкції самого уряду; призначення або 

участь у таких призначеннях глав місцевих органів виконавчої влади; 

відзначення державними нагородами, присвоєння почесних і вищих 

військових звань. 

У сфері виконавчої влади глава держави бере участь у формуванні уряду. 

За парламентарної форми республіканського правління використовується 

парламентський спосіб формування уряду. Суть його полягає в тому, що 

повноваження на формування уряду отримує та політична партія чи коаліція 

партій, які за результатами парламентських виборів отримали більшість 

депутатських мандатів в однопалатному парламенті чи в нижній палаті 

двопалатного парламенту. Як зазначає В. Шаповал, конституції 

парламентарних республік передбачають дві загальні процедури формування 

уряду. Обидві вони засновані на спільних діях парламенту і глави держави, 

хоча послідовність і характер їх дій відмінні [197, с. 63]. 

Новообраний парламент повинен сформувати уряд протягом одного-двох 

місяців. З ініціативою щодо формування уряду відразу після виборів 

парламенту виступає президент. Він доручає лідеру партії, що має найбільше 

депутатських мандатів сформувати уряд, тобто підібрати кандидатури на 

посади міністрів. Визначена таким чином особа формує уряд із представників 

тільки своєї партії, якщо вона має абсолютну більшість депутатських мандатів, 

або із представників кількох партій, які виступають учасниками урядової 

коаліції.  
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Сформований таким чином уряд розробляє програму своєї діяльності і 

подає її на розгляд і затвердження парламенту. Підтримуючи голосуванням  

склад уряду та програму його діяльності, парламент тим самим висловлює 

уряду вотум довіри і з цього моменту він набирає чинності. Прем’єр-міністр і 

члени уряду формально призначаються на посади актом глави держави. 

Висловлення парламентом (нижньою палатою) вотуму довіри 

новосформованому уряду називається інвеститурою уряду [202, с. 174].  

Якщо ж парламент не підтримає голосуванням програму діяльності 

уряду, останній вважається таким, що не отримав вотуму довіри парламенту і 

не відбувся. У такому разі процедура формування уряду починається спочатку 

із доручення глави держави лідеру іншої, представленої у парламенті, 

політичної партії сформувати новий уряд. Якщо і цей уряд не отримує вотуму 

довіри парламенту, то робиться третя спроба сформувати уряд. У разі 

закінчення третьої спроби формування уряду невдачею парламент зазвичай 

розпускається главою держави і проводяться позачергові парламентські 

вибори. 

Парламентський спосіб формування уряду майже в кожній державі має 

свої особливості. В одних державах конституції не встановлюють, 

представник якої саме із парламентських партій має формувати уряд як 

майбутній прем’єр-міністр, і глава держави дає доручення щодо формування 

уряду на власний розсуд. В інших парламентарних республіках конституції 

зазначають, що це має робитися з урахуванням того, які саме партії мають 

найбільше мандатів у парламенті за результатами парламентських виборів. 

Глава держави пропонує сформувати уряд спершу лідеру тієї партії, яка має 

найбільше мандатів. У разі неотримання сформованим урядом вотуму довіри 

парламенту глава держави пропонує сформувати уряд лідеру другої за 

кількістю мандатів партії, потім третьої за кількістю мандатів. 

Особливістю парламентського способу формування уряду в Албанії, ФРН 

та деяких інших державах є те, що в них глава уряду обирається парламентом 
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за пропозицією президента. Так, у ФРН глава уряду – федеральний канцлер – 

пропонується Бундестагу президентом, але він вирішує це питання тільки 

після консультації з лідерами найбільших партійних фракцій. Роль президента 

в процесі підбору прем’єр-міністра пасивна. Запропонований президентом 

федеральний канцлер обирається без обговорення Бундестагом, після чого 

призначається на посаду президентом. 

Якщо запропонована особа не обрана, Бундестаг може протягом 14 днів 

після цих виборів сам обрати федерального канцлера абсолютною більшістю 

голосів своїх членів. Якщо ж протягом цього строку обрання не відбулося, 

негайно проводиться новий тур виборів, після якого обраною вважається 

особа, що отримала найбільшу кількість голосів. У випадку, коли ця більшість 

є абсолютною, федеральний президент зобов’язаний призначити обрану особу 

протягом семи днів. Якщо ж вона менше абсолютної, федеральний президент 

сам може вирішити, призначати обрану особу федеральним канцлером чи 

розпустити Бундестаг (ст. 63 Основного закону ФРН 1949 р.) [60, с. 598-599].  

В Албанії глава держави призначає прем’єр-міністра за пропозицією 

партії або коаліції партій, які за результатами парламентських виборів 

отримали більшість депутатських мандатів в парламенті. У випадку, якщо 

прем’єр-міністр не отримає схвалення парламенту, президент має право 

призначити нового прем’єр-міністра протягом десяти днів. Глава держави 

розпускає парламент, якщо кандидатура, запропонована ним втретє на пост 

глави уряду, не буде обрана парламентом (ст. 96 Конституції Албанії 1998 р.) 

[60, с. 199]. 

За парламентарної форми республіканського правління президент, як 

правило, має право призначати міністрів за поданням призначеного ним же 

прем’єр-міністра, але з урахуванням розкладу партійно-політичних сил у 

парламенті. На практиці це означає, що прем’єр-міністром і міністрами стають 

лідери партії чи коаліції партій, що мають абсолютну більшість мандатів у 

парламенті. Формально у багатьох державах президент може призначати 
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міністрів і на власний розсуд, однак сформований без урахування розкладу у 

парламенті партійно-політичних сил уряд не отримає вотуму довіри 

парламенту і не набере чинності. На думку Н. Сахарова, це цілком виправдано, 

тому що саме прем’єр-міністр здійснює безпосереднє керівництво урядом, і 

йому необхідна злагоджена і високопрофесійна команда [165, с. 113]. 

У відповідності зі статусом президента в умовах парламентарної 

республіки глава держави практично не втручається в роботу уряду. Однак він 

отримує регулярну інформацію про діяльність уряду. 

За парламентарної форми правління глава держави може відправляти у 

відставку уряд в цілому або окремого міністра, але, як правило, із санкції 

самого уряду (відповідний акт глави держави контрасигнується прем’єр-

міністром, без чого не набирає чинності). У таких випадках рішення про 

відставку уряду фактично приймає сам уряд. 

Таким чином, за всієї багатоманітності конституційних процедур 

формування уряду вирішення питання про його склад зумовлене передусім не 

юридичним, а політичним чинником – реальним розкладом партійно-

політичних сил у парламенті.  При цьому слід пам’ятати, що практична робота 

по висуненню і узгодженню кандидатур на урядові посади є прерогативою 

самих політичних партій та їх парламентських фракцій. Главою уряду стає 

лідер партії, яка має абсолютну більшість парламентських мандатів, а якщо 

такої партії немає – лідер однієї із партій, що утворюють урядову коаліцію, яка 

в сукупності має більшість мандатів у парламенті. 

За парламентарної форми правління уряд у цілому та його члени не несуть 

політичної відповідальності перед президентом. Політична відповідальність 

уряду – це конституційно-правова відповідальність уряду та його членів перед 

парламентом (за парламентарної і змішаної форми правління) або/та главою 

держави (за змішаної та президентської форми правління) за політику, яку 

вони проводять [202, с. 356]. За парламентарних форм правління політична 
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відповідальність уряду перед парламентом може мати як колективний, так і 

індивідуальний характер. 

Колективна політична відповідальність уряду перед парламентом 

реалізується у двох основних формах: вотуму недовіри і відмови в довірі. 

Різниця між ними полягає в тому, що в першому випадку ініціатива 

постановки і розгляду в парламенті питання про довіру уряду виходить від 

парламенту (парламентської опозиції), а в другому – від самого уряду. 

Парламентська опозиція схильна до використання будь-якого приводу для 

критики уряду та висловлення йому вотуму недовіри, наслідком чого стає 

відставка уряду. Питання про довіру йому уряд ставить у парламенті з власної 

ініціативи у зв'язку з тим, що останній тим чи тим чином перешкоджає 

реалізації урядової програми. Найчастіше приводом для постановки урядом у 

парламенті питання про довіру йому є неприйняття парламентом важливого 

для реалізації урядової програми закону, проект якого запропонований самим 

урядом. Конституції не встановлюють підстав політичної відповідальності 

уряду, її настання пов’язується з урядовою політикою. Настання політичної 

відповідальності уряду залежить від розкладу партійно-політичних сил у 

парламенті. Висловлення парламентом вотуму недовіри уряду або відмова 

йому в довірі зазвичай є результатом розпаду урядової коаліції, що виступає 

ще одним виявом парламентської кризи. А втрата урядом підтримки більшості 

складу парламенту внаслідок розпаду урядової коаліції є виявом урядової 

кризи. 

Протягом усього строку повноважень парламенту діють однопартійні 

уряди. Коаліційні уряди за парламенту одного скликання можуть змінюватися 

кілька разів. Стабільність урядових коаліцій залежить від кількості партій, що 

їх утворюють. Чим більше партій є учасницями урядової коаліції, тим меншою 

є її стабільність, оскільки зростає ймовірність політичних розходжень між 

партіями і розпадом коаліцій. У Німеччині, наприклад, за період з 1949 до 1980 
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року було 15 коаліційних урядів. У цей період коаліційні уряди існували в 

середньому по 32 місяці [125]. 

Наведемо приклади конституційного закріплення інституту політичної 

відповідальності уряду за парламентарно-республіканської форми правління. 

У статті 72 Конституції Чехії 1992 року прямо закріплюється, що уряд звітує 

перед Палатою представників (нижньою палатою парламенту) і має право 

висунути до неї вимогу про висловлення йому довіри. Крім того, не менш як 

50 депутатів можуть внести на розгляд Палати представників пропозицію про 

недовіру уряду, для прийняття якої потрібна згода абсолютної більшості всіх 

депутатів. Персональна відповідальність міністрів може мати місце у випадку, 

коли Президент звільняє члена уряду за пропозицією Прем’єр-міністра (ст. 74) 

[62, с. 512]. Аналогічний підхід відображений і в статтях 114-116 Конституції 

Словацької Республіки 1992 року. 

Конституція Греції 1975 року закріплює дві форми політичної 

відповідальності уряду: відмова в довірі і вотум недовіри. У 15-денний строк 

після прийняття присяги прем’єр-міністром або в будь-який інший момент 

уряд може запросити у парламенту вотум довіри, за рішенням якого довіри 

може бути позбавлений весь уряд або окремі його члени. Пропозиція про 

вотум недовіри має бути підписана принаймні 1/6 від загальної кількості 

депутатів і містити чітке визначення питань, за якими будуть вестися дебати. 

Вона приймається тільки в тому випадку, якщо буде схвалена абсолютною 

більшістю голосів від загального числа депутатів. Члени Ради міністрів Греції, 

так само як і заступники міністрів, несуть колективну відповідальність за 

загальну політику уряду, а кожен із них за дії у сфері своєї компетенції згідно 

із законодавством. При цьому письмова чи усна вказівка президента в 

жодному разі не звільняє міністрів та їх заступників від відповідальності (ст. 

84-85) [60, с. 678]. У разі, якщо недовіра була висловлена двом сформованим 

урядам поспіль, то президент може розпустити парламент як такий, що не 

забезпечує стабільності уряду. 
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Таким чином, за парламентарної форми республіканського правління у 

разі висловлення уряду вотуму недовіри чи відмови в довірі уряд або йде у 

відставку, або ініціює розпуск парламенту (нижньої палати) главою держави, 

який призначає вибори до парламенту. Право уряду ініціювати розпуск 

парламенту главою держави є противагою його політичній відповідальності 

перед парламентом, праву останнього висловити уряду вотум недовіри або 

відмовити йому в довірі, і виступає важливим інституціональним чинником 

забезпечення стабільності у відносинах гілок законодавчої та виконавчої 

влади. За відсутності такого права коаліційний уряд зазвичай не є стабільним, 

він стає заручником розкладу партійно-політичних сил у парламенті та може 

бути відправлений ними у відставку майже у будь-який час. 

До повноважень президента у сфері виконавчої влади належить 

призначення або участь у таких призначеннях глав місцевих органів 

виконавчої влади. За парламентарної форми правління діє романогерманська 

або континентально-європейська модель організації публічної влади на 

місцях. Вона характеризується поєднанням місцевого самоврядування з 

місцевим управлінням, здійснюваним місцевими органами державної 

виконавчої влади. В адміністративно-територіальних одиницях одночасно 

діють представницький орган місцевого самоврядування, обраний ним 

виконавчий орган – одноособовий (бургомістр у ФРН, староста громади у 

Словаччині) чи колегіальний (джунта в Італії, магістрат у деяких землях ФРН, 

муніципальна рада в Південно-Африканській Республіці), який керує 

підпорядкованою представницькому органу адміністрацією, і місцевий орган 

виконавчої влади держави (префектура, комісаріат, адміністрація), 

очолюваний призначеною або уповноваженою центром (урядом чи 

президентом) посадовою особою (губернатором в Індії, префектом в Албанії, 

генеральним секретарем у Греції), яка здійснює адміністративний нагляд за 

діяльністю органів місцевого самоврядування. У низових адміністративно-

територіальних одиницях (громада, община, комуна) немає органу виконавчої 
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влади держави, за винятком великих міст, де такий орган зазвичай 

утворюється. 

До інших конституційних повноважень президента належить відзначення 

державними нагородами, присвоєння почесних і вищих військових звань. 

Наприклад, у пункті 15 статті 78 Конституції Естонії 1992 року зазначається, 

що президент відзначає державними нагородами, присвоює військові та 

дипломатичні звання [62, с. 729]. Президент Молдови має право відзначувати 

державними нагородами та присвоювати почесні, військові звання (п. а-b ст. 

88 Конституції Молдови 1994 р.) [61, с. 565]. 

У законодавчій сфері повноваження глав держав у парламентарних 

республіках доволі широкі. Вони мають відповідні права, які дозволяють їм в 

разі необхідності активно впливати на парламенти своїх держав. 

До конституційних повноважень президентів у сфері законодавчої влади 

належить: скликання позачергових сесій парламенту; дострокове припинення 

повноважень парламенту або його нижньої палати і призначення позачергових 

виборів; призначення членів верхньої палати парламенту; підписання та 

оприлюднення прийнятих парламентом законів; застосування слабкого вето 

щодо прийнятих парламентом законів; як правило, відсутність права 

законодавчої ініціативи; видання власних нормативно-правових актів. 

У сфері законодавчої влади президент має право скликати парламент на 

першу сесію. Скликання парламенту відбувається, як правило, після 

парламентських виборів, коли новий склад депутатського корпусу приступає 

до своїх обов’язків. При цьому в деяких державах з парламентарною формою 

правління склалася політична традиція, що стала конституційною нормою, 

відповідною до якої першу сесію парламенту відкриває глава держави. Цей акт 

символізує легітимність вищого представницького органу і взаємодію 

законодавчої та виконавчої влади.  

Президент скликає першу сесію парламенту не на власний розсуд, а в 

межах терміну, обумовленого датою минулих парламентських виборів. Так, у 
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статті 67 Конституції Албанії 1998 року зазначається, що новообраний Кувенд 

скликається на свою першу сесію Президентом Республіки не пізніше, ніж 

через 20 днів після закінчення виборів. У разі, якщо Президент Албанії не 

використовує своє право, Кувенд повинен зібратися сам протягом десяти днів 

після закінчення терміну [60, с. 192]. Президент Естонії повинен протягом 

десяти днів скликати новообраний Рійгіког (парламент) на перше засідання 

(ст. 66 Конституції Естонії 1992 р.) [62, с. 727]. У Конституції Чехії 1992 року 

передбачається, що президент повинен скликати Палату депутатів та Сенат на 

першу сесію не пізніше, ніж через 30 днів після парламентських виборів (п. 1 

ст. 34, п. 2 ст. 107) [62, с. 505, 518]. 

Право президента на скликання позачергових або надзвичайних сесій 

парламенту є одним із важливих засобів впливу глави держави на вищий 

законодавчий орган. Зокрема, у тих випадках, коли президент хоче домогтися 

прийняття яких-небудь екстрених законодавчих заходів і до того ж 

мобілізувати суспільну думку в країні на користь своїх ініціатив. Наведемо 

приклади конституційного закріплення права президента на скликання 

позачергових або надзвичайних сесій за парламентарної республіканської 

форми правління: “Кожна палата може бути скликана на надзвичайну сесію за 

ініціативою її голови, або Президента Республіки, або 1/3 її членів” (ст. 62 

Конституції Італії 1947 р.) [61, с. 114]; “Позачергові сесії Рійгікогу 

скликаються головою Рійгікогу за пропозицією Президента Республіки, Уряду 

Республіки чи як мінімум 1/5 складу Рійгікогу” (ст. 68 Конституції Естонії 

1992 р.) [62, с. 727]; “Кувенд збирається на надзвичайну сесію, коли того 

вимагає Президент Республіки, Прем'єр-міністр або 1/5 всіх депутатів” (п. 2 

ст. 74 Конституція Албанії 1998 р.) [60, с. 194]. 

До конституційних повноважень президента у сфері законодавчої влади 

належить також право розпуску парламенту. У державах з парламентарною 

формою правління таке право виступає як своєрідна противага праву 

парламенту виразити недовіру уряду і відправити його у відставку. Фактично 
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глава держави виступає в якості арбітра в разі суперечки між парламентом і 

урядом, або приймаючи відставку уряду і доручаючи лідерові іншої партії в 

парламенті сформувати новий уряд, або розпускаючи парламент і 

призначаючи нові парламентські вибори. Його гідність як арбітра при цьому 

полягає саме в його нейтральності, незацікавленості: ані в тому, ані в іншому 

випадку він нічого не отримує для себе особисто – у нього як не було реальної 

влади, так і не з’явиться [196, с. 219].  

У тому випадку, якщо парламент складається з двох палат, президент 

може розпустити тільки нижню палату, а верхня не підлягає розпуску, 

продовжуючи здійснювати свої парламентські повноваження. У деяких 

державах передбачається розпуск обох палат парламенту. Наприклад, 

Президент Італії може розпустити обидві палати парламенту або одну з них 

(ст. 88 Конституції Італії 1947 р.) [61, с. 119]. 

Оскільки право розпуску парламенту – дуже дієвий засіб впливу 

виконавчої влади на законодавчу, сучасні конституції передбачають ряд його 

обмежень. Установлюється, зокрема, ряд умов, які дозволяють главі держави 

розпустити парламент або, навпаки, забороняється йому це робити. Так, Н. 

Сахаров визначає три умови, за яких президент може реалізувати своє право 

на розпуск парламенту: 

- глава держави може розпустити парламент, коли політична ситуація в 

державі або відносини між виконавчою та законодавчою владами досягли 

кризового стану; 

- президент може використати це право в умовах висловлення 

парламентом недовіри уряду; 

 - глава держави розпускає парламент у випадку, якщо його кандидат на 

посаду глави уряду не набере достатньої кількості голосів [165, с. 126]. 

Однією з найбільш розповсюджених підстав для розпуску парламенту 

президентом є тривала нездатність парламенту сформувати уряд через 

відсутність парламентської більшості. В Угорщині президент може 
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розпустити парламент, якщо кандидатура, запропонована ним на пост глави 

уряду, не буде обрана парламентом в межах 40 днів з дня першої пропозиції з 

цього питання (п. 3 (а) ст. 3 Конституції Угорщини 2011 р.) [68]. Так само і 

Президент Молдови може достроково розпустити парламент у разі 

нездатності сформувати уряд (п. 1 ч. 1 ст. 85 Конституції Молдови 1994 р.) [61, 

с. 564]. 

У деяких державах підставою для розпуску парламенту є відсутність 

підтримки уряду з боку представницького органу (вотум недовіри). Ініціатива 

постановки питання про вотум довіри, в результаті розгляду якого можливе 

прийняття резолюції недовіри (осуду), може виходити від самого уряду, від 

парламентських фракцій або груп депутатів. Висловлення вотуму недовіри 

уряду на практиці призводить або до відставки чинного уряду і формування 

нового, або до розпуску парламенту главою держави за ініціативи самого 

уряду і проведення позачергових парламентських виборів. Наприклад, 

Президент Угорщини має право розпустити парламент у випадку, коли 

Державні Збори винесли вотум недовіри Уряду не менше чотирьох разів за 12 

місяців за період одного строку повноважень. При цьому до розпуску 

парламенту Президент зобов’язаний спитати думку Прем’єр-міністра, Голови 

Державних Зборів, керівників депутатських фракцій партій, представлених у 

Державних Зборах (ст. 3 Конституції Угорщини 2011 р.) [68]. 

Іншою підставою для розпуску парламенту може бути відмова в довірі, за 

якою уряд сам порушує перед парламентом питання про довіру йому. 

Постановка питання про довіру є дієвим засобом тиску уряду на парламент. 

Особливо ефективно цей засіб використовується за умов, коли відмова 

парламенту в довірі уряду і спричинена нею його відставка можуть призвести 

до розпуску парламенту главою держави і проведення дострокових 

парламентських виборів, які в даний момент є небажаними для опозиції. 

Постановка питання про довіру може бути для уряду й вимушеним кроком. 

Відмова парламенту прийняти необхідний для уряду акт може стати 
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серйозною перешкодою для здійснення проголошеного урядом політичного 

курсу, в результаті чого політика уряду втрачає сенс, і він вимушений іти у 

відставку. Так, Президент Чехії може достроково розпустити нижню палату 

парламенту, якщо вона протягом трьох місяців не прийняла законопроект 

уряду, з обговоренням якого пов’язана постановка питання про довіру (п. b ст. 

35 Конституції Чехії 1992 р.) [62, с. 505]. 

Конституції ряду держав припускають можливість розпуску парламенту 

президентом у випадку, коли законодавчий орган опиняється не в змозі 

протягом тривалого часу приймати ті або інші рішення. У Чеській Республіці 

президент може розпустити Палату депутатів у випадку, коли нижня палата 

парламенту протягом більше трьох місяців нездатна була прийняти рішення, 

хоча її сесія не була перервана і в цей час вона повторно скликалася на 

засідання (п. d ст. 35 Конституції Чехії 1992 р.) [62, с. 505]. Відповідні 

повноваження глави держави в Чехії створюють для нього можливість 

здійснення політичного тиску на парламент в інтересах уряду.  

У деяких державах розпуск парламенту пов’язують з процедурою 

прийняття державного бюджету. Так, в Естонії президент має право 

призначати позачергові вибори, якщо державний бюджет не буде прийнятий 

парламентом протягом двох місяців з початку нового фінансового року (ст. 

119 Конституції Естонії 1992 р.) [62, с. 737]. В Угорщині глава держави  

розпускає парламент, якщо центральний бюджет не затверджений до 31 

березня (п. 3 (b) ст. 3 Конституції Угорщини 2011 р.) [68]. 

За парламентарно-республіканської форми правління президент може 

також достроково розпустити парламент за умови, якщо винесене ним питання 

на референдум не отримає схвалення з боку виборців. В Естонії, наприклад, 

парламент має право винести розгляд законопроекту на референдум. 

Прийнятий на референдумі закон повинен бути підписаний та оприлюднений 

президентом. Якщо законопроект, винесений на референдум, не отримав 

більшості голосів, то Президент Естонії розпускає парламент і оголошує 
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позачергові парламентські вибори (ст. 105 Конституції Естонії 1992 р.) [62, с. 

735].  

Іноді розпуск парламенту зумовлює можливість усунення з поста самого 

президента. Зокрема, в Латвії пропозиція президента про розпуск парламенту 

виноситься на народне голосування. Якщо більше половини учасників 

голосування підтримають пропозицію глави держави, парламент 

розпускається і призначаються нові вибори, що повинні відбутися не пізніше 

двох місяців з дня розпуску сейму. Коли ж більше половини голосів подано 

проти розпуску сейму, президент вважається зміщеним і парламент обирає 

нового главу держави на строк повноважень, що залишилися у зміщеного 

президента (ст. 48, 50 Конституції Латвії 1922 р.) [61, с. 311]. 

Інші конституційні застереження щодо можливостей розпуску 

представницького органу пов’язані з діяльністю як президента, так і 

парламенту. Зокрема, в Італії та Молдові президенти не можуть реалізувати 

відповідне право в останні шість місяців своїх повноважень. У Чехії 

законодавчий орган не може бути розпущений протягом останніх трьох 

місяців строку його повноважень. У Молдові протягом одного року парламент 

може бути розпущений лише один раз. У Греції парламент, обраний після 

розпуску попереднього, не може бути розпущений протягом одного року з 

моменту початку його роботи. 

Нарешті, звичайним є те, що не допускається розпуск парламенту у період 

надзвичайного або воєнного стану. Тобто, передбачається продовження 

строку повноважень парламентів під час проголошення таких станів і до їх 

закінчення. Так, в Албанії повноваження законодавчого органу 

продовжуються в умовах війни та на час її проведення (ст. 66 Конституції 

Албанії 1998 р.) [60, с. 192]. Конституція Угорщини 2011 року передбачає, що 

у період надзвичайного або особливого стану Державні Збори не можуть 

заявити про відставку, і не можуть бути розпущеними. Загальні вибори 

депутатів Державних Зборів не можуть призначатися або проводитися під час 
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надзвичайного або особливого стану, у таких випадках Державні Збори 

повинні бути обраними протягом 90 днів з моменту припинення 

надзвичайного або особливого стану. Якщо загальні вибори депутатів 

Державних Зборів вже були проведені, але нові Державні Збори ще не були 

скликані, Президент Угорщини протягом 15-денного терміну з моменту 

припинення надзвичайного або особливого стану скликає установче засідання 

Державних Зборів. Державні Збори, розпущені в результаті відставки або 

розпуску, під час надзвичайного стану можуть бути скликаними Радою 

Оборони Угорщини, а під час особливого стану – Президентом Угорщини (п. 

7-8 ст. 48) [68]. 

Таким чином, президент за парламентарної форми республіканського 

правління може розпустити парламент за таким умов: нездатності парламенту 

сформувати уряд через відсутність парламентської більшості; відсутності 

підтримки уряду з боку парламенту (вотум недовіри); у разі відмови 

парламенту уряду в довірі (відмова в довірі); коли парламент опиняється не в 

змозі протягом тривалого часу приймати ті або інші рішення; незатвердження 

парламентом державного бюджету протягом певного періоду часу; у разі не 

схвалення винесеного парламентом законопроекту на референдумі. 

У деяких державах з парламентарною республіканською формою 

правління президент може призначати членів верхньої палати парламенту. 

Так, Президент Індії має право призначити у верхню палату дванадцять членів 

із числа осіб зі спеціальними знаннями і практичним досвідом у сферах 

літератури, науки, мистецтва і суспільної діяльності, а в нижню – двох 

парламентаріїв із числа представників англо-індійської общини. Президент 

Італії також має право призначати у верхню палату парламенту п’ять 

представників із числа почесних громадян, що прославили країну 

досягненнями в галузі науки, літератури, мистецтва, а в Хорватії – з числа 

особливо заслужених громадян. 
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До законодавчих повноважень президента належить право підписання та 

оприлюднення прийнятого парламентом закону (промульгація). Це право є 

завершальною стадією законодавчого процесу і містить кілька елементів: 

засвідчення закону й того факту, що він прийнятий за встановленою 

процедурою; підписання закону; розпорядження про опублікування закону та 

його виконання [202, с. 429-430]. Оприлюднення закону, тобто доведення його 

до загального відома, здійснюється главою держави шляхом опублікування 

тексту закону у спеціальних офіційних друкованих виданнях. Наприклад, у 

статті 84 Конституції Албанії 1998 року зазначається, що Президент 

Республіки оприлюднює прийнятий закон протягом 20 днів з моменту його 

представлення. Закон вступає в силу по закінченню не менше 15 днів після 

його опублікування в “Офіційній газеті” [60, с. 196]. До повноважень 

Президента Естонії належить право оприлюднення закону. Закон вступає в 

силу на 10 день після його опублікування у виданні  “Riigi Teataja” 

(“Державний вісник”), якщо в самому законі не встановлений інший строк (ст. 

107-108 Конституції Естонії 1992 р.) [62, с. 735]. 

У державах з парламентарною формою правління акт промульгації 

контрасигнується главою уряду і/або окремим міністром, компетенція якого 

співвіднесена зі змістом закону. Це право є істотним елементом законотворчої 

процедури, що забезпечує поділ влади. У тому, що парламент приймає закони, 

а президент їх затверджує, як вважає Н. Сахаров, проявляється внутрішня 

єдність державної влади та тісна взаємодія законодавчої і виконавчої влади 

[165]. У кожній державі існують свої особливості процедури затвердження 

президентом законів, схвалених парламентом. Наприклад, у Словаччині 

закони підписуються головою Національної ради (парламенту), президентом і 

прем’єр-міністром (п. 3 ст. 87 Конституції Словаччини 1992 р.) [62, с. 134]. У 

Чехії закони також підписуються трьома посадовими особами – головою 

Палати депутатів, президентом і прем’єр-міністром (ст. 51 Конституції Чехії 

1992 р.) [62, с. 508]. 
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Найважливішим засобом впливу президента на парламент є накладання 

вето на закони. Згідно з конституціями або парламентським регламентом главі 

держави зазвичай надається певний строк, протягом якого він повинен або 

підписати закон, або повернути його зі своїми зауваженнями і пропозиціями 

до парламенту для повторного розгляду (накласти вето). Тобто глава держави 

потребує повторного проходження законопроекту у парламенті. Цей строк, 

наприклад, становить: в Угорщині – 5 днів, у Латвії – 10 днів, у Чехії – 15 днів, 

в Італії – місяць тощо. Представницький орган може подолати вето президента 

на закон абсолютною чи простою більшістю голосів. У Німеччині глава 

держави такого права не має і він зобов’язаний підписувати всі закони, 

прийняті парламентом і подані йому на підпис канцлером.  

У Конституції Албанії 1998 року зазначається, що президент має право 

повернути лише один раз законопроект зі своїми зауваженнями і 

пропозиціями до парламенту. Декрет президента про перегляд закону втрачає 

силу, коли проти нього проголосує більшість всіх членів Кувенда (ст. 85) [60, 

с. 196]. Конституція Греції 1975 року передбачає, що президент підписує та 

оприлюднює прийняті парламентом закони в місячний строк з моменту їх 

прийняття. Президент Республіки може протягом цього строку повернути до 

парламенту прийняті ним закони, виклавши причини повернення. 

Законопропозиція чи законопроект, повернений президентом до парламенту, 

виноситься на пленарне засідання останнього, і якщо вони приймуть його 

знову абсолютною більшістю голосів від загального числа депутатів, то 

Президент Греції підписує та оприлюднює їх в обов’язковому порядку 

протягом десяти днів з моменту їх другого прийняття (п. 1, 2 ст. 42) [60, с. 663].  

Тим самим президенту надається один із найбільш ефективних 

інструментів впливу на діяльність парламенту. Володіючи цим правом, 

президент отримує можливість бути не пасивним учасником законодавчого 

процесу, а активно впливати на його зміст і спрямованість. Отримуючи той 

або інший закон на підпис, президент має право вибору: або підтримати цей 
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закон і затвердити його, або спробувати не допустити набрання чинності, 

наклавши на нього своє вето. 

За парламентарної форми республіканського правління президент, як 

правило, не володіє правом на законодавчу ініціативу. Винятками із цього 

правила є Латвія і Угорщина, де президент має право законодавчої ініціативи. 

Конституція Латвії 1922 року передбачає, що президенту належить право 

законодавчої ініціативи (ст. 47) [61, с. 311]. У Конституції Угорщини 2011 

року зазначається, що право законодавчої ініціативи належить президенту, 

уряду, комітетам парламенту, чи депутатам (п. 1, ст. 6) [68]. У той же час 

Основний закон ФРН 1949 року не наділяє президента таким правом, і в 

законодавчому процесі беруть участь тільки парламент і уряд.  

До законодавчих повноважень президента належить право видання 

власних нормативно-правових актів. Як зазначає В. Шаповал, по-перше, 

багато актів президента не мають сили закону, а є підзаконними за своїм 

статусом; по-друге, сфера дії президентських актів носить обмежений 

характер, і вони аж ніяк не підміняють собою законодавство, а тим більше 

конституційні норми [194, с. 43]. Так, у Німеччині право президента на 

видання указів є обмеженим. Глава держави має право видавати лише акти 

щодо призначень, нагороджень і помилувань. Крім того, більшість рішень 

президента підлягають контрасигнації з боку глави уряду та/або відповідного 

міністра. Акти глави держави не є тотожними по своїй правовій силі законам 

і є адміністративними актами. 

У деяких країнах президент, все ж таки, має право видавати акти, що 

мають силу закону (декрет-закони, законодавчі декрети). Наприклад, 

Президент Італії наділений правом видавати декрети, які мають силу законів. 

Разом з тим, жодний акт президента є недійсним, якщо він не 

контрасигнований міністрами, що його запропонували і які несуть 

відповідальність за нього. Акти ж, які мають силу закону, та інші вказані в 
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законі акти, контрасигнуються главою уряду (ч. II ст. 89 Конституції Італії 

1947 р.) [61, с. 119].  

На відміну від Італії, Президент Греції має право видавати декрети за 

надзвичайних обставин, у випадку непередбачуваної необхідності, що 

виникла, і якщо це пропонує уряд. Декрети президента, що мають силу закону, 

повинні бути представлені на затвердження парламенту протягом 40 днів з 

моменту їх видання або протягом 40 днів з моменту скликання сесії 

парламенту. Шляхом видання декретів Президент Греції може оголосити 

референдум з важливих національних питань у відповідності з рішенням 

абсолютної більшості від загальної кількості депутатів парламенту, що 

приймається за пропозицією Ради міністрів. Також він може оголосити 

референдум і щодо законопроектів, що приймаються парламентом і 

регламентують серйозні суспільні питання, за виключенням фінансових, на 

основі рішення 3/5 всіх депутатів парламенту, яке прийнято за пропозицією 

2/5 депутатів (ст. 44 Конституції Греції 1975 р.) [60, с. 663-664]. 

Президент Індії, відповідно до статті 123 конституції 1949 року, має право 

видавати укази під час перерви в роботі парламенту. Указ президента має таку 

ж силу, як і парламентський акт, проте кожен такий указ повинен бути 

поданий палатам парламенту для затвердження. Цей акт припиняє свою дію 

через шість тижнів з моменту скликання парламенту, якщо до цього часу 

обидві палати не приймуть резолюцію про його скасування [105, с. 502]. 

Таким чином, президент має право видавати нормативно-правові акти. 

Однак за парламентарної форми правління такі повноваження здійснюються 

лише під контролем уряду. Засобом здійснення такого контролю, фактичного 

підпорядкування глави держави уряду є інститут контрасигнатури. 

Інститут контрасигнатури застосовується у всіх парламентарних 

республіках. Теоретично призначення контрасигнатури вбачається у тому, 

щоб зняти юридичну відповідальність з глави держави за видані ним акти 

(юридична невідповідальність є одним із найважливіших принципів 
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конституційного статусу глави держави в усіх країнах) і покласти її на главу 

уряду та його членів. Практично вона використовується для фактичного 

підпорядкування глави держави уряду. У країнах з парламентарною формою 

республіканського правління контрасигнуються всі або майже всі акти глави 

держави, у тому числі щодо призначення глави і членів уряду, підписання й 

оприлюднення законів, повернення закону на повторний розгляд до 

парламенту (накладення вето), розпуску парламенту тощо. Це означає 

фактичне здійснення функцій і повноважень глави держави від його імені 

урядом. 

Для ілюстрації конституційного закріплення інституту контрасигнатури 

наведемо відповідні конституційні положення. У Конституції Латвії 1922 року 

зазначається, що президент не несе політичної відповідальності за свою 

діяльність. Всі розпорядження президента повинні бути підписані також 

президентом міністрів чи відповідним міністром, які беруть на себе всю 

відповідальність (ст. 53) [61, с. 311-312]. Конституція Греції 1975 року 

передбачає, що жодний акт президента недійсний і не виконується без 

контрасигнації відповідного міністра, який одним своїм підписом бере 

відповідальність на себе, а також без опублікування акта в Урядовій газеті. 

Якщо в разі відставки уряду його голова не скріпить підписом відповідний 

декрет, то він підписується лише президентом. Як виняток не вимагають 

контрасигнації лише такі акти: а) про призначення прем'єр-міністра; b) про 

покладання пробного мандату на формування уряду; с) про розпуск 

парламенту; d) про повернення на повторний розгляд законопроекту 

парламенту; е) про призначення персоналу в апараті Президента Греції (п. 1-2 

ст. 35) [60, с. 660].  

Як показано вище, введення процедури контрасигнації дає змогу 

вирішити два важливих завдання. З одного боку, обмежується сфера 

нормотворчих повноважень глави держави і зберігається конституційна 

модель парламентарної форми правління, а з іншого – встановлюється дуже 
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специфічна, але дійова процедура відповідальності за прийняті нормативні 

акти. Чому процедура відповідальності в цьому випадку є настільки 

важливою? Справа в тому, що в більшості сучасних конституцій міститься 

норма, відповідно до якої президенти не несуть відповідальності за дії, які 

були вчинено ними під час виконання своїх обов’язків (ст. 49 Конституції 

Греції 1975 р., ст. 90 Конституції Італії 1947 р.). Так, президенти в Греції та 

Італії не несуть відповідальності за дії, вчинені ними при виконанні своїх 

обов’язків, крім випадків державної зради та порушення конституції. Однак 

при цьому інститут відповідальності жодною мірою не скасовується, він 

переміщується від президента до міністра чи прем’єр-міністра, але так, що 

останні не позбавляються реального права відмовити в контрасигнації [37, с. 

22].  

У сфері законодавчої влади президент також наділяється правом 

направляти послання до парламенту. Наявність у конституціях відповідного 

права президента, як зазначає Н. Сахаров, засвідчує його значущість як 

державного і політичного інституту [165]. Це право глави держави виступає 

головним засобом комунікації між президентом і парламентом. Оскільки 

ступінь успіху політичної програми президента знаходиться в прямій 

залежності від можливості його взаємодії з вищим органом законодавчої 

влади, то відповідно їх взаємодія припускає наявність цілої структури 

комунікацій президента з парламентом, яка виражається в різноманітних 

формах, починаючи від офіційних зустрічей і закінчуючи неофіційними 

контактами. При цьому головним засобом комунікації між главою держави і 

законодавчим органам є президентські послання. 

Так само, як і в президентській республіці, за парламентарної форми 

правління до повноважень президентів у сфері судової влади належить право 

на помилування, пом’якшення і скасування кримінальних покарань, 

визначених судом, оголошення амністії. Окрім цього, у сфері судової влади 

президенти мають право призначати на судові чи вищі судові посади або брати 
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участь у процедурі таких призначень. Відповідні призначення в 

парламентарних республіках здійснюються за пропозицією уряду або 

спеціального органу, який має назву в Італії, Молдові “Вища рада 

магістратури”, в Албанії – “Верховна рада правосуддя”, у Греції, Естонії – 

“Державна рада”. 

Для ілюстрації конституційного закріплення судових повноважень 

президента за парламентарної форми правління наведемо відповідні 

конституційні положення. Наприклад, Президент Пакистану уповноважений 

дарувати помилування, пом'якшувати, призупиняти або заміняти будь-який 

вирок, винесений будь-яким судом або будь-яким іншим органом правосуддя. 

Він також має право призначати Верховного суддю. Всі інші судді 

призначаються Президентом Пакистану після наради з Верховним суддею (ст. 

45, п. 1 ст. 177 Конституції Пакистану 1973 р.) [70]. Згідно з Конституцією 

Чехії 1992 року до повноважень президента у судовій сфері належить: 

призначення суддів; призначення суддів Конституційного суду, його голів і 

заступників голів; призначення голів і заступників голів Верховного суду зі 

складу судів; здійснення помилування, пом’якшення покарань, визначених 

судом; надання установи щодо призупинення впровадження кримінальної 

справи; зняття судимості; оголошення амністії (п. е-g ст.62, п. і-j ст.63) [62, с. 

509-910].  

У парламентарних республіках існують певні особливості щодо 

оголошення амністії. В одних державах повноваження оголошувати амністію 

належить до компетенції глави держави, в інших – парламенту або уряду. В 

Італії парламент передає президентові право амністії законом про 

делегування. Таке делегування має не тривалий, а одноразовий характер. У 

Латвії оголошувати амністію належить до компетенції парламенту, а у 

Словаччині – уряду. 

Сфера зовнішньої політики належить до найважливіших напрямів 

діяльності держави, і закономірно, що в ній роль глави держави особливо 
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значна. За своїм конституційним статусом президент є головним 

представником держави в сфері міжнародних відносин і наділений 

відповідними повноваженнями. Однак за парламентарної форми правління, на 

відміну від президентської республіки, повноваження глави держави в сфері 

зовнішньополітичної діяльності є обмеженими, оскільки він делегує їх главі 

уряду або компетентному міністру. Відповідно до Основного закону 

Федеративної Республіки Німеччини 1949 року: “Федеральний президент 

представляє Федерацію в міжнародно-правових стосунках” (п. 1 ст. 59) [60, с. 

598]. Однак тут же визначено, яка посадова особа формує напрями державної 

політики, включаючи зовнішньополітичні: “Федеральний канцлер визначає 

основні напрями політики і несе за них відповідальність. У межах цих 

основних напрямів кожний Федеральний міністр самостійно під свою 

відповідальність веде справи своєї галузі” (ст. 65) [60, с. 596]. 

За парламентарної форми правління президенти мають право 

акредитувати і приймати дипломатичних представників інших держав, 

призначати і відкликати послів та інших дипломатичних представників. Однак 

ці права обумовлені не санкцією парламенту, а рішенням уряду. Так, 

Президент Італії наділяється правом акредитації та прийняття дипломатичних 

представників (ч. 8 ст. 87 Конституції Італії 1947 р.) [61, с. 118]. Президент 

Албанії приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників 

інших держав та міжнародних організацій (п. g ст. 92 Конституції Албанії 1998 

р.) [60, с. 198].  

До інших конституційних повноважень у сфері зовнішньополітичної 

діяльності президента належить укладання та ратифікація міжнародних 

договорів або участь у цих процесах. Головна роль в процесі ратифікації 

міжнародних договорів належить парламенту. Наприклад, Президент 

Республіки Молдова укладаючи міжнародні договори повинен представити їх 

парламенту для ратифікації (п. 1 ст. 86 Конституції Молдова 1994 р.) [61, с. 

564]. Президент Італії ратифікує міжнародні договори, у відповідних випадках 
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– з попереднього дозволу палат (ч. 8 ст. 87 Конституції Італії 1947 р.) [61, с. 

118].  

Говорячи про повноваження президентів парламентарних республік у 

сферах національної безпеки та оборони держави, слід зазначити, що майже 

всі вони за своїм статусом є верховними головнокомандувачами збройних сил. 

Хоча в деяких республіках є несуттєві відмінності щодо юридичного 

визначення цього статусу. Так, у Конституції Чехії 1992 року зазначається, що 

президент є верховним головнокомандувачем збройних сил (п. с ст. 63) [62, с. 

510]. Президент Республіки Молдова є головнокомандувачем збройних сил (п. 

1 ст. 87 Конституції Молдови 1994 р.) [61, с. 564].  

У сферах національної безпеки та оборони держави президент 

наділяється правом призначати на посади та звільняти з посад вище 

командування збройних сил, головувати у вищих органах (радах, комітетах) 

національної безпеки і оборони, вводити в державі або в окремих її 

місцевостях воєнний стан, оголошувати загальну або часткову мобілізацію 

тощо. Глава держави має право ввести надзвичайний (воєнний, облоговий) 

стан за попередньою або негайною консультацією з парламентом. Уведення 

надзвичайного стану може мати своїм наслідком не тільки призупинення дії 

окремих конституційних положень, а й розширення повноважень виконавчої 

влади, обмеження повноважень представницьких установ, тимчасове 

верховенство декретів глави держави над чинним законодавством. 

Наведемо приклади конституційного закріплення повноважень 

президента щодо введення надзвичайного стану в державі. В Албанії у 

випадку воєнної агресії проти держави президент за пропозицією уряду 

оголошує воєнний стан. Глава держави повинен представити парламенту 

декрет про введення воєнного положення протягом 48 годин. Декрет 

президента приймається більшістю голосів депутатів. У випадку, якщо 

законодавчий орган не може засідати під час воєнного положення, президент 

має право видавати укази, які мають силу закону, але які потім повинні бути 
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затвердженні парламентом (ст. 172, 176 Конституції Албанії 1998 р.) [60, с. 

215-216]. Це ж стосується і Президента Індії, який має право оголошувати 

надзвичайний стан (ст. 352), вводити пряме президентське правління в штатах 

(ст. 356). Конституція Індії 1949 року передбачає можливість уведення 

президентом надзвичайного стану в сфері фінансів, коли “під загрозою 

знаходиться фінансова стабільність або кредит Індії чи будь-якої її частини” 

(ст. 360) [65, с. 658]. 

Поряд з повноваженнями президента конституціями передбачаються 

певні обов’язки та заборони. Главі державі забороняється будь-яке поєднання 

посад і мандатів, інша професійна або підприємницька діяльність. Іноді 

президентам навіть не дозволяється одержувати винагороду за наукову, 

художню або літературну діяльність. У деяких парламентарних республіках 

президенту дозволяється залишати державу лише з дозволу парламенту. 

Проаналізуємо переваги та недоліки, які притаманні парламентарній 

формі республіканського правління, та їх вплив на функціонування інституту 

президентства. Прибічниками парламентарних республік є Х. Лінц [215; 218], 

А. Валенсуела [230], М. Шугарт [226].  

Переваги парламентарної форми республіканського правління 

вбачаються передусім у тому, що вона не призводить до авторитаризму 

президента й протистояння органів виконавчої і законодавчої влади, уряду і 

парламенту. Обраний парламентом президент реально має незначні 

повноваження і не може протиставити себе парламенту. Однак парламентарна 

форма правління ефективна лише за представництва в парламенті небагатьох 

впливових політичних партій. Для ефективної роботи самого парламенту, на 

додаток до партійного представництва, яке найповніше забезпечується 

пропорційною виборчою системою, необхідні також підпорядкованість 

парламентаріїв жорсткій партійній дисципліні і постійно діюча парламентська 

більшість із представників якомога меншого числа партій. У протилежному 

разі парламент перетворюється на арену безвідповідального політичного 
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мітингування з усіма його негативними наслідками для уряду і держави в 

цілому [203, с.273]. Наприклад, у 1946 році у Франції була запроваджена 

парламентарна форма правління. Це призвело до того, що наявність у 

парламенті представників багатьох політичних партій і відсутність постійно 

діючої парламентської більшості майже повністю дестабілізувало 

підконтрольний парламенту уряд. Криза, яка виникла в уряді, вплинула 

негативно на внутрішньополітичне життя та зовнішню політику держави. 

Однак за парламентарної форми правління урядові кризи можуть бути 

подолані. Як зазначає С. Бостан, партія, яка перебуває при владі, може такими 

шляхами подолати урядову кризу: змінити склад уряду; змінити склад коаліції, 

не змінюючи прем’єр-міністра; відправити у відставку прем’єр-міністра, не 

змінюючи складу коаліції; залишити, у разі потреби, ключових міністрів. Крім 

того, за допомогою вотуму недовіри парламентарна республіка дозволяє 

усунути прем’єр-міністра, котрий втратив контроль над парламентом або був 

причетний до кримінальних злочинів, і тим самим уникнути ще більшої 

політичної кризи. Також його може усунути з посади й сама партія, до якої він 

належить, або інші партії можуть вийти з коаліції, що підтримувала прем’єр-

міністра, чи може утворитися нова коаліція й висунути нового прем’єр-

міністра, запобігши тим самим можливості поглиблення урядової кризи. У разі 

повної неможливості знайти компромісну кандидатуру прем’єра або 

сформувати коаліційний уряд, за парламентарної форми правління завжди 

існує альтернатива – оголосити нові вибори [10, с. 197-198].  

Перевагою парламентарної форми правління є спосіб обрання 

президента. Загальні прямі вибори президента у президентській та змішаній 

республіках, здавалося б є демократичнішими, ніж непрямі вибори його 

парламентом в парламентарних республіках. Однак насправді загальні вибори 

президента за сучасних умов, як зазначає П. Шляхтун, коли на користь 

кандидатів у президенти залучаються величезні фінансові, матеріальні, 

інформаційні і людські ресурси, новітні технології маніпулювання масовою 
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свідомістю, набули форми соціального і політичного протистояння в 

суспільстві, яке завершується нав’язуванням меншістю суспільства 

небажаного або байдужого для його більшості президента. Оскільки у 

президентських виборах рідко коли беруть участь більше 50-60 відсотків 

зареєстрованих виборців, половини голосів яких достатньо для обрання 

президента, то це означає, що президент обирається меншістю не тільки 

населення, а й виборців держави [203, с. 275]. 

Новообраного президента у президентській республіці називають 

“переможцем, який отримує все”. Під час його президентства чітко 

визначаються переможці та переможені. Ті, хто програли, змушені чекати 

чотири чи п’ять років, практично не маючи доступу ані до виконавчої влади, 

ані до владних структур. А спонсори, тобто інвестори, виборчої кампанії 

кандидата, який отримав перемогу, претендують на відшкодування своїх 

витрат – у формі членства в уряді, посад на державній службі. “Переможець, 

який отримав усе” за рахунок держави обдаровує своїх соратників. Зміна 

президента означає зміну політичного курсу, розрив наступності в політиці, 

що не завжди йде на користь суспільству. Отже, загальні вибори президента, 

на відміну від непрямих виборів, дестабілізують політичну ситуацію в 

державі. 

Х. Лінц вважає, що більшість країн зі стабільними демократичними 

режимами мають парламентарну форму правління. Парламент є більш 

гнучким інститутом, здатним адаптуватися до різних політичних ситуацій. 

Особливо це стосується держав, що мають глибокі політичні, етнічні 

суперечності і велику кількість політичних партій. У таких державах 

парламентаризм успішно справляється з кризовими ситуаціями, що 

виникають. Окрім цього, парламентаризм створює більш дієздатний і 

професійний вищий виконавчий орган влади в особі уряду, ніж 

президенціалізм. За парламентарної форми правління уряд формується 

парламентською більшістю і відповідальний перед нею. Глава уряду та значна 
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частина міністрів, як правило, призначаються з числа тих, хто працював у 

попередніх урядах.  

Парламентарна форма республіканського правління є більш гнучкою, 

демократичною і стабільною, ніж президентська. Як показує досвід колишніх 

радянських республік, лише двом державам (Естонія та Латвія), що обрали 

парламентарну форму правління, вдалося уникнути політичних потрясінь 

після розпаду Радянського Союзу. 

“Політична практика постсоціалістичних країн, – зазначає російський 

дослідник В. Кувалдін, – добре узгоджується зі світовим досвідом. Між 1973 і 

1989 роками в 77 із 168 держав хоча б протягом одного року існували 

демократичні режими. Якщо виключити з їх числа 24 “старі” демократії, що 

входять до Організації економічного співробітництва і розвитку, то 

залишається 53 країни, з яких 28 були парламентськими республіками, 25 – 

президентськими. Протягом зазначеного періоду (1973-1989 роки) 

демократіями протягом десяти років підряд залишалися 17 з 28 

парламентських республік (або 61 %) і лише 5 з 25 президентських (20 %). 

Іншими словами, рівень виживання парламентських демократій був у 3 рази 

вищим, ніж президентських” [87, с. 136]; “Труднощі демократичної 

консолідації президентських республік стають практично нездоланними за 

умов багатопартійної системи... тільки чотири (Колумбія, Коста-Рика, 

Сполучені Штати, Венесуела) з 31 стійких демократій, що існують не менше 

25 років підряд, мають президентські режими (24 – парламентські, 2 – 

напівпрезидентські, 1 – гібридну), і в жодній із зазначених чотирьох країн 

немає багатопартійної системи... президентство у поєднанні з 

багатопартійністю утворює вибухову суміш, яка зводить шанси 

демократичної консолідації до мінімуму” [87, с. 136]. 

Українські дослідники В. Пігенко та Т. Пушак також є прихильниками 

парламентарно-республіканської форми правління: “За деякими винятками, 

більшість політологів переконані у перевазі парламентської форми правління 
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над президентською. Вважається, що парламентська форма правління зводить 

до мінімуму конфлікти між законодавчою і виконавчою гілками влади, сприяє 

злагоді у суспільстві, запобігає виникненню безвихідних ситуацій, забезпечує 

краще представництво інтересів меншин і є сприятливою для встановлення 

більш ефективних взаємовідносин між гілками влади. Одночасно з цим вона 

надає можливість здійснення змін у складі урядів без постійних політичних 

потрясінь” [126, с. 2]. 

“Ретельний порівняльний аналіз системи парламентаризму і системи 

президентського правління, – зазначає Х. Лінц, – показує, що загалом перша 

все таки частіше призводить до встановлення стабільної демократії, особливо 

там, де є глибокі політичні розходження й існують багато політичних партій; 

парламентаризм виступає гарантом збереження демократії” [217, р. 52]. І як 

висновок: “Величезна більшість стабільних демократичних режимів світу 

сьогодні є парламентськими системами, за яких виконавча влада 

породжується більшістю в законодавчих органах і є дієздатною, лише 

спираючись на таку більшість” [217, р. 51]. 

Таким чином, парламентарно-республіканська форма правління є більш 

гнучкою, демократичною, ніж президентська. Основними перевагами 

парламентарних республік є: унеможливлення авторитаризму президента; 

гнучкість парламенту, яка проявляється в адаптації до різних політичних 

ситуацій; професіоналізм та дієздатність уряду, який формується 

парламентською більшістю. 

Однак аналізуючи аргументи на користь парламентарної форми 

правління, П. Мироненко зазначає: а) переваги та недоліки парламентарної 

республіки відносні, оскільки така форма республіканського правління у 

“чистому” вигляді може суттєво відрізнятися від її специфічного прояву у тій 

чи іншій державі (для прикладу варто порівняти парламентарну республіку в 

Німеччині та Молдові); б) ефективність та результативність політичного курсу 

за парламентарної форми правління може залежати від політичної історії, 
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національного менталітету, геополітичних факторів тощо; в) успішність 

функціонування парламентаризму у парламентарній республіці 

обумовлюється фактичним, а не формальним впливом парламенту як 

найвищого колегіального органу державної влади, що виконує 

представницько-законотворчі функції. Тільки тоді, коли парламент стає 

соціально і політично авторитетним місцем узгодження суспільних інтересів, 

подолання конфліктів, примирення суперечностей, він здатен забезпечити 

одночасно стабільність і розвиток політичної системи [109, с. 22]. 

Аналіз інституту президентства за парламентарної форми 

республіканського правління дозволяє зробити наступні висновки. 

У парламентарних республіках президент обирається парламентом або 

утвореною на його основі колегією, до складу якої крім членів парламенту 

входять також представники територіальних одиниць держави. Вибори 

відбуваються за мажоритарною системою кваліфікованої більшості. Обраний 

парламентом або на його основі президент не відіграє істотної ролі у 

державному керівництві суспільством. Будучи главою держави, президент не 

є главою уряду й не входить до його складу. Він не має істотних повноважень, 

реальна виконавча і законодавча влада належить сформованому парламентом 

уряду. Його завдання полягає в представництві держави, інтеграції нації, 

уособленні державної єдності. У той же час президент у парламентарній 

республіці зовсім не обов’язково повинен розглядатися як виключно 

номінальний глава держави. Досить часто він відіграє роль своєрідного 

резервного інструмента політичної системи, який активізується і 

розкривається за умов кризи і нестабільності. 

Президент у парламентарних республіках формально наділяється 

повноваженнями відповідно до основних сфер державної діяльності – 

виконавчої, законодавчої, судової, зовнішньополітичної, національної безпеки 

та оборони. 
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До повноважень президентів у сфері виконавчої влади належить: 

формування уряду; відправлення у відставку уряду в цілому або окремого його 

члена, але, як правило, із санкції самого уряду; призначення або участь у таких 

призначеннях глав місцевих органів виконавчої влади; відзначення 

державними нагородами, присвоєння почесних і вищих військових звань. 

У сфері законодавчої влади президент має право скликати парламент на  

позачергові сесії. Важливим знаряддям в руках глави держави є право 

розпуску парламенту або його нижньої палати і призначення позачергових 

виборів. Президент може розпустити законодавчий орган за таким умов: 

нездатності парламенту сформувати уряд через відсутність парламентської 

більшості; відсутності підтримки уряду з боку парламенту (вотум недовіри); у 

разі відмови парламенту уряду в довірі (відмова в довірі); коли парламент 

опиняється не в змозі протягом тривалого часу приймати ті або інші рішення; 

незатвердження парламентом державного бюджету протягом певного періоду 

часу; у разі не схвалення винесеного парламентом законопроекту на 

референдумі. У деяких державах з парламентарною республіканською 

формою правління президент може призначати членів верхньої палати 

парламенту (Індія, Італія, Хорватія). Крім того, глава держави має певні 

повноваження, які пов’язані з законодавчим процесом: підписання та 

оприлюднення прийнятого парламентом закону (промульгація); застосування 

слабкого вето щодо прийнятих парламентом законів; обмежене право 

законодавчої ініціативи (лише в Латвії та Угорщині президент володіє цим 

правом); видання власних нормативно-правових актів лише за згодою уряду, 

який несе за них відповідальність. До інших конституційних повноважень 

президента у сфері законодавчої влади належить право направлення послань 

до парламенту. Це право глави держави виступає головним засобом 

комунікації між президентом і парламентом.  

У сфері судової влади президент має право на помилування, пом’якшення 

і скасування кримінальних покарань, визначених судом, оголошення амністії. 
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Крім того, до конституційних повноважень президента у сфері судової влади 

належить право призначати на судові чи вищі судові посади або брати участь 

у процедурі таких призначень. Відповідні призначення в парламентарних 

республіках здійснюються за пропозицією уряду або спеціального органу, 

який має назву в Італії, Молдові “Вища рада магістратури”, в Албанії – 

“Верховна рада правосуддя”, у Греції, Естонії – “Державна рада” тощо. 

Так само, як і в президентській республіці, за парламентарної форми 

республіканського правління президент у сфері зовнішньополітичної 

діяльності представляє державу у міжнародних відносинах. Також він має 

право призначати і відкликати послів та інших дипломатичних представників 

держави в інших державах і при міжнародних організаціях, приймати вірчі і 

відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав, вести 

переговори та укладати міжнародні договори. Але на практиці глава держави 

нерідко делегує це право главі уряду або компетентному міністру. 

У сферах національної безпеки та оборони держави президенти за своїм 

статусом є верховними головнокомандувачами збройних сил. До їх 

повноважень належить право оголошувати стан війни і укладати мир, яке 

зазвичай реалізується за участю парламенту. 

Парламентарна форма республіканського правління є більш гнучкою, 

демократичною, ніж президентська. Основними перевагами парламентарних 

республік є: унеможливлення авторитаризму президента; гнучкість 

парламенту, яка проявляється в адаптації до різних політичних ситуацій; 

професіоналізм та дієздатність уряду, який формується парламентською 

більшістю. Однак парламентарна форма правління ефективна лише за 

представництва в парламенті небагатьох впливових політичних партій. Для 

ефективної роботи самого парламенту, на додаток до партійного 

представництва, яке найповніше забезпечується пропорційною виборчою 

системою, необхідні також підпорядкованість парламентаріїв жорсткій 

партійній дисципліні і постійно діюча парламентська більшість із 



 

 
 

116 

представників якомога меншого числа партій. У протилежному разі парламент 

перетворюється на арену безвідповідального політичного мітингування з 

усіма його негативними наслідками для уряду і держави в цілому. 

Таким чином, особливістю інституту президентства в парламентарній 

республіці, на відміну від інституту президентства в президентській 

республіці, є: у парламентарній республіці президент є лише главою держави 

і наявна посада прем’єр-міністра, а в президентській республіці він є главою 

держави і главою виконавчої влади і, як правило, відсутня посада прем’єр-

міністра; у парламентарній республіці президент обирається парламентом або 

утвореною на його основі колегією вибірників, а в президентській республіці, 

як правило, шляхом загальних і прямих виборів; у парламентарній республіці 

президент наділяється правом дострокового припинення повноважень 

парламенту, а в класичній президентській республіці (США) глава держави 

позбавляється даного права, хоча у деяких пострадянських державах із 

президентською формою правління (Казахстані, Туркменістані) він таке право 

має; у парламентарній, так само, як і в класичній президентській республіці, 

президент, як правило, не має права законодавчої ініціативи, але у деяких 

президентських республіках (Казахстані, Туркменістані) він таким правом 

наділений; у парламентарній республіці є інститут контрасигнатури, а в 

президентській республіці – відсутній; у парламентарній республіці є 

політична відповідальність уряду перед парламентом, а в президентській 

республіці – відсутня; у парламентарній республіці уряд формується 

парламентом за номінальної участі президента, а в президентській республіці 

уряд формується президентом за номінальної участі парламенту. Головною 

особливістю інституту президентства в президентській республіці є те, що 

президент наділяється широкими і реальними владними повноваженнями, на 

відміну від інституту президентства в парламентарній республіці, у якій 

президент не має істотних владних повноважень. Він здійснює церемоніальні 

та представницькі функції. 
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РОЗДІЛ 3. 

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ЗА ЗМІШАНОЇ ФОРМИ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ 

 

У сучасному світі парламентарні та президентські республіки поступово 

трансформуються у змішану республіку. І хоча в змішаній республіці присутні 

елементи двох класичних республік, ця форма правління не є їхньою 

сумішшю, оскільки характеризується значною специфікою функціонування, 

пов’язаною з дуалізмом виконавчої влади. 

 Основними ознаками змішаної республіки є: обрання президента, як 

правило, на загальних виборах і наділення його юридично і фактично 

широкими повноваженнями; формування уряду спільно президентом і 

парламентом за переважання когось одного із них; подвійна політична 

відповідальність уряду − перед президентом і парламентом; дуалізм 

виконавчої влади – розподіл повноважень щодо її здійснення між президентом 

та урядом; президент здійснює загальне керівництво урядом, який очолює 

прем’єр-міністр; незалежність президента від уряду (відсутність інституту 

контрасигнатури або його формальний характер); право президента на розпуск 

парламенту за настання певних підстав; право президента на законодавчу 

ініціативу [202, с. 457]. 

Залежно від співвідношення елементів президентської і парламентарної 

республік у конкретній країні, передусім повноважень президента щодо 

формування і функціонування уряду, розрізняють, відповідно, президентсько-

парламентарний і парламентарно-президентський різновиди змішаної 

республіки. У президентсько-парламентарній республіці вирішальну роль у 

формуванні та діяльності уряду відіграє президент, у парламентарно-

президентській – парламент [202, с. 457].  

Змішана республіканська форма правління є досить поширеною. В Європі 

змішаними республіками є Австрія, Болгарія, Ірландія, Ісландія, Македонія, 
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Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія. З 

колишніх республік Радянського Союзу ця форма правління запроваджена в 

Азербайджані, Білорусі, Киргизстані, Литві, Росії, Україні. Реально багато 

змішаних республік за способом формування уряду та іншими ознаками схожі 

з парламентарними республіками, а з президентською республікою їх поєднує 

передусім спосіб обрання президента – шляхом загальних виборів (Австрія, 

Ісландія, Литва, Польща, Словенія, Фінляндія). Інші змішані республіки 

(Азербайджан, Білорусь, Киргизстан, Румунія, Франція) тяжіють до 

президентської республіки. 

Типовим прикладом змішаної республіки є Франція за Конституцією 

1958 року (Конституцією П’ятої республіки). Конституція Четвертої 

республіки, прийнята 1946 року, запровадила у Франції парламентарну форму 

правління. Наявність у парламенті значної кількості представників від 

багатьох політичних партій і відсутність постійно діючої парламентської 

більшості майже постійно дестабілізувало підконтрольний парламенту уряд. 

Перманентна урядова криза супроводжувалась значними ускладненнями 

всередині країни та в колоніальних володіннях Франції. 

У травні 1958 року Франція опинилася в ситуації гострої політичної 

кризи, викликаної головним чином затяжними колоніальними війнами в 

Алжирі й Індокитаї та економічними труднощами. 1 червня 1958 року на 

вимогу заколотників у французьких військах в Алжирі парламент обрав Ш. де 

Голля, у минулому популярного керівника Руху опору, главою уряду і наділив 

його широкими повноваженнями, у тому числі у сфері законодавчої влади.  

З ініціативи Ш. де Голля було розроблено і 28 вересня 1958 року 

затверджено на референдумі нову Конституцію Франції (Конституцію П’ятої 

республіки), що значно посилила владу президента. Ним став Ш. де Голль, 

який через деякий час ініціював референдум щодо обрання президента 

шляхом загальних і прямих виборів. В основу Конституції 1958 року було 

покладено ідею поєднання сильної президентської влади і парламентського 
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контролю за діяльністю уряду, яка є центральною в концепції змішаної форми 

республіканського правління. 

Наділений широкими повноваженнями, Ш. де Голль вивів державу зі 

стану гострої економічної, соціальної і політичної кризи. Згідно з 

Конституцією П’ятої Республіки, уряд формується президентом без участі 

парламенту і несе перед ним політичну відповідальність. Фактичне 

керівництво урядом здійснюється не прем’єр-міністром, а президентом. Крім 

того, президент наділений правом розпуску нижньої палати парламенту, 

правом вето на закони, прийняті парламентом, яке є слабким – передбачає 

тільки нове обговорення закону на вимогу президента, але не вимагає від 

парламенту для його подолання кваліфікованої більшості голосів. Конституція 

передбачає контрасигнування актів президента з низки його повноважень 

прем’єр-міністром і за необхідності – відповідальним міністром. Однак таке 

контрасигнування не виступає реальним засобом впливу уряду на президента 

через його залежність від останнього. 

Таким чином, Конституція Франції 1958 року закріпила домінування 

президента в системі організації і функціонування державної влади, по суті – 

авторитарне президентське правління, яке було подолане 1969 року в 

результаті масових молодіжних виступів проти режиму особистої влади Ш. де 

Голля. Він пішов у відставку. Однак це не вдалося тим країнам, які запозичили 

в неї президентсько-парламентарну форму правління. 

У державах зі змішаною формою республіканського правління 

співвідношення гілок державної влади між собою відбувається таким чином, 

що, з одного боку, глава держави як юридично невідповідальна особа, через 

вплив на уряд (участь у його формуванні, головування на засіданнях, 

звільнення членів уряду) та протидію парламенту (накладання вето на закони, 

законодавча ініціатива, розпуск законодавчого органу) захищає уряд як 

політично відповідального суб’єкта від нестабільності, яка походить від 

парламенту. З іншого боку, парламент здійснює вплив на президента та на 
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уряд, а саме бере участь у формуванні та відставці уряду, може висловити 

йому вотум недовіри, подолати вето президента. Тобто законодавчий орган не 

дозволяє главі держави перетворити уряд у свій адміністративний апарат. Така 

конструкція влади передбачає дистанціювання інституту президентства від 

виконавчої влади при збереженні певного впливу на останню [232, р. 71-72]. 

Тенденція відокремлення президента від виконавчої влади призвела до 

формування концепції президента-арбітра. Це пояснюється логікою поділу 

державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, а також необхідністю 

їх узгодженої взаємодії. З приводу цього, російські фахівці з питань 

державного управління А. Рибаков та О. Татаров зазначають, що “неможливо 

собі уявити функціонування влади в сучасних державах на основі принципу 

поділу влади без авторитетного арбітра, що забезпечує політичну та 

економічну стабільність, без збереження засад конституційного ладу, 

існуючих цінностей суспільства, який не тільки уособлює єдність народу і 

держави всередині країни і зовні, а й забезпечує необхідну взаємодію всіх 

гілок влади” [163, с. 143]. Саме президент покликаний координувати дії 

державних органів, використовуючи погоджувальні процедури для вирішення 

розбіжностей між ними. У разі недосягнення узгодженого рішення він може 

передати розгляд справи до суду. 

Функція політичного арбітражу президента знайшла своє втілення в ряді 

конституцій деяких змішаних республік. Уперше функція президента-арбітра 

була закріплена в Конституції Франції 1958 року: “Президент Республіки 

слідкує за додержанням Конституції. Він забезпечує своїм арбітражем 

нормальне функціонування публічних влад, а також наступність держави” (ч. 

1 ст. 5) [62, с. 412]. Відповідно до пункту 2 статті 80 Конституції Російської 

Федерації 1993 року зазначається, глава держави “забезпечує узгоджене 

функціонування і взаємодію органів державної влади” [62, с. 35]. Аналогічна 

норма є в Конституції Білорусі 1994 року, де говориться, що президент 

“забезпечує політичну та економічну стабільність, наступництво і взаємодію 
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органів державної влади, здійснює посередництво між органами державної 

влади” (ст. 79) [60, с. 311]. У Конституції Румунії 1991 року зазначається, що 

президент “представляє румунську державу і є гарантом національної 

незалежності, єдності та територіальної цілісності країни”, він “слідкує за 

дотриманням Конституції та належним функціонуванням публічних влад” і з 

цією метою може “здійснювати функцію посередництва між владами держави, 

а також між державою і суспільством” (п. 1,2 ст. 80) [62, с. 78]. Щодо 

останнього положення наведеного з Конституції Румунії 1991 року, фактично, 

зроблена спроба на законодавчому рівні закріпити за президентом 

повноваження у врегулюванні відносин між органами державної влади та 

суспільством.  

Конституційне закріплення концепції президента-арбітра зазвичай 

супроводжується формулювання щодо гарантування ним незалежності, 

суверенітету, територіальної цілісності держави, дотриманням прав і свобод 

громадян. Окрім цього, глава держави наділяється широкими повноваженням 

щодо впливу на парламент та уряд (розпуск парламенту, накладання вето на 

закони, законодавча ініціатива, участь у формуванні та звільненні уряду). 

На відміну від парламентарної республіки, де президент наділяється 

незначними повноваженнями у сфері виконавчої влади, та на відміну від 

президентської республіки, де він − глава виконавчої влади, у змішаній 

республіці наявний дуалізм виконавчої влади, який полягає у 

конституційному розподілі повноважень зі здійснення виконавчої влади між 

двома центрами влади – президентом та урядом, очолюваним прем’єр-

міністром. Глава держави наділяється широкими реальними повноваженнями, 

здатний керувати та контролювати уряд, який відповідальний перед ним та 

парламентом. Дуалізм виконавчої влади може призводити до загострення 

відносин між президентом та сформованим на основі парламентської 

більшості урядом, якщо вони представляють опозиційні політичні сили. Він 

може бути подоланий або шляхом підпорядкування уряду президенту – через 
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інститут політичної відповідальності уряду перед президентом, або шляхом 

підпорядкування президента уряду – через інститут контрасигнатури.  

У більшості держав зі змішаною формою республіканського правління 

президент обирається, так само, як і у президентській республіці – шляхом 

загальних і прямих виборів, що відбуваються за мажоритарною системою 

абсолютної більшості (50 відсотків плюс один голос). Якщо кандидат у 

президенти не набирає необхідної кількості голосів, то проводиться другий 

тур виборів, у якому необхідно набрати, як правило, відносну кількість 

голосів. Обраним вважається той кандидат, який набрав більше голосів, ніж 

його суперник. 

У кожній державі такі вибори мають свої особливості. Так, Президент 

Португалії обирається шляхом загальних і прямих виборів. Для обрання 

президента у першому турі необхідна абсолютна більшість голосів виборців. 

У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів 

виборців, то через 21 день проводиться другий тур виборів, у якому беруть 

участь лише ті два кандидати, які набрали у першому турі найбільшу кількість 

голосів (ст. 126 Конституції Португалії 1976 р.) [61, с. 786-787]. 

Президент Болгарії обирається безпосередньо виборцями. Обраним 

вважається той кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, за 

умови, що під час виборів взяло участь більше половини виборців. У разі, 

якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, проводиться 

через сім днів другий тур виборів, у якому беруть участь лише ті два 

кандидати, які набрали у першому турі найбільшу кількість голосів. 

Президентом стає той кандидат, який набрав більше голосів, ніж його 

суперник (ст. 93 Конституції Болгарії 1991 р.) [60, с. 409]. 

Президент Литви обирається шляхом загальних і прямих виборів. 

Обраним вважається той кандидат, який набрав у першому турі виборів більше 

половини голосів виборців. У разі, якщо у виборах взяло участь менше 

половини всіх виборців, обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу 
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кількість голосів, але не менше 1/3 голосів від загального числа виборців. 

Якщо в першому турі голосування жоден з кандидатів не набрав необхідної 

більшості голосів, через два тижні проводиться повторне голосування, у якому 

беруть участь лише ті два кандидати,  які набрали найбільшу кількість голосів. 

Обраним вважається кандидат, який набрав відносну кількість голосів. Якщо 

в першому турі взяло участь не більше двох кандидатів і жоден з них не набрав 

необхідну кількість голосів, проводяться повторні вибори (ст. 81 Конституції 

Литви 1992 р.) [61, с. 346]. 

Систематизацію повноважень президента в змішаних республіках, 

обраного шляхом загальних і прямих виборів, доцільно здійснювати 

відповідно до основних сфер державної діяльності – виконавчої, законодавчої, 

судової, зовнішньополітичної, національної безпеки та оборони. 

До конституційних повноважень президентів у сфері виконавчої влади 

належить: формування уряду; відправлення уряду в цілому або окремих його 

членів у відставку; призначення глав місцевих органів виконавчої влади; 

керівництво органами виконавчої влади; відзначення державними 

нагородами, присвоєння почесних і вищих військових звань. 

У сфері виконавчої влади глава держави має право брати участь у 

формуванні уряду. Залежно від різновиду змішаної республіканської форми 

правління повноваження президента щодо формування та функціонування 

уряду різняться. Існує два способи формування уряду – парламентський і 

позапарламентський. Парламентський спосіб використовується у 

парламентарних республіках, а позапарламентський – у президентських 

республіках. Відповідно у президентсько-парламентарній республіці 

вирішальну роль у формуванні та діяльності уряду відіграє президент, у 

парламентарно-президентській − парламент. Поширеним у змішаних 

республіках є такий порядок формування уряду, за якого президент призначає 

главу уряду за згодою парламенту, а потім за пропозицією глави уряду –  

інших членів уряду. 



 

 
 

124 

Розглянемо особливості формування уряду в президентсько-

парламентарній та парламентарно-президентській республіках. Прикладами 

президентсько-парламентарних республік є Азербайджан, Росія, Франція, а 

парламентарно-президентських республік – Австрія, Литва, Словенія.  

В Азербайджані президент призначає прем’єр-міністра за згодою 

парламенту. Якщо парламент тричі відхилить кандидатуру на посаду прем’єр-

міністра, то глава держави може здійснити відповідне призначення без згоди 

парламенту. Інші члени уряду призначаються президентом за пропозицією 

прем’єр-міністра (ст. 118 Конституції Азербайджану 1995 р.) [63, с. 46]. 

У Франції уряд формується президентом без участі парламенту. Тобто 

глава держави при призначенні прем’єр-міністра є вільним і може діяти на 

власний розсуд. Однак на практиці вибір президента повинен отримати довіру 

з боку парламенту. У такому разі глава держави повинен призначати на посаду 

прем’єр-міністра тільки ту особу, яка буде користуватися підтримкою 

більшості депутатів, оскільки парламент не підтримає його ж на першому 

голосуванні. Якщо ж президент і парламентська більшість з різних партій, то 

резерв президентської свободи невеликий. У таких випадках, глава держави 

вимушений призначати на цей пост своїх політичних супротивників, які 

користуються підтримкою парламентської більшості. Інші члени уряду 

призначаються президентом за поданням прем’єр-міністра (ст. 8 Конституції 

Франції 1958 р.) [62, с. 413]. 

Глава держави Російської Федерації призначає главу уряду за згодою 

парламенту. При цьому від депутатів у здійсненні процедури призначення 

нічого не залежить. На відміну від Франції Президент Росії не зобов’язаний 

отримати згоду парламенту на призначення глави уряду, а тому може 

запропонувати на цю посаду будь-яку кандидатуру. Тричі подавши на 

затвердження кандидатури, які, безперечно, будуть відхилені парламентом, 

він може розпустити нижню палату. Інші члени уряду призначаються 
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президентом за пропозицією прем’єр-міністра (ст. 111 Конституції Російської 

Федерації 1993 р.) [62, с. 43]. 

В Австрії глава держави формально наділяється значними 

повноваженнями щодо формування уряду. Він призначає Федерального 

канцлера і за його пропозицією решту членів уряду. Однак новосформований 

уряд повинен отримати вотум довіри від парламенту. На практиці главою 

уряду стає лідер політичної партії, яка отримала більшість місць у парламенті 

(п. 1 ст. 70 Федерального конституційного закону Австрії від 10 листопада 

1920 р.) [60, с. 67]. 

Президент Литви призначає кандидатуру на посаду прем’єр-міністра 

лише за згодою парламенту. Протягом десяти днів глава уряду має бути 

обраним. Інших членів уряду призначає президент за поданням прем’єр-

міністра (ст. 92 Конституції Литви 1992 р.) [61, с. 350]. 

У Словенії після консультації з керівниками парламентських фракцій 

президент пропонує кандидатуру глави уряду парламенту. Якщо дана 

кандидатура не отримала більшість голосів парламентаріїв, то президент 

пропонує іншу або ту ж саму кандидатуру на цю посаду. У разі необрання 

глави уряду протягом 14 днів, президент розпускає парламент і призначає нові 

вибори. Інші члени уряду призначаються парламентом за пропозицією глави 

уряду (ст. 111 Конституції Словенії 1991 р.) [62, с. 189]. 

Повноваження президента щодо функціонування уряду за 

парламентарно-президентської форми правління є незначними, на відміну від 

повноважень у президентсько-парламентарній республіці. Наприклад, у статті 

67 Федерального конституційного закону Австрії від 10 листопада 1920 року 

зазначається, що повноваження глави держави є формальними – майже всі 

вони здійснюються з подання і під контролем уряду: “1. Усі дії, на які 

уповноважений Федеральний президент, якщо інше не встановлено 

конституційним законодавством, здійснюються на основі пропозицій 

Федерального уряду або уповноваженого урядом федерального міністра. 
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Закон визначає, в яких межах сам Федеральний уряд або сам компетентний 

федеральний міністр у цих випадках зв’язані пропозиціями інших органів. 2. 

Усі рішення Федерального президента, якщо інше не встановлено 

конституційним законодавством, для забезпечення їх чинності повинні бути 

скріплені підписом Федерального канцлера або компетентного федерального 

міністра” [60, с. 66].  

Отже, обсяг повноважень президента щодо формування уряду залежить 

від різновиду змішаної форми республіканського правління. У президентсько-

парламентарній республіці вирішальну роль у формуванні та діяльності уряду 

відіграє президент, у парламентарно-президентській − парламент. Окрім 

цього, за президентсько-парламентарної форми республіканського правління 

уряд підпорядковується президенту, а за парламентарно-президентської 

форми республіканського правління, навпаки, президент підпорядковується 

урядові через інститут контрасигнатури. 

За змішаної форми республіканського правління залежно від її різновиду 

у сфері виконавчої влади повноваження президента щодо відправлення у 

відставку уряду або окремих його членів тяжіє до відповідних повноважень 

президента у президентській чи парламентарній республіці. У президентсько-

парламентарних республіках він може відправляти у відставку як уряд у 

цілому, так і окремих його членів, причому відповідні акти президента не 

потребують контрасигнування. Наприклад, у Білорусі президент може 

звільнити прем’єр-міністра за власною ініціативою. В інших випадках глава 

держави приймає прохання прем’єр-міністра про відставку, коли парламент 

виносить уряду вотум недовіри або глава уряду добровільно покидає свій пост, 

або коли нездатний виконувати свої повноваження у зв’язку з хворобою чи 

смертю. Щодо звільнення інших членів уряду, то президент здійснює їх за 

рекомендацією і за згодою глави уряду. 

За змішаної форми республіканського правління існує подвійна 

політична відповідальність – уряду перед парламентом та перед главою 
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держави. Політична відповідальність уряду перед парламентом реалізується у 

двох основних формах: вотуму недовіри і відмови в довірі. В одних державах 

уряд відповідальний перед обома палатами парламенту, як, наприклад, у 

Румунії, а в інших – тільки перед нижньою палатою, як у Польщі, Франції.  

Політична відповідальність уряду перед президентом значною мірою є 

результатом суб’єктивної оцінки президентом діяльності уряду та його членів, 

за того, що сам уряд не має вагомих засобів впливу на главу держави. 

Політична відповідальність уряду перед главою держави настає у вигляді 

відставки уряду в цілому чи звільнення з посади окремого міністра. 

Наведемо приклади конституційного закріплення подвійної колективної 

політичної відповідальності уряду. Уряд Литви несе колективну 

відповідальність перед Сеймом за загальну діяльність уряду. Міністри, які 

здійснюють керівництво дорученими їм сферами управління, відповідальні 

перед Сеймом, Президентом Республіки та безпосередньо підзвітні перед 

прем’єр-міністром (ст. 96 Конституції Литви 1992 р.) [61, с. 351]. У Португалії 

уряд несе подвійну політичну відповідальність перед Президентом Республіки 

та Асамблеєю Республіки. Прем’єр-міністр Португалії несе відповідальність 

перед президентом і в межах політичної відповідальності уряду – перед 

Асамблеєю Республіки. Заступники прем’єр-міністра і міністри несуть 

відповідальність перед прем’єр-міністром і в межах політичної 

відповідальності уряду – перед Асамблеєю Республіки. Президент Португалії 

може відправити уряд у відставку лише тоді, коли це необхідно для 

забезпечення нормального функціонування демократичних інститутів, 

заслухавши думку Державної ради (ст. 190, п. 1-2 ст. 191, п. 2 ст. 195 

Конституції Португалії 1976 р.) [61, с. 806-807]. 

До повноважень президента у сфері виконавчої влади належить 

призначення глав місцевих органів виконавчої влади. За змішаної форми 

правління, так само, як і у парламентарній республіці, діє романогерманська 

або континентально-європейська модель організації публічної влади на 
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місцях, яка характеризується поєднанням місцевого самоврядування з 

місцевим управлінням, здійснюваним місцевими органами державної 

виконавчої влади. В адміністративно-територіальних одиницях одночасно 

діють представницький орган місцевого самоврядування і місцевий орган 

виконавчої влади держави (префектура, адміністрація, кмет), очолюваний 

призначеною або уповноваженою центром (урядом чи президентом) 

посадовою особою (префектом у Румунії, воєводою в Польщі, представником 

держави у Франції, управителем області в Болгарії), яка здійснює 

адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування. 

Наприклад, у Румунії уряд призначає по одному префекту в кожний повіт і в 

муніципію Бухарест. Префект є представником уряду на місцевому рівні і 

керує децентралізованими публічними службами міністерств та інших 

центральних органів в адміністративно-територіальних одиницях (ч.1,2 ст.122 

Конституції Румунії 1991 р.) [62, с. 86]. Президенту Республіки Білорусь 

належить право призначати та звільняти керівників місцевих органів 

виконавчої влади держави (ст. 119 Конституції Білорусі 1994 р.) [60, с. 325]. 

Отже, виконавчу владу в адміністративно-територіальних одиницях 

здійснюють представники президента або уряду. 

За змішаної форми республіканського правління, для якої притаманний 

дуалізм виконавчої влади, тобто розподіл її повноважень щодо керівництва 

органами виконавчої влади між президентом і главою уряду, формальний і 

реальний статус останнього тяжіє до статусу або прем’єр-міністра 

парламентарної республіки, або адміністративного прем’єр-міністра у 

президентській республіці. За президентсько-парламентарного різновиду 

змішаної республіки керівництво органами виконавчої влади фактично 

здійснює президент, а за парламентарно-президентської республіки такі 

повноваження президента є обмеженими. 

До конституційних повноважень президента у сфері виконавчої влади 

належить право брати участь, головувати на засіданнях уряду. Наприклад, 
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Президент Румунії може брати участь у засіданнях уряду, на яких 

обговорюються проблеми, які представляють національний інтерес і 

стосуються зовнішньої політики, оборони держави, забезпечення суспільного 

порядку. Президент головує на засіданнях уряду, на яких бере участь (п. 1, 2 

ст. 87 Конституції Румунії 1991 р.) [62, с. 79]. Президент Хорватії може 

скликати засідання уряду і розглядати певні питання. Президент також може 

бути присутнім на засіданнях уряду та брати участь у розгляді питань (ст. 102 

Конституції Хорватії 1990 р.) [62, с. 465]. Відповідно до Конституції Франції 

1958 року президент головує у Раді міністрів (ст. 9) [62, с. 413]. У цій державі 

існують певні особливості щодо статусу та назви уряду. Розрізняють Раду 

міністрів та Раду кабінету. Радою міністрів називають уряд, який засідає під 

головуванням глави держави, на таких засіданнях приймаються найважливіші 

рішення. Наприклад, у Раді міністрів обговорюються законопроекти перед 

внесенням до парламенту, призначаються вищі чиновники державної 

адміністрації (державні радники, префекти та ін.), приймаються акти щодо 

введення воєнного та надзвичайного стану тощо. Під Радою кабінету 

розуміють засідання, які відбуваються під головуванням прем’єр-міністра, на 

яких розглядаються питання поточного характеру. 

До інших конституційних повноважень президента належить відзначення 

державними нагородами, присвоєння почесних і вищих військових звань. 

Наприклад, Президент Словенії здійснює нагородження і присвоює почесні 

звання (ч. 7 ст. 107 Конституції Словенії 1991 р.) [62, с. 188]. Президент Литви 

має право присвоювати вищі військові звання та відзначати державними 

нагородами (п. 15, 22 ст. 84 Конституції Литви 1992 р.) [61, с. 348]. 

Таким чином, повноваження президента у сфері виконавчої влади 

залежать від різновиду змішаної форми правління. За президентсько-

парламентарної форми республіканського правління уряд підпорядковується 

президенту і відповідно він наділяється значними повноваженнями, а за 

парламентарно-президентської форми республіканського правління, навпаки, 
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президент підпорядковується урядові через інститут контрасигнатури і його 

повноваження є формальними. У радянських змішаних республіках уряд 

виступає інструментом реалізації влади президента. Саме для цих держав 

найбільше підходить висловлювання про уряд як “хлопчика для биття” [175, 

с. 215]. 

До конституційних повноважень президентів у сфері законодавчої влади 

належить: скликання, відкриття і закриття чергових і позачергових сесій 

парламенту; дострокове припинення повноважень парламенту або його 

нижньої палати і призначення позачергових виборів; підписання та 

оприлюднення прийнятих парламентом законів; застосування вето щодо 

прийнятих парламентом законів; законодавча ініціатива; видання власних 

нормативно-правових актів.  

У сфері законодавчої влади президент має право скликати, відкривати і 

закривати чергові і позачергові сесії парламенту. Скликання парламенту 

відбувається, як правило, після парламентських виборів, коли новий склад 

депутатського корпусу приступає до своїх обов’язків. При цьому в деяких 

державах склалася політична традиція, що стала конституційною нормою, 

відповідною до якої першу сесію парламенту відкриває глава держави. Цей акт 

символізує легітимність вищого представницького органу і взаємодію 

законодавчої та виконавчої влади.  

Президент має право скликати парламент на першу сесію у межах 

певного строку. Цей строк, наприклад, становить: у Литві – 15 днів, у Румунії 

та Словенії – 20 днів, в Австрії, Росії – 30 днів, у Болгарії – 1 місяць, в Ісландії 

– 10 тижнів тощо.  

У більшості держав на чергові сесії парламент скликається не главою 

держави, а за власним правом, і тільки в деяких країнах зі змішаною формою 

республіканського правління для цього потрібна формальна ініціатива глави 

держави. Так, в Австрії президент скликає парламент кожного року на одну 

чергову сесію, яка не повинна починатися раніше 15 вересня і не повинна 
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закінчуватися пізніше 15 липня наступного року (п. 1 ст. 28 Федерального 

конституційного закону Австрії від 10 листопада 1920 р.) [60, с. 48]. 

Відповідно до Конституції Ісландії 1944 року президент має право скликати 

парламент на чергову сесію кожен рік (ст. 22) [61, с. 19]. 

Так само, як і в президентській та парламентарній республіках, глава 

держави має право скликати парламент на позачергові сесії. Наприклад, 

Президент Киргизстану має право скликати у разі необхідності позачергові 

засідання Жогорку Кенеша та визначати питання, які будуть розглядатися (п. 

2 ст. 64 Конституції Киргизстану 2010 р.) [69]. Позачергові сесії Міллі 

Меджлісу Азербайджанської Республіки скликаються головою Міллі 

Меджлісу Азербайджанської Республіки на вимогу Президента 

Азербайджанської Республіки або 42 депутатів Міллі Меджлісу 

Азербайджанської Республіки (п. 2 ст. 88 Конституції Азербайджану 1995 р.) 

[63, с. 33]. У Франції президент не може скликати парламент на позачергову 

сесію. Це право належить прем’єр-міністру та більшості депутатів. 

До конституційних повноважень президента у сфері законодавчої влади 

належить також право розпуску парламенту. Це право виражає арбітражну 

функцію глави держави. Тобто президент має реальну можливість обмежити 

владу парламенту, який прагне контролювати уряд, або який намагається 

дестабілізувати політичну ситуацію в державі. Тим самим загроза розпуску 

законодавчого органу в певній мірі перетворює даний елемент стримування у 

своєрідний політико-правовий шантаж з боку президента. Парламентарії, які 

розглядають гіпотетичну можливість висування своїх кандидатур на нових 

парламентських виборах, намагаються взаємодіяти з виконавчою владою, 

насамперед з главою держави, щоб запобігти позачергових виборів до 

законодавчого органу. Як зазначає французький вчений Ж. Жакке, коли 

виконавча влада здійснює розпуск, то він розглядається в якості засобу 

арбітражу, наданого виборцями під час конфлікту між виконавчою та 
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законодавчою владами [38]. Отже, право розпуску парламенту главою 

держави є головним засобом стримування законодавчого органу. 

За змішаної форми республіканського правління президент має право 

розпустити лише нижню палату та однопалатний парламент. У разі розпуску 

нижньої палати зазвичай припиняються і повноваження верхньої палати 

парламенту. 

Оскільки право розпуску парламенту – дуже дієвий засіб впливу 

виконавчої влади на законодавчу, сучасні конституції передбачають ряд умов, 

які дозволяють главі держави розпустити парламент або, навпаки, 

встановлюють обмеження, які забороняють йому це робити. Найбільш 

розповсюдженими підставами для розпуску парламенту є відсутність 

підтримки уряду з боку представницького органу (вотум недовіри), не 

затвердження програми діяльності уряду. Наприклад, Президент Литви може 

розпустити парламент, якщо він протягом 30 днів не схвалить програму 

новоутвореного уряду, або якщо протягом 60 днів  парламент не підтримав 

двічі урядову програму (ч. 2 ст. 58 Конституції Литви 1992 р.) [61, с. 341]. У 

Росії глава держави має право розпустити законодавчий орган у разі 

повторного висловлення недовіри урядові протягом трьох місяців (п. 3 ст. 117 

Конституції Російської Федерації 1993 р.) [62, с. 44]. Президент Румунії 

розпускає парламент, якщо він протягом 60 днів не схвалює програму уряду 

(ч. 1 ст. 89 Конституції Румунії 1991 р.) [62, с. 80].  

У змішаних республіках розпуск законодавчого органу можливий за 

умови, якщо він не сформував уряд протягом установленого строку. 

Наприклад, у разі неотримання згоди щодо питання формування уряду, 

Президент Болгарії призначає службовий уряд, розпускає Народні збори та 

призначає нові вибори протягом строку, передбаченого в статті 64 пункту 3 

(не пізніше двох місяців). Акт, завдяки якому президент розпускає Народні 

збори, призначає й дату виборів нових Народних зборів (п. 5 ст. 99 Конституції 

Болгарії 1991 р.) [60, с. 411]. Президент Словенії розпускає парламент і 
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призначає нові вибори, якщо жоден з кандидатів (на посаду прем’єр-міністра) 

не буде обраний, за виключенням випадків, коли Державні збори протягом 48 

годин більшістю голосів присутніх і депутатів, які голосують приймають 

рішення щодо повторних виборів глави уряду, за яких достатньо для обрання 

більшість голосів присутніх і депутатів, які голосують. На повторних виборах 

голосування за кандидатуру на посаду глави уряду проводиться в порядку 

зменшення кількості голосів, які були віддані на попередніх виборах, а потім 

за новими кандидатурами, які були висунені до початку виборів, серед яких 

перевагу має кандидатура, яку запропонував Президент Республіки. Якщо і на 

цих виборах не буде обрано кандидата, Президент Республіки розпускає 

Державні збори та призначає нові вибори (ст. 111 Конституції Словенії 1991 

р.) [62, с. 189]. 

У деяких державах парламент може бути достроково розпущений у 

випадку, коли неодноразово відхиляв кандидатуру прем’єр-міністра, 

запропоновану президентом. Наприклад, Державна дума Росії може бути 

достроково розпущена президентом після триразового відхилення нею 

кандидатур на посаду глави уряду, запропонованих самим же президентом (п. 

п. 4 ст. 111 Конституції Російської Федерації 1993 р.) [62, с. 43]. У Білорусі 

парламент розпускається у разі дворазового відхилення кандидатур глави 

уряду, запропонованих президентом (ч. 1 ст. 94 Конституції Білорусі 1994 р.) 

[60, с. 316]. 

Іншою підставою для розпуску парламенту може бути відмова в довірі, за 

якою уряд сам порушує перед парламентом питання про довіру йому. Відмова 

парламенту в довірі уряду має наслідком відставку останнього і може 

супроводжуватися достроковим припиненням повноважень (розпуском) 

парламенту главою держави з ініціативи уряду. Наприклад, Голова Уряду 

Російської Федерації може поставити перед Державною Думою питання про 

довіру Уряду Російської Федерації. Якщо Державна Дума в довірі відмовляє, 

Президент протягом семи днів приймає рішення про відставку Уряду 
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Російської Федерації або про розпуск Державної Думи і призначення нових 

парламентських виборів (п. 4 ст. 117 Конституції Російської Федерації 1993 р.) 

[62, с. 44]. 

У деяких державах розпуск парламенту пов’язують з процедурою 

прийняття державного бюджету. Так, у Польщі глава держави має право 

розпустити парламент, якщо державний бюджет не буде прийнятий ним 

протягом чотирьох місяців (ст. 225 Конституції Польщі 1997 р.) [61, с. 727]. 

Президент Хорватії призначає позачергові вибори у разі неприйняття 

парламентом державного бюджету протягом 120 днів (ст. 104 Конституції 

Хорватії 1990 р.) [62, с. 465]. 

Ряд конституцій передбачають інші передумови розпуску парламенту. 

Так, у Білорусі глава держави може розпустити парламент на основі рішення 

Конституційного суду у випадку, якщо законодавчий орган порушив 

Конституцію (ч. 2 ст. 94 Конституції Білорусі 1994 р.) [60, с. 316]. У Франції 

передумовою розпуску парламенту є консультація президента з главою уряду 

та головами палат парламенту, у Фінляндії – з главою уряду та партійними 

фракціями, а у Хорватії – з главою уряду та парламентськими групами. 

Іноді розпуск парламенту зумовлює можливість усунення з поста самого 

президента. Зокрема, у Литві після проведення проголошених президентом 

дострокових виборів парламент протягом 30 днів може своїм рішенням, 

прийнятим більшістю у 3/5 голосів від загального числа парламентаріїв, 

призначити дострокові вибори президента (ст. 87 Конституції Литви 1992 р.) 

[61, с. 349].  

Розпуск парламенту у змішаних республіках зазвичай обмежується 

низкою умов. Зокрема, у Білорусі, Литві, Португалії, Румунії, Росії президент 

не може реалізувати відповідне право в останні шість місяців своїх 

повноважень, а в Болгарії – в останні три місяці. В окремих державах 

парламент не може бути розпущений протягом певного строку після початку 

засідань новобраного парламенту: у Литві – 6 місяців, у Росії та Франції – 12 
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місяців. У Румунії протягом одного року законодавчий орган може бути 

розпущений лише один раз. В Австрії президент може здійснити відповідне 

право лише один раз, якщо існує одна і така ж сама причина. 

Нарешті, звичайним є те, що не допускається розпуск парламенту у період 

надзвичайного або воєнного стану. Наприклад, Конституція Португалії 1976 

року передбачає, що Асамблея Республіки не може бути розпущена під час дії 

облогового або надзвичайного стану (п. 1 ст. 172) [61, с. 801]. У статті 16 

Конституції Франції 1958 року зазначається, що Національні збори не можуть 

бути розпущеними під час здійснення надзвичайних повноважень [62, с. 415]. 

Таким чином, президент за змішаної форми республіканського правління 

може розпустити парламент, якщо він: не сформував уряд; неодноразово 

відхиляв кандидатуру прем’єр-міністра; не висловив довіри 

новосформованому уряду; не затвердив програму діяльності уряду; 

неодноразово відмовляв у довірі уряду; не затвердив державний бюджет; 

порушив конституцію. Окрім цього, розпуск парламенту неможливий за 

певних умов: протягом певного часу (як правило, за шість місяців) до 

закінчення строку повноважень президента; під час воєнного або 

надзвичайного стану; протягом певного строку після початку засідання 

новообраного парламенту. 

У сфері законодавчої влади президент має право підписувати та 

оприлюднювати прийняті парламентом закони (промульгація). Згідно з 

конституціями держав зі змішаною формою республіканського правління 

президенту надається певний строк, протягом якого він повинен або підписати 

закон, або, якщо це передбачено конституцією, накласти вето. Цей строк, 

наприклад, становить: у Словенії та Хорватії – 8 днів, у Білорусі та Литві – 10 

днів, в Ісландії та Росії – 14 днів, у Болгарії та Франції – 15 днів, у Португалії 

та Румунії – 20 днів, у Польщі – 21 день, в Азербайджані – 56 днів, у Фінляндії 

– 3 місяці тощо. В Ірландії президент повинен підписати законопроект не 
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раніше чим через 5 днів і не пізніше – 7 днів з дня представлення йому 

законопроекту. 

Оприлюднення закону, тобто доведення його до загального відома, 

здійснюється главою держави шляхом опублікування тексту закону у 

спеціальних офіційних друкованих виданнях. Наприклад, у Польщі президент 

повинен підписати закон протягом 21 дня від дати надходження і опублікувати 

його, видавши відповідний указ в “Журналі Законів Польської Республіки”. 

Президент Фінляндії протягом 3 місяців підписує закон і публікує його в 

“Збірнику нормативних актів Фінляндії”. В Ірландії глава держави після 

підписання закону має опублікувати його в “Офіційному журналі”. Глава 

держави Болгарії, підписавши, опубліковує текст закону в “Державному 

віснику”. 

У деяких державах зі змішаною формою правління (Ісландії, Португалії, 

Фінляндії) акт промульгації потребує контрасигнації з боку глави уряду або/і 

відповідного міністра, компетенція якого співвіднесена зі змістом закону. У 

Болгарії, Білорусі, Македонії, Польщі, Росії, Румунії, Франції акт промульгації 

не контрасигнується главою уряду або/і відповідного міністра. 

Наведемо приклади конституційного закріплення промульгації закону 

президентом у державах зі змішаною формою республіканського правління. 

Відповідно до Конституції Франції 1958 року Президент Республіки 

промульгує закони протягом 15 днів після передачі уряду остаточно 

прийнятого закону (ст. 10) [62, с. 414]. Оприлюднення закону президентом є 

формальністю, яка дозволяє ввести закон у дію. Після передачі уряду тексту 

закону, який був прийнятий парламентом (ст. 10) або народом (ст. 11), 

президент строком у два тижні оприлюднює його за допомогою декрету. Як 

зазначає Ф. Ардан, на практиці глава держави не зупиняється на цьому 

обмеженні та формальному втручанні у процес розробки закону. Він може 

взяти на себе ініціативу щодо прийняття законів або звернутися до уряду з 

проханням внести певні поправки до законопроекту або навіть зняти його з 
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розгляду. Трапляється також, що перед початком парламентських дебатів він 

оголошував про заходи, які знаходяться у віданні палат (анулюванні боргових 

зобов’язань деяких африканських держав щодо Франції президентом Ф. 

Міттераном у 1989 р.). Отже, за словами цього автора, можна говорити про 

“Президента – законодавця” [4, с. 69]. 

У Білорусі прийнятий парламентом закон надсилається для підписання 

главі держави, який протягом десяти днів може або підписати його, або 

повернути до законодавчого органу зі своїми зауваженнями та пропозиціями. 

У разі не повернення закону президентом до парламенту протягом 

встановленого терміну після того, як він був направлений йому на підпис, 

закон вважається підписаним. Закон не вважається підписаним і не набирає 

чинності, якщо він не може бути повторно повернений до законодавчого 

органу у зв’язку з закінченням сесії (ч. 6 ст. 100 Конституції Білорусі 1994 р.) 

[60, с. 319-320]. 

В Ірландії глава держави повинен підписати та оприлюднити 

законопроект не раніше п’яти і не пізніше семи днів. Президент може 

підписати законопроект раніше п’яти днів у разі висунення вимоги уряду за 

попередньою згодою верхньої палати парламенту. Законопроект повинен бути 

підписаний главою держави за умови, що термін обговорення його зменшився. 

Підписавши законопроект, президент опубліковує його в “Офіційному 

журналі” (п. 1-4 ст. 25 Конституції Ірландії 1937 р.) [60, с. 798-799]. 

До законодавчих повноважень президента у змішаних республіках 

належить право накладати вето на закони, прийняті парламентом. Накладання 

вето означає відмову глави держави підписувати та оприлюднювати закон. 

Тобто прийнятий парламентом закон надсилається для підписання главі 

держави, який у встановлений термін може або підписати його, або повернути 

до законодавчого органу зі своїми зауваженнями та пропозиціями. Тим самим 

глава держави потребує повторного проходження законопроекту в парламенті. 

Законодавчий орган може або погодитися із зауваженнями президента, 
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прийняти його пропозиції і знову направити закон для підписання главі 

держави, або ж подолати вето, повторно проголосувавши за закон простою або 

кваліфікованою більшістю.  

У кожній державі існують свої особливості щодо застосування права вето 

президентом. Так, Президент Македонії може накласти вето на закон і 

повернути до парламенту на повторний розгляд. Вето президента може бути 

подолане більшістю голосів депутатів. Однак глава держави не має право 

накласти вето на закон, який був прийнятий не менше як 2/3 голосів від 

загального складу парламенту (ст. 75 Конституції Македонії 1991 р.) [61, с. 

446]. 

Відповідно до Конституції Литви 1992 року президент може повернути 

закон до парламенту. Повторно розглянутий парламентом закон вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 від загального числа 

парламентаріїв, а за конституційний закон – не менше 3/5 членів парламенту 

(ст. 72 Конституції Литви 1992 р.) [61, с. 345]. 

У деяких державах зі змішаною формою республіканського правління 

президент не має права вето: Австрія, Ісландія, Словенія, Хорватія. 

Наприклад, в Ісландії прийнятий парламентом законопроект направляється 

президенту не пізніше двох тижнів на затвердження. У разі відхилення 

законопроекту президентом, законопроект все ж вступає в силу, але шляхом 

винесення його на референдум для прийняття чи скасування (ст. 26 

Конституції Ісландії 1944 р.) [61, с. 20]. У Словенії президент може протягом 

семи днів з дня прийняття закону і до його опублікування вимагати 

повторного розгляду в законодавчому органі. При повторному розгляді закон 

повинен бути прийнятий більшістю голосів від загального числа 

парламентаріїв (ст. 91 Конституції Словенії 1991 р.) [62, с. 185]. 

Наділення президента правом накладання вето на закони, вважає В. Лузін, 

є найбільш слабким елементом у системі стримувань та противаг, оскільки 

воно може бути подолане повторним прийняттям закону парламентом 
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простою або кваліфікованою більшістю голосів. Окрім того, у тих державах, 

де існує контрасигнація такого рішення президента з боку глави уряду, вето 

обмежує свободу вибору глави держави [103, с. 156]. Однак у будь-якому разі 

відбувається конструктивна взаємодія президента з парламентом з приводу 

прийняття закону. 

До конституційних повноважень глави держави у сфері законодавчої 

влади належить право законодавчої ініціативи. Таке повноваження мають 

президенти Білорусі, Литви, Польщі, Росії. Так, у статті 84 Конституції 

Російської Федерації 1993 року зазначено, що глава держави має право 

вносити законопроекти до Державної Думи [62, с. 36]. Як зазначає В. Туманов 

[71, с. 545], президент широко користується правом законодавчої ініціативи, 

правом, якого немає у багатьох глав зарубіжних держав (у тому числі і 

французького). Із самого початку заснування президентського поста глава 

держави часто використовує це право. Тільки за перші два роки президент вніс 

до парламенту більше 100 законопроектів. У 1996 році глава держави вніс такі 

законопроекти: про судову систему, про уряд, про воєнний стан, про 

адвокатуру, про правове становище іноземних громадян та осіб без 

громадянства, про федеральні органи виконавчої влади, про кримінальний 

кодекс тощо. При цьому парламент рекомендував президенту та уряду ширше 

використовувати право законодавчої ініціативи щодо проектів федеральних 

конституційних законів і федеральних законів, прийняття яких прямо 

передбачає конституція [119, с. 63-64].  

Аналогічні повноваження має Президент Польщі. У Конституції Польщі 

1997 року зазначено, що законодавча ініціатива належить парламентаріям, 

президенту та уряду. У Білорусі глава держави також має право законодавчої 

ініціативи, окрім членів нижньої та верхньої палат парламенту, уряду, групи 

виборців (не менше 50 тисяч). Право законодавчої ініціативи в Литві належить 

парламентаріям, президенту та уряду. 
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У деяких державах зі змішаною формою республіканського правління 

президенти права законодавчої ініціативи не мають. Так, Президент Франції 

не володіє правом законодавчої ініціативи. Це право має лише глава уряду та 

члени парламенту. У Фінляндії право законодавчої ініціативи мають члени 

парламенту та уряд. У Киргизстані даним правом наділяються парламентарії, 

уряд та групи виборців (не менше 10 тисяч). Право на законодавчу ініціативу 

відсутнє також у президентів Австрії, Болгарії, Ірландії, Македонії, 

Португалії, Румунії, Словенії, Хорватії тощо. 

До законодавчих повноважень президента належить право видання 

нормативно-правових актів, які носять підзаконний адміністративний 

характер. Окрім цього, президентські укази потребують контрасигнації з боку 

глави уряду або/і відповідного міністра. Так, у Польщі президент видає 

постанови та укази. Однак офіційні акти президента дійсні лише за наявності 

підпису глави уряду. У Болгарії глава держави видає укази, які скріплюються 

підписом глави уряду або/ і відповідного міністра. Президент Франції також 

не видає акти, що мають силу закону. Однак президентські ордонанси та 

декрети, як зазначає М. Дмитренко, не можна розглядати як звичайні 

підзаконні акти, що приймаються на підставі закону. Вони є самостійними 

нормативними актами, які відіграють в регулюванні окремих сфер суспільних 

відносин ту ж роль, що й закони [37, с. 30]. 

У деяких державах зі змішаною формою республіканського правління  

президент має право видавати акти, що мають силу закону (декрет-закони, 

законодавчі декрети). Так, Президент Словенії має право видавати укази, які 

мають силу закону, за надзвичайних обставин або під час війни, у випадку 

якщо парламент не може зібратися на засідання. Але як тільки парламент 

збереться на засідання, він повинен затвердити укази президента (ст. 108 

Конституції Словенії 1991 р.) [62, с. 188]. У Хорватії глава держави також має 

право видавати укази, які мають силу закону, під час воєнного стану. Однак 

президентські укази повинні бути контрасигновані з боку глави уряду. Якщо 
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президент не представить указ на затвердження парламенту, після того як 

законодавчий орган зможе зібратися на сесію, то він втрачає силу (ст. 101 

Конституції Хорватії 1990 р.) [62, с. 465].  

У Білорусі та Фінляндії парламент може делегувати свої повноваження на 

видання нормативно-правових актів президенту. Тобто мова йде про 

делеговане законодавство – видання президентом за уповноваження 

парламенту нормативно-правових актів, що мають силу закону. Наприклад, 

згідно з Конституцією Білорусі 1994 року парламент може делегувати 

президенту свої законодавчі повноваження на видання декретів, що мають 

силу закону. Предмет регулювання і термін делегованих президенту 

повноважень визначається спеціальним законом. При цьому парламент не 

може уповноважити президента видавати декрети щодо змін і доповнень до 

конституції; змін та доповнень до програмних законів; затвердження бюджету 

держави та звіту про його виконання; зміни порядку виборів президента та 

парламенту; обмеження конституційних прав і свобод громадян. Закон про 

делегування законодавчих повноважень президенту не може бути змінений 

ним (ст. 101) [60, с. 320]. 

Таким чином, президент за змішаної форми республіканського правління 

має право видавати нормативно-правові акти. Однак такі повноваження 

здійснюються, як правило, під контролем уряду. Засобом здійснення такого 

контролю, фактичного підпорядкування глави держави уряду є інститут 

контрасигнатури. За цієї форми республіканського правління інститут 

контрасигнатури використовується значно меншою мірою, ніж за 

парламентарної. У президентсько-парламентарних республіках, де уряд 

формується президентом і несе перед ним політичну відповідальність, він має 

формальний характер через фактичне підпорядкування уряду президентові. 

Більшість рішень президента в таких республіках взагалі не потребують 

контрасигнування. Реального змісту інститут контрасигнатури набуває у 

парламентарно-президентських республіках, де уряд формується 
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парламентом і безпосередньо не залежить від президента. Тут він виступає 

засобом впливу уряду на президента та означає переважання прем’єр-міністра 

над президентом у системі виконавчої влади. 

Для ілюстрації конституційного закріплення інституту контрасигнатури 

наведемо відповідні конституційні положення. У Литві контрасигнації з боку 

глави уряду або/і відповідного міністра потребують президентські акти тільки 

щодо призначення і відкликання послів та інших дипломатичних 

представників; акредитації дипломатичних представників іншої держави; 

присвоєння вищих дипломатичних та військових рангів; проголошення 

надзвичайного стану; надання громадянства Литовської Республіки (ст. 85 

Конституції Литви 1992 р.) [61, с. 348]. У Болгарії укази президента 

потребують контрасигнації з боку глави уряду або/і відповідного міністра, 

окрім правових актів щодо: призначення службового уряду; доручення щодо 

формування уряду; розпуску парламенту; накладання права вето на закон, 

який прийнятий парламентом; визначення організації та порядку діяльності 

президентських служб; призначення дати виборів і референдумів; 

опублікування законів (п. 2-3 ст. 102 Конституції Болгарії 1991 р.) [60, с. 411-

412].  

Інститут контрасигнатури не можна характеризувати однозначно та 

пов’язувати його лише з відсутністю у глави держави реальних владних 

повноважень. Введення процедури контрасигнації в змішаних республіках, як 

зазначає Л. Гарлицький, має такі особливості: 

- в сучасних конституційно-правових системах контрасигнатура існує в 

умовах функціонального дуалізму виконавчої влади, тобто у змішаних 

республіках; 

- контрасигнатура є процесуальною формою обмеження повноважень 

глави держави. Не контрасигнований акт глави держави є недійсним; 

- не контрасигнуються акти глави держави, за допомогою яких 

реалізуються: 1) “арбітражні” повноваження глави держави, обумовлені 
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конфліктом влад; 2) технічні повноваження у частині формування уряду, які 

фактично визначені волею парламенту; 

- у змішаних республіках обсяг актів і рішень глави держави, що 

підлягають контрасигнації, знаходиться в прямій залежності від наданих 

конституцією гарантій автономії урядів. Так, досвід конституційних реформ у 

Польщі свідчить, що перерозподіл повноважень між президентом і главою 

уряду тягне за собою зміни в обсязі повноважень глави держави. Тобто 

відбувається перерозподіл повноважень на користь уряду, зміцнення 

конституційних гарантій незалежності уряду від президента, що призвело до 

збільшення кількості актів глави держави, що підлягають контрасигнуванню 

[27, с. 71]. 

Таким чином, інститут контрасигнатури є важливою складовою 

державно-правової практики держав зі змішаною республіканською формою 

правління. 

У сфері законодавчої влади президент має право направляти послання до 

парламенту. Це право глави держави виступає головним засобом комунікації 

між президентом і парламентом. Наведемо приклади права президента 

направляти послання до законодавчого органу за змішаної форми 

республіканського правління. Так, у Конституції Франції 1958 року 

зазначається: “Президент Республіки зноситься з обома палатами Парламенту 

за допомогою послань, які зачитуються у палатах і не підлягають жодному 

обговоренню. У період між сесіями Парламент спеціально збирається з цього 

приводу” (ст. 18) [62, с. 415]. За змістом це повноваження є відтворенням 

статті 37 Конституції Франції 1946 року (“Президент Республіки зноситься з 

парламентом за допомогою послань, які направляються Національним 

зборам”) [73]. Проте, як зазначав М. Прело, у IV Республіці послання 

контрасигнувалися главою уряду і міністром (і навіть державним міністром) 

[134, с. 598], тоді як сьогодні дана дія глави держави є одностороннім актом 

президента. Президентські послання не є предметом дебатів. Оскільки глава 
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держави знаходиться “поза критикою” внаслідок його політичної 

невідповідальності. За змістом послання можуть бути найрізноманітнішими. 

Серед них можна виділити послання Ш. де Голля з приводу скорочення строку 

президентського мандату з семи до п’яти років у 1973 році; послання Ф. 

Міттерана у 1986 році з приводу 100-річчя з дня народження Р. Шумана – 

засновника європейської інтеграції. Отже, президентські послання у Франції 

не стають предметом дебатів у парламенті.  

У Росії головним засобом взаємодії глави держави з парламентом є 

щорічні послання про становище країни, про основні напрями внутрішньої та 

зовнішньої політики держави. Президентські послання заслуховуються на 

спільному засіданні палат парламенту. При цьому вони не підлягають 

обговоренню законодавчим органом. У посланнях викладається бачення 

президента майбутнього держави. У науці дискутується питання щодо 

правової природи президентських послань. Деякі автори вважають, що 

щорічні послання президента мають силу закону. Не погоджуючись з таким 

твердженням, Л. Окуньков вважає, що хоча послання не є нормативним 

рішенням, обов’язковим для виконання самостійними органами державної 

влади, але щодо виконавчої влади послання президента фактично 

сприймаються як завдання, директива вищого органу влади [119, с. 61-62]. На 

думку С. Жилинського, послання є самостійною формою актів Президента 

Російської Федерації. У них виразно проглядаються три відносно самостійні 

змістовні зрізи. Перший – президентська оцінка існуючого стану російського 

суспільства (його економічної, соціальної, політичної та духовної сфер), 

визначення відповідно внутрішньої та зовнішньої політики. Другий зріз 

включає рекомендації, висловлені щодо законодавчої та судової влад. Третій 

зріз містить конкретні доручення, директиви, адресовані виконавчій владі – 

Адміністрації президента та уряду [39, с. 76]. На думку Ю. Скуратова, 

правовий режим щорічних послань президента повинен бути закріплений у 

нормативно-правовому акті, у якому має передбачатися вирішення питань 
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щодо строків, способів, структури та порядку направлення послань до 

парламенту [169, с. 76-77]. 

Таким чином, головним засобом комунікації глави держави та 

парламенту є послання. Формально президентські послання мають суто 

інформаційний характер, але реально вони можуть бути важливим засобом 

впливу президента на законодавчий процес. 

Так само, як і в президентській та парламентарній республіках, до 

повноважень президента у сфері судової влади належить право на 

помилування, пом’якшення і скасування кримінальних покарань, визначених 

судом. У більшості держав зі змішаною формою республіканського правління 

повноваження оголошувати амністію належить до компетенції глави держави. 

Так, Президент Португалії має право скасовувати та пом’якшувати покарання 

(п. f ст. 134 Конституції Португалії 1976 р.) [61, с. 789]. Відповідно до 

Основного закону Фінляндії 1999 року глава держави може прийняти рішення 

про помилування шляхом скасування чи пом’якшення встановленого судом 

покарання (ст. 105) [62, с. 393]. Президент Австрії має право на помилування, 

пом’якшення і заміну покарань, пом’якшення правових наслідків та 

скасування покарань (п. 2 ч. с ст. 65 Федерального конституційного закону 

Австрії від 10 листопада 1920 р.) [60, с. 66]. 

Крім того, президент у сфері судової влади має право призначати на 

судові чи вищі судові посади або брати участь у процедурі таких призначень. 

Відповідні призначення в змішаних республіках здійснюються за пропозицією 

уряду або спеціального органу, який має назву в Португалії, Румунії, Франції 

“Вища рада магістратури”, у Польщі – “Всепольська рада суддівського 

корпусу”, у Болгарії – “Вища судова рада”, у Македонії – “Республіканська 

судова рада”, у Словенії – “Судова рада”, у Хорватії – “Державна судова рада” 

тощо.  

Для ілюстрації конституційного закріплення судових повноважень 

президента, а саме призначення ним суддів, за змішано-республіканської 
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форми правління наведемо відповідні конституційні положення. Президент 

Польщі призначає суддів за пропозицією Всепольської ради суддівського 

корпусу (ст. 179 Конституції Польщі 1997 р.) [61, с. 718]. У Білорусі президент 

призначає та звільняє голову та суддів Конституційного суду, голову та суддів 

Верховного суду, голову та суддів Вищого господарського суду за згодою 

парламенту (п. 8-11 ст. 84 Конституції Білорусі 1994 р.) [60, с. 313].  

У сфері зовнішньополітичної діяльності глава держави наділяється 

значними повноваженнями. Президент представляє державу в зовнішніх 

зносинах, визначає напрями зовнішньої політики держави. Він проводить 

особисті зустрічі з главами іноземних держав і урядів, бере участь у 

переговорах з приводу важливих для нації питань. 

До повноважень президента у сфері зовнішньополітичної діяльності 

належить акредитація і прийом дипломатичних представників іноземних 

держав, призначення і відкликання послів та інших дипломатичних 

представників. Однак ці права обумовлені не санкцією парламенту, а 

рішенням уряду. Так, Президент Хорватії за пропозицією уряду та при 

ознайомленні відповідним комітетом парламенту призначає та відкликає 

дипломатичних представників за кордон (ст. 99 Конституції Хорватії 1990 р.) 

[62, с. 464]. Президент Македонії має право приймати вірчі та відкличні 

грамоти акредитованих дипломатичних представників (ч. 3 ст. 84 Конституції 

Македонії 1991 р.) [61, с. 449].  

Значними повноваженнями президента у сфері зовнішньополітичної 

діяльності є щодо укладання та ратифікації міжнародних договорів, який 

робить це за санкцією парламенту або без такої. Зокрема, Президент Литви 

підписує міжнародні договори Литовської Республіки та вносить їх в Сейм для 

ратифікації (п. 2 ст. 84 Конституції Литви 1992 р.) [61, с. 347]. Президент 

Польщі ратифікує і денонсує міжнародні договори, про що повідомляє Сейм і 

Сенат (п. 1 ст. 133 Конституції Польщі 1997 р.) [61, с. 709-710]. Президент 

Франції веде переговори і ратифікує міжнародні договори. Його інформують 
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про переговори щодо укладання будь-якої міжнародної угоди, яка не підлягає 

ратифікації (ст. 52 Конституції Франції 1958 р.) [62, с. 422]. Ці повноваження 

роблять президента відповідальним за зовнішню політику. Саме в цій якості 

він засідає в європейських керівних структурах, де для глави держави 

бронюється місце [38, с. 295]. Французькі дослідники зазначають, що участь 

глави держави в зовнішній політиці пов’язана з конкретними прикладами 

втручання президента у сферу зовнішньополітичної діяльності держави. Так, 

меморандум від 24 вересня 1958 року, який представляє засади атлантичної 

політики Франції, тривалий час залишався невідомим навіть уряду. Так само в 

уряді не обговорювалося питання про направлення французьких військ до 

Габону в лютому 1964 року. Доволі часто глава держави одноособово приймає 

рішення щодо зовнішньої політики. У червні 1974 році президент Ж. д’Естен 

зустрівся з канцлером Німеччини Г. Шмідтом без участі прем’єр-міністра та 

міністра закордонних справ [33, с. 180]. 

У сферах національної безпеки та оборони держави президент у змішаних 

республіках є верховним головнокомандувачем збройних сил держави. Так 

само, як і в президентській і парламентарній республіках, він наділяється 

правом призначати на посади та звільняти з посад вище командування 

збройних сил, присвоювати вищі військові звання, головувати у вищих 

органах (радах, комітетах) національної безпеки і оборони, вводити в країні 

або в окремих її місцевостях воєнний стан, оголошувати загальну або часткову 

мобілізацію тощо. Введення надзвичайного стану може мати своїм наслідком 

не тільки призупинення дії окремих конституційних положень, а й 

розширення повноважень виконавчої влади, обмеження повноважень 

представницьких установ, тимчасове верховенство декретів глави держави 

над чинним законодавством. Наприклад, Президент Республіки Білорусь є 

головнокомандувачем збройних сил. До повноважень президента у сферах 

національної безпеки та оборони належить: формування та керівництво Ради 

безпеки Республіки Білорусь; призначення та звільнення з посади Державного 
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секретаря Ради безпеки; призначення та звільнення вищого командування 

Збройних сил; у разі стихійного лиха, катастрофи, а також заворушень, що 

супроводжуються насильством або погрозою насильства з боку групи осіб і 

організацій, в результаті яких виникає небезпека життю та здоров'ю людей, 

територіальній цілісності та існуванню держави, введення на території 

Республіки Білорусь або в окремих її місцевостях надзвичайного стану з 

внесенням в триденний термін прийнятого рішення на затвердження Ради 

Республіки; введення на території Республіки Білорусь у разі військової 

загрози або нападу воєнного стану, оголошення повної або часткової 

мобілізацію з внесенням у триденний термін прийнятого рішення на 

затвердження Ради Республіки (ст. 84 Конституції Білорусі 1994 р.) [60, с. 313-

314]. 

Серед інших повноважень президента потрібно також виділити право 

ініціювати референдум (у деяких державах за власною ініціативою). Так, 

згідно Конституції Румунії 1991 року президент має право, після консультації 

з парламентом, призначати референдум з питань національного значення (ст. 

90) [62, с. 80]. У Польщі президент може це зробити за згодою верхньої палати 

парламенту, підтриманою абсолютною більшістю голосів її членів (ст. 125 

Конституції Польщі 1997 р.) [61, с. 707]. У Хорватії глава держави призначає 

референдум у відповідності з конституцією (ч. 2 ст. 98 Конституції Хорватії 

1990 р.) [62, с. 464]. Конституція Білорусі 1994 року надає президенту право 

призначати референдум за власною ініціативою (ст. 74) [60, с. 310]. 

Аналогічне положення містить Конституція Росії 1993 року, у якій 

зазначається, що глава держави має право призначати референдум (п. в ст. 84) 

[62, с. 36]. 

Проаналізуємо переваги та недоліки, які притаманні змішаній формі 

республіканського правління, та їх вплив на функціонування інституту 

президентства. Змішана форма республіканського правління намагається 

поєднати переваги і уникнути недоліків президентської і парламентарної 



 

 
 

149 

республік. Проте, як зазначає італійський дослідник Ж. Паскуіно, змішані 

республіки мають свої особливості. Вони не можуть створюватися тільки 

шляхом посилення деяких переваг парламентарних республік (наприклад, 

єдність і співпраця парламенту та уряду) або шляхом послаблення якихось 

недоліків президентських республік (наприклад, авторитарне правління 

президента, протистояння президента і парламенту): “Просто так 

президентські республіки не можуть, так би мовити, “перетекти” у 

напівпрезидентські республіки, а парламентські республіки – “стрибнути” у 

напівпрезидентські республіки. Те, що вимагається для конструювання 

напівпрезидентських республік, – це явні, спрямовані на розбудову, добре 

розроблені дії щодо інституційного та конституційного інжинірингу” [221, p. 

129]. У свою чергу, Р. Ілджі зазначає, що держави зі змішаною формою 

правління демонструють різні форми політико-правової практики в межах 

однієї й тієї ж базової конституційної структури, у рамках одного й того ж 

типу режиму, а тому змішані республіки є такими ж “чистими”, як 

президентські та парламентарні республіки [210, p. 8]. 

Прихильники змішаної форми правління вважають, що вона здатна 

уникнути урядових криз, частої зміни урядів, авторитарного правління 

президента, протистояння парламенту і президента. Однак такі проблеми 

виникають у країнах, які обрали змішану республіканську форму правління, 

особливо в пострадянських республіках (Азербайджані, Білорусі, Киргизстані, 

Україні). Українська дослідниця С. Серьогіна зазначає, що прагнення 

зосередити в змішаній республіці тільки переваги традиційних форм 

правління й уникнути їхніх недоліків далеко не завжди втілюється на практиці. 

Така найважливіша перевага президентської республіки як міцність 

конституційного становища уряду, котрий не може бути відправлений 

парламентом у відставку внаслідок боротьби парламентських фракцій, у 

змішаній республіці значною мірою втрачається через посилення контрольних 

повноважень вищого представницького органу влади. У свою чергу, перевага 
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парламентарної республіки як відповідальність уряду перед парламентом, 

його обов’язок враховувати у своїй політиці наявне співвідношення 

політичних сил, громадську думку, у змішаній республіці зводиться нанівець. 

В останньому випадку розширення повноважень президента призводить до 

зменшення ролі парламенту [167, с. 318]. 

Російський дослідник О. Зазнаєв наводить такі переваги змішаної форми 

правління: по-перше, на відміну від президентської республіки, за цієї форми 

правління зменшується протистояння президента і парламенту, оскільки глава 

держави повинен враховувати розклад партійно-політичних сил у парламенті. 

Отже, притаманна змішаній формі правління так звана “ситуація 

співіснування” передбачає пошуки, нехай і вимушені, політичних компромісів 

між головними інститутами державної влади; по-друге, уряд не є 

представником лише інтересів президента, оскільки в змішаній республіці він 

повинен отримати вотум довіри від парламенту; по-третє, у змішаній 

республіці вирішується проблема подвійної демократичної легітимності, яка 

існує у президентській республіці, тому що за такої форми правління 

законодавчий процес не може бути призупинений в умовах протистояння між 

президентом і парламентом. Тому типовим для змішаної форми правління є 

розклад партійно-політичних сил, коли поряд з главою держави існує 

опозиційний прем’єр-міністр, який має довіру більшості парламенту; по-

четверте, успішність реалізації функцій соціального і політичного арбітражу 

[40, с. 141-142]. 

Водночас навіть прихильники змішаної форми правління зазначають 

низку недоліків, які їй притаманні. Зокрема, Дж. Сарторі, наполягаючи на 

тому, що змішана республіка є “найбільш прийнятною”, зауважує, що вона є 

“дещо крихкою” [224, p. 137]. Дуалізм виконавчої влади суперечить її 

централізованому характеру і породжує суперечності між президентом та 

урядом. Розуміння того, що і президент, і прем’єр-міністр є ключовими 

діячами у змішаній республіці, приводило вчених до заперечення дуалізму 



 

 
 

151 

виконавчої влади навіть у випадках, коли глава держави і глава уряду 

належать до однієї партії чи правлячої коаліції. Як зазначає Е. Сулейман, 

“причина цього лежить в елементі конкуренції, яка існує в цій республіці” 

[229, p. 158]. На думку Х. Лінца, результат у даному випадку невідворотний: 

“Політиканство і інтриги можуть затримати прийняття політичного рішення і 

призвести до суперечливої політики через боротьбу між президентом і 

прем’єр-міністром” [215, p. 129]. 

Х. Лінц вбачає негативний вплив дуалізму виконавчої влади на відносини 

між органами виконавчої влади та військовими. Адже у змішаній республіці 

може бути три або чотири суб’єкти: президент, прем’єр-міністр, міністр 

оборони і начальник Генерального штабу. У такій ситуації виникає проблема, 

яка полягає у підпорядкуванні військових органам виконавчої влади. Це 

призводить до втручання військових у різні сфери державної діяльності [215, 

p. 132]. 

Українська дослідниця С. Серьогіна виділяє ще один недолік змішаної 

республіки, який полягає у диверсифікації виконавчої влади [167, с. 556]. За 

змішаної форми республіканського правління можуть виникати ситуації так 

званого “співжиття”, коли президент представляє одну політичну силу, а 

прем’єр-міністр – іншу. У такому випадку конфлікт між президентом і 

прем’єр-міністром може призвести до безвихідної політичної ситуації, коли 

повстають збройні сили держави. І навпаки, дуалізм виконавчої влади може 

призвести до незаконного захоплення всієї влади президентом. Х. Лінц і А. 

Степан з приводу цього зазначають: “Коли прихильники 

напівпрезиденціалізму відчувають, що країна була б більш убезпеченою, якби 

одна гілка демократично легітимованої структури правління зникла чи була 

ліквідована, демократична система піддається небезпеці й зазнає повної 

втрати легітимності, оскільки ті, хто піддає сумніву один одного, матимуть 

тенденцію вважати політичну систему небажаною, поки та сторона, яку вони 

представляють, не переможе” [216, p. 286]. 
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Таким чином, змішана форма республіканського правління на практиці 

може дозволяти уникати деяких із зазначених недоліків президентської 

(авторитарне правління президента, протистояння президента і парламенту) і 

парламентарної (нестабільність уряду) республік. А може й сприяти 

поєднанню недоліків обох цих форм без використання їхніх переваг, що 

нерідко трапляється. Особливо в державах із гострим ідеологічним і 

політичним розмежуванням, де немає сталих демократичних традицій і влада 

здійснюється через протистояння політичних сил, а не шляхом пошуку 

компромісу та досягнення консенсусу. Подвійна політична відповідальність 

уряду означає, що його можуть відправити у відставку і парламент, і 

президент, тому уряд не може стабільно працювати. Дуалізм виконавчої влади 

суперечить її централізованому характеру і породжує суперечності між 

президентом та урядом. Він може бути подоланий або шляхом 

підпорядкування уряду президенту – через інститут політичної 

відповідальності уряду перед президентом, або шляхом підпорядкування 

президента уряду – через інститут контрасигнатури. Тому в державах, які 

обрали змішану республіканську форму правління, особливо в 

пострадянських республіках (Азербайджані, Білорусі, Киргизстані, Україні), 

неодноразово вносилися зміни до конституції з метою оптимізації форми 

державного правління. 

Оцінюючи ефективність конкретного різновиду змішаної республіки, 

доцільно виходити з того, до якої з двох основних форм республіканського 

правління — президентської чи парламентарної — він тяжіє, а відповідно — 

відтворює не тільки переваги, а й недоліки цих форм. 

Аналіз інституту президентства за змішаної форми республіканського 

правління дозволяє зробити наступні висновки. 

У державах зі змішаною республіканською формою правління інститут 

президентства відокремлений від виконавчої влади. Дана тенденція призвела 

до формування концепції президента-арбітра, за якою глава держави повинен 
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координувати дії органів державної влади та за необхідності бути 

примирювачем (арбітром) між ними. 

На відміну від парламентарної республіки, де президент наділяється 

незначними повноваженнями у сфері виконавчої влади, та на відміну від 

президентської республіки, де він − глава виконавчої влади, у змішаній 

республіці наявний дуалізм виконавчої влади, який полягає у 

конституційному розподілі повноважень зі здійснення виконавчої влади між 

двома центрами влади – президентом та урядом, очолюваним прем’єр-

міністром.  

За змішаної форми республіканського правління президент обирається, 

так само, як і у президентській республіці – шляхом загальних і прямих 

виборів, як правило, за мажоритарною виборчою системою абсолютної 

більшості, за якої обраним вважається  кандидат, який набрав більше 

половини усіх голосів виборців. Відповідно всенародно обраний президент у 

змішаних республіках наділяється широкими повноваженнями щодо 

основних сфер державної діяльності – виконавчої, законодавчої, судової, 

зовнішньополітичної, національної безпеки та оборони. 

Президент є главою держави, але, як правило, не є главою уряду. 

Президент і за такої форми правління наділяється широкими повноваженнями, 

що дозволяють йому впливати на політику уряду. У сфері виконавчої влади 

глава держави має право брати участь у формуванні уряду. У змішаних 

республіках повноваження президента щодо формування уряду тяжіють до 

відповідних повноважень глави держави у президентській республіці 

(президентсько-парламентарна республіка) або президента парламентарної 

республіки (парламентарно-президентська республіка). За будь-якого 

різновиду змішаної республіки роль парламенту у формуванні президентом 

уряду є більш значною, ніж у президентській республіці. До інших 

повноважень президентів у сфері виконавчої влади належить: відправлення 

уряду в цілому або окремих його членів у відставку; призначення глав 
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місцевих органів виконавчої влади; керівництво органами виконавчої влади; 

відзначення державними нагородами, присвоєння почесних і вищих 

військових звань. Повноваження президента у сфері виконавчої влади 

залежать від різновиду змішаної форми правління. За президентсько-

парламентарної форми республіканського правління уряд підпорядковується 

президенту і відповідно глава держави наділяється значними 

повноваженнями, а за парламентарно-президентської форми 

республіканського правління, навпаки, президент підпорядковується урядові 

через інститут контрасигнатури і його повноваження є формальними. У 

пострадянських змішаних республіках уряд виступає інструментом реалізації 

влади президента. 

До конституційних повноважень президента у сфері законодавчої влади 

належить право скликати, відкривати та закривати чергові та позачергові сесії 

парламенту. Важливим знаряддям в руках глави держави є право розпуску 

парламенту. Це право виражає арбітражну функцію глави держави. Тобто 

президент має реальну можливість обмежити владу парламенту, який прагне 

контролювати уряд, або, який намагається дестабілізувати політичну ситуацію 

в державі. Президент може розпустити парламент, якщо він: не сформував 

уряд; неодноразово відхиляв кандидатуру прем’єр-міністра; не висловив 

довіри новосформованому уряду; неодноразово відмовляв у довірі уряду; не 

затвердив програму діяльності уряду; не затвердив державний бюджет; 

порушив конституцію. Розпуск парламенту неможливий за певних умов: 

протягом певного часу (як правило, за шість місяців) до закінчення строку 

повноважень президента; під час воєнного або надзвичайного стану; протягом 

певного строку після початку засідання новообраного парламенту. До інших 

конституційних повноважень президента належить право направлення 

послань до парламенту. Це право глави держави виступає головним засобом 

комунікації між президентом і парламентом. Окрім цього, президент має певні 

повноваження, які пов’язані з законодавчим процесом: підписання та 
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оприлюднення прийнятого парламентом закону (промульгація); застосування 

вето щодо прийнятих парламентом законів (окрім, Австрії, Ісландії, Словенії, 

Хорватії); право законодавчої ініціативи (існує лише у Білорусі, Литві, 

Польщі, Росії); видання власних нормативно-правових актів, як правило, лише 

за згодою уряду, який несе за них відповідальність. 

У сфері судової влади президент має право на помилування, пом’якшення 

і скасування кримінальних покарань, визначених судом, оголошення амністії. 

Крім того, до конституційних повноважень президента у сфері судової влади 

належить право призначати на судові чи вищі судові посади або брати участь 

у процедурі таких призначень. Відповідні призначення в змішаних 

республіках здійснюються за пропозицією уряду або спеціального органу, 

який має назву в Португалії, Румунії, Франції “Вища рада магістратури”, у 

Польщі – “Всепольська рада суддівського корпусу”, у Болгарії – “Вища судова 

рада”, у Македонії – “Республіканська судова рада”, у Словенії – “Судова 

рада”, у Хорватії – “Державна судова рада” тощо.  

За змішаної форми республіканського правління, так само, як і у 

президентській та парламентарній республіках, президент у сфері 

зовнішньополітичної діяльності має право представляти державу у зовнішніх 

зносинах, визначати напрям зовнішньої політики держави. Також він має 

право призначати і відкликати послів та інших дипломатичних представників 

держави в інших державах і при міжнародних організаціях, приймати вірчі і 

відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав. 

Конституції прямо наділяють президента правом ведення переговорів, 

укладання та ратифікації міжнародних договорів. 

У сферах національної безпеки та оборони держави президенти за своїм 

статусом є верховними головнокомандувачами збройних сил. До їх 

повноважень належить головувати у вищих органах (радах, комітетах) 

національної безпеки і оборони, призначати на посади та звільняти з посад 
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вище командування збройних сил, вводити в країні або в окремих її 

місцевостях воєнний стан, оголошувати загальну або часткову мобілізацію. 

Змішана форма республіканського правління на практиці може дозволяти 

уникати деяких із зазначених недоліків президентської (авторитарне 

правління президента, протистояння президента і парламенту) і 

парламентарної (нестабільність уряду) республік. А може й сприяти 

поєднанню недоліків обох цих форм без використання їхніх переваг, що 

нерідко трапляється. Особливо в державах із гострим ідеологічним і 

політичним розмежуванням, де немає сталих демократичних традицій і влада 

здійснюється через протистояння політичних сил, а не шляхом пошуку 

компромісу та досягнення консенсусу. 

Особливістю інституту президентства в змішаній республіці, на відміну 

від інституту президентства в президентській та парламентарній республіках, 

є: майже в усіх змішаних і президентських республіках президент обирається 

шляхом загальних і прямих виборів, а в парламентарній республіці – 

парламентом або утвореною на його основі колегією вибірників; за змішаної 

форми правління уряд формується спільно президентом і парламентом за 

переважання когось одного із них, а у парламентарній республіці – 

парламентом за номінальної участі президента, у президентській республіці – 

президентом за номінальної участі парламенту; наявність подвійної 

політичної відповідальності уряду – перед президентом і парламентом, а в 

парламентарній республіці існує лише політична відповідальність уряду перед 

президентом, у президентській республіці – взагалі відсутня; у змішаній 

республіці, так само, як і в парламентарній республіці, президент наділяється 

правом дострокового припинення повноважень парламенту, а в класичній 

президентській республіці (США) глава держави позбавляється даного права, 

хоча у деяких пострадянських державах із президентською формою правління 

(Казахстані, Туркменістані) він таке право має; президент володіє правом 

законодавчої ініціативи лише у деяких державах Центральної і Східної 
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Європи, а також колишніх радянських республік, що обрали змішану форму 

правління, а в парламентарній та класичній президентській республіках 

президент не має права законодавчої ініціативи, але у деяких президентських 

республіках (Казахстані, Туркменістані) він таким правом наділений; у 

змішаній республіці, так само, як і в президентській, відсутній інститут 

контрасигнатури або його формальний характер, а у парламентарній 

республіці він наявний. Головною особливістю інституту президентства у 

змішаній республіці є дуалізм виконавчої влади, який полягає у 

конституційному розподілі повноважень зі здійснення виконавчої влади між 

двома центрами влади – президентом та урядом, очолюваним прем’єр-

міністром, на відміну від парламентарної республіки, де президент наділяється 

незначними повноваженнями у сфері виконавчої влади, та на відміну від 

президентської республіки, де він − глава виконавчої влади.  

Таким чином, конституційний статус президента у змішаній республіці 

тяжіє, відповідно, до статусу глави держави у президентській (президентсько-

парламентарна республіка) або парламентарній (парламентарно-

президентська республіка) республіці. За будь-якого різновиду змішаної 

республіки її президент має більше реальних владних повноважень, а ніж 

президент парламентарної республіки. Хоча в змішаних республіках 

президент формально є тільки главою держави, у президентсько-

парламентарній республіці він наділяється такими реальними владними 

повноваженнями, які дають йому змогу справляти значний вплив на 

парламент і законодавчий процес і фактично очолювати виконавчу владу. У 

парламентарних і змішаних республіках розширення реальних повноважень 

президента завжди відбувається за рахунок звуження повноважень прем’єр-

міністра. 
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РОЗДІЛ 4. 

СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ 

 

Виникнення у державі певної форми республіканського правління 

обумовлюється багатьма чинниками. Значне місце у цьому процесі посідають 

особливості історичного розвитку держави, специфіка її політичної культури, 

наявні традиції та звичаї, співвідношення різних політичних сил у період 

розробки та прийняття конституції. Велику роль при виборі форми 

державного правління відіграє суб’єктивний фактор, а саме постать 

політичного лідера.  

До проголошення незалежності Україна була радянською республікою, 

що характеризувалася повновладдям рад як представницьких органів 

державної влади. Функції глави держави виконувала Президія Верховної Ради, 

яка була постійно діючим органом влади. Тобто вона виступала колегіальним 

главою держави.  

Згідно з Конституцією УРСР 1978 року Президія Верховної Ради 

Української РСР володіла такими повноваженнями: забезпечувала контроль за 

додержанням Конституції УРСР; мала право тлумачити закони; здійснювала 

керівництво місцевими Радами народних депутатів; вирішувала питання 

адміністративно-територіального устрою; присвоювала почесні звання УРСР; 

вирішувала питання громадянства; призначала та відкликала дипломатичних 

представників Української РСР в іноземних державах і при міжнародних 

організаціях; ратифікувала міжнародні договори; приймала вірчі та відкличні 

грамоти дипломатичних представників іноземних держав; видавала укази та 

постанови; мала право оголошувати надзвичайний стан; призначала вибори до 

Верховної Ради УРСР, місцевих Рад народних депутатів, районних (міських) 

народних суддів; видавала акт про амністію; здійснювала помилування; 

скасовувала рішення Ради Міністрів УРСР, обласних та міських Рад народних 

депутатів (ст. 108-109) [78, с. 43]. 
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У статті 2 Конституції УРСР 1978 року зазначалося, що вся влада в 

Україні належить народу і народ здійснює її через Ради народних депутатів 

[78, с. 3]. Ради становили єдину систему представницьких органів влади, ради 

нижчого рівня підпорядковувалися радам вищого рівня. Вони обиралися 

безпосередньо населенням або радами нижчого рівня. Всі інші органи 

державної влади бути підконтрольні та підзвітні Радам. Таким чином, при 

такій структурі влади не міг існувати інститут президента. 

Становлення інституту президента в Україні необхідно розглядати у 

тісному взаємозв’язку з процесами, які виникали у державно-правовій сфері в 

Радянському Союзі, оскільки 15 березня 1990 року третім позачерговим 

З’їздом народних депутатів вводилася посада Президента СРСР. Метою цієї 

політико-правової акції були: демонтаж командно-адміністративної системи; 

формування правової держави; використання принципу поділу влади; 

врахування зарубіжного досвіду [17, с. 54-55]. Вибори першого Президента 

СРСР були проведені безпосередньо на З’їзді народних депутатів таємним 

голосуванням. Ним був обраний тодішній Голова Верховної Ради СРСР М. 

Горбачов.  

Введений інститут президента в СРСР регулювався відповідними 

нормативно-правовими актами: Указом Президента СРСР “Про місце 

знаходження резиденції Президента СРСР, Президентської Ради СРСР і Ради 

Федерації СРСР” від 21 березня 1990 року [120], Законом СРСР “Про захист 

честі і гідності Президента СРСР” від 14 травня 1990 року [117], Постановою 

Верховної Ради СРСР “Про забезпечення, обслуговування та охорону 

Президента СРСР” від 21 травня 1990 року [114], Законом СРСР “Про 

додаткові заходи щодо стабілізації економічного і суспільно-політичного 

життя країни” від 24 вересня 1990 року [116]. 

Президент СРСР наділявся широкими повноваженнями. Він формально 

очолював виконавчу владу і тим самим впливав на неї. Раду Міністрів було 

перейменовано на Кабінет Міністрів, керівництво яким здійснював прем’єр-
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міністр. Кабінет Міністрів на чолі з прем’єр-міністром підпорядковувався 

Президенту СРСР. У законодавчій сфері президент наділявся правом видавати 

укази, які носили нормативний характер. 

Обґрунтовуючи необхідність запровадження посади президента, 

А.Лук'янов, Голова Верховної Ради СРСР, відзначав: “...запровадження 

інституту президента є органічною частиною удосконалення радянської 

державності у період, коли перебудова увійшла у свою найбільш гостру фазу, 

повинно слугувати засобом рішучого підвищення ефективності усього 

механізму влади, стабільності, законності і правопорядку у країні. Саме 

Президент буде, очевидно, виступати головним ініціатором оновлення 

Союзного договору і гарантом його дотримання. Він стає арбітром у 

міжнаціональних спорах, буде сприяти оперативному вирішенню конфліктів і 

суперечок, причому і політичними, і правовими методами” [14, с. 16]. 

Окрім цього, існували певні контраргументи щодо запровадження цього 

поста, які були пов'язані з побоюванням встановлення одноособової влади; 

відсутністю нової Конституції СРСР, де були б статті стосовно повноважень 

президента; на політичній арені існувала лише одна партія, яка не мала 

опозиції; посада президента могла б не спростити, а ускладнити організацію 

влади в державі. Але переваги щодо введення посади президента були все ж 

таки вагоміші: президент мав стати координуючим центром між 

законодавчою, виконавчою і судовою владою на рівні Союзу РСР; ця посада 

повинна зміцнити механізм виконання законів та державних рішень; у 

нормативному порядку президент мав змогу оперативно реагувати на 

ситуацію в державі [128, с. 41]. 

Після запровадження посади Президента СРСР почали запроваджуватися 

аналогічні пости у союзних республіках колишнього Радянського Союзу ще 

до їх виходу зі складу СРСР. Варто зазначити, що цей процес був обумовлений 

слабкістю М. Горбачова, який не наполіг на тому, щоб в СРСР був лише один 

президент. Разом з тим слід врахувати те, що в радянській державі майже 70 
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років функціонував колегіальний президент в особі КПРС, Президії Верховної 

Ради СРСР та, відповідно, не було досвіду діяльності одноособового 

президента [198, с. 70-72]. 

Своєрідною кульмінацією існування поста Президента в СРСР стали 

події 19-21 серпня 1991 року, які “означали повний крах “кадрової політики” 

Президента СРСР. Адже більшість членів ДКНС (Державний комітет по 

надзвичайному стану) – це посадові особи високого рангу, які були не тільки 

рекомендовані ним безпосередньо на свої пости, але затвердження яких він 

добивався, особливо віце-президента країни” [178, с. 14]. При цьому більшість 

республік Радянського Союзу, у яких вводилася посада президента, прийняли 

Декларації про державний суверенітет і Акти проголошення незалежності. А 

7-8 грудня 1991 році у Біловезькій пущі лідери України (Л. Кравчук), Росії 

(Б.Єльцин) та Білорусі (С. Шушкевич) підписали угоду щодо утворення 

Співдружності Незалежних Держав (СНД). Пізніше до організації 

приєдналися й інші незалежні держави колишнього СРСР (за винятком держав 

Прибалтики). З одного боку, це означало закінчення існування СРСР як 

держави, і відповідно, поста Президента СРСР, а з іншого боку, ця угода дала 

поштовх формуванню органів державної влади в колишніх республіках 

Радянського Союзу. Не стала винятком і Україна. 

На становлення інституту президента вплинуло і те, що в республіках з 

текстів конституцій вилучили статтю 6, у якій йшла мова про КПРС як головну 

та керуючу силу суспільства. Легітимні можливості керувати усім і усіма з 

боку комуністичної партії були зняті і, без сумніву, постала необхідність 

введення у структуру державного механізму такого органу, який міг би стати 

консолідуючим чинником. Саме ним ставав президент як глава держави [198, 

с. 72]. 

Центральною проблемою інституціоналізації президента в той період 

стало конституційно-правове визначення та закріплення оптимального обсягу 

повноважень глави держави, порядку його обрання, міри втручання в 
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формування державного апарату, контролю за діяльністю останнього та 

здійснення державної політики. Політичні сили, що обстоювали необхідність 

запровадження в Україні посади президента, пропонували натомість 

радянської такі форми правління: президентська, парламентарна та змішана. 

Ідея введення інституту президента в Україні почала широко 

обговорюватися у наукових колах. Прикладом політичної дискусії був 

“круглий стіл” у редакції газети “Голос України”. Зокрема, Л. Юзьков, голова 

Комісії з розробки нової Конституції Української РСР, а згодом – перший 

голова Конституційного Суду України, тоді зазначив: “Слід відмовитися від 

тих державно-правових інститутів (рад), які не витримали випробування 

часом, гальмують становлення правової державності в республіці” [86]. 

Ще один учасник “круглого столу” М. Козюбра запропонував: “Доцільно 

було б передбачити спеціальний розділ і вмістити в ньому глави про 

законодавчу, виконавчу і судову владу, місцеве самоврядування” [86]. 

Л.Юзьков на це додав: “Зазначу лише, що “поділ влади” – це не просто 

розмежування функцій між відповідними органами держави. Він передбачає 

створення системи засобів, що забезпечують “урівноваження” названих влад, 

їх взаємоконтроль. Така система заходів у науці одержала назву механізмів 

“стримувань і противаг”, які є перешкодою для зосередження влади в одних 

руках” [86]. 

Введення інституту президента та форми республіканського правління 

обговорювалося і в колах наукової інтелігенції. Так, завідувач кафедри 

адміністративного та державного права Львівського державного університету 

В. Кампо у газеті “Голос України” поставив запитання: “Яка форма правління 

має утвердитися в Україні: президентська чи парламентська?” І відповів: “На 

мою думку, Україні найбільш підійшла б змішана форма правління: 

напівпрезидентська республіка, в якій було б втілено елементи обох названих 

форм правління” [47, с. 1-2]. А завідувач докторантури та аспірантури 
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Київського інституту цивільної авіації Ф. Чуприна вносить пропозицію: 

“...обговорити на сесії: про введення посади президента” [193, с. 1]. 

Необхідність введення в Україні поста президента знаходила 

відображення у партійних програмах. Йдеться, насамперед, про програму 

Української селянської демократичної партії, прийняту 9 червня 1990 року, у 

ній передбачалося у державно-правовому напрямі набуття державного та 

політичного суверенітету України і введення інституту президента. Згідно з 

програмою Української народно-демократичної партії, прийнятою 16 липня 

1990 року, Україна мала бути побудована як парламентарна республіка, котру 

очолює Президент України, обраний шляхом загальних, рівних, прямих 

виборів таємним голосуванням [180, с. 98]. У Декларації Народної партії 

України, прийнятій 22 вересня 1990 року, записано: метою НПУ є “побудова 

мирним шляхом самостійної парламентарної республіки”, НПУ виступає за 

“прямі вибори президента республіки” [180, с. 136-137]. 

Хоча й з’явилися пропозиції щодо введення посади президента, однак 

виникли побоювання, що це може призвести до концентрації влади в руках 

однієї людини. Від цього застерігав 7 травня 1991 року в “Голосі України” 

головний науковий консультант секретаріату Верховної Ради УРСР М. 

Козюбра: “Вирішальне значення для запобігання узурпації влади в одних 

руках має встановлення чітких механізмів “стримувань та противаг” між 

законодавчою та виконавчою владами, що перешкоджають монополізації 

однієї з влад. Так, президент в президентській республіці такого права 

(розпускати парламент та призначати дострокові вибори) не має, 

забороняється парламенту делегувати свої повноваження президенту, 

парламенту надається право вето на укази президента, президент підзвітний 

перед Верховною Радою в порядку імпічменту тощо. В руках парламенту 

залишається, крім того один з найголовніших та найефективніших засобів 

контролю за діяльністю президента − вирішення питань щодо бюджету 

республіки та інших фінансових витрат [204, с. 8]”. 
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Для введення в Україні, як і в інших країнах СНД, поста президента 

існували як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. Зокрема, необхідно було 

реформувати економіку на ринкових засадах, суттєво змінити політичну 

систему, вирішити безліч соціальних проблем, утвердитися Україні як 

рівноправному суб’єкту міжнародних відносин, налагодити зв’язки з країнами 

колишнього СРСР. Все це вимагало нових підходів. Інститут президента 

виник не як результат суб’єктивного бажання й інтересу відповідних 

політичних сил, а як об’єктивна вимога часу [16, с. 74]. Крім того, значна 

частина державно-управлінської еліти України була у той час зацікавлена у 

введенні в державну структуру України посади президента. Це мало значення 

і для забезпечення стабільного розвитку держави. 

21 червня 1991 року Верховна Рада прийняла постанову про доцільність 

заснування поста Президента Української РСР до прийняття нової Конституції 

Української РСР та про доцільність проведення виборів Президента у 1991 

році. Цією ж постановою було дано доручення комісіям Верховної Ради 

Української РСР підготувати проекти відповідних законів, з тим, щоб 

прийняти їх ще на третій сесії Верховної Ради. І вже 5 липня 1991 року 

Верховна Рада ухвалила низку законів, що визначали статус президента: “Про 

заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень 

до Конституції (Основного Закону) Української РСР” [147], “Про Президента 

Української РСР” [151] та “Про вибори Президента Української РСР” [135].  

До чинної Конституції 1978 року було включено главу 12-1 “Президент 

Української РСР”. Президент спочатку був визнаний як найвища посадова 

особа і глава виконавчої влади, а у лютому 1992 року за статтею 114-1 

президент став не лише главою виконавчої влади, а й главою держави. Закон 

встановив, що “Президент Української РСР обирається громадянами 

Української РСР на основі загального, рівного і прямого виборчого права при 

таємному голосуванні строком на п'ять років” (ч. 1 ст. 114) [78, с. 26]. 
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Президент Української РСР наділявся широкими повноваженнями. 

Будучи главою держави, він виступав гарантом забезпечення прав і свобод 

громадян, державного суверенітету, додержання Конституції та законів. 

Президент наділявся правом звертатися з посланнями до народу Української 

РСР. Він мав також повноваження щодо вирішення питань громадянства, 

надання притулку. Він мав право присвоєння вищих військових звань, 

дипломатичних рангів, заснування президентських відзнак і нагородження 

ними [78, с. 27-28].  

У сфері виконавчої влади президент здійснював керівництво Кабінетом 

Міністрів Української РСР, забезпечував взаємодію органів державної 

виконавчої влади з Верховною Радою Української РСР, представляв для 

затвердження Верховною Радою кандидатуру Прем’єр-міністра Української 

РСР та про звільнення його з посади, а також кандидатури на посади 

Державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних 

ситуацій, Міністра внутрішніх справ, Міністра фінансів, Міністра юстиції, 

Голову Комітету державної безпеки. За поданням Прем’єр-міністра призначав 

та звільняв інших членів уряду. Президент мав право скасовувати акти 

Кабінету Міністрів, акти органів виконавчої влади Кримської АРСР, акти 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади [78, с. 27-28].  

До конституційних повноважень президента у законодавчій сфері 

належало право підписання та оприлюднення прийнятого парламентом 

закону, право вето, яке може бути подолане більшістю від конституційного 

складу парламенту, право законодавчої ініціативи, право видання указів, які є 

обов’язковими для виконання на всій території України, право подавати на 

розгляд парламенту проект держбюджету [78, с. 27-29]. 

У судовій сфері Президент Української РСР здійснював помилування та 

оголошував амністію. Він позбавлявся права призначення на судові посади 

[78, с. 28]. 
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До повноважень президента у сфері зовнішньополітичної діяльності 

належало право представляти державу у зовнішніх зносинах, призначати та 

відкликати послів та інших дипломатичних представників, акредитувати 

дипломатичних представників інших держав, вести переговори, укладати та 

ратифікувати міжнародні договори. У сферах національної безпеки та оборони 

йому належало право бути головнокомандуючим збройних сил, оголошувати 

надзвичайний стан у державі [78, с. 27-28]. 

Таким чином, заснування поста Президента Української РСР привело до 

конституційного закріплення принципу поділу державної влади і зміни форми 

державного правління. В Україні на зміну радянській республіці був 

запроваджений парламентарно-президентський різновид змішаної 

республіки, – оскільки Верховна Рада Української РСР наділялася широкими 

повноваженнями щодо формування Кабінету Міністрів Української РСР. 

Відповідно до чинного законодавства, перші вибори Президента 

Української РСР були призначені на 1 грудня 1991 року. Понад 100 осіб 

подали свою кандидатуру на цю посаду. Однак Центральна виборча комісія 

зареєструвала лише 7 кандидатів: Голову Верховної Ради Української РСР – 

Л. Кравчука, Голову Львівської обласної державної адміністрації – В. 

Чорновола, Голову Української республіканської партії – Л. Лук’яненка, 

заступника Голови Верховної Ради – В. Гриньова, Голову Комісії Верховної 

Ради з питань науки та освіти – І. Юхновського, голову кооперативного 

синдикату “Олімп” міста Дніпропетровськ – Л. Табурянського, Міністра 

сільського господарства – О. Ткаченка. 

Президентські вибори, як і передбачалося, відбулися одночасно з 

всеукраїнським референдумом з питання про підтвердження Акту 

проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Президентом 

України у першому турі було обрано Голову Верховної Ради Л. Кравчука. 

Головою парламенту України став І. Плющ. 
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Відразу після виборів президента стали виникати суперечності між ним і 

Верховною Радою України. Заручником протистояння між парламентом і 

главою держави став Кабінет Міністрів України. Результатом цієї боротьби 

стали владна криза наприкінці 1993 року та позачергові вибори парламенту і 

президента в 1994 році. Так, восени 1992 року, задовольняючи прохання Л. 

Кучми, щойно призначеного прем'єр-міністром, Верховна Рада надала урядові 

надзвичайні повноваження – видавати декрети з економічних питань, на які 

президент був фактично позбавлений права накладати вето. Аналізуючи 

пізніше цей період свого президентства, Л. Кравчук зазначав, що лінія велася 

така – уряд є виконавчою владою, а президент – почесним главою держави [37, 

с. 55]. 

До весни 1993 року Л. Кравчук дистанціювався від економічної сфери, 

передавши її до компетенції уряду, безпосередньо прем'єр-міністру. Весною 

1993 року стало зрозуміло, що за таких умов подальший розвиток виконавчої 

влади мав відбуватись одним із двох шляхів: або прем'єр-міністр очолює 

виконавчу владу, або президент залишається її очільником. Цілком зрозуміло, 

що Л. Кравчука не влаштовував перший варіант перебігу подій, і тому він 

почав активно діяти. Так, у червні 1993 року Л. Кравчук видає указ, яким 

істотно обмежувалися повноваження глави уряду. Він також пропонував 

скасувати посаду прем'єр-міністра і запровадити посаду віце-президента. 

Глава держави вважав, що президент, як глава уряду, має одноосібно 

призначати міністрів, а парламент має право лише уряду в цілому або 

конкретному міністру висловлювати вотум недовіри. 

Прем’єр-міністр Л. Кучма, у свою чергу, закликаючи Верховну Раду 

підтримати пропозиції президента, подав у відставку. Однак парламент 

відставку глави уряду не прийняв, а пропозиції президента не підтримав. 

Фактично глава держави співіснував з опозиційними щодо нього парламентом 

і прем'єр-міністром. Під час прем’єрства Л. Кучми президент позбувся 
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підтримки парламентської більшості та втратив домінуюче положення у 

владному механізмі України. 

Формально долю президента та парламенту вирішив страйк шахтарів на 

Донеччині, який відбувався під економічними й політичний гаслами. 

Спочатку парламент, на вимогу регіонів, ухвалив постанову про проведення 

26 вересня 1993 року референдуму щодо довіри президенту та парламенту. 

Проте усвідомлення того факту, що в умовах поглиблення економічної кризи 

населення може висловити недовіру главі держави та законодавчій владі 

змусило парламентаріїв відмовитися від ідеї референдуму та призначити 

дострокові парламентські й президентські вибори.  

У червні 1994 року відбулися другі вибори Президента України. Ним став 

Л. Кучма. Головою Верховної Ради України став О. Мороз, а Прем’єр-

міністром України – В. Масол. 

Таким чином, до весни 1993 року обсяг повноважень Президента України 

не переглядався і не оспорювався основними політичними силами країни (крім 

лівих партій). Лише поглиблення соціально-економічної кризи та 

продовження кризи влади посприяли виникненню неоднозначних, часом 

полярних оцінок самого інституту президента [177, с. 42]. Така ситуація була 

закономірним відображенням поспіху у певних запозиченнях і реорганізаціях, 

що проводилися в системі органів вищої і місцевої державної влади. 

Українська дослідниця І. Костицька виокремлює, відповідно до вимог 

того часу, певні позиції стосовно реформування президентської влади в 

Україні: 

а) консервація існуючого обсягу повноважень президента, неприйняття 

будь-яких змін, принаймні у процесі демонтажу радянської системи, гарантом 

незворотності якого уявлявся саме досить міцний, але не авторитарний 

президент; 

б) радикальне розширення обсягу повноважень президента, здатного, з 

точки зору певних політичних сил, виявитися ключовою фігурою в прийнятті 
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непопулярних політичних рішень і забезпечити проведення радикальних 

реформ у суспільстві та державі, взявши на себе відповідальність за результати 

таких перетворень; 

в) зменшення обсягу повноважень президента через розуміння 

неприпустимості концентрації ключових важелів влади в одних руках в 

умовах реформованої структури державного апарату та відсутності принципу 

розподілу влад, що забезпечував би роботу механізму стримувань і противаг; 

г) скасування інституту президента як елемента авторитарного режиму та 

неприйнятної для України системи “буржуазної демократії” (традиційно ця 

позиція притаманна українським лівим, особливо ліворадикальним 

угрупованням) [80, с. 16].  

Неусталеність інституту президента в системі органів державної влади 

була пов’язана з відсутністю Конституції України, де б цей інститут був 

відповідним чином закріплений. У той час до кінця 1994 року майже у всіх 

колишніх республіках СРСР були прийняті конституції, а в Україні процес її 

прийняття тривав довше, хоча розпочався ще 1992 року.  

Визначальним етапом на шляху прийняття Конституції України став 

Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом 

України “Про основні засади організації і функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 

України” від 8 червня 1995 року [77]. Названий документ має яскраво 

виражений політичний характер і був пов’язаний з жорстким протистоянням 

між виконавчою та законодавчою гілками влади. Це був компромісний 

документ, який посилював у державному механізмі позиції президента.  

Ідея такого документа належала президентові Української правничої 

фундації, народному депутатові С. Головатому і Голові Конституційного суду 

Л. Юзькову. За словами Л. Юзькова, ухвалення договору давало б Україні 

можливість “уникнути протистояння між Президентом і парламентом, яке в 

Росії в 1993 році мало трагічні наслідки, – протиставити конституційному 



 

 
 

170 

хаосові обов’язковість конституційного договору для всіх гілок влади, 

надаючи йому вищої юридичної сили на основі взаємної згоди та взаємних 

поступок, – не скасовувати діючої Конституції, – не зупиняти конституційний 

процес і продовжувати роботу над новою конституцією, – створити необхідні 

політико-правові умови для здійснення програми економічних реформ, 

запропонованої виконавчою і підтриманої законодавчою гілками влади” [104, 

с. 123]. 

У Договорі зазначалося, що державна влада в країні будується на засадах 

її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Верховна Рада України є єдиним 

органом законодавчої влади України, Президент є главою держави і главою 

виконавчої влади, уряд – Кабінет Міністрів України є центральним 

колегіальним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим 

Президентові і відповідальним перед ним [77]. 

Президентові Україні присвячувався третій розділ у Конституційному 

Договорі. У сфері виконавчої влади глава держави мав право формувати уряд 

без участі парламенту: “Президент України у місячний строк після вступу на 

посаду або з дня відставки попереднього складу Уряду призначає Прем'єр-

міністра України, формує новий склад Уряду України – Кабінет Міністрів 

України” (ч. 1 ст. 22). Президент отримав право формувати не тільки уряд, а й 

призначати голів та заступників голів місцевих державних адміністрацій. Він 

мав право створювати, реорганізувати, ліквідовувати центральні органи 

виконавчої влади України (п. 5 ст. 24). Суттєве значення мало те, що президент 

отримав право скасовувати акти центральних і місцевих органів державної 

виконавчої влади у разі їх невідповідності Конституції та законам України (п.6 

ч. 1 ст. 24). У разі порушення органами місцевого самоврядування Конституції 

та законів України, Президент України достроково припиняв їх повноваження 

(ст. 58) [77]. 

До конституційних повноважень президента в сфері законодавчої влади 

належало право підписання та оприлюднення прийнятих парламентом законів, 
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право вето (причому таке вето було сильним – для його подолання необхідні 

голоси не менш як 2/3 від конституційного складу парламенту), право 

законодавчої ініціативи, право видавати укази та розпорядження, право 

подавати щорічні та позачергові послання до парламенту, право подавати на 

розгляд парламенту проект держбюджету. Він отримав право видавати укази 

з питань економічної реформи, не врегульованих чинним законодавством 

України. Не встановлювалося, що акти президента (укази і розпорядження) 

підлягали контрасигнуванню [77]. 

У сфері судової влади глава держави мав право подавати кандидатури для 

призначення Верховною Радою Голови Конституційного Суду, призначати 

половину складу Конституційного Суду, подавати кандидатури для 

призначення парламентом на посади Голови Верховного Суду, Голови 

Вищого арбітражного суду, призначати суддів Верховного Суду та Вищого 

арбітражного суду, а також право призначення за поданням Міністерства 

юстиції загальних та арбітражних суддів. Окрім цього, Президентові України 

належало право здійснювати помилування та видавати указ про амністію [77]. 

До виключних повноважень президента належали сфери зовнішньої 

політики, національної безпеки та оборони. У сфері зовнішньополітичної 

діяльності глава держави мав право здійснювати зовнішню політику, 

призначати та відкликати послів та інших дипломатичних представників 

України в іноземні держави та при міжнародних організаціях, акредитувати 

дипломатичних представників інших держав, ввести переговори, підписувати 

міжнародні договори.  У сферах національної безпеки та оборони держави він 

виступав Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Також 

мав право вживати заходів щодо забезпечення обороноздатності держави, 

оголошувати надзвичайний стан [77]. 

Доцільно зупинитися на внутрішніх суперечностях і недоліках 

Конституційного Договору, які заважали здійсненню принципу поділу влади, 

типового для правової держави, і, як видається, ускладнювали реалізацію 
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повноважень усім гілкам державної влади. Наприклад, поряд з визначенням 

парламенту як єдиного органу законодавчої влади тут нечітко було 

сформулюване питання про неприпустимість делегування законодавчих 

повноважень будь-якому органу державної влади. Попри вказівку статті 17, 

що парламент “не може делегувати свої повноваження іншим органам”, 

фактично законодавча влада Верховної Ради в економічній сфері делегувалася 

Президентові України [158, с. 71]. 

Проаналізувавши правовий статус Президента України відповідно до 

цього документа, є всі підстави вважати, що в Україні було встановлено 

президентсько-парламентарну форму правління зі значним розширенням 

повноважень глави держави щодо формування і функціонування Кабінету 

Міністрів України і звуженням відповідних повноважень Верховної Ради 

України. Це фактично була президентська республіка. Так, за статтею 30 

Конституційного Договору прем'єр-міністр наділявся правом організації та 

координації роботи уряду і міг діяти лише в межах, визначених президентом 

[77]. “Слабкість” прем'єр-міністра порівняно з “могутністю” президента 

досягалась ще й тим, що уряд взагалі, а прем'єр-міністр, зокрема, були 

виведені поза межі парламентського впливу та контролю. 

Аналізуючи інститут президента в Україні у період з 1991 по 1996 рік слід 

відмітити також, що цьому періоду історії України відомий факт існування 

інституту президента в Республіці Крим [127, с. 61-62]. Ця посада була 

запроваджена 6 травня 1992 року при прийнятті Конституції Республіки Крим. 

Інституту президента Республіки Крим були присвячені статті 121-128 глави 

23 Конституції Республіки Крим, яка була повністю присвячена виконавчій 

владі [66]. Президент Республіки Крим визначався найвищою посадовою 

особою та главою виконавчої влади в Республіці. Термін його повноважень 

складав 4 роки. Він мав право представляти Республіку Крим у міжнародних і 

міждержавних відносинах, виступав гарантом забезпечення прав і свобод 

громадян, територіальної цілісності і державного суверенітету Криму, 
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призначав і відкликав повноважних представників Республіки Крим у інших 

державах і при міжнародних організаціях, нагороджував державними 

нагородами і присвоював почесні звання Республіки, оголошував 

надзвичайний стан в окремих місцевостях Республіки, вирішував питання 

громадянства та надання притулку. Суттєвою відмінністю статусу Президента 

Республіки Крим від статусу Президента України було те, що він керував 

Урядом Республіки. У конституційно визначеному механізмі реалізації влади 

Президент Республіки Крим був досить залежним від парламенту − тільки зі 

згоди останнього він міг призначати та звільняти з посади членів Уряду, 

керівників міністерств і центральних відомств Республіки, призначати Голову 

Служби безпеки Республіки. Стосовно посад Віце-Прем’єра Уряду, Голови та 

членів Конституційного Суду, Голови та членів Верховного Суду, Голови 

членів Арбітражного Суду, суддів районних (міських) судів, то Президент 

Республіки Крим мав лише право представляти Верховній Раді Республіки 

кандидатури для призначення на ці посади [66]. 

Існування інституту президента в Криму у 1994 році не можна назвати ні 

ефективним, ні стабільним. У 1995 році пост Президента Республіки Крим 

було скасовано, як такий, що не передбачений Конституцією України. 

Розгляд питання інституту президента в Україні у 1991 – 1996 роках, був 

би неповним без розгляду такого його елемента як президентська вертикаль, 

формування якої розпочалося у 1992 році. Зміни, що відбулися на вищому 

рівні виконавчої влади у 1991 році, призвели в 1992 році до запровадження на 

рівні областей міст Києва та Севастополя, районів міст Києва та Севастополя 

та районів державних адміністрацій. Окрім цього, у містах і селах залишилися 

Ради народних депутатів з виконкомами, але не як органами виконавчої влади, 

а як органами місцевого самоврядування, що діяли на підставі Положення про 

місцеву державну адміністрацію, затвердженого Указом Президента України 

від 24 липня 1992 року. Було введено посаду Представника Президента 

України, як голови місцевої державної адміністрації [145]. Ці нормативно-
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правові акти вплинули на розмежування органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, побудови вертикалі виконавчої влади. 

Гострі політичні дискусії, які виникали в 1993 році з питань діяльності 

виконавчої влади на місцях, обмежували повноваження представників глави 

держави і утворених ними відповідних державних адміністрацій. Також це 

призвело до відновлення системи органів виконавчої влади у вигляді 

виконавчих комітетів відповідних Рад, які діяли на підставі Закону України 

“Про формування місцевих органів влади і самоврядування” від 3 лютого 1994 

року [155] (нова редакція від 28 червня 1994 року). На підставі Закону України 

“Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про формування місцевих 

органів влади і самоврядування” від 28 червня 1994 року [144] після виборів 

депутатів, голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах і 

обласних Рад та формування виконавчих комітетів Рад втрачає чинність Закон 

України “Про Представника Президента України” [150].  

Наведені вище закони не лише зруйнували президентську вертикаль у 

вигляді державних адміністрацій, а разом з тим і прямий вплив Президента 

України на виконавчу владу на місцях. Вони перешкодили реалізації на місцях 

принципу поділу влади, об’єднавши представницький орган з органом 

виконавчої влади. 

Таким чином, є всі підстави вважати, що за період з 1991 по 1996 рік 

відбулися досить суттєві зміни в організації та діяльності органів державної 

влади України. Але Основний Закон, який зафіксував би їх, на початку 1996 

року був лише у проекті.  

Конституційна комісія в лютому 1996 року передала проект Основного 

Закону на розгляд парламенту разом із зауваженнями своїх членів. Він 

розглядався майже три місяці, відбулося три офіційних читання [6, с. 186]. 

Верховна Рада України не вкладалася у строки прийняття Основного Закону, 

передбачені Конституційним Договором. Не витримавши парламентської 

процедурної неквапливості, Л. Кучма 26 червня 1996 року видав указ про 
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проведення 25 вересня референдуму, на який виносився проект конституції, 

але без доповнень, напрацьованих на пленарних засіданнях народними 

депутатами. 

Про напругу в українських владних структурах свідчить заява Ради 

національної безпеки і оборони про те, що відсутність конституції становить 

загрозу національній безпеці України. Ця заява була сприйнята парламентом 

як загроза використання збройних сил проти Верховної Ради для силового 

розпуску парламенту. 

За можливості такої небезпеки Верховна Рада України майже протягом 

доби проводила засідання і 28 червня 1996 року о 9 годині 33 хвилини 

Конституцію України і закон про введення її в дію було прийнято. За 

проголосували 338 депутатів, проти – 18, утрималося – 5, не голосувало – 26 

[37, с. 61]. 

Прийнята конституція [79] стала компромісом між главою держави та 

парламентом щодо їхніх повноважень. Вона зберегла президентсько-

парламентарний різновид змішаної форми республіканського правління з 

розширенням повноважень парламенту щодо формування уряду порівняно з 

Конституційним Договором. 

У Конституції України 1996 року міститься окремий розділ “Президент 

України”, в якому безпосередньо визначається статус глави держави, 

окреслено коло його повноважень, регламентується порядок обрання 

президента та припинення його посадових функцій, зазначаються форми 

співпраці глави держави з органами законодавчої та виконавчої влади, участь 

у формуванні судової гілки влади тощо. 

Статус Президента України у загальному вигляді визначається у статті 

102 Конституції України: “Президент України є главою держави і виступає від 

її імені” [79]. Відповідно до Основного Закону президент не належить до 

жодної з гілок державної влади. При цьому він не знаходиться і над ними. 
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Тобто президент виступає рівноправним органом держави у системі вищих 

органів влади.  

Відповідно до Основного Закону, ряд вітчизняних науковців 

класифікують повноваження Президента України по-різному. Так, А. 

Кудряченко виділяє такі шість груп повноважень президента: представництво; 

державне управління; сфера законодавства; судова галузь; сфера 

громадянства; надзвичайні повноваження [88, с. 9]. П. Шляхтун виокремлює 

повноваження Президента України відповідно до основних сфер державної 

діяльності – законодавчої, виконавчої, судової і зовнішньополітичної [203, с. 

390]. В. Шаповал виділяє повноваження глави держави у відносинах з 

органами законодавчої, виконавчої та судової влади [195]. Н. Плахотнюк 

поділяє повноваження президента на одноособові та розподілені [129]. І. 

Костицька виокремлює такі президентські повноваження: установчі, 

номінаційні, нормотворчі, контрольні, зовнішньополітичні, військові, 

нагородні [80, с. 37]. У дисертаційному дослідженні С. Серьогіна виділяє 

повноваження Президента України у сферах: державного будівництва, 

законодавчої діяльності, забезпечення конституційної законності, 

обороноздатності та національної безпеки, забезпечення основних прав і 

свобод громадян, зовнішньої політики та міжнародних відносин, нагородної 

політики [166, с. 10]. 

Виходячи з вище вказаних класифікацій можна зробити висновок, що 

доцільно систематизувати повноваження Президента України відповідно до 

основних сфер державної діяльності – виконавчої, законодавчої, судової, 

зовнішньополітичної, національної безпеки та оборони держави. 

У сфері виконавчої влади Президент України призначає за згодою 

Верховної Ради України Прем’єр-міністра України; припиняє повноваження 

Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його відставку (п. 9 ст. 106) 

(при цьому Президент України призначає Прем’єр-міністра України за згодою 

парламенту, а рішення про його відставку не потребує згоди парламенту, тобто 
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здійснює на власний розсуд); призначає за поданням Прем’єр-міністра 

України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних 

органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та 

припиняє їхні повноваження на цих посадах (п. 10 ст. 106) (зауважимо, що 

Президент України припиняє повноваження зазначених посадових осіб на 

власний розсуд); призначає половину складу Ради Національного банку 

України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

(п. 12, 13 ст. 106); скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим (п. 16 ст. 106); має право скасовувати 

рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції 

та законам України (ч. 8 ст. 118); присвоює вищі військові звання, вищі 

дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини (п. 24 ст. 106); 

нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та 

нагороджує ними (п. 25 ст. 106) [79]. 

У сфері законодавчої влади Президент України може достроково 

припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти 

днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися (ч. 2 ст. 

90); підписує та оприлюднює прийняті Верховною Радою України закони 

протягом п’ятнадцяти днів (у разі накладення вето на закон і його подолання 

парламентом, Президент України зобов’язаний його підписати та 

оприлюднити протягом десяти днів) (ч. 2, 4 ст. 94); володіє правом вето щодо 

прийнятих Верховною Радою України законів (причому це сильне вето: для 

його подолання необхідна кваліфікована більшість голосів у 2/3 від 

конституційного складу парламенту) (ч. 2, 4 ст. 94); має право законодавчої 

ініціативи (якщо законопроекти, визначені ним як невідкладні, парламент 

розглядає позачергово) (ст. 93); видає укази і розпорядження, які є 

обов’язковими на території України (ч. 3 ст. 106) [79]. 

У сфері судової влади Президент України призначає третину складу 

Конституційного Суду України (п. 22 ст. 106); здійснює перше призначення 
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на посаду професійного судді строком на п’ять років (ч. 1 ст. 128); призначає 

три члена Вищої Ради правосуддя (ч. 2 ст. 131); здійснює помилування (п. 27 

ст. 106). Президент України також призначає за згодою Верховної Ради 

України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади 

(п. 11 ст. 106) (знову ж Президент України припиняє повноваження 

Генерального прокурора на власний розсуд, що означає фактичне 

підпорядкування главі держави всієї Прокуратури України) [79]. 

Відповідно до Основного Закону, Президент України у сфері 

зовнішньополітичної діяльності держави наділяється такими 

повноваженнями: представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює її 

керівництво зовнішньополітичної діяльності, веде переговори та укладає 

міжнародні договори України (п. 3 ст. 106); приймає рішення про визнання 

іноземних держав (п. 4 ст. 106); призначає та звільняє глав дипломатичних 

представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; 

приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних 

держав (п. 5 ст. 106) [79]. 

У сферах національної безпеки та оборони держави Президент України є 

Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на 

посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших 

військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки 

та оборони держави (п. 17 ст. 106); очолює Раду національної безпеки і 

оборони України (п. 18 ст. 106); забезпечує державну незалежність, 

національну безпеку і правонаступництво держави (п. 1 ст. 106); вносить до 

Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає 

рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти 

України (п. 19 ст. 106); приймає відповідно до закону рішення про загальну 

або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих 

її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності 

України (п. 20 ст. 106); приймає у разі необхідності рішення про введення в 
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Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує 

у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної 

екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною 

Радою України (п. 21 ст. 106) [79]. 

Однак, якщо за Конституцією України 1978 року та Конституційним 

Договором сфери зовнішньополітичної діяльності, національної безпеки та 

оборони держави належали до виключної компетенції Президента України, то 

з прийняттям нової конституції самостійність глави держави в цих сферах 

дещо обмежувалася через наявність інституту контрасигнатури. 

За Конституцією 1996 року уряд відповідальний не лише перед главою 

держави, а й перед парламентом. Тобто передбачалася подвійна політична 

відповідальність Кабінету Міністрів, який не має правових чи політичних 

засобів впливу на них. Такими засобами мали б бути інститут контрасигнатури 

та постійно діюча парламентська більшість. Інститут контрасигнації 

встановлений у частині 4 статті 106 Конституції України: “Акти Президента 

України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 

14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр-

міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання” [79]. 

Тобто акти Президента України стають обов'язковими лише за умови 

підписання їх відповідними посадовими особами виконавчої влади. Однак 

встановлений інститут контрасигнатури не міг бути засобом впливу уряду на 

главу держави через цілковиту залежність Прем'єр-міністра та міністрів 

України від Президента України. Вони просто не могли ставити питання про 

узгодження дій глави держави з урядом, оскільки цілковито залежали від 

нього та практично у будь-який час могли бути відправлені ним у відставку. 

Тому беззастережно контрасигнували будь-який акт глави держави. Стосовно 

постійно діючої парламентської більшості, на яку у своїй діяльності міг би 

спиратися уряд, і через яку він міг би впливати на парламент, та її у Верховній 

Раді України взагалі не існувало, що було пов'язано з порядком її формування 
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і позапарламентським способом формування Кабінету Міністрів України, за 

якого не було потреби в існуванні такої більшості [56, с. 20]. 

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 

смерті, за станом здоров’я, відставки, імпічменту (ст. 108). За Конституцією 

1996 року передбачається, що у разі дострокового припинення повноважень 

президента виконання його обов’язків покладається на Прем’єр-міністра 

України (ст. 112) [79].  

Нова Конституція України, прийнята, як відомо, під тиском Президента 

України Л. Кучми, по суті, повністю підпорядкувала йому виконавчу владу, 

створивши передумови для встановлення в державі авторитарного 

політичного режиму. Водночас, не визнаючи Президента України главою 

виконавчої влади, Конституція зняла з нього відповідальність за її 

функціонування, у тому числі за діяльність Кабінету Міністрів. Не впливаючи 

істотно на формування Кабінету Міністрів, Верховна Рада не мала підстав для 

його підтримання, що зумовлювало нестабільність діяльності уряду та його 

часті відставки, у тому числі за рішенням Верховної Ради. 

Отже, Конституція України 1996 року все ж не розв’язала всіх проблем 

влади. Нею було передбачено не баланс, а скоріше конфліктність виконавчої 

та законодавчої влади, що негативно впливала на дієздатність держави. Так 

виникла необхідність в конституційній реформі, зумовлена трьома основними 

причинами: надмірно широким обсягом конституційних повноважень 

Президента України в усіх сферах державної діяльності; слабкістю і 

нестабільністю уряду, який ніс подвійну політичну відповідальність – перед 

парламентом і главою держави, не маючи конституційно-правових засобів 

зворотного впливу на них; недосконалістю системи місцевого самоврядування 

в частині його матеріально-фінансового забезпечення, розмежування 

повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних 

адміністрацій, відсутності в районних та обласних рад власного виконавчого 

органу. З огляду на це головним завданням конституційної реформи мало бути 
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внесення змін до Основного Закону з метою вдосконалення взаємовідносин 

між вищими органами державної влади − Кабінетом Міністрів, Верховною 

Радою та Президентом України.  

24 грудня 1998 року фракція комуністів, критикуючи Конституцію 

України за недемократичність, офіційно подала на розгляд парламенту проект 

закону про внесення змін до Конституції, в якому пропонувалося скасувати 

інститут президента і розширити повноваження Голови Верховної Ради. 

Згідно з проектом планувалося, по-перше, перетворити Кабінет Міністрів в 

вищий орган виконавчої влади, який би був підзвітний Верховній Раді. По-

друге, розширити повноваження депутатів місцевих рад, паралельно 

ліквідуючи регіональні державні адміністрації. Для розгляду даного проекту 

необхідне було рішення Конституційного Суду про відповідність його нормам 

діючого Основного Закону. 14 січня 1999 року 237 парламентаріїв 

проголосували за відправлення проекту на розгляд до Конституційного Суду 

[58, с. 87]. 

Згодом, у 2000 році склалася парадоксальна політична ситуація, сутність 

якої полягала в тому, що, з одного боку, і влада, і опозиція заявляли про 

необхідність реформи, а з другого боку, між владою і опозицією існувала 

гостра конфронтація, яка унеможливлювала початок ефективного 

реформування. Але усі розуміли, що головною проблемою в політичній 

системі України була невідповідність політичної практики зафіксованим в 

Конституції нормам. Можливо, наслідком такої боротьби за ще більший вплив 

було рішення Л. Кучми у 2000 році про проведення Всеукраїнського 

референдуму за народної ініціативи, за яким мало бути винесено на 

обговорення шість питань: надання президенту додаткових повноважень щодо 

розпуску Верховної Ради, якщо впродовж місяця не буде сформована постійно 

діюча парламентська більшість або якщо протягом трьох місяців вона не 

затвердить проект Державного бюджету; скасування депутатської 

недоторканності; скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300; 
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заснування верхньої палати парламенту як представника інтересів регіонів; 

висловлення вотуму недовіри уряду і з цього приводу розпуск Верховної Ради 

Президентом України за ініціативи самого уряду та ухвалення Конституції на 

референдумі. Президент України вважав, що референдум покликаний 

вирішити нагальні проблеми держави. 

У березні 2000 року Конституційний Суд виніс наступне рішення: 

референдум правомочний; його рішення (як форма волевиявлення) обов'язкові 

для виконання; виконувати ці рішення слід в суворій відповідності з 

процедурою, яка прописана в Конституції України; але не всі положення 

президентського указу конституційні [157, с. 2]. Так, було знято два питання, 

що стосувалися висловлення вотуму недовіри уряду і з цього приводу 

розпуску Верховної Ради Президентом України та прийняття Конституції на 

референдумі. 

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою відбувся 16 квітня 

2000 року. Громадяни незалежної України не тільки активно пішли на 

референдум, а й практично одностайно підтримали його зміст, незважаючи на 

песимістичні прогнози політиків та політологів. 

Однак втілити в життя результати референдуму так і не вдалося, оскільки 

їх згідно з Конституцією України мав впровадити парламент. Але в сесійній 

залі конституційної більшості голосів з даного питання не було, хоча і йшлося 

про волю народу. Відкрито виступити проти тих, хто їх обрав, депутати не 

могли, тому могли лише відтягувати прийняття рішення. Не зміг на ситуацію 

вплинути навіть глава держави [89]. 

Проте президент розумів важливість продовження конституційного 

процесу. Так, у своєму посланні до Верховної Ради 30 квітня 2002 року він 

підкреслював: “Важливим завданням наступного періоду є проведення 

конституційної реформи. У поєднанні з адміністративною реформою вона має 

усунути наявну розбалансованість між трьома гілками влади – законодавчою, 

виконавчою, судовою, забезпечити їх ефективну співпрацю. Основою 
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конституційної реформи має стати імплементація результатів референдуму”. І 

12 травня 2002 року на розгляд народних депутатів був внесений проект 

закону “Про внесення змін і доповнень до Конституції України”. Він не 

передбачав парламентарно-президентську республіку, а мав метою залишити 

главу держави майже без права реального впливу на ситуацію в Україні [51, с. 

5-12]. 

24 серпня 2002 року Л. Кучма у своєму зверненні з нагоди Дня 

Незалежності знову нагадав про необхідність конституційного реформування. 

Політичну частину його виступу можна розділити на дві складові: 

корегування політичної системи й радикальна конституційна реформа. 

Реалізація першої частини вимагала внесення змін до Конституції, а друга 

передбачала фактичне ухвалення нової Конституції держави [205, с. 40]. 

У жовтні 2002 року було створено Комісію для підготовки законопроектів 

про внесення змін до Конституції України та виборчих законів з метою 

забезпечення здійснення політичної реформи. Повністю перекладати дії в 

питанні конституційного процесу на народних депутатів глава держави 

відмовлявся. І тому 6 березня 2003 року ним до Верховної Ради було подано 

проект Закону “Про внесення змін до Конституції України”. Даний проект 

знову викликав неоднозначне ставлення зі сторони народних обранців [132, с. 

23-34]. Одночасно президентом було видано Указ “Про винесення на 

всенародне обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до 

Конституції України” для визначення позиції громадян України стосовно 

питань перерозподілу конституційних повноважень між Президентом 

України, Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України, переходу 

від президентсько-парламентарної до парламентарно-президентської форми 

правління та інших основних положень проекту [137]. 

Проте не було зрозуміло, чи збирається Л. Кучма міняти Основний Закон 

всупереч самій Конституції, тобто шляхом прямої імплементації результатів 

референдуму. Відомо було тільки те, що президент поки запрошує до дискусії 
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не лише політиків, але й широкі верстви населення. Для чого і було підписано 

Указ про винесення на всенародне обговорення проекту згаданого Закону [44].  

Після всенародного обговорення проекту закону “Про внесення змін до 

Конституції України” були внесені наступні поправки, а саме: знято 

пропозицію про запровадження в державі двопалатного парламенту; залишено 

існуючу кількість народних депутатів; відмінено норму прямого прийняття 

законів всенародним референдумом. 

Наступним кроком у питанні конституційної реформи стало внесення у 

липні 2003 року президентського проекту на розгляд до парламенту. Однак 23 

серпня 2003 року Верховна Рада України відкликала даний проект через його 

критику. А у вересні 2003 року Голова Верховної Ради В. Литвин повернув 

главі держави його законопроект щодо внесення змін до Конституції України. 

На противагу президентському проекту, опозиція у Верховній Раді вважала за 

необхідне направити на розгляд до Конституційного Суду ще й 

парламентський проект. Однак він не набрав необхідної кількості голосів 

депутатів. Це призвело до блокування роботи парламенту і тому Голова 

Верховної Ради В. Литвин закрив засідання. Парламентський проект було 

направлено на розгляд Конституційного суду 12 липня 2003 року після 

прийняття постанови, за якою даний проект міг бути направлений до суду без 

голосування народними депутатами [36, с. 81]. 

Окрім цих двох проектів стосовно внесення змін до Основного Закону, на 

початку липня 2003 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект 

“Про внесення змін до Конституції України” за №3207-1, внесений народними 

депутатами А. Матвієнком, О. Морозом, В. Мусіякою, А. Мартинюком та ін. 

У цьому законопроекті містилися зміни щодо 31 статті Конституції. Також 

пропонувалося посилити роль парламенту та уряду. Більш детально 

розглядалася взаємна відповідальність законодавчої та виконавчої влади за 

наслідки своєї діяльності [121, с. 14]. 30 жовтня 2003 року, після його розгляду 
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Конституційним судом, проект був визнаний як такий, що відповідає 

Основному Закону. 

Наступним на розгляд до парламенту було подано проект Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України” від 4 вересня 2003 року [139]. 

Даний проект, зареєстрований під № 4105, підготував лідер фракції соціалістів 

О. Мороз. Він мав ще одну назву “законопроект Медведчука – Симоненка”. 

Цей документ передбачав, що президентські вибори 2004 року проходитимуть 

всенародно, а починаючи з 2006 року главу держави обиратиме Верховна 

Рада. За проектом № 4105 конституційної реформи передбачалося збереження 

за президентом таких важелів впливу, зокрема на Верховну Раду: право 

законодавчої ініціативи; право визнавати деякі законопроекти як невідкладні, 

які парламент мусить розглянути позачергово; право вето; право вимагати 

скликання позачергової сесії Верховної Ради; право достроково припиняти 

повноваження Верховної Ради, якщо: а) не буде сформовано коаліцію 

депутатських фракцій протягом місяця, б) протягом двох місяців після 

відставки Кабінету Міністрів не сформовано персональний склад Кабінету 

Міністрів, в) протягом місяця однієї сесії не можуть розпочатися пленарні 

засідання; право звертатися до Конституційного суду стосовно встановлення 

конституційності законів Верховної Ради України; внесення за пропозицією 

коаліції депутатських фракцій подання про призначення прем’єр-міністра; 

внесення подання про призначення Міністра оборони України, Міністра 

закордонних справ України та Голови Служби безпеки України; 

найважливіше − Президент України обирається Верховною Радою [139].  

19 вересня 2003 року був зареєстрований ще один проект за № 4180  щодо 

змін Основного Закону. Головною відмінністю цього законопроекту від 

попереднього було те, що пропонувалася норма, згідно з якою Президент 

України мав обиратися Верховною Радою в останній четвер жовтня 2004 року, 

а наступні вибори проводитимуться в 2007 році. Парламенту також належала 

вирішальна роль у формуванні уряду. Кандидатуру на призначення прем’єр-
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міністра вносив президент за пропозицією коаліції депутатських груп після 

відповідних консультацій з їх головами. Коаліція формувалася у парламенті 

як результат поєднання спільних політичних позицій та мала становити 

конституційну більшість у Верховній Раді. Глава держави лише призначав 

міністра оборони та міністра закордонних справ. Інші міністри 

затверджувалися за поданням глави уряду [121, с. 13]. 

Всі три законопроекти були направлені до Конституційного суду і визнані 

як такі, що відповідають Основному Закону, що дає змогу говорити про новий 

етап у проведенні конституційної реформи з кінця 2003 року. Найбільш 

суперечливим було питання щодо повноважень майбутнього президента і 

прем'єр-міністра. Підтримуючи конституційну реформу, Президент Л. Кучма 

2 квітня 2004 року у своєму виступі на Всеукраїнському громадянському 

форумі сказав: “Ті зміни, що вносяться до Конституції України, не дозволять 

нікого наділити надмірною владою − ні Президента, ні Верховну Раду, ні 

уряд” [91, с. 1-2]. 

8 квітня 2004 року було відхилено законопроект №4105. Оскільки у ході 

голосування не вдалося отримати конституційної більшості голосів депутатів 

(лише 294 за необхідних 300), спікер В. Литвин відмовив соціалістам в 

повторному слуханні законопроекту, так як за Конституцією України це 

можливо було зробити лише через рік. Інші законопроекти також були 

відхилені. 

На Погоджувальній раді депутатських груп та фракцій 27 травня 2004 

року було утворено робочу групу на чолі з Першим заступником Голови 

Верховної Ради А. Мартинюком. Нею, на базі існуючих проектів №3207-1, 

№4105 і №4180, було розроблено новий компромісний проект змін до 

Конституції. Проект №4180 був основою нового проекту і за нього 23 червня 

2004 року було проголосовано для направлення до Конституційного Суду 

України. 12 жовтня 2004 року Конституційний Суд України дійшов висновку, 

що даний проект відповідав нормам Основного Закону і в найближчому 
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майбутньому мав бути ухвалений конституційною більшістю. Ситуація 

ускладнилася в зв’язку з розпадом пропрезидентської більшості, а тому було 

неможливим проголосувати за внесення конституційних змін. Надії були на 

те, що ближче до президентських перегонів вималюється чітка картина щодо 

майбутнього переможця і у випадку, якщо влада не буде ним задоволена, то 

все ж спробувати зібрати 300 голосів для обмеження майбутніх повноважень 

президента [36, с. 84]. 

Подальший вплив на реалізацію конституційної реформи здійснили 

президентські вибори в Україні 2004 року. Законопроект щодо змін в 

Основному Законі став частиною компромісу між опозицією і владою під час 

Помаранчевої революції. 

Верховним Судом було скасовано результати другого туру голосування, 

за якими переможцем президентських перегонів оголошувався провладний 

кандидат В. Янукович. На позачерговому засіданні Верховної Ради 307 

депутатів із 415 присутніх в залі ухвалили постанову про визнання недійсними 

результати другого туру голосування та висловили недовіру ЦВК через 

порушення в її роботі [149, с. 2]. Також постановою було затверджено 

винесення на обговорення Верховної Ради на початок грудня 2004 року 

законопроекту про внесення змін до Конституції за №4180. 

Повторне голосування з виборів Президента України було призначене на 

26 грудня 2004 року. За результатами повторних виборів Президентом 

України став В. Ющенко, який набрав 51, 99 відсотка голосів виборців, які 

взяли участь у голосуванні. Натомість В. Янукович отримав 44, 20 відсотка 

голосів виборців [148]. 

8 грудня 2004 року на позачерговій сесії Верховна Рада ухвалила “в 

пакеті” Закон України “Про внесення змін до Конституції України” (№4180) 

[138]. Відповідно до закону Україна з президентсько-парламентарної 

республіки ставала парламентарно-президентською. Різниця між цими 

різновидами змішаної форми правління полягає в тому, хто відіграє 
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визначальну роль у формуванні і функціонуванні уряду – парламент 

(парламентарно-президентська республіка) чи президент (президентсько-

парламентарна республіка).  

У сфері виконавчої влади, за оновленою Конституцією України, 

повноваження Президента України звузилися. Вирішальну роль у формуванні 

Кабінету Міністрів України стала відігравати Верховна Рада України, а не 

Президент України. Вона стала призначати не тільки Прем’єр-міністра 

України, а й, за його поданням, інших членів Кабінету Міністрів (крім 

Міністра оборони і Міністра закордонних справ, які призначалися 

парламентом за поданням Президента України). Наведемо відповідне 

конституційне положення: “Прем'єр-міністр України призначається 

Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для 

призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України 

за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, 

сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської 

фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України. Міністр оборони України, 

Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою 

України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів 

України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-

міністра України” (ч. 2-4 ст. 114) [138]. Тобто згідно з конституційної реформи 

Президент України лише вносить до парламенту подання про призначення 

Прем’єр-міністра України. Причому його кандидатуру Президент України 

обирає не на власний розсуд, як було згідно з Конституцією 1996 року, а тільки 

за пропозицією коаліції депутатських фракцій у парламенті. Глава держави 

також позбавлявся права призначати за поданням Прем’єр-міністра України 

інших членів Кабінету Міністрів. 

Згідно з Конституцією 1996 року Кабінет Міністрів України складав 

повноваження перед новообраним Президентом України (ч. 1 ст. 115), то тепер 
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унаслідок конституційної реформи він складає повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України (ч. 1 ст. 115) [138]. 

Як і раніше, існувала подвійна політична відповідальність уряду – перед 

президентом та парламентом, настання якої означає його відставку. Основний 

Закон встановлював: “Кабінет Міністрів України відповідальний перед 

Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і 

підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією 

Конституцією” (ч. 2 ст. 113) [138]. Якщо згідно з Конституцією 1996 року 

Президент України міг відправити Прем’єр-міністра України (а значить, й 

увесь склад Кабінету Міністрів України) у відставку: “Прем’єр-міністр 

України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку 

Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України...” (ч. 6 ст. 115) 

[79], то згідно з конституційними змінами він міг лише запропонувати 

Верховній Раді розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів і 

вже вона мала вирішувати питання про його відставку (ч. 3 ст. 115), а 

“Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як 

однієї третини народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність 

Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету 

Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради 

України” (ч. 1 ст. 87) [138]. 

Окрім того, Президент України позбавлявся права скасування актів 

Кабінету Міністрів України (п. 16 ч. 1 ст. 106), а міг тільки зупинити їх дію з 

мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності (п. 15 ч. 1 ст. 106) 

[138]. Також конституційні зміни до Основного Закону позбавляли 

Президента України за поданням глави уряду утворювати, реорганізовувати 

та ліквідовувати міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 

Відповідні повноваження передавалися Кабінету Міністрів України (п. 9 ст. 
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116) [138]. Однак парламентарі залишили за президентом право призначати 

голів державних адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів України. 

Згідно з конституційної реформи повноваження Президента України у 

сфері законодавчої влади зазнали певних змін. Президент України може 

достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо: 1) 

протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію 

депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; 2) протягом 

шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано 

персональний склад Кабінету Міністрів України; 3) протягом тридцяти днів 

однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися (ч. 2 ст. 90). 

Глава держави має право вето щодо прийнятих парламентом законів (крім 

законів про внесення змін до Конституції України) (п. 22 ст. 106) [138]. 

У сфері судової влади Президент України наділяється правом не лише 

призначати (згідно з Конституцією 1996 року), а й звільняти третину складу 

Конституційного Суду України (п. 22 ст. 106). Унаслідок конституційної 

реформи Президент України позбавлявся права призначення та звільнення на 

посаду Генерального прокурора України. Він може здійснити відповідні 

повноваження тільки за згодою Верховної Ради України (п. 11 ст. 106) [138]. 

Це означало виведення Генерального прокурора України із фактичного 

підпорядкування Президенту України. 

У сферах зовнішньополітичної діяльності, національної безпеки та 

оборони держави повноваження Президента України не зазнали суттєвих змін. 

Згідно з конституційної реформи 2004 року сфера застосування інституту 

контрасигнування значно звузилася: “Акти Президента України, видані в 

межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, 

скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, 

відповідального за акт та його виконання” [138]. Зазначені пункти стосуються, 

відповідно: призначення та звільнення глав дипломатичних представництв 

України в інших державах та при міжнародних організаціях; прийняття вірчих 



 

 
 

191 

і відкличних грамот дипломатичних представників іноземних держав (п. 5 ст. 

106); очолювання Ради національної безпеки і оборони України (п. 18 ст. 106); 

прийняття у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих 

її місцевостях надзвичайного стану, оголошення у разі необхідності окремих 

місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації (п. 21 ст. 106); 

утворення судів (п. 23 ст. 106) [138].  

За оновленою Конституцією України у разі дострокового припинення 

повноважень Президента України виконання його обов’язків покладалося на 

Голову Верховної Ради України, а не, як раніше, на Прем’єр-міністра України.  

Таким чином, унаслідок конституційної реформи Президент України 

позбавлявся дієвих важелів впливу на Верховну Раду та Кабінет Міністрів 

України. Значне звуження повноважень Президента України В. Ющенка у 

сфері виконавчої влади на користь Верховної Ради та Кабінету Міністрів, який 

вже не міг бути відправлений главою держави у відставку, мало наслідком 

різке загострення відносин між президентом, з одного боку, парламентом та 

урядом − з іншого, та незаконне дострокове припинення Президентом України 

В. Ющенком повноважень Верховної Ради у квітні 2007 року.  

Подальші зміни повноважень Президента України та закріплення його 

зміненого статусу диктувалися політичними подіями. У 2010 році 252 

парламентарі звернулися до Конституційного Суду з приводу встановлення 

відповідності Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 

8 грудня 2004 року № 2222-IV [138] Основному Закону. 30 вересня 2010 року 

Конституційний Суд прийняв рішення № 20-рп/2010, у якому зазначалося: “1. 

Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), 

Закон України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 

року № 2222-IV у зв'язку з порушенням конституційної процедури його 

розгляду та прийняття” [181]. Рішення Конституційного Суду поновлювало 

дію Конституції України у редакції 1996 року. Україна ставала президентсько-

парламентарною республікою. Відповідно повноваження глави держави 
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розширювалися. Так, визначальну роль у формуванні і функціонуванні 

Кабінету Міністрів України став відігравати Президент України, йому 

фактично підпорядкувався Кабінет Міністрів, тобто вся вертикаль виконавчої 

влади. 

Після парламентських виборів у жовтні 2012 року відбулося формування 

у Верховній Раді України більшості на основі фракції Партії регіонів. Це 

означало, що Президент України В. Янукович міг здійснювати вплив не лише 

на виконавчу владу, а й на законодавчу. Глава держави також мав 

безпосередній вплив на судову гілку влади, оскільки володів повноваженнями 

щодо призначення суддів строком на п’ять років (парламент обирав суддів 

безстроково).  

Після політичних подій у 2013-2014 років та “Революції Гідності” було 

ухвалено Закон України “Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України” від 21 лютого 2014 року № 742-VII [136]. Законом відновлювалася 

дія Законів України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 

2004 року № 2222-IV [138], від 1 лютого 2011 року № 2952-VI [142], від 19 

вересня 2013 року № 586-VII [143]. За конституційними змінами в Україні 

натомість президентсько-парламентарної відновлювалася парламентарно-

президентська форма республіканського правління. 

Законом України “Про внесення змін до Конституції України щодо 

проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів” від 1 лютого 2011 року № 2952-VI 

[142] передбачалося змінити у частині 5 статті 103 положення “Чергові вибори 

Президента України проводяться в останню неділю жовтня п’ятого року 

повноважень Президента України” (за Конституцією 1996 року) [79] та 

“Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю 

останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України” (згідно з 

Законом “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року) 
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[138] на “Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю 

березня п’ятого року повноважень Президента України” [142]. За законом 

продовжувався строк повноважень виборних органів державної влади та 

місцевого самоврядування з чотирьох до п’яти років і уточнювалися строки 

проведення чергових виборів до таких органів. 

25 травня 2014 року відбулися позачергові президентські вибори. 

П.Порошенко став Президентом України. Одним із перших кроків Президента 

України П. Порошенка у продовженні конституційної реформи в Україні було 

утворення Конституційної Комісії і підготовлення її робочою групою проекту 

Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)” [140]. 1 липня 2015 року даний законопроект був 

внесений Президентом України до Верховної Ради і зареєстрований за № 

2217а. 

Якщо за Конституцією України “Систему адміністративно-

територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, 

області, райони, міста, райони в містах, селища і села” (ч. 1, 2 ст. 133), то за 

законопроектом “Систему адміністративно-територіального устрою України 

складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони” 

(ч. 1, 2 ст. 133) [140].  

Згідно із законопроектом “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)” основні повноваження щодо місцевого 

самоврядування зосереджуються на базовому рівні у громади. Районна і 

обласна рада, як і за Конституцією України, визначаються “органами 

місцевого самоврядування, що відповідно представляють і реалізують спільні 

інтереси територіальних громад району, області” (ч. 7 ст. 140), але їхні 

повноваження обмежуються [140]. До повноважень територіальних громад 

належить: управління майном, що є комунальною власністю; затвердження та 

контроль за бюджетом відповідної громади; затвердження та контроль за 

програмами соціально-економічного та культурного розвитку; встановлення 
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місцевих податків і зборів; забезпечення реалізації результатів місцевих 

референдумів; утворення, реорганізація та ліквідація комунальних 

підприємств, організацій, установ; вирішення інших питань місцевого 

значення (ч. 1 ст. 143) [140]. 

Український дослідник В. Колюх зазначає, що децентралізація влади 

здійснюється за принципом “сильні громади – слабкі регіони”, обласні і 

районні ради крім права на формування власного виконавчого комітету 

конституційно від неї нічого додатково не отримують. Навпаки, вони 

втрачають повноваження затверджувати районні і обласні бюджети, які 

формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між 

територіальними громадами [55, с. 213]. 

Важливою складовою децентралізації є скасування інституту місцевих 

адміністрацій – обласних і районних, а також у містах Києві та Севастополі 

(відповідно – й скасування посад голів місцевих державних адміністрацій), 

створення виконавчих комітетів обласних і районних рад та запровадження 

інституту префектів. 

Відповідно до законопроекту зазначається: “Органами місцевого 

самоврядування громади є рада громади як представницький орган та 

виконавчі органи місцевого самоврядування громади. Виконавчі органи 

місцевого самоврядування громади є підконтрольними і підзвітними раді 

громади. Голова громади головує на засіданнях ради громади, очолює 

виконавчий орган місцевого самоврядування громади. Районна, обласна рада, 

їх виконавчі комітети є органами місцевого самоврядування, що відповідно 

представляють і реалізують спільні інтереси територіальних громад району, 

області. Статус голів громад, депутатів рад громад, районних, обласних рад, 

порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів місцевого 

самоврядування громади, виконавчих комітетів районних, обласних рад, обсяг 

їх повноважень визначається законом” (ч.4-8 ст. 140); “Виконавчу владу в 

районах і областях, у Києві та Севастополі здійснюють префекти. Особливості 
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здійснення виконавчої влади у Києві та Севастополі визначаються окремими 

законами. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням 

Кабінету Міністрів України Президент України. Префект є державним 

службовцем. Префект під час здійснення своїх повноважень відповідальний 

перед Президентом України, підзвітний та підконтрольний Кабінетові 

Міністрів України” (ст. 118) [140]. 

Префекти фактично мали бути представниками Президента України в 

адміністративно-територіальних одиницях. Те, що він призначатиме на посаду 

і звільнятиме їх за поданням Кабінету Міністрів, істотного впливу Президента 

України на них не обмежуватиме, оскільки вирішальну роль відіграє той, хто 

призначає і звільняє, а не той, хто пропонує. Про що, як зазначає український 

дослідник В. Колюх, наочно свідчить практика призначення на посаду і 

звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій – Президентом 

України за поданням Кабінету Міністрів України. Крім того, в разі належності 

Президента і Прем’єр-міністра до опозиційних одна щодо однієї політичних 

сил призначення чи звільнення префектів взагалі може бути заблоковане [55, 

с. 218]. 

Згідно з законопроектом префекти наділяються широкими 

повноваженнями: здійснюють нагляд за додержанням Конституції і законів 

України органами місцевого самоврядування; координують діяльністю 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснюють 

нагляд за додержанням ними Конституції і законів України; забезпечують 

виконання державних програм; спрямовують і організовують діяльність 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади та 

забезпечують їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах 

воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації (ч. 1,2 

ст. 119) [140]. 

Щодо відповідальності префектів перед Президентом України, їх 

підзвітності та підконтрольності Кабінетові Міністрові, у проекті Закону 
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України, передбачається скасування актів префектів у певних випадках як 

Президентом України, так і Кабінетом Міністрів. 

Повноваження Президента України щодо призначення на посаду та 

звільнення з посади префектів (за поданням Кабінету Міністрів), скасування 

виданих ним актів свідчать про досить сильні позиції глави держави в системі 

місцевої влади. Але ще більше їх посилюють передбачені законопроектом про 

конституційні зміни повноваження Президента України щодо зупинення і 

дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування, 

зупинення дії та скасування виданих ними актів, яких він не мав раніше. 

У законопроекті не вирішено ряд питань: не зазначено, чи 

підпорядковується префект району префекту області і які правові засоби 

впливу на префекта району має префект області. 

Проект закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)” містить також деякі уточнення щодо виборів органів 

місцевого самоврядування. Зокрема, передбачено, що строк повноважень 

голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної ради, обраних на 

чергових виборах, становить чотири роки (ч. 5 ст. 141) [140]. Такий строк 

неодноразово змінювався: в редакції Конституції України 1996 року [79] 

становив чотири роки; в редакції Закону України “Про внесення змін до 

Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-IV [138] – п’ять років; в 

редакції Закону України “Про внесення змін до Конституції України щодо 

проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів” від 1 лютого 2011 року № 2952-VІ 

[142] – п’ять років (дія обох законів була відновлена Законом України “Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України від 21 лютого 2014 

року № 742-VІІ [136]). Жодних пояснень щодо скорочення строку 

повноважень голів громад та депутатів місцевих рад з п’яти до чотирьох років 

у Пояснювальній записці до законопроекту немає. 
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Отже, відповідно до законопроекту “Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)” [140] Президент України наділявся 

широкими повноваженнями щодо впливу на місцеве самоврядування: мав 

право призначати на посаду та звільняти з посади за поданням Кабінету 

Міністрів України префектів; скасовував акти префектів із конституційно 

визначеного кола повноважень; зупиняв у визначених випадках дію актів 

місцевого самоврядування; тимчасово зупиняв повноваження голови громади, 

складу місцевої ради та призначав тимчасового державного уповноваженого; 

звертався з поданням до Верховної Ради України щодо дострокового 

припинення повноважень голови громади, місцевої ради та призначення їх 

позачергових виборів. Законопроект критично сприйняли народні депутати і 

його так, і не було прийнято парламентом. 

Виходячи з подальших результатів роботи Конституційної Комісії, в 

Основному Законі все ж таки відбулися зміни щодо децентралізації. Було 

прийнято Закони України “Про співробітництво територіальних громад” від 

2014 року [152], “Про добровільне об’єднання територіальних громад” від 

2015 року [146], Концепцію реформ місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади від 2014 року [153] та зміни до Бюджетного і 

Податкового кодексів. Перевагами децентралізації є: розширення кола 

суб’єктів територіальних громад; наданням їм автономного статусу і права 

самостійно розпоряджатися своїми фінансами; чітке розмежування 

повноважень держави і територіальних громад; створення свого власного 

виконавчого органу тощо.  

Наступним етапом конституційної реформи є схвалення у червні 2016 

року Верховною Радою Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України (про правосуддя)” [141]. Головне завдання судової реформи –

деполітизація та забезпечення незалежності судової влади. Розв’язується вона 

передусім через зміну порядку призначення на посаду судді. У законі 

зазначається: “Призначення на посаду судді здійснюється Президентом 
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України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому 

законом” (ч. 1 ст. 128), причому “Призначення на посаду судді здійснюється 

за конкурсом, крім випадків, визначених законом” (ч. 2 ст. 128) [141]. Згідно з 

чинними конституційними нормами “Перше призначення на посаду 

професійного судді строком на п’ять років здійснюється Президентом 

України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду Украйни, 

обираються Верховною Радою України безстроково в порядку, встановленому 

законом” (ч. 1 ст.128) [141]. Тобто, парламент усувається від призначення на 

посаду судді, що покликано сприяти деполітизації та забезпеченню 

незалежності судової влади. Згідно з іншими конституційними змінами щодо 

правосуддя передбачається: скасування випробувального терміну для суддів 

як засобу політичного тиску; ліквідація спеціалізованих судів і створення на 

їх основі підрозділів Верховного Суду України, що призведе до єдності 

судової гілки влади; створення нових інструментів для запобігання корупції в 

судовій системі (декларація доброчесності судді, підвищення заробітної 

плати) тощо. Докладний аналіз судової реформи виходить за межі даного 

дослідження. 

Весною 2019 року відбулися президентські вибори. Президентом України 

було обрано В. Зеленського. Обраний глава держави наділяється функціями та 

повноваженнями, які передбачені за парламентарно-президентської форми 

правління. Ця форма правління суттєво обмежує повноваження глави держави 

щодо формування і функціонування уряду, порівняно з президентсько-

парламентарної республіки. Однак за Президентом України зберігаються 

значні повноваження у сфері законодавчої (право звертатися із щорічними і 

позачерговими посланнями до парламенту, право призначати позачергові 

вибори до Верховної Ради, право розпускати парламент, право накладати вето 

на закони, право законодавчої ініціативи, право звертатися до 

Конституційного суду з приводу встановлення відповідності Основному 

Закону правових актів Верховної Ради), так і виконавчої (внесення до 
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Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України 

та Міністра закордонних справ України, призначення глав місцевих 

державних адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів України, зупинення 

дії актів уряду з мотивів їх неконституційності, скасовування рішень місцевих 

державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України) 

влади. 

Для того, щоб уникнути розширення президентських повноважень та 

забезпечити баланс у взаємовідносинах між гілками державної влади, як це 

було раніше, необхідно реформувати інститут президента в Україні. Як 

зазначає ряд вітчизняних науковців (С. Бостан [10], П. Мироненко [109], C. 

Серьогіна [167], В. Колюх [54]), це можливо при переході до запровадження 

парламентарної форми республіканського правління в Україні, яка передбачає 

обмеження конституційних повноважень Президента України. 

Так, П. Мироненко зазначає, що запровадження в Україні парламентарно-

президентської форми правління супроводжується суттєвими труднощами, 

оскільки така форма правління може реально функціонувати лише за умов 

існування сформованої і стабільної партійної системи. Змішана форма 

правління дає змогу підпорядкувати уряд законодавчій гілці влади, що 

передбачає інституційний розвиток в напрямі парламентарної форми 

правління з обов’язковим виробленням дієвих парламентських засобів 

контролю над урядом; інструментів впливу виконавчої влади на законодавчу, 

збереження пропорційної виборчої системи. При цьому слід пам’ятати, що  

жодна з форм правління не здатна повністю гарантувати стабільний та 

демократичний розвиток країни. Проте парламентарна форма 

республіканського правління передбачає таку інституційну організацію, яка 

здатна збалансувати повноваження всередині владного трикутника “президент 

– парламент – уряд” [109, с. 189-190]. 

С. Серьогіна наводить такі аргументи на користь щодо запровадження в 

Україні парламентарної республіки: 
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- це є ментально близьким українцям: саме такий устрій обрала 

Центральна Рада в 1917 році, та й раніше в державах, до складу яких входила 

Україна, за винятком Російської імперії та СРСР, не спостерігалися 

абсолютистські режими й тяжіння до надцентралізації (Київська Русь, Велике 

князівство Литовське, Річ Посполита); 

- нівелюється загроза встановленню диктатури; 

- зникає боротьба за президентський пост; 

- змішані форми республіканського правління, у т. ч. президентсько-

парламентарна, як засвідчила українська практика, породжують двовладдя й 

гостре протистояння не тільки гілок влади, але й у межах однієї – виконавчої; 

суто президентська чи суто парламентарна республіка може зняти ці 

протиріччя, але в сучасній українській політичній ситуації можливе прийняття 

тільки парламентарної республіки; 

- політична система стає більш демократичною [167, с. 696-697]. 

Як справедливо зазначає В. Колюх, запровадження парламентарної 

республіки сприяє подоланню в Україні дуалізму виконавчої влади шляхом 

обмеження повноважень Президента України щодо формування Кабінету 

Міністрів України і керівництва місцевими державними адміністраціями [54, 

с. 173].  

Перехід України до парламентарної форми правління, вважає С. Бостан, 

має два позитивні наслідки: 

- “слабкість” статусу президента як глави парламентарної держави не 

призведе до запеклої політичної боротьби, що відбувалася між основними 

кандидатами на президентських виборах й, по суті, зумовила розкол 

українського суспільства; 

- перенесення політичної боротьби між кандидатами на пост президента 

в парламент (або ж, як у Німеччині, до спеціальної виборчої колегії), з одного 

боку, не призвело б до розколу суспільства, а з іншого – дозволило б державі 

зекономити значні кошти, витрачені на вибори глави держави [10, с. 455]. 
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Але при всіх цих позитивних наслідках перехід до запровадження 

парламентарної форми правління в Україні можливе при розвинутій партійній 

системі, як, скажімо, у тій же Німеччині, та відповідного досвіду організації й 

функціонування державного механізму на основі гнучкого поділу влади, який 

передбачає тісну співпрацю гілок законодавчої і виконавчої влади [10, с. 455]. 

Отже, перехід до запровадження в Україні парламентарної форми 

правління, яка обмежуватиме конституційні повноваження Президента 

України, передбачає: послаблення права вето щодо прийнятих Верховною 

Радою України законів, яке може бути подоланим більшістю голосів від 

конституційного складу Верховної Ради України; контрасигнування більшості 

актів Президента України Прем’єр-міністром України та міністрами; 

призначення Верховною Радою Міністра оборони України і Міністра 

закордонних справ України за поданням не Президента України, а Прем’єр-

міністра України; обмеження права законодавчої ініціативи Президента 

України, тільки тими питаннями, які стосуються сфер національної безпеки, 

оборони і міжнародних відносин; призначення голів місцевих державних 

адміністрацій на посаду і звільнення з посади не Президентом України за 

поданням Кабінету Міністрів України, а Кабінетом Міністрів України за 

поданням Прем'єр-міністра України. 

Зазначене в даному розділі дисертації свідчить, що зміна конституційно-

правового статусу Президента України відбувається разом з трансформацією 

форми державного правління. Насамперед це пов’язано з тим, що Україна 

стала незалежною державою не так давно і її суспільство є перехідним, 

причому не тільки в економічному, соціальному, культурному, а й в 

загальнополітичному відношенні.  

Аналіз становлення інституту президента в Україні дозволяє зробити 

наступні висновки. 

Становлення інституту президента в Україні пов’язане з історією 

української державності. 5 липня 1991 року була введена посада Президента 
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України. Це призвело до конституційного закріплення принципу поділу 

державної влади і зміни форми державного правління. На зміну радянській 

республіці був запроваджений парламентарно-президентський різновид 

змішаної республіки. За конституційно-правовим статусом Президент 

України був главою держави і главою виконавчої влади, а парламент 

здійснював вирішальний вплив у процесі формування і функціонування уряду. 

Відразу після заснування поста глави держави та обрання Президентом 

України Л. Кравчука розпочалося політичне суперництво між ним та 

парламентом за владу, передусім за вплив на формування і діяльність уряду. 

Воно продовжувалось і за Президента України Л. Кучми. Результатом 

суперництва стало підписання 8 червня 1995 року Конституційного Договору 

між Верховною Радою України та Президентом України “Про основні засади 

організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні на період до прийняття нової Конституції України”. Це був 

компромісний документ, який посилював у державному механізмі позиції 

президента. Він ставав главою виконавчою влади, а Україна – фактично 

президентською республікою.  

Розширення Конституційним Договором повноважень Президента 

України щодо формування уряду і усунення парламенту від цього процесу 

призвело до ще більшого загострення відносин між ними. Компромісом між 

Президентом України та Верховною Радою стало прийняття парламентом 28 

червня 1996 року нової Конституції України, яка утвердила в державі 

президентсько-парламентарну форму правління. Значні повноваження 

отримали як Президент так і Верховна Рада. Конституція дещо розширила 

повноваження парламенту щодо формування уряду порівняно з 

Конституційним Договором. Крім того, Президент України вже не визнавався 

ні главою виконавчої влади, ні главою уряду. За ним зберігалась вирішальна 

роль у формуванні Кабінету Міністрів і водночас посилювалась політична 

відповідальність останнього перед главою держави. 
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Однак нова Конституція України все ж не розв’язала всіх проблем влади. 

Нею було передбачено не баланс, а скоріше конфліктність виконавчої та 

законодавчої влади, що негативно впливала на дієздатність держави.  

Виправити становище була покликана конституційна реформа 2004 року. 

Верховна Рада 8 грудня 2004 року ухвалила Закон України “Про внесення змін 

до Конституції України”. Відповідно до закону Україна з президентсько-

парламентарної республіки ставала парламентарно-президентською. 

Визначальну роль у формуванні і функціонуванні Кабінету Міністрів стала 

відігравати Верховна Рада. Вона стала призначати не тільки главу уряду, а й, 

за його поданням, інших членів Кабінету Міністрів (крім Міністра оборони і 

Міністра закордонних справ, які призначалися парламентом за поданням 

Президента України). 

За оновленою Конституцією глава держави позбавлявся дієвих важелів 

впливу на парламент та уряд. Значне звуження повноважень Президента 

України призвело до загострення відносин між президентом, з одного боку, 

парламентом та урядом − з іншого, та незаконного дострокового припинення 

Президентом України В. Ющенком повноважень Верховної Ради у квітні 2007 

року.  

Подальші зміни повноважень Президента України та закріплення його 

зміненого конституційно-правового статусу диктувалися політичними 

подіями 2010 року. Конституційний Суд України ухвалив у вересні 2010 року 

рішення про неконституційність Закону України “Про внесення змін до 

Конституції України” від 8 грудня 2004 року. Відповідно поновлювалася дія 

Конституції України у редакції 1996 року, за якою Україна ставала 

президентсько-парламентарною республікою. Передбачалося розширення 

повноважень Президента України щодо формування Кабінету Міністрів, 

тобто відбулося фактичне підпорядкування уряду, всієї вертикалі виконавчої 

влади главі держави.  
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Після політичних подій у листопаді 2013 року – лютому 2014 року й 

ухвалення Закону України “Про відновлення дії окремих положень 

Конституції України” від 21 лютого 2014 року, конституційно-правовий 

статус Президента зазнав суттєвих змін. За конституційними змінами Україна 

повернулася до парламентарно-президентської форми республіканського 

правління, яка суттєво обмежила повноваження глави держави щодо 

формування і функціонування уряду. Однак за Президентом України 

збереглися значні повноваження у сфері законодавчої (право звертатися із 

щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України, право 

призначати позачергові вибори до Верховної Ради України, право розпускати 

Верховну Раду України, право накладати вето на закони, право законодавчої 

ініціативи, право звертатися до Конституційного суду з приводу встановлення 

відповідності Основному Закону правових актів Верховної Ради), так і 

виконавчої (внесення до Верховної Ради України подання про призначення 

Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України, 

призначення глав місцевих державних адміністрацій за поданням Кабінету 

Міністрів України, зупинення дії актів уряду з мотивів їх неконституційності, 

скасовування рішень місцевих державних адміністрацій, що суперечать 

Конституції та законам України) влади. 

Таким чином, становлення інституту президента в Україні пов’язано з 

трансформацією форми державного правління: від статусу президента в 

президентській республіці (глава держави і глава виконавчої влади) до статусу 

президента в президентсько-парламентарній республіці (глава держави і 

фактичний глава виконавчої влади) через статус президента в парламентарно-

президентській республіці (глава держави і фактичний глава виконавчої 

влади) до встановлення, в перспективі, статусу президента в парламентарній 

республіці (глава держави). Перехід до запровадження в Україні 

парламентарної форми правління, яка обмежуватиме конституційні 

повноваження Президента України, передбачає: послаблення права вето щодо 
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прийнятих Верховною Радою України законів, яке може бути подоланим 

більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України; 

контрасигнування більшості актів Президента України Прем’єр-міністром 

України та міністрами; призначення Верховною Радою Міністра оборони 

України і Міністра закордонних справ України за поданням не Президента 

України, а Прем’єр-міністра України; обмеження права законодавчої 

ініціативи Президента України, тільки тими питаннями, які стосуються сфер 

національної безпеки, оборони і міжнародних відносин; призначення голів 

місцевих державних адміністрацій на посаду і звільнення з посади не 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, а Кабінетом 

Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз особливостей інституту президентства за президентської, 

парламентарної і змішаної форм республіканського правління, дає змогу 

зробити наступні висновки: 

1. Відмінність між поняттями “інститут президентства” та “інститут 

президента” полягає в тому, що перше поняття є сукупністю конституційних 

норм, що визначають місце і роль президента в системі органів державної 

влади у державах з республіканською формою правління, а друге – є системою 

конституційно-правових норм, що визначає статус президента в системі 

органів державної влади в окремо взятій країні. Поняття “інститут 

президентства” є ширшим за своїм змістом від поняття “інститут президента”, 

оскільки охоплює як загальні характеристики конституційного статусу 

президента як глави держави в різних країнах, так і статус президента в 

окремій країні. Дослідження інституту президента в конституціях країн має 

здійснюватися з урахуванням загальних характеристик інституту 

президентства. 

2. Інститут президентства виник наприкінці XVIII століття, саме у цей час 

почали з'являтися перші республіки. Процес його становлення в значній мірі 

залежав від специфіки соціально-економічного, політичного, культурного та 

правового розвитку кожної конкретної держави. Водночас утвердженню 

інституту президентства сприяли і деякі спільні закономірності суспільно-

правової еволюції – необхідність представництва держави як усередині країни, 

так і на міжнародній арені, та потреби в посиленні виконавчої влади. Вперше 

інститут президентства у сучасному його розумінні був оформлений 

Конституцією США 1787 року. Саме у США з’явився інститут президента як 

державно-правовий інститут та посада президента, яка об’єднала в одній особі 

главу держави і главу уряду. Інститут президента після його заснування у 

США почав поширюватися в усьому світі. Зокрема, інститут президента США 
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було запозичено спершу державами Південної Америки, а згодом – іншими 

державами Європи, Азії та Африки.  

3. Конституційно-правовий статус президента є частиною інституту 

президента. Конституційно-правовий статус президента – це сукупність 

закріплених в основному законі його функцій, повноважень і форм 

відповідальності, а інститут президента – це система конституційно-правових 

норм, що визначає статус президента в системі органів державної влади в 

окремо взятій країні. Незалежно від форми державного правління, 

формальних і реальних повноважень конституційний статус президента 

визначається низкою принципів, що відрізняють його від статусу інших вищих 

органів і посадових осіб держави. Такими є принципи незмінюваності, 

нейтральності, невідповідальності, недоторканості та несумісності. Одні з цих 

принципів закріплюються в конституціях безпосередньо, інші є похідними від 

них або випливають із конституційно закріплених функцій і повноважень 

глави держави. 

4. Для характеристики інституту президентства у системі вищих органів 

держави визначальною є форма державного правління. Інститут 

президентства наявний у президентській, парламентарній та змішаній 

(президентсько-парламентарній та парламентарно-президентській) 

республіках. Залежно від форми республіканського правління конституційно-

правовий статус президента різниться. У президентській республіці він є 

главою держави і главою виконавчої влади, у парламентарній республіці – 

главою держави, а в змішаній республіці – главою держави і фактично главою 

виконавчої влади. Також для президентських та змішаних республік 

характерним є домінування президента у системі вищих органів держави, тоді 

як для парламентарних республік президент хоча й має вагомий вплив на 

здійснення державної влади, однак не є в її системі домінуючим чинником. 

5. Щодо інституту президентства в президентській республіці, то його 

класичним варіантом є США. Президент США, на відміну від президентів 
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інших держав з президентською формою правління, обирається шляхом 

загальних виборів, що мають непрямий характер, - особливою колегією 

вибірників. Він наділяється широкими повноваженнями. Президент водночас 

є главою держави і главою виконавчої влади. Очолюючи виконавчу владу, він 

призначає міністрів та інших посадових осіб за номінальною участю Сенату. 

Також президент може звільнити будь-якого члена уряду. У сфері 

законодавчої влади президент має право скликати парламент на позачергові 

сесії; підписувати та оприлюднювати закони протягом десяти днів; накладати 

вето на законопроекти, яке може бути подолане кваліфікованою більшістю у 

2/3 голосів від складу парламенту; квазізаконодавча ініціатива (направлення 

послань з питань внутрішнього і зовнішнього становища держави); видавати 

власні нормативно-правові акти. У сфері судової влади президент має право 

на призначення суддів за згодою Сенату, на помилування, пом’якшення і 

скасування кримінальних покарань, визначених судом. У сфері 

зовнішньополітичної діяльності президент має право представляти державу у 

міжнародних відносинах, призначати та відкликати послів та інших 

дипломатичних представників, акредитувати і приймати дипломатичних 

представників інших держав, вести переговори і укладати міжнародні 

договори. Укладені главою держави міжнародні договори набувають чинності 

лише після ратифікації їх верхньою палатою парламенту, що приймається 

кваліфікаційною більшістю у 2/3 голосів сенаторів. У сферах національної 

безпеки та оборони держави президент є головнокомандувачем збройних сил. 

Він має право вводити надзвичайний стан у державі за згодою парламенту.  

Президентська республіка утвердилася також у більшості держав 

Латинської Америки, Азії та Африки, в деяких колишніх радянських 

республіках − Казахстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані. Інститут 

президента в цих державах має свої особливості, відмінні від класичної 

президентської республіки. Президент є главою держави і главою виконавчої 

влади. Він займає центральне місце в системі органів державної влади. 
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Особливістю інституту президента у цих державах є посилення владних 

повноважень глави держави за рахунок послаблення всіх інших державних 

інституцій. Тобто, прослідковується посилення авторитарних тенденцій у 

функціонуванні інституту президента. 

6. У парламентарних республіках обраний парламентом або утвореною 

на його основі колегією президент не відіграє істотної ролі у державному 

керівництві суспільством. Будучи главою держави, президент не є главою 

уряду й не входить до його складу. Він не має істотних повноважень, реальна 

виконавча влада належить сформованому парламентом уряду, який через 

інститут контрасигнатури контролює діяльність глави держави, а через 

парламентську більшість, на яку він спирається, - діяльність парламенту. Його 

функції полягають у представництві держави, інтеграції нації, уособленні 

державної єдності. Водночас до повноважень президентів у сфері виконавчої 

влади належить: формування уряду; відправлення у відставку уряду в цілому 

або окремого його члена, але, як правило, із санкції самого уряду; призначення 

або участь у таких призначеннях глав місцевих органів виконавчої влади; 

відзначення державними нагородами, присвоєння почесних і вищих 

військових звань. До повноважень президента у сфері законодавчої влади 

належить: скликання парламент на позачергові сесії; дострокове припинення 

повноважень парламенту або його нижньої палати; призначення членів 

верхньої палати парламенту; підписання та оприлюднення прийнятих 

парламентом законів; застосування слабкого вето щодо прийнятих 

парламентом законів; як правило, не має права законодавчої ініціативи, за 

винятком Латвії та Угорщини; видання власних нормативно-правових актів 

лише за згодою уряду, який несе за них відповідальність. У сфері судової 

влади президент має право на помилування, пом’якшення і скасування 

кримінальних покарань, визначених судом; оголошення амністії; призначення 

на судові чи вищі судові посади. До повноважень президента у сфері 

зовнішньополітичної діяльності держави належить: представництво держави 
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у міжнародних відносинах; призначення і відкликання послів та інших 

дипломатичних представників; акредитація і прийом дипломатичних 

представників інших держав; укладення і ратифікація міжнародних договорів 

або участь у цьому процесі. У сферах національної безпеки та оборони 

держави президенти за своїм статусом є верховними головнокомандувачами 

збройних сил. До їх повноважень належить право оголошувати стан війни і 

укладати мир, яке зазвичай реалізується за участю парламенту. Отже, 

президент у парламентарній республіці зовсім не обов’язково повинен 

розглядатися як виключно номінальний глава держави. Досить часто він 

відіграє роль своєрідного резервного інструмента політичної системи, який 

активізується і розкривається за умов кризи і нестабільності. 

7. За змішаної форми республіканського правління інститут 

президентства відокремлений від виконавчої влади. Глава держави координує 

дії органів державної влади та за необхідності виступає примирювачем 

(арбітром) між ними. У змішаних республіках наявний дуалізм виконавчої 

влади, який полягає у конституційному розподілі повноважень зі здійснення 

виконавчої влади між двома центрами влади – президентом та урядом, 

очолюваним прем’єр-міністром. Всенародно обраний президент і за такої 

форми правління наділяється широкими повноваженнями, що дозволяють 

йому впливати на політику уряду. Він є главою держави, але, як правило, не є 

главою уряду. У сфері виконавчої влади президент бере участь у формуванні 

уряду. У змішаних республіках повноваження президента щодо формування 

уряду тяжіють до відповідних повноважень глави держави у президентській 

республіці (президентсько-парламентарна республіка) або президента 

парламентарної республіки (парламентарно-президентська республіка). За 

будь-якого різновиду змішаної республіки роль парламенту у формуванні 

президентом уряду є більш значною, ніж у президентській республіці. До 

інших конституційних повноважень президентів у сфері виконавчої влади 

належить: відправлення уряду в цілому або окремих його членів у відставку; 
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призначення глав місцевих органів виконавчої влади; керівництво органами 

виконавчої влади; відзначення державними нагородами, присвоєння почесних 

і вищих військових звань. До повноважень президента у сфері законодавчої 

влади належить: скликання та закриття чергових та позачергових сесій 

парламенту; розпуск парламенту; промульгація; застосування вето щодо 

прийнятих парламентом законів; законодавча ініціатива; видання власних 

нормативно-правових актів. У сфері судової влади президент має право на 

помилування, оголошення амністії, призначення на судові чи вищі судові 

посади. У сфері зовнішньополітичної діяльності президент представляє 

державу у міжнародних відносинах. Він також має право вести переговори та 

укладати міжнародні договори, призначати і відкликати послів та інших 

дипломатичних представників держави в інших державах і при міжнародних 

організаціях, приймати вірчі і відкличні грамоти дипломатичних 

представників іноземних держав. У сферах національної безпеки та оборони 

держави президенти за своїм статусом є верховними головнокомандувачами 

збройних сил. До їх повноважень належить головувати у вищих органах 

національної безпеки і оборони, призначати на посади та звільняти з посад 

вище командування збройних сил, вводити в країні або в окремих її 

місцевостях воєнний стан, оголошувати загальну або часткову мобілізацію. 

8. Основними відмінностями інституту президентства за різних форм 

республіканського правління є: майже в усіх президентських і змішаних 

республіках президент обирається шляхом загальних і прямих виборів, а в 

парламентарній республіці – парламентом або утвореною на його основі 

колегією вибірників; за змішаної форми правління уряд формується спільно 

президентом і парламентом за переважання когось одного із них, а у 

парламентарній республіці – парламентом за номінальної участі президента, у 

президентській республіці – президентом за номінальної участі парламенту; у 

змішаній республіці наявна подвійна політична відповідальність уряду – перед 

президентом і парламентом, а в парламентарній республіці існує лише 
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політична відповідальність уряду перед президентом, у президентській 

республіці – взагалі відсутня; у парламентарній республіці, так само, як і в 

змішаній республіці, президент наділяється правом дострокового припинення 

повноважень парламенту, а в класичній президентській республіці (США) 

глава держави позбавляється даного права, хоча у державах Латинської 

Америки, Азії, Африки та деяких колишніх пострадянських державах із 

президентською формою правління (Казахстані, Туркменістані), він таке 

право має; президент володіє правом законодавчої ініціативи лише у деяких 

державах Центральної і Східної Європи, а також колишніх радянських 

республік, що обрали змішану форму правління, а в парламентарній та 

класичній президентській республіках президент не має права законодавчої 

ініціативи, але у деяких президентських республіках (Казахстані, 

Туркменістані) він таким правом наділений; у президентській республіці, так 

само, як і в змішаній республіці, відсутній інститут контрасигнатури або його 

формальний характер, а у парламентарній республіці він наявний. Головною 

відмінністю інституту президентства у змішаній республіці є дуалізм 

виконавчої влади, який полягає у конституційному розподілі повноважень зі 

здійснення виконавчої влади між двома центрами влади – президентом та 

урядом, очолюваним прем’єр-міністром, на відміну від парламентарної 

республіки, де президент наділяється незначними повноваженнями у сфері 

виконавчої влади, та на відміну від президентської республіки, де він − глава 

виконавчої влади.  

9. Особливості формування та функціонування інституту президента в 

Україні пов’язані з трансформацією форми державного правління. Після 

введення у липні 1991 році інституту президента в Україні був запроваджений 

парламентарно-президентський різновид змішаної республіки. За 

конституційним статусом президент був главою держави (після 

конституційних змін у 1992 році він ставав ще й главою виконавчої влади), а 

парламент мав вирішальний вплив у процесі формування і функціонування 
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уряду. 8 червня 1995 року парламент прийняв Конституційний Договір між 

Верховною Радою та Президентом України “Про основні засади організації та 

функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на 

період до прийняття нової Конституції України”. Це був компромісний 

документ, який посилював у державному механізмі позиції президента. Він 

ставав главою виконавчою влади і наділявся широкими повноваженнями щодо 

уряду, а Україна – фактично президентською республікою. У 1996 році 

Україна стає президентсько-парламентарною республікою після прийняття 

парламентом Конституції України. Президент України вже не визнавався ні 

главою виконавчої влади, ні главою уряду. За ним зберігалась вирішальна роль 

у формуванні Кабінету Міністрів і водночас посилювалась політична 

відповідальність останнього перед главою держави. Після конституційних 

змін від 8 грудня 2004 року Україна стала парламентарно-президентською 

республікою з розширенням повноважень Верховної Ради щодо формування і 

функціонування уряду. У 2010 році Конституційний Суд визнав зміни до 

Основного Закону від 8 грудня 2004 року неконституційними. Відповідно 

поновлювалася дія Конституції України у редакції 1996 року. Україна ставала 

президентсько-парламентарною республікою, з розширеними 

повноваженнями президента щодо функціонування Кабінету Міністрів 

України. Після політичних подій у 2013-2014 років відновлюється дія 

конституційної реформи 2004 року. За конституційними змінами Україна 

повернулася до парламентарно-президентської форми республіканського 

правління, яка суттєво обмежила повноваження глави держави щодо 

формування і функціонування уряду. Однак за Президентом України 

збереглися значні повноваження у сфері законодавчої (право звертатися із 

щорічними і позачерговими посланнями до парламенту, право призначати 

позачергові вибори до Верховної Ради, право розпускати парламент, право 

накладати вето на закони, право законодавчої ініціативи, право звертатися до 

Конституційного суду з приводу встановлення відповідності Основному 
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Закону правових актів Верховної Ради), так і виконавчої (внесення до 

Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України 

та Міністра закордонних справ України, призначення глав місцевих 

державних адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів України, зупинення 

дії актів уряду з мотивів їх неконституційності, скасовування рішень місцевих 

державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України) 

влади. 

10. Становлення інституту президента в Україні, який здатний 

координувати дію органів державної влади та за необхідності бути 

примирювачем (арбітром) між ними, можливе лише при переході до 

парламентарної республіки. Перехід до запровадження в Україні 

парламентарної форми правління, яка обмежуватиме конституційні 

повноваження Президента України, передбачає: послаблення права вето щодо 

прийнятих Верховною Радою України законів, яке може бути подоланим 

більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України; 

контрасигнування більшості актів Президента України Прем’єр-міністром 

України та міністрами; призначення Верховною Радою Міністра оборони 

України і Міністра закордонних справ України за поданням не Президента 

України, а Прем’єр-міністра України; обмеження права законодавчої 

ініціативи Президента України, тільки тими питаннями, які стосуються сфер 

національної безпеки, оборони і міжнародних відносин; призначення голів 

місцевих державних адміністрацій на посаду і звільнення з посади не 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, а Кабінетом 

Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. 
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