
Семінарське заняття 7.  

Тема 2.5. Глава держави в зарубіжних країнах. 

Навчальна мета: розкрити зміст інституту глави держави в зарубіжних країнах; 

визначити специфіку повноважень та відповідальності глави держави залежно від 

форми правління; охарактеризувати процедуру імпічменту як способу відсторонення 

від влади глави держави.   

План 

1.Інститут глави держави в зарубіжних країнах. 

2.Повноваження і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних країнах. 

3.Повноваження глави держави в зарубіжних країнах. 

4.Конституційна та судова відповідальність глави держави. Імпічмент. 

Ключові поняття: глава держави, президент, монарх, салічна система наслідування, 

кастильська система наслідування, австрійська система наслідування, «виборна» 

монархія, повноваження глави уряду, інститут «вето», інаугурація, конституційно-

правова відповідальність, властивість безвідповідальності, інститут контрасигнатури, 

імпічмент. 

Теми рефератів 

1. Відносини глави держави з парламентом і урядом  зарубіжних країнах. 

2. Основні системи престолонаслідування в зарубіжних країнах. 

3. Практика застосування процедури імпічменту в зарубіжних країнах. 

4. Імператор в системі державного права Японії. 

5. Роль монарха в політичній системі Великобританії. 

6. Порівняльна характеристика порядку заміщення поста глави держави в сучасних 

монархіях та республіках. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності  

1.Дайте узагальнене визначення глави держави. 

2.Де і коли вперше запроваджено інститут президентства? 

3.В якій країні функції глави держави виконує колегіальний орган? 

4.Прокоментуйте особливості правового становища монарха і президента. 

5.Які цензи застосовуються до кандидатів у президенти в зарубіжних країнах? 

6.Визначте основні групи повноважень глави держави в зарубіжних країнах. 

7.Які повноваження глави держави в судовій сфері? 

8.За яких обставин запроваджується процедура імпічменту? 

Література: 

7, с. 255 - 292 

8, с. 141 – 156 

9, с. 191 - 228 

Методичні рекомендації: 

Розкриваючи перше питання варто дати узагальнену характеристику інституту 

глави держави, визначити правовий і фактичний статус глави держави в зарубіжних 

країнах. Слід підкреслити, що глава держави є істотним важелем у механізмі 

державного управління суспільства зарубіжних країн. Він ніби вивершує всю систему 

органів влади й управління, і юридично йому в цій системі належить першорядне місце. 

У більшості зарубіжних країн функції глави держави доручаються одноособовому 

органу. Залежно від форми правління – це або президент, або монарх. Народи, які 

живуть у державах з монархічною формою правління, називають себе підданими його 

величності короля, імператора, шейха, народи, які живуть в країнах з 



республіканськими формами правління, - громадянами. Інститут президента держави 

вперше було запроваджено у США в ХVІІІ ст. 

Винятковим є виконання функцій глави держави колегіальним органом – у 

Швейцарії функції глави держави згідно з чинною Конституцією 1999 року виконує 

Федеральна рада, яка є одночасно й урядом країни. 

Залежно від прийнятої форми державного правління конституційні визначення 

глави держави як арбітра або (та) гаранта можуть бути відмінними за призначенням і 

мати різні наслідки за їх реалізацією. В юридичній науці відповідні визначення глави 

держави нерідко характеризуються як свідчення особливого місця президента у 

державному механізмі, його функціонуванні поза чи навіть над «розподіленими 

владами». Прибічники такого підходу нерідко стверджують про існування 

президентської влади – сфери влади, не передбаченої класичною теорією розподілу 

влад. 

Державне право зарубіжних країн розглядає звичайно главу держави як носія 

вищої виконавчої влади, а також як представника держави у сфері міжнародних 

відносин. 

 

Друге питання вивчається студентами самостійно. В ході його підготовки слід 

усвідомити, що між тими значними повноваженнями, якими наділяється глава 

держави конституцією, і тією реальною роллю, яку він відіграє у суспільно-

політичному житті конкретної країни, нерідко існує розрив. Це залежить від 

багатьох чинників, насамперед від форми правління, політичного режиму і соціально-

політичного становища в країні, від історичного етапу і рівня соціально-економічного 

розвитку країни, від того становища, яке займає глава держави у діловому світі своєї 

країни, а у президентів – й від порядку їх обрання. 

Слід зауважити, що більш широкими і реальними повноваженнями володіє глава 

держави тієї країни, де він одночасно є носієм виконавчої влади і очолює уряд (США, 

Франція, Чехія). В меншій мірі помітний його вплив на формування державної політики 

у парламентських монархіях (Великобританія, Японія) і парламентських республіках 

(Німеччина, Італія, Угорщина).  

Особливості правового становища монарха, на відміну від президента: 

- влада монарха юридично вважається незалежною від будь-якої іншої влади, 

органу чи виборчого корпусу; він владарює безстроково (обмежено чи 

абсолютно) за власним правом і вважається джерелом усієї державної влади у 

країні; 

- влада монарха спадкова й переходить від одного представника царюючої династії 

до другого за встановленим законом порядком (салічна (агналітична) система 

наслідування – владу наслідують лише чоловіки – Японія; кастильстка 

(когнатична) – перевага чоловікам, хоча допускаються і жінки; австрійська 

(змішана) – жінки можуть наслідувати лише за умови відсутності претендентів 

чоловічої статі на престол). 

В сучасному світі виділяють «виборну» монархію. Згідно Конституції Малайзії 

1957 року глава держави обирається на 5 років із султанів 9 штатів (у Федерації 13 

штатів, з яких 9 очолюють султани-наступники). Шейха ОАЕ обирає на 5 років 

Верховна рада емірів. 



Монарх, на відміну від президента, володіє рядом прав і прерогатив – зовнішні 

атрибути монаршої влади (право на титул, особливу назву, особлива форма звертання, 

право на утримання двору), абсолютне вето.    

Президент – виборна і строкова посада. Зазвичай президентів обирають згідно з 

конституцією на строк від 4 до 7 років (на 4 роки – у США, Колумбії, на 5 років – у 

Німеччині, Болгарії, Індії, Чехії, на 6 років – в Австрії, Фінляндії, на 7 років – в Італії). 

У більшості конституцій визначено вимоги, адресовані кандидатам у президенти, тобто 

цензи щодо пасивного виборчого права на президентських виборах. Об’єктивною за 

характером вимогою є наявність відповідного громадянства. У Вірменії кандидати у 

президента мають перебувати у статусі громадянина 10 років до дня виборів, в 

Аргентині – 6 років, в Греції – 5 років. У багатьох країнах розглядувана вимога 

передбачає наявність громадянства за народженням (Естонія, Казахстан). Ценз осілості 

як вимога до кандидата на посаду президента передбачена у постарадянських країнах, 

в Албанії, Болгарії, Монголії, на Філіппінах. В окремих пострадянських країнах 

встановлена вимога до кандидатів у президенти володіти державною мовою (Казахстан, 

Молдова, Узбекистан). 

У більшості країн до кандидатів у президенти застосовується віковий ценз – США, 

пострадянські країни – 35 років, країни Латинської Америки – 30 років, Нікарагуа – 25 

років, Монголія, Сінгапур – 45 років, Італія – 50 років. Також встановлена вікова межа 

здійснення повноважень президента – Гамбія, Киргизстан – 65 років, Габон, Бенін, 

Туркменістан – 70 років, Екваторіальна Гвінея – 75 років. 

В Азербайджані та Туреччині застережено освітній ценз (наявність вищої освіти), 

в Аргентині – майновий ценз. Іноді визначається етнічне походження кандидатів у 

президенти – в Сирії президентом може бути лише «сирійський араб», в Туркменістані 

– «громадянин з числа туркмен».  

Способи обрання президентів у зарубіжних країнах: 

- прямі вибори (Франція, Австрія, Болгарія); 

- посередні вибори (США); 

- внутрішньопарламентські вибори (Австрія, Ірландія). 

 

Третє питання винесене на самостійне опрацювання студентами. При цьому 

необхідно охарактеризувати групи повноважень глави держави - у сфері управління 

і формування уряду, у законодавчій галузі, у сфері зовнішньої політики, у судовій 

галузі, надзвичайні повноваження. 

Глава держави як одноособовий носій влади щодо управління країною здійснює 

свою розпорядчо-виконавчу діяльність щодо впровадження у життя економічного та 

політичного курсу, законів, спираючись на урядові структури й адміністративний 

апарат держави. У президентських республіках, дуалістичних і абсолютних монархіях 

глава держави фактично особисто формує уряд. 

Участь глави держави у формуванні уряду парламентарних республік і 

парламентарних монархій має суто номінальний характер, оскільки останній 

формується і очолюється лідером партії більшості нижньої палати парламенту. 

У напівпрезидентській республіці глава держави особисто призначає прем’єр-

міністра, а за його поданням членів уряду. 

В управлінні країною глави держав спираються на широкий адміністративний 

апарат, очолюваний найбільшими прибічниками і довіреними особами. 



Глави держав наділені широкою регламентарною владою. Видані ними нормативні 

акти повинні мати підзаконний характер і загальнообов’язкову силу на всій території 

країни. 

Повноваження глави держави у законодавчій галузі стосуються як законодавчої 

ініціативи й утвердження законопроектів, так і промульгування (опублікування в 

офіційному виданні) законів. Один із найбільш ефективних способів впливу глави 

держави на законодавчий процес – інститут «вето». Вето (лат. veto - забороняю) – 

прерогатива глави держави відмовити у підписанні законопроекту. 

Види вето: 

- абсолютне (монархічні держави, виключення - Норвегія); 

- відкладальне, або суспензивне (президентів); 

- вибіркове (Аргентина, Мексика, Франція); 

- «кишенькове» (США).  

Зовнішньополітичні повноваження глави держави дуже широкі і різноманітні: 

- верховне представництво країни у міжнародних відносинах; 

- право ведення міжнародних переговорів; 

- укладення міжнародних договорів і угод; 

- призначення і прийом послів, посланців та інших дипломатичних представників; 

- за санкцією парламенту йому надане право оголошення війни та укладення миру. 

Повноваження глави держави у судовій сфері – право помилування, 

пом’якшення або заміни покарання, право амністії, призначення суддів. 

Главі держави надане право нагороджувати орденами, медалями та іншими 

відзнаками, право присвоювати почесні звання та титули. Йому належить найперше 

місце у церемоніях і святах. 

Глава держави проголошується конституціями зарубіжних країн головою або 

головнокомандувачем Збройних Сил країни. 

За умов стихійного лиха або під час соціальних вибухів главі держави надане право 

на введення у країні або на частині її території надзвичайного стану. 

В ході формулювання відповіді слід дійти висновку, що глава держави наділяється 

згідно з нормами державного права зарубіжних країн досить широкими 

повноваженнями, особливо у президентських і напівпрезидентських республіках і 

дуалістичних монархіях. У парламентарних державах їх повноваження менш широкі й 

обмежуються активною урядовою діяльністю. 

 

В межах четвертого питання аналізується конституційна та судова 

відповідальність глави держави в зарубіжних країнах, зокрема процедура імпічменту. 

Новообраний президент складає присягу перед вступом на посаду. У більшості країн це 

відбувається перед парламентом або на засіданні парламенту. Існують інші порядки 

складання присяги – у Молдові президент присягає перед парламентом та 

конституційним судом, в Ірландії – у присутності членів парламенту, суддів верховного 

суду та інших посадових осіб, у деяких англомовних країнах – перед головою або всім 

складом найвищого суду загальної юрисдикції. В Білорусі, Вірменії, Казахстані, 

Киргизстані, Росії президент складає присягу народу. 

Складання присяги нерідко визначається елементом процедури інаугурації, тобто 

проголошення відповідної особи главою держави. 



Про юридичну (конституційно-правову) відповідальність за порушення 

присяги йдеться тоді, коли в конституції передбачено, що президент може бути 

усунений з посади за порушення присяги або за порушення конституції.  

У багатьох конституціях передбачені обмеження щодо переобрання однієї і тієї 

самої особи на посаду президента. До початку Другої Світової війни дотримувалися 

звичая «двох строків одного президента». В Гондурасі, Кореї, Мексиці неможливе 

переобрання на посаду президента. Одна й та сама особа не може бути обрана 

президентом більше ніж двічі в Албанії, Алжирі, Афганістані, Польщі, Румунії, Греції. 

В Бразилії, Гватемалі, Лівані, Уругваї обрана президентом особа не може балотуватись 

на наступних президентських виборах, що не виключає можливість її переобрання через 

строк. У більшості пострадянських країн, в Австрії, Ізраїлі, Ірані, ПАР, Франції, 

Фінляндії, Чехії одна й та сама особа не може бути президентом більше ніж два строки 

підряд.  

Державне право зарубіжних країн наділило главу держави властивістю 

безвідповідальності за його діяльність. Монарх не несе парламентської (тобто 

політичної) відповідальності за свої дії довічно, президент – на строк свого обрання. У 

парламентарних монархіях і парламентарних республіках це обгрунтовується тим, що 

глава держави діє за порадами своїх міністрів, які й несуть відповідальність за неї – 

інститут контрасигнатури (з лат. сontra – проти, signare  - підпис). Будь-який акт, що 

виходить від глави держави, набуває юридичної сили лише тоді, коли отримує скріпу 

(підпис - контрасигнатуру) відповідного міністра. 

Виключенням із загального правила про безвідповідальність глави держави за дії 

щодо виконання ним своїх функцій, є три випадки, коли його можна буде судити в 

порядку окремої процедури – імпічменту (державна зрада, навмисне порушення 

Конституції і законів, хабарництво). У дослівному перекладі з англійської – брати під 

сумнів, притягувати до суду. Імпічмент як процедура притягнення до відповідальності 

й суду над вищими державними особами з’явився у Великобританії наприкінці ХІV ст. 

У сучасних умовах це складна процедура, яка складається з кількох стадій – порушення 

справи, притягнення до кримінальної відповідальності й суду над главою держави. 

Найбільш чітко процедура імпічменту розроблена конституційним правом США.  

Імпічмент щодо глави держави лише за формою можна вважати судовим 

процесом, це політичний процес, метою якого є усунення президента з посади й 

позбавлення його права обіймати і виконувати будь-яку почесну, відповідальну або 

сплачувану посаду. 
 


