
  Тема: Глава держави в зарубіжних країнах 
План 

1. Поняття інституту глави держави.  

2. Порядок заміщення поста глави держави в монархіях і республіках. 

3. Повноваження глави держави 

Самостійна робота 

1.Правовий і фактичний статус глави держави. Конституційна і судова  відповідальність глави держави в 

зарубіжних країнах. 

Шановні студенти, рекомендую переглянути відео за цією темою за 

 наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmY0MqSl_K8 

 https://www.youtube.com/watch?v=sjmGB6dCllQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=cmbvUsq3Qys 

1. Поняття інституту глави держави.  
Під главою держави прийнято розуміти конституційний орган і одночасно вищу посадову особу, яка 

посідає, як правило, юридично вище місце в ієрархії державних інститутів і яке здійснює верховне 

представництво країни у внутрішньополітичному житті і у відносинах з іншими державами. 

У сучасних державах конституційно-правовий інститут глави держави звичайно складається з норм, 
які визначають місце і роль глави держави у державному механізмі та його взаємовідносини з іншими 

органами держави; передбачають можливу відповідальність глави держави за державну зраду і порушення 

конституції; закріплюють повноваження глави держави. Внесені до конституції, вони, як правило, 
конкретизуються поточним законодавством (у Мексиці, наприклад, конституційні положення, що регулюють 

діяльність президента, конкретизуються законом про федеральну публічну адміністрацію 1976 р.).  

Глава держави – це посадова особа чи орган, який займає верховне місце в системі органів держави, є 
найвищим представником країни на її території та поза її межами, символ єдності нації і держави. 

Тобто це конституційний орган і одночасно вища посадова особа, яка здійснює верховне 

представництво держави у міжнародних відносинах і внутрішньополітичному житті країни. 

В системі вищих органів державної влади глава держави займає провідне місце, оскільки він очолює 
всю державну систему і має широкі повноваження. Тобто глава держави очолює і представляє державу. 

 Конституційно-правовий статус глави держави залежить від форми правління і характеру політичного 

режиму в тій чи іншій державі.  
Навіть в країнах з однією і тою ж формою правління політична роль і об’єм повноважень глави держави 

можуть серйозно відрізнятися. 

Глава держави може очолювати виконавчу владу (США, Єгипет), бути частиною представницького 

органу (Великобританія, Індія) та не належати до жодної із гілок влади (Німеччина, Італія). 
Глава держави може бути символом державності (Японія), владним арбітром по відношенню до інших 

інститутів держави (Франція) та одноособовим повновладним главою (Оман, Саудівська Аравія). 

 В якості глави держави можуть виступати: 
a. Спадковий монарх (король, цар, імператор, султан, шах, герцог, великий герцог і т.д.) 

- у країнах з монархічною формою правління; 

- монарх має право на особливий титул, кий носить лише одна особа в державі, право на особливі ритуали і 
титули влади, право на утримання з бюджету, в тому числі на утримання свого королівського двору, в 

багатьох країнах монархи не платять податків;  

- влада монарха юридично вважається непохідною від будь-якого іншого органу; 

- монарх здійснює свою державну владу за власним правом і вважається джерелом всієї державної влади 
(суверен); 

- ця прерогатива монарха пронизує все державне управління, тобто, жоден акт державної влади не 

здійснюється проти або мимо влади монарха; 
- в деяких країнах монарх фактично обмежений у здійсненні влади в державі, це зокрема стосується 

парламентських монархій, тобто монарх є лише символом держави, який не має реальних повноважень; 

- рідко, але зустрічаються інститути виборного монарха, який обирається на певний строк (Малайзія, ОАЕ). 
2. 2.  Виборний президент 

- Це є посадова особа, яка законно обіймає цю посаду протягом певного терміну, обрана на прямих чи 

непрямих виборах; 

- На пост глави держави може бути обраним будь-який громадянин, який відповідає встановленим в 
конституції і законі вимогам; 

- Відомий інститут пожиттєвого президентства, але це виняток із загального правила. 

3. Колегіальний орган 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmY0MqSl_K8
https://www.youtube.com/watch?v=sjmGB6dCllQ
https://www.youtube.com/watch?v=cmbvUsq3Qys


- Главою держави може бути не лише одна особа, оскільки, наприклад у Швейцарії функції глави держави і 
уряду здійснює Федеральна Рада Швейцарії, яка складається із 7 чоловік, які обираються на 4 роки. Головує 

на Федеральних зборах Швейцарії Президент, який обирається з числа 7-ми членів Федеральної Ради на 1 рік. 

4. Глава держави за сумісництвом 

- Таку функцію виконує, наприклад, глава уряду в – прем’єр-міністр в землях ФРН. 

5. Генерал губернатор  

- Прерогативи глави держави можуть здійснюватися посадовими особами, які діють від імені монарха в 

одній із держав, що входять в унію (наприклад в Австралії, Новій Зеландії, які утворюють унію із 
Великобританією, ці функції виконує генерал-губернатор і лейтенант-губернатор, які призначаються 

монархом за рішенням парламенту кожної із цих держав); 

- Тобто він представляє монарха і, таким чином, «ніби являється» главою держави з певними 
застереженнями. 

6. Узурпатор 

- Особо, яка здійснює функції глави держави без правових на це основ чи в силу свавільних основ; 

- Як правило ними виступають військові, які очолюють військовий переворот та проголошують себе 
верховним начальником, главою держави ... 

7. Племінний вождь 

- Є главою держави легально, за традицією народу. 
 Функції глави держави при спадкуванні престолу чи під час тимчасової недієздатності монарха 

можуть бути передані регенту чи регентській раді. 

Істотним важелем у механізмі державного управління суспільства зарубіжних країн є глава держави. 
Він начебто 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. Щодо народів, які живуть у державах з 

монархічною формою правління, то вони називають себе підданими його величності короля, імператора, 
шейха і т. ін., а з республіканською - громадянами. 

Винятковим є виконання функції глави держави колегіальним органом. Так, у Швейцарії функції глави 

держави згідно з чинною Конституцією 1999 р. виконує Федеральна рада, яка одночасно є й урядом країни. 
Молоді національні держави, що утворилися в ході національно-визвольних революцій і після розпаду 

колоніальної системи, також сприйняли інститут одноособового глави держави (Індія, Єгипет, Конго та ін.). 

У постсоціалістичних країнах також конституційним правом закріплений інститут одноособового 

глави держави (Болгарія, Чехія, Польща та ін.). 
Державне право зарубіжних країн розглядає главу держави як носія вищої виконавчої влади, а також 

як вищого представника держави у сфері міжнародних відносин. Так, ст. II (розд. 1) Конституції США 1787 p. 

говорить: “Виконавча влада здійснюється Президентом Сполучених Штатів Америки...”. Про широкі владні 
повноваження глави держави свідчить і Конституція Іспанії 1978 р., у ст. 56 якої записано: “Король є главою 

Іспанської держави, символом її єдності й сталості. Він є гарантом правильного функціонування державних 

інститутів; здійснює вище представництво Іспанії у міжнародних відносинах, особливо з націями, з якими 
вона пов'язана історично, а також здійснює функції, надані йому Конституцією і Законом”. 

Однак між тими значними повноваженнями, якими наділяє главу держави Конституція, і тією 

реальною роллю, яку він відіграє у суспільно-політичному житті конкретної країни, нерідко існує розрив. 

Останній залежить від багатьох чинників, насамперед, від форми правління, політичного режиму і соціально-
політичного становища у країні, від історичного етапу й 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.  
Більш широкими і реальними владними повноваженнями володіє глава держави тієї країни, де він 

одночасно є носієм виконавчої влади і очолює уряд (США, Франція, Чехія). Дещо меншою мірою помітний 

його вплив на формування державної політики у парламентарних монархіях (Великобританія, Японія) і 
парламентарних республіках (Німеччина, Італія, Угорщина). Але не можна дану тезу розглядати як 

обов'язкову закономірність, тому що на різних етапах історичного й соціально-економічного розвитку 

зарубіжних держав, залежно від мінливих методів здійснення влади, один із згаданих вище чинників може 

мати вирішальне значення, а інші можуть виявлятися у згладженій формі. Так, у сучасній Іспанії, яка за 
формою правління є парламентарною монархією, глава держави - король Хуан Карлос І - посідає вельми 

помітне місце у вирішенні соціально-економічних і політичних проблем країни. 

Інститут глави держави своєю появою зобов'язаний абсолютній монархії, хоча є суто буржуазним. У 
тих зарубіжних країнах, де буржуазія у боротьбі за владу була достатньо організована, згуртована й сильна, де 

вона досягала перемоги над аристократичною феодальною знаттю, буржуазно-демократичні революції 

завершувалися, як правило, поваленням монархів, їх відправленням на ешафот, встановленням 

демократичнішої республіканської форми правління на чолі з главою держави, який обирався. Навпаки, у 
країнах, де буржуазії не вдавалося через свою слабкість остаточно перемогти феодальну аристократію, де 



вона була змушена йти на компроміс із силами, що прийшли до влади, цей компроміс завершувався 
збереженням старого феодального інститу-монарха (так було, наприклад, у Великобританії, Скандинавських 

країнах і т. ін.). 

Щоправда, сучасні монархії - далеко не ті, якими вони були за середньовіччя. У багатьох монархічних 

державах під впливом демократичних сил монархи згідно з нормами конституцій були позбавлені своїх 
великих прерогатив і за ними залишилися в основному представницькі та церемоніальні функції. 

Видатний фахівець правової системи Японії Цунео Інако у своїй праці зазначає: “Конституція Японії 

відводить імператору роль декоративної прикраси державного механізму. Імператор не є ані правителем 
Японії, ані главою держави”. 

 

2. Порядок заміщення поста глави держави в монархіях і республіках. 
Правове становище монарха, на відміну від президента, характеризується двома основними 

особливостями. По-перше, 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. По-друге, влада монарха спадкова й переходить від одного 
представника царюючої династії до другого за встановленим законом порядком.  

Новелою державного права теперішнього дня є “виборна” монархія. Так, згідно з Конституцією 

Малайзії 1957 р. глава держави обирається на п'ять років із султанів дев'яти штатів (у Федерації є 13 штатів, з 
яких дев'ять очолюються султанами-наступниками). Виборною є й посада глави держави - шейха в ОАЕ. Його 

обирає на п'ять років Верховна рада емірів - вищий орган влади у країні. 

Монарх як глава держави, на відміну від президента, володіє рядом прав і прерогатив. Це і суто 
зовнішні атрибути монаршої влади, і така досить серйозна прерогатива, як абсолютне вето. До зовнішніх 

атрибутів монаршої влади належить право на титул і особливу назву: “король” чи “королева” у 

Великобританії, Швеції, в Іспанії; “імператор” в Японії; “емір” у Кувейті; “султан” в Омані; “князь” - у 

Монако і Ліхтенштейні. Титул зумовлює й обов'язкову форму звертання до монарха: “Ваша величність”. У 
титулі звичайно перераховуються володіння монарха, підкреслюється божественне походження його влади 

тощо. У всіх монархічних державах за їх главами визнається право на утримання двору, тобто особливого 

штату посадових осіб, які відають не державними, а особистими справами монарха. Цей штат досить великий 
і коштує платникам податків дуже дорого. 

Грошове утримання монархів складається з прибутків від їх особистого майна й асигнувань з 

державного бюджету. Розмір суми на утримання монарха, а також членів його родини звичайно 

встановлюється законом парламенту на початку кожного царювання і сплачується за цивільним листом. 
Мимоволі постає питання, чому практичні англійці дозволяють собі витрачати мільйони на утримання 

королівської родини та ще й з повним набором середньовічних інститутів і атрибутів? 

Головна причина збереження інституту монарха за умов сьогодення полягає в тому, що він є вигідним 
певним політичним силам. Незважаючи на те, що в усіх парламентарних монархіях (а їх абсолютна більшість 

порівняно з дуалістичними й абсолютними) спостерігається практична нуліфікація повноважень монарха, 

сили, що зацікавлені в монархові, доводять і домагаються збереження цього анахронізму попередньої епохи. 
Справа полягає у тому, що прерогативи монарха значно ширші за президентські. Це й абсолютне вето, яке, на 

відміну від президентського скасувати не можна, це й достроковий розпуск нижньої палати парламенту, це й 

усунення уряду. Навіть наділений широкими повноваженнями Президент США всім набором таких дієвих 

прерогатив не володіє. Збереження монархії і великих повноважень монарха дозволяє у кризових ситуаціях, за 
умов різкого загострення соціальних проблем і конфліктів використовувати цей інститут владними силами. 

Крім того, слід зазначити, що політичні сили, які перебувають при владі, за сучасних умов виробили  інші 

шляхи впливу на вирішення питань зовнішньої та внутрішньої політики в обхід монарха (делеговане 
законодавство, лобізм тощо). Саме тому в багатьох країнах монархові прерогативи нібито перебувають у стані 

летаргійного сну. Але не викликає сумніву те, що коли цього вимагатимуть обставини, вони негайно будуть 

використані. Правлячим колам вигідне збереження монархів і їхніх широких повноважень на випадок 
завоювання демократичними силами більшості у парламенті, представництва в уряді й зміни ними 

державного курсу в певному напрямі. Тоді вони зможуть скористатися повноваженнями монарха як дієвим 

конституційним резервом. 

Говорячи про причини збереження монархії як форми правління і монарха як глави держави при цій 
формі організації влади, не можна не згадати й такий чинник, як данина традиції, консерватизму в організації 

функціонування державної влади. У даному випадку не можна не враховувати, що засоби масової інформації 

повсякчас і цілеспрямовано підтримують у свідомості народу імідж монаршої нейтральності, імідж монарха, 
що стоїть над усіма класами й політичними течіями, імідж неупередженого вирішення монарших справ і 

проблем. Вони доводять, що монарх -символ єдності нації, особа, яка піклується про її згуртованість, тощо. 

Безперечно, допомогу тут їм надає служба “паблік рілейшнз”. 

Головна відмінність президента від монарха полягає у тому, що президент - це посада виборна - по-
перше, і строкова - по-друге. Зазвичай, президентів обирають згідно з конституцією на строк від 4 до 7 років. 



На 4 роки обирається президент у США, Колумбії, Коста-Риці, на 5 років - у Німеччині, Китаї, Болгарії, Індії, 
Угорщині, Чехії; на 6 років - в Австрії, Фінляндії; на 7 років -в Італії. 

Безумовно, перевагою президентської посади порівняно з монаршою, з позиції демократії, є те, що на 

цю посаду може бути обраний будь-який громадянин республіки, який відповідає встановленим цензам, 

згідно з його заслугами і достоїнствами в очах співвітчизників. 
Разом із тим, необхідно враховувати, що вирішальне значення мають не демократичні конституційні 

декларації, які нерідко виявляються формальними, а те, що правлячі політичні сили використовують усі 

засоби, щоб ретельно відібрати і провести на вищий державний пост лише тих кандидатів, чия діяльність 
збігається з інтересами соціальних кіл, в чиїх руках сконцентрована економічна могутність країни. Внаслідок 

цього безперервно зростає вартість виборчих кампаній, які обходяться сьогодні вже в сотні мільйонів доларів, 

марок, франків, фунтів стерлінгів тощо. 
Нині у зарубіжних країнах склалося кілька способів обрання президентів: прямі, посередні, 

внутрішньопарламентські вибори. На цьому питанні слід спинитися докладніше, оскільки спосіб обрання 

президента має велике політичне значення, впливає на відносини президента з парламентом і урядом.  

Під час прямих виборів президента (Франція, Австрія, Болгарія, Польща, Румунія, Чехія) останній одержує 
мандат на посаду глави держави від виборчого корпусу, який його обрав. Це дозволяє йому проводити 

незалежний від парламенту політичний курс, а за певних обставин навіть діяти всупереч волі парламенту. Ці 

обставини створюють сприятливі умови для використання авторитарних методів управління у країні 
(наприклад у Франції). Таким чином, прямі вибори президента при всьому їхньому зовнішньому демократизмі 

є найменш демократичним способом заміщення посади глави держави. 

При посередніх виборах президент обирається без участі парламенту. Яскравим прикладом таких 
виборів можуть бути вибори у США, де президент призначається на посаду колегією ви-борщиків, які, своєю 

чергою, обираються прямим голосуванням по штатах. Згідно зі ст. II (розд. 1) та поправками 12 і 23 до 

Конституції США 1787 p. кожний штат обирає кількість виборщиків, шо дорівнює загальній кількості 

сенаторів і представників, яких штат має право направляти до Конгресу. 
Посередні вибори президента, як і прямі, створюють для глави держави можливість бути незалежним 

від парламенту, а в деяких випадках і протиставити себе такій установі. Про це свідчить той факт, що 

найширше право вето в зарубіжних країнах використовують ті президенти, які стали главами держав 
внаслідок прямих або посередніх виборів (США, Франція, Польща). 

Внутрішньопарламентський спосіб обрання президентів (багатоступеневі вибори) характерний для 

парламентарних республік (винятки становлять Австрія, Ірландія, Ісландія, де вибори прямі). І якщо за прямих 

виборів виборець висловлює свою волю, безпосередньо голосуючи “за” або “проти” президента, якщо при 
посередніх виборах його воля опосередкована колегією виборщиків, то за багатоступеневих виборів воля 

виборців опосередковується депутатами парламенту. 

Внутрішньопарламентський спосіб обрання президента є однією з конституційних гарантій того, що 
глава держави не протиставлятиме себе парламенту, не прагнутиме до розширення своїх повноважень у сфері 

виконавчо-розпорядчої діяльності. Цьому сприяє і контрасигнатура актів глав держав у всіх парламентарних 

республіках. 
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 обґрунтовується тим, 

що глава держави діє за порадами своїх міністрів, які й несуть відповідальність за них - інститут 
контрасигнатури. Будь-який акт, що виходить від глави держави, набуває юридичної сили тільки тоді, коли 

він одержує скріпу (підпис - контрасигнатуру) відповідного міністра, до ведення якого цей акт належить. Без 

скріпи міністра або прем'єр-міністра акт глави держави недійсний. Таким чином, жоден акт глави держави не 
набуває юридичної сили, якщо не відповідає волі уряду. Таке становище є правовою основою для 

концентрації виконавчо-розпорядчої влади в руках уряду парламентарних держав. Інститут контрасигнатури 

закріплюється і в напівпрезидентській республіці, класичним прикладом чого є Франція (ст. 19 Конституції 
Франції). 

У деяких постсоціалістичних країнах також пішли шляхом введення в практику конституційно-

правових відносин контрасигнатури актів глави держави. У ст. 102 (2) Конституції Республіки Болгарія 

говориться, що акти, які підписує президент, “підписує також голова Ради Міністрів або відповідний міністр”.  
   Винятками 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. Імпічмент - 

у дослівному перекладі означає “брати під сумнів”, “притягувати до суду”. Це трапляється у разі державної 
зради, порушення Конституції і законів, хабарництва. 

Імпічмент як процедура притягнення до відповідальності й суду вищих державних осіб у державній 

ієрархії з'явився вперше у Великобританії наприкінці XIV ст. За сучасних умов - це досить тривала процедура, 

що складається з кількох стадій: порушення справи, притягнення до кримінальної відповідальності й суду над 



главою держави (в порядку імпічменту можуть притягатися до відповідальності віце-президент, міністри, 
члени органів конституційного нагляду, голови палат парламентів). 

Найбільш чітко процедура імпічменту розроблена конституційним правом США. Право постановки 

питання щодо притягнення до відповідальності глави держави та формулювання статей звинувачення на його 

адресу надано нижній палаті парламенту -палаті представників, а фактично - її юридичному комітету. Для 
цього голосуванням палата представників вирішує питання про те, притягати або не притягати главу держави 

до відповідальності в порядку імпічменту щодо сформульованих статей звинувачення. Для притягнення 

необхідно, щоб “за” проголосувала абсолютна більшість присутніх депутатів даної палати. Результати 
голосування оформляються як “рішення великого журі” з формулюванням “винний” або “невинний”. У разі 

винесення рішення з формулюванням “винний” згідно зі ст. І розд. З Конституції США 1787 p.: “Сенату 

належить виключне право здійснення суду в порядку імпічменту. З цією метою сенатори присягають або 
дають урочисту обіцянку на засіданні. Якщо підсудним є Президент США, головує Головний суддя. Жодна 

особа не може бути засуджена без згоди двох третин присутніх сенаторів”. 

Вважається, що імпічмент стосовно глави держави лише за формою можна вважати судовим 

процесом. Власне, це політичний процес, метою якого є усунення президента з посади й позбавлення його 
права обіймати й виконувати будь-яку почесну, відповідальну або оплачувану посаду на службі США. 

Фактично таке усунення з посади визначає політичну смерть для колишнього президента. До того ж, 

президентське право помилування у даному разі не застосовується. 
З 1787 p., тобто з часу введення в дію Конституції США, імпічмент порушувався 66 разів. Палата 

представників виносила рішення великого журі про віддання до суду Сенату лише 13 разів. Річард Ніксон 

повинен був стати у зв'язку з “уотергейтською справою” чотирнадцятим. Уникнути ганебної процедури 
можна шляхом подачі у відставку, що Р. Ніксон і зробив. По суті справа розглядалась у Сенаті лише один раз 

стосовно президента Ендрю Джонсона у 1868 p., але для засудження не вистачило одного голосу. 

Аналогічна процедура імпічменту закріплена конституційним правом ряду інших зарубіжних держав, 

тільки підстави для порушення цієї процедури можуть бути різними. Якщо у США - це порушення 
Конституції, державна зрада та хабарництво (ст. II розд. .і), то в Італії президент відповідальний тільки “за 

державну зраду або посягання на Конституцію” (ст. 90), у Німеччині -лише “за навмисне порушення 

Основного Закону або іншого федерального закону” (ст. 61). 
Деякі постсоціалістичні держави також закріпили процедуру імпічменту стосовно глави держави. У ст. 

103 Конституції Республіки Болгарія, зокрема, говориться: “Президент і віце-президент не несуть 

відповідальності за дії, здійснені щодо виконання своїх функцій, за винятком державної зради і порушення 

Конституції”. У цій самій статті (розд. 2-4) викладена і процедура імпічменту. 
 

3. Повноваження глави держави 

Конкретний зміст компетенції глави держави тією чи іншою мірою співвіднесений із здійсненням 
законодавчої, виконавчої і судової влади, її обсяг і вияви зумовлені формою правління. 

У сфері, пов'язаній з реалізацією законодавчої влади, одним з повноважень глав держав є їхнє право 

скликати парламент на чергові сесії. Таким правом вони наділені в ряді країн з парламентарними і змішаною 
республіканською формами правління. В Італії президент визначає день початку роботи парламенту на кожній 

сесії, а у Фінляндії відкриває і закриває його засідання. У Бельгії парламент збирається за власним правом, але 

глава держави може скликати його зі своєї ініціативи. У Росії таке передбачено лише щодо нижньої палати. У 

деяких країнах глава держави може відкласти на певний час початок парламентської сесії. Визнається і право 
глави держави на скликання надзвичайної сесії. Відповідні повноваження здійснюються главою держави на 

умовах, визначених у конституціях. 

До найважливіших повноважень глав держав у сфері здійснення законодавчої влади слід віднести  

право вето і право повернути закон для повторного розгляду до парламенту. Реалізація цих прав 

пов'язана з процедурою промульгації і певною мірою є її альтернативою. 

Між вказаними правами існує відмінність. Вимога нового розгляду закону, яка може бути висунута 
главою держави до закінчення строку промульгації, процедурно менше зв'язує парламент. Вона практично є 

пропозицією ще раз обговорити зміст закону і провести по ньому голосування. При цьому парламент може 

обмежитися голосуванням. Повторно закон має бути прийнятий абсолютною більшістю голосів, хоч іноді для 

цього достатньо простої більшості, тобто більшості кворуму. Прийнятий у такий спосіб закон передається 
главі держави, який зобов'язаний його підписати і обнародувати у визначений конституцією строк. Відповідні 

процедури встановлені основними законами більшості держав з парламентарно-республіканською і змішаною 

республіканською формами правління. 
На відміну від повернення на повторний розгляд, вето на закон є більш активним вторгненням у 

законодавчий процес. Застосування главою держави процедури вето потребує повторного проходження 

закону у парламенті, хоча звичайно у дещо спрощеному порядку. Остаточне рішення приймається за 

результатами голосування на основі кваліфікованої більшості голосів. За цим вето глави держави вважається 
подоланим. 



Не менш важливим повноваженням глав держав у сфері реалізації законодавчої влади є право 

розпуску парламенту або його нижньої палати. У президентських республіках глави держав такого права 

не мають, що зумовлено вимогами жорсткого поділу влад. Не мають відповідних повноважень і глави держав 

у таких парламентарних монархіях, як Норвегія і Швеція. 

У деяких парламентарних монархіях (Великобританія, Бельгія, Данія, Люксембург) вирішення всіх 
питань щодо розпуску парламенту формально вважається конституційною прерогативою глави держави. 

Останнє не відповідає дійсності: монарх майже завжди приймає відповідне рішення, виходячи з позиції глави 

уряду. В реальному державно-політичному житті уряд і його глава намагаються не створювати ситуацій, за 
яких глава держави мусив би вдаватися до розпуску парламенту, і будують свої стосунки з представницьким 

органом в рамках усталених політичних традицій демократичного характеру. 

Особливістю деяких новітніх конституцій є те, що в них досить детально регламентується реалізація 
главою держави свого права на розпуск парламенту у зв'язку з відсутністю підтримки уряду з боку 

представницького органу. В Греції президент після консультації з радою республіки може розпустити 

парламент, якщо представницький орган прийняв резолюцію осуду щодо двох урядів протягом першого року 

після його обрання. Це його рішення не потребує контрасигнування. В Румунії президент також на власний 
розсуд і після консультацій з головами палат парламенту і лідерами фракцій може розпустити парламент, 

якщо останній протягом шістдесяти днів після першого звернення двічі відмовить уряду у довірі. В Росії 

президент може розпустити нижню палату парламенту, якщо вона повторно протягом трьох місяців виразить 
недовіру уряду. Подібні положення можна знайти в конституціях Литви, Молдови, Португалії, Словаччини, 

Угорщини і Чехії. 

У багатьох новітніх конституціях передбачене право глави держави розпустити парламент за умов, 
якщо вичерпана встановлена процедура формування уряду, і останній так і не був сформований. У Болгарії, 

Греції, Польщі, Португалії, Росії, Туреччині та в деяких інших країнах відповідні рішення глав держав не 

потребують контрасигнування. 

Основні закони визначають також і інші передумови розпуску парламентів. Деякі з них зовні не 
пов'язані з процедурами формування урядів і вираження їм довіри чи недовіри. Так, у Греції президент, 

одержавши висновок ради республіки, може розпустити парламент, якщо останній є «...у розбіжності з 

громадською думкою, або його склад не забезпечує стабільності уряду» (ст. 41 Конституції). В Узбекистані,  за 
умов виникнення у парламенті «непереборних розбіжностей, що ставлять під загрозу його нормальне 

функціонування», або «неодноразового прийняття ним рішень, які суперечать Конституції», президент 

розпускає представницький орган, узгодивши це питання з конституційним судом (ст. 95). Проте і в цих ви-

падках реальною передумовою розпуску парламенту можуть бути конфлікти між законодавчою і виконавчою 
владою, нездатність відповідних органів дійти компромісу. 

В окремих країнах можливості розпуску парламенту пов'язуються з процедурою прийняття 

державного бюджету. Так, у Хорватії і Польщі глави держав можуть розпустити нижні палати парламентів, 
якщо вони протягом одного і трьох місяців відповідно після подання законопроекту про бюджет не приймуть 

його. Але якщо у Польщі глава держави у цьому випадку діє на власний розсуд, то у Хорватії президент 

приймає рішення про розпуск палати на пропозицію уряду. До того ж це його рішення потребує підтримки з 
боку голови самої палати і контрасигнування з боку прем'єр-міністра. В Естонії президент має право 

призначити позачергові вибори, якщо державний бюджет не буде прийнятий парламентом протягом двох 

місяців з початку нового фінансового року. 

Іноді розпуск парламенту зумовлює можливості усунення з поста самого президента. В Литві після 
проведення проголошених президентом дострокових парламентських виборів новообраний представницький 

орган протягом тридцяти днів може своїм рішенням, прийнятим 3/5 його складу, проголосити дострокові 

вибори президента. В Латвії пропозиція президента про розпуск парламенту виноситься на референдум. Якщо 
за результатами референдуму вона буде відхилена, президент вважається усунутим з поста. 

Інші конституційні застереження щодо можливостей розпуску представницького органу пов'язані з 

діяльністю як президента, так і парламенту. В Австрії президент протягом одного року може лише раз з однієї 
і тієї самої причини розпустити нижню палату парламенту. В Італії, Казахстані, Молдові, Росії і Румунії 

президенти не можуть реалізувати відповідне право в останні шість, а у Болгарії — три місяці своїх 

повноважень. У Казахстані, Молдові і Румунії протягом одного року парламент може бути розпущений лише 

один раз. У Франції нижня палата парламенту не може бути розпущена протягом року після 
проведенняпарламентських виборів. В Югославії представницький орган не може бути розпущений у перші і 

останні шість місяців легіслатури. Подібні положення включені до основних законів Греції, Португалії, Росії, 

Чехії та деяких інших держав. 
Нарешті, звичайним є те, що не припускається розпуск парламентів у період надзвичайного або 

воєнного стану. Іноді навіть передбачається продовження строку повноважень парламентів під час проголо-

шення таких станів і до їх закінчення. 

Усі вищевикладені застереження створюють певні юридичні гарантії функціонування державного 
механізму на демократичних засадах. 



Наділені глави держав і повноваженнями, пов'язаними зі сферою реалізації виконавчої влади. Слід 
вказати на права глав держав як головнокомандувачів збройними силами. Відповідні положення можна знайти 

в конституціях майже усіх держав. Виняток становлять тільки ФРН та Японія, що зумовлено певними 

історичними чинниками. 

У Франції президент є не тільки головнокомандувачем, а й головує в радах і вищих комітетах оборони. 
Однак усі його дії в цій ролі контрасигнуються главою уряду, а в разі необхідності — відповідним міністром. 

У Росії президент на свій розсуд затверджує військову доктрину. Конституції ряду держав передбачають 

існування спеціальних консультативних органів — національних (державних) рад оборони і рад безпеки, які 
діють під безпосереднім керівництвом глав держав. До складу цих рад входять політичні керівники вищого 

рівня, включаючи голів парламентів, міністрів тощо. В країнах зі змішаною республіканською і 

парламентарними формами правління звичайно має місце контрасигнування рішень глав держав з питань 
оборони і безпеки. 

Главам держав також надане право призначати на найвищі посади на державній (цивільній і 

військовій) службі. 

Традиційними можна вважати повноваження глав держав, пов'язані зі сферою реалізації судової 

влади. Серед них у першу чергу слід назвати право помилування, пом'якшення і скасування 

кримінальних покарань, визначених судом. Конституції містять різні визначення цього права, що зумовлює 

різний зміст і обсяг відповідних дій глав держав. У Бельгії і Люксембурзі монархи позбавлені відповідних 
прав щодо міністрів, які вчинили злочини. У Данії, Греції, Ісландії, Норвегії та Фінляндії глави держав прий-

мають рішення про помилування або зміну покарань міністрам тільки за погодженням з парламентами. В 

Узбекистані, Словаччині та Чехії президенти мають право проголошувати амністію.  
До повноважень глав держав, співвіднесених зі сферою судової влади, також належить встановлене в 

конституціях багатьох держав право призначати суддів або брати участь у процедурі таких призначень. 

Відповідні призначення в країнах із змішаною республіканською і парламентарними формами правління 

здійснюються за пропозицією уряду або спеціального органу, який звичайно називається вищою радою 
магістратури (вищою судовою радою). Зокрема, створення таких органів передбачено основними законами 

Болгарії, Греції, Іспанії, Молдови, Польщі і Румунії. 

Вищі ради магістратури існують і в інших країнах. Тут вони безпосередньо призначають суддів, 
займаються питаннями їхньої службової кар'єри, розглядають дисциплінарні справи тощо. Склад вищих рад 

формується по-різному, хоча найпоширенішими є процедури виборів, які проводяться палатами парламентів 

або самими суддями. До винятків слід насамперед віднести Францію, де вищу раду магістратури очолює 

президент. Міністр юстиції визнаний його заступником. Сам президент є «гарантом незалежності судової 
влади», в чому йому покликана допомагати вища рада магістратури (ст. 64 Конституції). На практиці саме 

президент, наділений до того ж правом призначати інших членів ради, виконує тут роль головної фігури. 

В усіх країнах глави держав наділені повноваженнями у сфері зовнішньої діяльності держави. До 
таких повноважень слід насамперед віднести традиційне право глав держав акредитувати і приймати диплома-

тичних представників. Конституції багатьох держав прямо наділяють главу держави правом укладати 

(підписувати) міжнародні договори. Однак на практиці глава держави нерідко делегує це право главі уряду 
або компетентному міністру. 

До повноважень глав держав у зовнішньополітичній сфері слід віднести і визнане в багатьох країнах 

право на ратифікацію міжнародних договорів або на участь у цьому процесі. Іноді щодо найважливіших 

договорів глава держави має право на ратифікацію тільки за попереднім дозволом парламенту (Італія), за його 
делегуванням (Польща) або за його схваленням (Норвегія). У Бельгії такого схвалення потребують 

торговельні угоди. Водночас у Люксембурзі, Нідерландах і Португалії всі без винятку міжнародні договори й 

угоди затверджуються і набувають сили після парламентського схвалення. В основних законах Австрії та 
ФРН міститься більш загальне положення, за яким міжнародні договори, що регулюють політичні стосунки 

або співвіднесені з предметом законодавства, укладаються за ухвалою парламенту (в Австрії — нижньої 

палати). У Фінляндії глава держави ратифікує всі міжнародні договори, крім тих, що віднесені до відання 
законодавчої влади. Останні ратифікує парламент. 

Значними повноваженнями у сфері зовнішньої діяльності наділений глава держави в Росії. Згідно зі ст. 

86 Конституції, він здійснює керівництво зовнішньою політикою, веде переговори і підписує міжнародні 

договори, підписує ратифікаційні грамоти, а також приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних 
представників, акредитованих при ньому. У ст. 83 зафіксоване право президента призначати та відкликати 

після консультацій з відповідними комітетами і комісіями палат федерального парламенту дипломатичних 

представників в іноземних державах і міжнародних організаціях. 
У США президент є, по суті, головним суб'єктом зовнішньополітичної діяльності держави, що 

зумовлено його роллю у здійсненні виконавчої влади. При цьому в конституції нічого не говориться про 

функцію представництва держави в міжнародних стосунках, яку здійснює президент. В основі відповідної 

діяльності глави держави лежать конституційні звичаї, що склалися на практиці. Разом з тим Конституція 
США прямо визнає право глави держави вести переговори і укладати міжнародні договори і угоди. У її ст. 2 



(розділ другий) встановлено, що президент «має право за порадою і згодою сенату укладати міжнародні 
договори за умов їх схвалення 2/3 присутніх сенаторів». Саме відповідна санкція сенату забезпечує договорам 

силу. І хоча сенат відносно рідко відмовляє главі держави у схваленні договорів, наведене конституційне 

положення об'єктивно обмежує можливості президента. Це зумовило появу нової форми договірної практики 

— так званих угод виконавчої влади. Для укладання таких угод санкція сенату не потрібна. 
Серед інших повноважень глав держав слід назвати право ініціювати референдуми. Воно 

встановлено в конституціях, прийнятих у цілому ряді країн з парламентарно-республіканською і змішаною 

республіканською формами правління. Умови реалізації цього права різняться. 
У Франції президент на пропозицію уряду під час сесії парламенту або на спільну пропозицію обох 

палат може винести законопроект на референдум. У Румунії після консультацій з парламентом президент 

може призначити референдум з питань «національної значущості». У Польщі глава держави може зробити це 
за згодою верхньої палати парламенту. В Греції, Киргизстані, Молдові й Угорщині глави держав можуть са-

мостійно призначати референдуми з важливих політичних питань або ініціювати їх призначення 

парламентами. У Туреччині президент може виносити на референдум поправки до конституції. В усіх цих 

випадках відповідні рішення глав держав не потребують контрасигнування. 
У Болгарії, Італії, Словаччині та в ряді інших країн роль глав держав обмежується формальним правом 

призначати референдуми у випадках, прямо передбачених основними законами. 

Світова конституційна доктрина і сучасне законодавство зберігають за главою держави функції її 
верховного представництва: глава держави головує на урочистих церемоніях, виступає з офіційними 

зверненнями до парламенту і з посланнями до нації (подібна практика широко розповсюджена у більшості 

президентських і напівпрездентських республік). Винятково велике значення мають представницькі функції 
глави держави у сфері зовнішніх зносин. Він вважається як особа, що виступає завжди від імені своєї держави 

в силу свого становища і не потребує ніяких на те повноважень.  

Конституції надають главам держав право звертатися з посланнями до парламенту або до народу. 

Наприклад, у Франції президент має право зноситись з обома палатами за допомогою послань. Ці послання за-
читуються в палатах, але не обговорюються. У період між сесіями парламент спеціально збирається для 

заслуховування президентських послань. Президент також має право звертатися з посланням до нації з 

приводу встановлення надзвичайного стану. В Росії президент має право звертатися до парламенту із 
щорічними посланнями про становище в країні і про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики 

держави. 

Можливості звернення держави до народу (нації) або до парламенту передбачені основними законами 

цілого ряду інших держав. У цілому слід підкреслити, що відповідні форми спілкування глави держави з на-
родом і представницьким органом засвідчують його значущість як політичного і державного інституту. 

Найширше практика послань глави держави використовується в президентських республіках, зокрема 

у США. Юридичною основою відповідної діяльності президента є положення ст. 2 (розділ третій) Консти-
туції, де записано, що президент «періодично представляє конгресу відомості про стан союзу і пропонує на 

його розгляд такі заходи, які вважає необхідними і корисними». Формально послання конгресу мають суто ін-

формаційний характер, але насправді вони є засобом впливу президента на законодавчий процес. Кожне 
президентське послання містить не тільки аналіз певної ситуації, а й конкретні пропозиції. І хоч послання 

юридично не зобов'язує парламентаріїв, фактично його зміст сприймається як законодавча програма 

виконавчої влади. 

У державно-політичній практиці США відомо кілька різновидів президентських послань. Послання 
про стан союзу (федерації) надсилаються конгресу на початку кожної сесії. За своєю природою вони є звер-

неннями не тільки до депутатів обох палат, а й до всього населення країни. Ці послання звичайно мають 

міжнародний резонанс. На початку кожної сесії президент надсилає в конгрес і послання про бюджет. У січні 
кожного року він звертається до конгресу з посланням про економічний стан. Існують і інші різновиди 

президентських послань. При цьому найважливіші послання глава держави зачитує на спільних засіданнях 

палат безпосередньо. Інші послання у письмовому вигляді передаються в конгрес, де їх оголошують посадові 
особи палат. 

Важливе значення мають повноваження глав держав, що виникають у зв'язку з оголошенням 

надзвичайного стану. Саме оголошення такого стану звичайно віднесено для прав глав держав. Так, за 

текстом ст. 16 Конституції Франції, в умовах, коли національна незалежність, державні інститути, цілісність 
території держави або виконання її міжнародних зобов'язань перебувають перед «серйозною і безпосередньою 

загрозою», а нормальне функціонування органів державної влади порушено, президент після офіційних 

консультацій з прем'єр-міністром, головами палат парламенту і конституційною радою вживає заходи, що 
«диктуються обставинами». Конституція не встановлює ніяких строків і лише визначає, що в основі 

відповідних заходів повинно лежати намагання забезпечити у «найкоротший термін» виконання завдань 

органів державної влади. 

У конституціях Білорусі, Болгарії, Польщі, Португалії і Румунії оголошення главою держави 
надзвичайного стану потребує санкції парламенту. В Росії указ президента про введення надзвичайного стану 



має бути затверджений верхньою палатою парламенту. У Греції відповідне рішення потребує лише 
контрасигнування з боку прем'єр-міністра. 

Відповідні конституційні положення несуть потенціал загрози демократичному розвитку політичних і 

державних інститутів, а також правам і свободам особи. Разом з тим застосування цих положень в реальному 

державно-політичному житті розвинутих країн украй обмежене. Наприклад, у Франції президент використав 
своє повноваження, встановлене у ст. 16 Конституції, лише один раз. Це мало місце в 1961 р. під час спроби 

військового путчу. Подібні положення іноді розглядають як своєрідну пересторогу тим, хто здатний удатися 

до насильницьких методів у політичній боротьбі. 
 

 

 


