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зАРуБІжний дОСвІд ФункцІОнувАння ІнСТиТуТу пРезиденТА  
в СиСТеМІ СТРиМувАнь ТА пРОТивАг: пеРСпекТиви дЛя укРАїни

Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання функціонування інституту Президента в Україні, 
а також визначенню перспектив його удосконалення та розвитку на сучасному етапі державотворення. 
Означеному аналізу піддаються такі демократичні країни, як США, Польща, Німеччина, Франція та 
Україна, які є головними об’єктами дослідження. Встановлюється, що досягнення ефективного балансу 
стримувань та противаг між президентом, виконавчою та законодавчою гілками влади є одним із най-
важливіших чинників розвитку державної влади. Акцентується увага на тому, що інститут Президента з 
моменту запровадження перебуває в стані постійного удосконалення. На основі проведеного дослідження 
встановлюється, що на президента як на главу держави покладається право і обов’язок забезпечувати 
злагоджене функціонування системи органів державної влади. 
ключові слова: глава держави, статус президента, повноваження президента, Президент України, 
державна влада, виконавча влада, система стримувань та противаг.
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FoReign expeRience oF The FuncTioning oF The inSTiTuTe oF pReSidenT 
in The SySTeM oF checKS And BALAnceS: pRoSpecTS FoR uKRAine 

Summary. The article is dedicated to studying the issue of functioning of the institution of the President in 
Ukraine, and to determining the prospects for its improvement and development at the present stage of the 
state formation. It carries out a comparative analysis of the president’s status, functions and powers in the 
checks and balances system based on the principle of separation of powers. The democratic countries such as 
the USA, Poland, Germany, France and Ukraine, which are the main objects of research, are subjected to the 
said analysis. It is established that the achievement of an effective balance of checks and balances mechanism 
between the President and the executive and the legislative branches of power is one of the most important 
factors for the development of state power and its institutional, functional and system structural elements, for 
establishing accord in the society, for promoting recognition and creation of the positive image of Ukraine in the 
international arena. It is noted that although the institution of the president is traditional for most countries of 
the world, its role and powers in the system of public authorities under the laws of different countries are largely 
different. The President, as the head of state, can have both broad powers in shaping the political course of the 
state and hold a nominal position under the conditions of a particular political regime. Attention is drawn to the 
fact that the President's Institute has been in a state of continuous improvement since its establishment. Yes, it 
is worth agreeing that not much time has passed since Ukraine gained independence, and establishing the inter-
connection and interaction of the state power system is a long and painstaking process. Based on the conducted 
research, it is established that the president as the head of state is entrusted with the right and obligation to en-
sure the smooth functioning of the system of state authorities, acting as an independent arbiter between them, 
which helps to ensure effective formation of the system of checks and balances in the state, further development 
of interaction and interconnections between different branches, as well as different levels of government.
Keywords: Head of State, Presidential Status, Presidential Powers, President of Ukraine, state power, 
executive power, system of checks and balances.

Постановка проблеми. Cучасні тенденції 
трансформації українського суспільства, 

у тому числі, подальше впровадження демо-
кратичних цінностей у державне життя, перед-
бачають постановку широкого спектру завдань 
та цілей, вирішення і досягнення яких здатне за-
безпечити ефективне функціонування системи 
стримувань та противаг в Україні. Важливу роль 
в цьому відіграє Президент як глава держави.

Як відомо, для переважної більшості країн сві-
ту існування інституту президента є традиційним. 
При цьому, його роль та повноваження в системі 
органів публічної влади за законодавством в різних 
країнах визначається по-різному. З одного боку, 
президент може займати провідну позицію та бути 
ініціатором прогресивного розвитку держави. З дру-
гого – може бути номінальною складовою чинного 
владного режиму, що суттєво погіршує та гальмує 
процес державного та суспільного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням цього питання займалася низка 
вітчизняних науковців, зокрема, О. Авер’янов, 
Е. Афонін, В. Бабкін, Ю. Барабаш, М. Кармазін, 
А. Мішин, В. Погорілко, С. Серьогіна, Ю. Тоди-
ка, В. Шаповал та ін.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Результати наукових до-
сліджень учених важко переоцінити. При цьому, 
слід зважати на декілька факторів та передумов 
сучасного розвитку цього інституту в Україні:  
1) інститут є новим і неапробованим для вітчиз-
няної системи публічної влади; 2) протягом пе-
ріоду свого становлення в Україні перебуває 
в стані перманентного удосконалення; 3) зважа-
ючи на євроінтеграційні прагнення нашого сус-
пільства і держави продовжує зазнавати змін. 
Очевидно, що створення інституту президента 
та налагодження системи державної влади це 
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достатньо довготривалий процес, упровадження 
якого в нашій державі розпочалося з моменту 
здобуття незалежності України. Сьогодні озна-
чений процес неодмінно потребує врахування 
зарубіжного досвіду функціонування влади пре-
зидента в різних державах, що на сучасному ета-
пі вважаються еталонами демократії [1, с. 42]. 
Усе це актуалізує вивчення інституту президен-
та в умовах реформи децентралізації та повного 
перезавантаження влади в Україні.

Відтак метою цієї статті є аналіз особливос-
тей зарубіжного досвіду функціонування систе-
ми стримувань та противаг у різних державах 
в контексті визначення ролі та місця в ній пре-
зидента, а також виокремлення перспектив ста-
новлення та подальшого розвитку інституту пре-
зидента в Україні з урахуванням зарубіжного 
досвіду та національних особливостей і сформо-
ваних традицій.

виклад основного матеріалу. Сьогодні 
у світі статус президента характеризується нео-
днозначністю та розмаїттям підходів. За даними 
ООН у світі визнано 195 незалежних держави: 
193 з яких є членами ООН, а 167 з них дослід-
ники вважають демократичними [2]. Проаналі-
зувавши правовий лад цих країн, можна дійти 
висновку, що 52 з них мають президентську фор-
му правління. 48 держав – без існування посади 
Прем’єр-міністра (керівника Уряду), 21 – пре-
зидентська форма з Прем’єр-міністром, 28 дер-
жав – напівпрезидентські [3].

Крім того, характер публічної влади та меха-
нізм її функціонування безпосередньо залежать 
від визначення функцій різних гілок влади, а 
також формування дієвої системи їх взаємних 
стримувань та противаг. Принцип поділу влади 
на законодавчу, виконавчу і судову сягає своїм ко-
рінням ще в епоху становлення ліберальної демо-
кратії. Основною метою цього принципу є недопу-
щення монополізації влади в руках однієї особи, 
органу чи соціального стану, а також забезпечен-
ня відповідності всієї системи публічної влади ви-
могам права та їх послідовне дотримання [4, с. 8].

Зазначений принцип у Конституції України 
закріплений у статті 6 і є одним з основних прин-
ципів організації і функціонування всієї системи 
державної влади [5]. Суб’єктами системи стри-
мувань та противаг за Конституцією є такі гілки 
влади, як: законодавча (Верховна Рада Укра-
їни), виконавча (очолює яку в Україні Кабінет 
Міністрів України), судова (Конституційний Суд 
України, Верховний Суд України, інші суди), а 
також Президент України [6, с. 78]. Останній від-
повідно до статті 102 Основного Закону є Главою 
держави та виступає від її імені, гарантує забез-
печення державного суверенітету, територіаль-
ної цілісності України, додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і громадянина 
[5]. Необхідно відзначити те, що діяльність Пре-
зидента України регламентується розділом V 
Конституції України, Законом України «Про 
вибори Президента України», Законом України 
«Про громадянство України», міжнародними до-
говорами України, іншими актами. Водночас, 
підтримуємо точку зору, згідно з якою для повної 
та детальної регламентації конституційно-пра-
вового статусу Президента існує об’єктивна необ-
хідність у прийнятті Закону України «Про Пре-

зидента України» [7, с. 337]. Для цілей цієї статті 
вважаємо за можливе, за відсутності зазначено-
го вище нормативно-правового акту, визначити 
роль і місце Президента України у системі дер-
жавної влади на підставі аналізу норм чинного 
законодавства, а також зважаючи на зарубіжний 
досвід існування цього інституту в країнах світу.

Доцільним, з точки зору різноманітності 
форм державного правління, є здійснення по-
рівняльного аналізу цього інституту в Україні 
з такими країнами, як США, Польща, Німеччи-
на та Франція. Зазначимо той факт, що в нашій 
державі остаточно ще невизначена форма прав-
ління, спочатку Україна мала статус президент-
сько-парламентської республіки, однак з лютого 
2014 відбулося повернення до парламентсько-
президентської. Процес реформування всієї сис-
теми публічної влади в Україні триває і досі.

Порівняємо повноваження виконавчої влади 
у вищезазначених державах:

1. Строк повноважень Президента: в Украї-
ні, Польщі, ФРН та Франції він обирається стро-
ком на 5 років, у США – на 4 роки.

2. Повноваження у формуванні уряду: феде-
ральних міністрів Німеччини призначає Кан-
цлер, у США Президент призначає міністрів 
самостійно. У Франції та Польщі уряд форму-
ється завдяки спільній діяльності Президента 
та Прем’єр-міністра. В Україні Конституція об-
межує право Президента у формуванні уряду, 
надаючи повноваження формувати лише подан-
ням кандидатур деяких міністрів.

3. Право відкладального вето: у президентів 
України, Франції, США та Польщі є повнова-
ження накладати вето на закони, прийняті пар-
ламентом. Натомість у Німеччині Президент не 
має такого права.

4. Право розпуску парламенту: всі країни, 
крім США мають право розпуску парламенту.

5. Право законодавчої ініціативи: президен-
ти всіх вищезазначених держав мають право за-
конодавчої ініціативи.

6. Право призначати важливих державних 
службовців: Президент Німеччини має право 
висувати кандидатуру Федерального канцле-
ра на розгляд парламенту, затверджувати його 
на посаді та звільняти, а також затверджувати 
та звільняти з посад федеральних міністрів за по-
данням останнього та деяких інших службовців. 
Президент Франції одноосібно призначає ключо-
вих посадовців, зокрема, Прем’єр-міністра, а за 
пропозицією останнього призначає всіх членів 
уряду. У свою чергу Президент США за порадою 
і за згодою сенату призначає послів, інших офі-
ційних представників і консулів, суддів Верхо-
вного суду і всіх інших посадових осіб США, при-
значення яких Конституцією не передбачається 
в іншому порядку і посади яких встановлюються 
законом. Президент Польщі подає кандидатури 
ключових посадовців на розгляд парламенту. 
Президент України за Конституцією призначає 
таких службовців, як, наприклад, Голову СБУ, 
Національного Банку України, Генерального 
прокурора за погодженням з парламентом тощо.

7. Формування органів конституційного на-
гляду: Президент України бере участь у форму-
ванні складу Конституційного суду. У Франції 
Президент формує третину складу Конституцій-
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ної Ради. Президент США бере участь у форму-
ванні органів конституційного контролю. На від-
міну від Президента Польщі, Президент ФРН не 
бере участі у формуванні Конституційного Суду.

8. Призначення професійних суддів: Суддів 
загальних судів Німеччини призначають Феде-
ральні міністри (Президент лише затверджує). 
В Україні перше призначення суддів здійснює 
Президент. У Франції судді призначаються за 
поданням Вищої ради магістратури або за по-
данням Міністра юстиції. У Польщі суддів при-
значає Президент за поданням Національної 
Ради Юстиції. Натомість у США провідну роль 
у формуванні складу суддів федеральних судів 
відіграє Президент.

9. Участь у формуванні вищого судового органу 
загальної юрисдикції: Важливу роль у формуван-
ні складу Верховного Суду США належить Пре-
зидентові (як зазначено вище). Кандидати на по-
саду суддів Касаційного Суду Франції затверджує 
саме Парламент, але за поданням Президента. 
У Польщі президент має право формувати склад 
Верховного Суду за пропозицією Всепольської 
Судової Ради. У ФРН та в Україні ні виконавча 
влада, ні президенти не мають повноважень фор-
мувати Верховний Суд [8, с. 65–66].

Зважаючи на означене вище можна стверджу-
вати, що роль виконавчої влади та Президента 
у системі органів державної влади та поділу 
влади є неоднаковою, що зумовлене насамперед 
формою правління цих держав та визначеної 
стратегії розвитку окремої країни.

В аспекті дослідження повноважень Прези-
дента України в системі органів державної влади 
слід акцентувати увагу на тому, що Конституція 
України формально відокремлює його від ви-
конавчої гілки влади. У державному механізмі 
України, що будується на принципах законності, 
республіканізму, поділу влади та народного су-
веренітету, Президент підпорядковується лише 
народу, який обирає його на посаду [9, с. 280]. 
Важливо наголосити, що президент займає своє 
місце не над гілками влади, а поряд з ними, за-
безпечуючи тим самим єдність державної влади 
і злагоджене її функціонування [10, с. 211].

Стаття 102 Конституції України встановлює 
основні функції Президента України як глави дер-
жави, зокрема: 1) представництво інтересів держа-
ви як всередині країни, так і на міжнародній арені; 
2) забезпечення єдності державної влади; 3) забез-
печення державного суверенітету та національної 
безпеки України; 4) забезпечення реалізації осно-
воположних прав і свобод громадян; 5) нормотвор-
ча; 5) установча; 6) кадрова; 7) керівництво зовніш-
ньополітичною діяльністю держави [5].

Найбільшу важливість та унікальність стату-
су Президента України підкреслюють його функ-
ції, що сприяють забезпеченню єдності держав-
ної влади, представництва України у відносинах 
з іншими державами та зумовлюють безпосеред-
ню необхідність існування цього інституту.

Так, зокрема, Президент України має ви-
ключне право вносити до Верховної Ради законо-
проекти про внесення змін до розділів I, III, XIII 
Конституції та призначати Всеукраїнський ре-
ферендум для закріплення цих змін. Глава дер-
жави має право призупиняти дію актів Кабінету 
Міністрів України з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо визнання 
їх неконституційними. Президент має право від-
кладального вето щодо законів, прийнятих Вер-
ховною Радою України. Глава держави видає 
укази, які передбачають захист прав і свобод лю-
дини та громадянина, окремих категорій насе-
лення. Приймає в разі необхідності рішення про 
введення в Україні або в окремих її місцевостях 
надзвичайного стану. А в разі необхідності Кон-
ституція наділяє Президента України правом 
оголошувати окремі місцевості України зонами 
надзвичайної екологічної ситуації тощо [5].

Згідно з положеннями чинної редакції Осно-
вного закону Президент України є найбільш на-
ближеним до виконавчої гілки влади. Водночас, 
з прийняттям означених вище змін до Конститу-
ції України повноваження глави держави щодо 
формування Кабінету Міністрів України суттєво 
обмежуються. Так, Президент України вносить за 
пропозицією коаліції депутатських фракцій у Вер-
ховній Раді України, сформованої відповідно до 
ст. 83 Конституції України, подання про призна-
чення Прем’єр-міністра України в строк не пізні-
ше ніж на п’ятнадцятий день після одержання 
такої пропозиції. При цьому, Президент України 
вносить на розгляд Верховної Ради України кан-
дидатури членів Кабінету Міністрів – Міністра 
закордонних справ України та Міністра оборони 
України. Повноваження Президента України по-
ширюються й на інші органи виконавчої влади, 
у тому числі, й на голів місцевих державних ад-
міністрацій, які підзвітні і підконтрольні перед 
Президентом. Останній має право скасовувати рі-
шення голів місцевих державних адміністрацій, 
які суперечать Конституції та іншим Законам 
України. Крім повноважень у сфері законодавчої 
і виконавчої влади глава держави наділений по-
вноваженнями щодо формування судової влади. 
Так, згідно з принципом поділу влади та неза-
лежності судів Президент не має право втручати-
ся у діяльність судів. Проте глава держави актив-
но взаємодіє із судами і здійснює при цьому певні 
установчі функції [5].

Це виражається в його повноваженнях щодо 
формування судових органів, зокрема: 1) при-
значає третину складу Конституційного Суду 
України; 2) утворює суди у визначеному законом 
порядку; 3) здійснює перше призначення на по-
саду професійного суді строком на п’ять років.

Згідно з положеннями чинного законодавства 
України глава держави виконує так виключні по-
вноваження, у тому числі повноважний присво-
ювати: вищі військові звання; вищі дипломатич-
ні ранги; інші вищі спеціальні звання та класні 
чини. Це повноваження Президента України спо-
ріднені, але не тотожне його основним повнова-
женням. Враховуючи те, що Президент України 
є гарантом державного суверенітету, територіаль-
ної цілісності України, а також Верховним Голов-
нокомандувачем Збройних Сил України та очо-
лює Раду національної безпеки і оборони України, 
питому вагу його становлять повноваження у сфе-
рі оборони і національної безпеки держави.

До сфери таких повноважень Глави держави 
можна віднести права та обов’язки останнього 
щодо: 1) здійснення керівництва у сферах націо-
нальної безпеки і оборони; 2) забезпечення дер-
жавного суверенітету та національної безпеки;  
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3) керівництво Радою національної безпеки і обо-
рони України; 4) внесення до парламенту подання 
про оголошення стану війни та прийняття рішен-
ня про використання Збройних Сил України у разі 
збройної агресії проти нашої держави; 5) здійснен-
ня повноважень Верховного Головнокомандувача 
та призначення на посади та звільнення з посад 
вищого командування Збройних Сил України, ін-
ших військових формувань; 6) прийняття згідно 
з законом рішення про загальну або часткову мо-
білізацію та введення воєнного стану в Україні або 
в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, не-
безпеки державній незалежності України; 7) при-
йняття рішення про введення в Україні або окре-
мих її місцевостях надзвичайного стану, а також 
оголошення у разі потреби окремих місцевостей 
України зонами надзвичайної екологічної ситуа-
ції з подальшим затвердженням цих рішень пар-
ламентом. Як представник публічної влади, яка 
у будь-якому разі виходить від людей, Президент 
України визначає у своїх щорічних і позачергових 
посланнях до Верховної Ради України загальні за-
сади гуманітарної політики.

До того ж, Президент України зобов’язаний 
своєчасно реагувати на звернення громадян, зо-
крема й ті з них, що стосуються порушення прав 
людини. Поряд з цим, глава держави наділений 
не лише загальною, а й спеціальною компетен-
цію у сфері захисту прав людини (права на сво-
боду, на громадянство тощо).

Для здійснення правозахисної діяльності 
Президент України наділений і виключними 
повноваженнями щодо: 1) прийняття до грома-
дянства України і надання притулку в Україні  
(п. 26. ч. 1 ст. 107 Конституції); 2) здійснення по-
милування (п. 27 ч. 1 ст. 107 Конституції). На гла-
ву держави покладається обов’язок забезпечення 
як недоторканності зовнішніх кордонів України, 
так і безумовного припинення спроб будь-яких 
сил усередині країни розділити територію Украї-
ни або відокремити якусь її частину [5; 11, с. 311].

Положення, що характеризують конституцій-
но-правовий статус Президента України, що закрі-

плені у Конституції та інших актах, дають підста-
ви вважати цей інститут уособленням державної 
влади загалом, а не окремих гілок влади, що на-
самперед зумовлено переліком повноважень, міс-
цем та роллю в системі державних органів.

Однак дослідження сфери гарантування дер-
жавного суверенітету главою держави, а також 
державної цілісності, дотримання прав і свобод 
людини і громадянина, а найголовніше інститу-
ту відповідальності Президента України за свої 
рішення перед державою залишаються недостат-
ньо визначеними та врегульованими законодав-
ством [12, с. 166].

висновки і пропозиції. Отже, отримані 
результати проведеного наукового досліджен-
ня дають можливість стверджувати, президент 
охоплює своїм впливом усіх членів суспільства, 
має достатньо чіткий та структурований апарат 
управління, має право регламентувати діяль-
ність органів виконавчої, судової та законодавчої 
влади. Президент як глава держави має право 
і повинен забезпечувати злагоджене функціону-
вання у діяльності всієї системи органів держав-
ної влади та виконувати важливу роль незалеж-
ного арбітра між ними, усуваючи протистояння 
та суперечки, що можуть виникати під час про-
цесу законотворення та реалізації нормативно-
правових актів.

Розглянувши зарубіжний досвід існування 
і функціонування інституту президента на при-
кладі ряду держав, можна з впевненістю сказати, 
що за умов будь-якої форми правління президент 
повинен активно використовувати свій потенці-
ал та вирішувати проблеми, пов’язані з установ-
ленням державного та громадського порядку, 
забезпеченням належного функціонування сус-
пільства. Зарубіжний досвід, а також ряд устале-
них та закріплених норм інститутів президента 
в зарубіжній практиці, безумовно є корисними 
та необхідними в процесі розвитку всієї політич-
ної системи України та забезпечення ефективно-
го функціонування системи стримувань та проти-
ваг у системі поділу державної влади.
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