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Вибори глави держави 
в умовах республіки: 
унікальні особливості

Зміни до Конституції, що були внесені 
за ініціативою Президента України, спри-
яли істотному корегуванню співвідношен-
ня повноважень вищих органів державної 
влади. Це привело до нової організації їх 
взаємодії, що не могло не позначитись на 
функціонуванні всього державного апара-
ту та одного з його основних елементів – 
глави держави. Втім, робота над зміна-
ми не була завершена і після виборів до 
Верховної Ради України 2007 року – ідея 
щодо нової Конституції (чи внесення змін 
до чинної) знову виступила на порядок 
денний [1]. 

В цих умовах особливу цінність набуває 
як історичний, так і сучасний досвід інших 
країн, де місце глави держави в державно-
му механізмі закріплене на конституційно-
му рівні. Однак кількість наукових праць, 
які тією чи іншою мірою стосуються цього 
інституту, поки що досить обмежена, і да-
леко не завжди вони мають фундаменталь-
ний характер. Так, зокрема, ще до жовтне-
вої революції 1917 року вчені здебільшого 
досліджували окремі елементи функціо-
нування та формування інституту монарха 
[2] або розглядали главу держави виключ-
но як главу виконавчої влади [3]. 

За радянських же часів інститут глави 
держави або взагалі розглядався як еле-

мент, притаманний виключно буржуаз-
ним державам [4], або ж досліджувався 
крізь призму особливостей окремого ре-
гіону [5]. Проте вже наприкінці існування 
СРСР з’явилися праці, що інакше аналізу-
вали інститут глави держави. Як приклад, 
можна назвати дослідження Б. Лазарєва, 
З. Черніловського [6] та ін.

У пострадянську добу деякі концепту-
альні засади, напрями і тенденції розвит-
ку окремих інститутів механізму держави 
також стали об’єктом дослідження як віт-
чизняних, так і зарубіжних учених, про 
що свідчить низка монографічних дослід-
жень, конференцій, наукових семінарів та 
«круглих столів» останніх років. Різні ас-
пекти інституту глави держави досліджу-
вали українські та російські правознавці  – 
Ю. Коломієць, Н. Сахаров, С. Серьогіна, 
В. Шаповал [7] та ін.

Не применшуючи ролі і значущості до-
робку попередніх науковців, необхідно ви-
знати, що в Україні ще немає фундаменталь-
них досліджень інституту глави держави, 
на основі яких можливо було б опрацюва-
ти новітню методологію, теорію і практику 
формування та функціонування інституту 
глав сучасних держав і спрогнозувати роз-
виток його конституційно-правового стату-
су в майбутньому.

За радянських часів інститут глави держави або 
взагалі розглядався як елемент, притаманний ви-
ключно буржуазним державам, або ж досліджувався 
крізь призму особливостей окремого регіону. Проте 
вже наприкінці існування СРСР з’явилися праці, що 
інакше аналізували інститут глави держави.

У пострадянську добу деякі концептуальні засади, 
напрями і тенденції розвитку окремих інститутів 
механізму держави також стали об’єктом дослід-
ження як вітчизняних, так і зарубіжних учених, 
про що свідчить низка монографічних досліджень, 
конференцій, наукових семінарів та  «круглих столів» 
останніх років.
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Саме тому мета нашого дослідження 
полягатиме в надолуженні означеної про-
галини і передусім – у спробі на основі 
конституційно-правового аналізу охарак-
теризувати унікальні особливості виборів 
глави держави окремих країн як в умовах 
республіки, так і в умовах монархії.

Для реалізації цієї мети слід вирішити 
наступні взаємопов’язані дослідницькі зав-
дання:

1) загалом охарактеризувати інститут 
глави держави;

2) охарактеризувати особливості вибо-
рів глави держави в умовах республіки.

Інститут глави держави зародився у 
Франції в ХІХ столітті. Тоді під ним ро-
зуміли особу, воля якої стоїть понад усе і є 
джерелом будь-яких законів, тобто є єдиним 
носієм суверенної (верховної) влади. З ча-
сом обставини змінювались, глава держави 
втрачав суверенні повноваження і, врешті-
решт, за ним залишилося тільки верховне 
представництво держави. Тобто на сьогодні 
глава держави – це відносно або повністю 
самостійний у правотворчій сфері вищий 
державний орган, що уособлює єдність за-
конодавчої, виконавчої та судової влади та є 
представником держави як всередині країни, 
так і за її межами.

Існує декілька класифікацій інституту 
глави держави. Передусім вони поділяють-
ся за формою правління на монарха та рес-
публіканського главу держави. По-друге, 
глави держави за кількісними показниками 
поділяються на одноосібного та колектив-
ного (колегіального та дуархічного [8]). І, 
нарешті, за способом формування інститут 
глави держави може бути спадкоємним, ви-
борним, призначуваним та узурпаторським. 
Це пов’язано з тим, що  нині існує чотири 
основні способи формування інституту гла-
ви держави: спадкоємство, вибори, призна-
чення та узурпація. У кожного з цих спосо-
бів є своя специфіка.

Щодо виборів глави держави, то здебіль-
шого цей спосіб існує як в умовах республі-
ки, так і в умовах монархії.

За республіканської форми правлін-
ня вибори глави держави є основним 
способом формування цього інституту. 
Найвідомішою формою виборів глави дер-
жави є пряма. Прямі вибори передбачають 
можливість для кожного громадянина бра-
ти участь у голосуванні щодо визначення 
глави держави.

Саме таким чином обираються прези-
денти України, Росії, Франції, Ірану та дея-
ких інших країн. Зокрема, в Україні вибори 
Президента врегульовано як Конституцією 
України (частина перша статті 103) [9], 
так і спеціальним Законом України «Про 
вибори Президента України». Згідно з 
Конституцією та цим законом (частина 
перша статті 1) [10] Президент України 
обирається громадянами України на осно-
ві загального, рівного і прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування.

Крім прямих виборів, глави республікан-
ських держав обираються вищими представ-
ницькими органами (парламентами) та спе-
ціальною колегією виборщиків. У першому 
випадку вибори можна назвати внутріпарла-
ментськими, а в другому – непрямими.

Так, в Ізраїлі, де немає писаної конс-
титуції, питання щодо виборів президен-
та врегульовані Основним Законом про 
президента держави. Згідно зі статтею 7 
означеного Закону вибори президента 
дер жави повинні здійснюватись таємним 
голосуванням на засіданні Кнесету, який 
збирається задля виборів [11]. Такий спо-
сіб виборів визначається як внутріпарла-
ментський.

Щодо непрямих виборів, то сьогодні 
та кий спосіб, зокрема, передбачається в 
Вану ату, де президент згідно з частиною 
пер шою статті 34 Конституції, обираєть-
ся колегією виборщиків, що складаєть-
ся з пар ламентарів та голів рад місцевих 
управлінь [12].

Проте в різних республіках може бути 
своя специфіка виборів. Так, специфічні пря-
мі вибори існують у Федерації Коморських 
Островів, Сирії та Єгипті. У Федерації 
Коморських Островів вибори президента 
чергуються між островами. Зокрема, стат-
тя 13 Основного Закону закріплює поря-
док, коли президентом стає громадянин 
Федерації відповідно до черговості остро-
вів, який отримує більше половини голосів 
виборців. Термін президентських повно-
важень – чотири роки [13]. Фактично це 
означає, що спочатку президентом на чоти-
ри роки стає житель острова Нгазиджа, по-
тім – острова Мвалі, далі – острова Ндзуані, 
інших островів, аж поки президентом знову 
не стане житель острова Нгазиджа.

Досить цікава ситуація в Сирії та Єгип-
ті. Так, стаття 84 Конституції Сирійської 
Арабської Республіки закріплює поло-
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ження про те, що за пропозицією регіо-
нального відділення Партії Арабського 
Соціалістичного Відродження Народні 
Збори пропонують на загальнонаціональ-
ний референдум кандидатуру на посаду 
президента. Обраною ж вважається особа, 
яка отримала абсолютну більшість голо-
сів виборців. Якщо ж особа виявилася не-
спроможною отримати означену кількість 
голосів, то Збори визначають іншого кан-
дидата [14]. Щодо Арабської Республіки 
Єгипет, то там президента Республіки та-
кож висувають Народні Збори, а сама кан-
дидатура затверджується на плебісциті. 
Обраною ж вважається особа, котра отри-
мала абсолютну більшість голосів (стаття 
76 Конституції) [15]. На нашу думку, така 
спільність порядку формування інституту 
президента в Єгипті та Сирії пояснюється 
спільною історією, коли ці країни входили 
до конфедерації – Об’єднаної Арабської 
Республіки.

Своєрідні «внутріпарламентські» вибо-
ри глави держави існують у соціалістичних 
республіках. Ця своєрідність пояснюється 
тим, що фактично вищі законодавчі органи 
народного представництва в цих країнах не 
визнаються парламентами. Але це не запе-
речує факту обрання ними глави держави. 
Так, частина перша статті 102 Конституції 
Соціалістичної Республіки В’єтнам перед-
бачає, що президента країни повинні оби-
рати Національні збори з числа своїх чле-
нів [16]. Стаття 54 Конституції Лаоської 
Народно-Демократичної Респуб ліки закрі-
плює положення, згідно з яким президента 
держави обирають Націо нальні збори дво-
ма третинами голосів усіх своїх членів, які 
відвідують пленарні засідання [17].

Щодо непрямих виборів, то саме таким 
чином обирається Керівник Ісламської Рес-
публіки Іран. Відповідно до частини пер-
шої статті 107 Конституції ІРІ, Керівник 
повинен обиратися спеціальними експер-
тами серед релігійних діячів, що відпові-
дають вимогам, передбаченими статтями 
5 і 109 Конституції. Цими вимогами є, по-
перше, особисті якості (набожність, хороб-
рість, спритність, наявність адміністратив-
них здібностей), передбачені статтею 5 
Конституції. По-друге, певна кваліфікація 
(вченість, необхідна для виконання функ-
цій релігійного керівництва; справедли-
вість і благочестя; правильна політична та 

громадянська позиція, розсудливість тощо), 
закріплена у частині першій статті 109 
Конституції. Крім того, такі діячі повинні 
мати відповідну популярність серед народу 
або ж бути значним фахівцем у релігійних 
справах. Якщо експерти знайдуть означену 
особу, вони повинні оголосити її релігійним 
Керівником [18]. Так, коли 4 червня 1989 
року помер аятола Р.М. Хомейні, відбулися 
вибори нового Керівника. Ним став тодіш-
ній президент Республіки ходжат уль-іслам 
Сейєд Алі Хомейні, а з 74 експертів, що взя-
ли участь у голосуванні, за нього проголо-
сувало 60 [19]. Таким чином, незважаючи 
на істотну специфіку, Керівник ІРІ отримує 
владу також шляхом виборів, хоча останні 
не є загальними.

Стосовно ж президента ІРІ, то, згідно 
зі статтею 117 Конституції, його обирають 
абсолютною більшістю голосів виборців. 
Якщо ж жоден із кандидатів не набрав абсо-
лютної більшості, то повторні вибори про-
водяться у п’ятницю наступного за оголо-
шенням результатів тижня. На повторних 
виборах беруть участь лише два кандида-
ти, які отримали найбільшу кількість го-
лосів виборців у першому турі. При цьому 
Конституція передбачає, що, в тому випад-
ку, коли ці кандидати знімають свої канди-
датури, остаточний вибір буде проведено 
між кандидатами, які за кількістю голосів 
слідують за тими, хто зняв свої кандида-
тури. Крім того, на відміну від довічно об-
раного Керівника, термін президентських 
повноважень становить лише чотири роки 
з однією можливістю переобратися на дру-
гий термін (стаття 114 Конституції) [18].

Дослідивши унікальну специфіку ви-
борів глави держави, ми зробили лише 
перші, але теоретично й методологічно 
необхідні кроки в напрямі розкриття до-
сліджуваної теми. Зокрема, стало зрозумі-
лим, що прямі вибори республіканського 
глави держави можуть проводитись у ви-
гляді плебісциту. Крім того, вибори гла-
ви держави  можливі і в умовах монархії. 
Так, вибори монарха передбачаються як 
республіканськими (Малайзія, ОАЕ) та 
теократичними (Ватикан, Тибет) монар-
хіями, так і класичними спадковими мо-
нархіями. Але це – справа подальших до-
сліджень.
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