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Еволюція інституту президентства
у досучасній політичній історії України:
повноваження, роль і місце у системі
державного правління
Розглянуто еволюцію інституту президентства у досучасній полі3
тичній історії України. Визначено стадії становлення, повноваження,
роль та місце інституту президентства в системі правління різних
державних утворень на історичних землях України. Особливу увагу
приділено фактологічному окресленню повноважень, ролі та місця
інституту президентства у державних утвореннях на історичних
землях сучасної України в першій половині ХХ ст., а також визначено
вплив інституту президентства в СРСР на особливості становлення
й роль інституту президентства в пострадянській Україні. Водночас,
окреслено історіографію дослідження інституту президентства в до3
сучасній політичній історії України та структуровано еволюцію полі3
тико3правової думки щодо інституту президентства на історичних
землях України. Відзначено, що досвід українського державотворення,
інститут президентства в Україні здебільшого був кон’юнктурним,
адже повноваження, роль та місце президента в системі державної
влади (у системі державного правління) зазвичай (історично) визна3
чались конкретними намірами певних політичних сил або політични3
ми подіями, які складались в Україні впродовж різних етапів її історії.
Ключові слова: президент, президентство, система державного
правління, напівпрезиденталізм, парламентаризм, президенталізм,
Україна.
У ході і в результаті різноманітних політичних подій (внутрішньополі
тичного та зовнішньополітичного характеру) останніх десятиліть в Укра
їні декілька разів змінювалась система державного правління і, відповід
но, декілька разів корегувались повноваження, роль та місце інституту
глави держави — президента — у системах державного правління. Але
навіть сьогодні у цьому зрізі актуальним залишається питання адекват
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ного окреслення перспективної системи державного правління в Украї
ні, зокрема в контексті місця у ній інституту президентства. А це, безу
мовно, складна та комплексна проблема, вирішення якої, враховуючи
інституційно вагому парадигму «траєкторії попереднього розвитку»,
фактично неможливе без знання особливостей та наслідків еволюції
інституту президентства (особливо у контексті становлення, повнова
жень, ролі і місця інституту президентства в системі державного
правління) в політичній, у тім числі й досучасній, історії України.
Відповідно, метою представленої наукової статті1 є політологічний (а
також політикоправовий) аналіз еволюції інституту президентства у
досучасній політичній історії України (до моменту відновлення Украї
ною своєї незалежності в 1991 р.) крізь призму повноважень, ролі та
місця інституту президентства у різних системах державного правління.
Поставлена мета значною мірою (хоча зазвичай побіжно та неконцеп
туально) вирішувалась з огляду на доволі широку джерельну базу, пред
ставлену доробками дослідників та державних діячів різних державних
утворень на історичних землях України, а також вченими незалежної
України тощо. Першу групу історіографічних напрацювань, які у тім
числі розмірковують і з приводу доцільності запровадження інституту
президентства в Україні (на історичних землях України), становлять
розвідки таких авторів, як Г. Андрузький [4], М. Драгоманов [11],
М. Міхновський [27], І. Франко [47], М. Грушевський [7], Д. Дорошенко
[10], С. Дністрянський тощо. Натомість, другу групу доробків стано
влять праці сучасних вчених, які одначе апелюють до проблематики
еволюції інституту президентства у досучасній політичній історії Укра
їни, зокрема таких, як М. Пахомова [29], В. Шатіло [50], С. Агафонов
[1], П. Музиченко [26], Б. Дем’яненко [9], П. Плахотнюк і В. Мельни
ченко [30], І. Старків [38], В. Сухонос [42], Б. Лазарєв [22; 23], М. Томен
ко [46], В. Горбатюк [6], В. Шаповал і В. Головатенко [49], О. Житник
[12], Т. Приймак [31], М. Мацкевич [25] тощо (їхні праці здебільшого
опубліковані з 2000 р.). Однак у представленому огляді наукової літера
тури, присвяченої інституту президентства в межах досучасних держав
них формувань на території України, не з’ясованою або слабо з’ясова
ною є проблема інституційного наслідування президентства, зокрема
його повноважень, ролі та місця у різних системах державного правлін
ня в зрізі історичного впливу одних історичних віх становлення укра
1
Вона значною мірою є скороченим варіантом іншого нашого дослідження, опу
блікованого у польськомовному варіанті в збірнику наукових статей «Politeja:
Pismo Wydziallu Studioow Mieedzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellon
nskiego w Krakowie». Детально див. [51].

162

Еволюція інституту президентства у досучасній політичній історії України...

їнської державності на наступні. Розгляд саме такої проблематики
у контексті становлення інституту президентства в Україні до
1990/1991 рр. є ключовим вектором тих невирішених наукових зав
дань, які поставлено у дослідженні.
Проте перед тим, як безпосередньо перейти до розгляду еволюції
інституту президентства в досучасній політичній історії Україні, варто
згадати, що сам інститут президентства (а це, зі слів А. Гулієва, сукуп
ність державноправових (конституційноправових) норм, які регулю
ють порядок виборів та вступу на посаду (інавгурацію) президента, його
повноваження, місце та роль у системі органів державної влади, а також
особливості дострокового припинення, заміщення чи відсторонення від
посади і повноважень [8, с. 146]) в сучасному розумінні вперше офор
млено Конституцією США 1787 р. Сьогодні інститут президентства
належить до найбільш поширених у світі, бо, приміром, наприкінці
XX ст. більше 130 зі 183 (тогочасних) державчленів ООН мали у своєму
державному механізмі посаду президента [36, с. 3]. Специфіка тільки у
тому, що кожна держава, де є інститут президентства, пройшла особли
ву історію його розвитку.
Виникнення та запроваджування (як багатоступеневий і складний
процес) інституту президентства на історичних землях України (тобто в
різних державних утвореннях на теренах сучасної України) продикто
ване споконвічним прагненням українських етнічних земель до демо
кратичних перетворень, а тому також має свої традиції. Українська
політикоправова думка пов’язує ідею інституту глави держави в основ
ному з уявленням про ту чи іншу форму (монархічну і республіканську —
авт.) та систему (президентську, напівпрезидентську або парламентсь
ку) державного правління [49].
Зокрема, ще в середині — наприкінці XIX ст. в громадськополітич
них колах української інтелігенції виник національнодержавницький
напрям політикоправової думки, представники якого першими спробу
вали підготувати проекти конституції України та регламентувати суть
посади глави держави в Україні з урахуванням її державноісторичних
традицій [2]. Ідея запровадження інституту президентства в політико
правовій думці України виникла в часи існування КирилоМефодіїв
ського братства (1845—1847 рр.), члени якого виступили за побудову
слов’янської спілки християнських республік, на чолі кожної з яких (у
тому числі України) мали стояти обрані на певний фіксований термін
всенародними зборами президент (як глава держави) і сейм (як парла
мент) [16]. Проект «Конституції Республіки» 1850 р. члена братства
Г. Андрузького [4] став чи не першим помітним документом конститу
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ційноправового характеру в українській політичній думці середини
ХІХ ст., що акцентував увагу на доцільності запровадження республі
канської форми правління із посадою президента як члена Державної
Ради (легіслатури). Наступним етапом обґрунтування посади президен
та і її доцільності для України (але в складі федеративної республіки)
стали доробки М. Драгоманова (зокрема робота «Вільний союз — Вільна
спілка»), в яких аргументовано, що президент — політично відповідаль
ний інститут влади, за яким зосереджені функції обнародування, нагля
ду за виконанням і переслідування за порушення законів, прийнятих
парламентом [11]. Не менше важливими виявились думки І. Франка,
що, виступаючи за республіканську форму державного правління,
обґрунтовував ідею всенародно виборного глави держави, який служить
своєму народові [47]. Помітною виявилась проблема обґрунтування
інституту виборного президентства і в діяльності перших українських
політичних партій наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. Це помічено у про
грамах Української соціалдемократичної робітничої партії, Українсь
кої партії соціалістівфедералістів (об’єднувала членів Української
демократичної партії і Української радикальної партії), Української
партії соціалістівреволюціонерів тощо, які виступали за трансформа
цію тогочасної Російської імперії у федеративну республіку на чолі з
виборним у парламенті або ж призначуваним в уряді президентом [12].
Так, у програмі Української партії соціалістівфедералістів зазначено,
що функції президента мали виконувати по черзі (впродовж одного року
кожний) члени Високої Державної ради (уряду — авт.) [29, с. 21].
Дещо розбіжною у цьому контексті виявилась програма Української
народної партії, програмний документ якої «Основний закон “Самостій
на Україна”» (автора М. Міхновського) заперечував ідею локального са
моврядування України в межах Російської децентралізованої держави,
а, натомість, зосереджувався на положенні повної незалежності України
як президентської республіки з всенародно виборним на шість років пре
зидентом, що одночасно мав бути як главою держави, так і главою вико
навчої гілки влади [27]. Зазначалось, що особа президента політично
мала бути недоторканою, оскільки відповідальність за дії президента
мали нести призначені безпосередньо президентом (без згоди двопалат
ного парламенту) міністри. Було встановлено, що президентом може
бути обрано особу віком, не менше 35 років. Також було регламентовано,
що президент, не маючи права законодавчого вето, мав здійснювати
нагляд за виконанням законів, міг скликати дві палати парламенту, мав
бути головнокомандувачем збройними силами України, був наділений
правом помилування (амністії) тощо. У проекті Конституції України
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Української народної партії було закладено механізм притягнення пре
зидента до відповідальності у разі порушення ним Основного закону. Для
цього було передбачено утворення спеціального народного суду, який
складаючись з представників двох палат парламенту, мав право усунути
президента з посади та призначити дострокові вибори глави держави.
Загалом (з огляду на сучасну інтерпретацію систем державного пра
вління) це означає, що фактично політикоправова думка України
періоду середини ХІХ — початку ХХ ст. зосередилась на виборі ізпоміж
президентською і парламентською моделлю республіканізму, а відпо
відно — між посадою всенародного виборного на фіксований термін пре
зидента як водночас глави держави і глави виконавчої влади і посадою
виборного парламентом на фіксований термін президента як винятково
глави держави. На початку ХХ ст. (зокрема в 1918—1921 рр.) проблему
теоретично і практично, як свідчить історичний досвід, було вирішено
двозначно. З однієї сторони, в Українській Народній Республіці (УНР),
де вперше на практиці апробовано інститут українського президентства
[1, с. 103], ідеологом якого був М. Грушевський [31], передбачалось, що
особа, яка обрана всенародними зборами (парламентом), є главою дер
жави (президентом) УНР [45, с. 65; 48, с. 175]. І. Старків [38, с. 859] вва
жає, що 29 квітня 1918 р. першим президентом УНР обрано М. Груше
вського. Але, зі слів Д. Бєлова, в той час інституту президентства як
такого ще не існувало [3, с. 74—75]. Це було пов’язано з тим, що вибори
М. Грушевського не були легальними, адже не існувало нормативно
правових актів (навіть із огляду на прийняту 29 квітня 1918 р. Консти
туцію УНР [19]), які передбачали би посаду президента та регламентува
ли порядок її обрання1. Тому першим президентом УНР, але вже в екзи
лі, варто вважати А. Лівицького, що обіймав цю посаду двічі — в 1926—
1948 і 1948—1954 рр. Іншими президентами УНР в екзилі (детально
див. табл. 1) були С. Витвицький (1954—1965 рр.), М. Лівицький
(1967—1989 рр.) і М. Плав’юк (1989—1992 рр.).
Доволі специфічна ситуація склалась у контексті визначення глави
держави в УНР періоду Директорії (у 1918—1920 рр. — на території
Окрім того, невідомий жодний політикоправовий акт, учинений М. Груше
вським як президентом УНР. Натомість, очевидно, що М. Грушевський був лише
«президентом» (главою/спікером) Української Центральної Ради — парламенту
УНР (він навіть послуговувався візиткою французькою мовою — «President du Par
lament D’Ukraine»). Це була вища посадова особа в УНР того часу. Будучи якщо не
харизматичним, то найавторитетнішим лідером українства того часу, М. Груше
вський виконував «верховну функцію репрезентанта держави». Саме це дало підста
ви А. Жуковському назвати М. Грушевського «першим некоронованим президентом
української держави».
1
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сучасної України, а в 1921—1926 рр. — поза межами етнічної території
України, в екзилі). Директорія УНР була найвищим органом державної
влади УНР, який складався з Голови Директорії (у 1918—1919 рр. —
В. Винниченко, у 1919—1926 рр. — С. Петлюра) та членів Директорії
(разом п’ять осіб). Ми дотримуємось позиції, що Директорія за повно
важеннями й функціями була схожа до інституту колегіального пре
зидентства, підпорядкованого і виборного органами законодавчої
влади. Вищим тимчасовим законодавчим органом влади УНР в
1919 р. був Трудовий конгрес України, перед яким формально, навіть
попри те, що Трудовий конгрес був скликаний Директорією і пра
цював не постійно, а сесійно, була відповідальна остання. Особливість
функцій Директорії у цей час полягала в тому, що в силу військового
стану цей колегіальний орган державної влади видавав закони, які
мали затверджуватись на найближчій сесії Трудовим конгресом
України (фактично це означало, що Директорія мала право видавати
декрети/укази з силою законів). Натомість, як орган виконавчої
влади функціонувала призначена Директорією (колегіальним главою
держави УНР) та підзвітна перед Трудовим конгресом України (пар
ламентом УНР1) Рада народних міністрів (уряд УНР) на чолі з голо
вою Ради народних міністрів (прем’єрміністром УНР). У листопаді
1920 р. правовою основою політичної системи УНР були закони «Про
тимчасове Верховне Управління і порядок законодавства в УНР» [15]
і «Про Державну народну раду» [14]. Ці нормативноправові акти
передали законодавчі функції і контроль над урядом УНР Державній
народній раді (новому парламенту). Проте до скликання Державної
народної ради її функції було покладено на Раду народних міністрів,
а Голова Директорії (ним тоді був С. Петлюра) виконував (індивіду
ально) функції глави держави. Голову Директорії, на випадок нем
ожливості виконувати обов’язки, заміщала колегія, а в разі неможли
вості її скликати — голова Ради народних міністрів.
Схожа модель республіканізму (парламентська система державного
правління) і відповідно схожа вагомість посади президента були перед
бачені в незалежній з 15 по 18 березня 1939 р. Карпатській Україні.
Конституційними законами цієї невизнаної держави регламентувалось,
що: президент як глава держави обирається Сеймом (парламентом Кар
патської України); виконавчу владу очолює прем’єрміністр, якого
також обирають у Сеймі; прем’єрміністр і президент політично відпові
Трудовий конгрес України в 1919 р. висловився за підготовку закону для вибо
рів всенародного парламенту.
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дальні перед парламентом. Також було регламентовано право уряду зі
згоди президента видавати тимчасові розпорядження із силою закону.
Вони не могли вести до змін конституційних законів і мали бути внесе
ні як законопроекти на найближче засідання Сейму, оскільки інакше
втрачали юридичну силу. Першим і останнім президентом Карпатської
України було обрано А. Волошина. Це означає, що політикоправова
думка і політична практика Української Народної Республіки та Кар
патської України тяжіла до запровадження моделі парламентського
республіканізму (парламентської системи державного правління), від
повідно — до посади виборного парламентом на фіксований термін пре
зидента винятково як глави держави.
Таблиця 1
Історія інституту президентства в досучасній політичній історії України
(на прикладі деяких українських державних утворень в 1918—1991 рр.)1
Äåðæàâíå
óòâîðåííÿ

ÓÍÐ

ÇÓÍÐ

Ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ

Êîíñòèòóö³éíèé
ñòàòóñ

Òèï
ïðåçèäåíòñòâà

Ñèñòåìà
ïðàâë³ííÿ/
Êîíñòèòóö³éíèé
ñïîñ³á îáðàííÿ
Ïàðëàìåíòàðèçì/
Ïàðëàìåíòñüêèé

Ïðåçèäåíò

Òåðì ³í
ïîâíîâàæåíü

Â. Âèííè÷åíêî

14.12.1918 –
13.02.1919

ÓÑÄÐÏ

Ãëàâà
äåðæàâè

Êîëåã³àëüíå

Ñ. Ïåòëþðà

09.05.1919 –
25.05.1926

ÓÑÄÐÏ

Ãëàâà
äåðæàâè

Êîëåã³àëüíå/ Ïàðëàìåíòàðèçì/
²íäèâ³äóàëüíå Ïàðëàìåíòñüêèé

À. Ë³âèöüêèé
(²)

25.05.1926 –
10.06.1948

ÓÑÄÐÏ

Ãëàâà
äåðæàâè

²íäèâ³äóàëüíå

Ïàðëàìåíòàðèçì/
Ïàðëàìåíòñüêèé

À. Ë³âèöüêèé
(²²)

10.06.1948 –
17.01.1954

ÓÑÄÐÏ

Ãëàâà
äåðæàâè

²íäèâ³äóàëüíå

Ïàðëàìåíòàðèçì/
Ïàðëàìåíòñüêèé

Ñ. Âèòâèöüêèé

17.01.1954 –
09.10.1965

ÁåçÃëàâà
ïàðò³éíèé äåðæàâè

²íäèâ³äóàëüíå

Ïàðëàìåíòàðèçì/
Ïàðëàìåíòñüêèé

Ì. Ë³âèöüêèé

22.03.1967 –
08.12.1989

ÁåçÃëàâà
ïàðò³éíèé äåðæàâè

²íäèâ³äóàëüíå

Ïàðëàìåíòàðèçì/
Ïàðëàìåíòñüêèé

Ì. Ïëàâ’þê

08.12.1989 –
22.08.1992

ÁåçÃëàâà
ïàðò³éíèé äåðæàâè

²íäèâ³äóàëüíå

Ïàðëàìåíòàðèçì/
Ïàðëàìåíòñüêèé

04.01.1919 –
22.01.1919

Ãëàâà
äåðæàâè

Êîëåã³àëüíå

Ïàðëàìåíòàðèçì/
Ïàðëàìåíòñüêèé

ª. Ïåòðóøåâè÷

ÓÍÄÏ
19.06.1919 –
15.03.1923

Êàðïàòñüêà
À. Âîëîøèí
Óêðà¿íà

15.03.1939 –
18.03.1939

Ãëàâà
Ïðåçèäåíòàë³çì/
äåðæàâè ³
²íäèâ³äóàëüíå
âèêîíàâ÷î¿
Âñåíàðîäíèé
âëàäè
Ãëàâà
äåðæàâè

ÍÕÏ

²íäèâ³äóàëüíå

Ïàðëàìåíòàðèçì/
Ïàðëàìåíòñüêèé

Умовні позначення: УНР — Українська Народна Республіка; ЗУНР — Захід
ноукраїнська Народна Республіка; УСДРП — Українська соціалдемократична
робітнича партія; УНДР — Українська національнодемократична партія; НХП —
Народнохристиянська партія.
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З другої сторони, в Західноукраїнській Народній Республіці (ЗУНР)
у різний час апробовано розбіжні проекти і концепти конституцій,
котрі були запропоновані С. Дністрянським, депутатом австрійського
парламенту і професором Львівського університету. Перший проект
цього вченого, що був підготовлений наприкінці жовтня 1918 р. і нази
вався «Устроєм Галицької Держави» [40, с. 59—60], суттєво звертався
до інституційної практики УНР та передбачав створення держави із
парламентською системою державного правління, у якій законодавча
влада мала належати Українській Національній (Народній) Раді (яку
було обрано 18 жовтня 1918 р.), а виконавча влада — Уряду (Народній
Управі або Державному Секретаріату), який формувався та був відпо
відальним перед парламентом (перший уряд було створено 9 листопа
да 1918 р. на чолі із К. Левицьким). Українська Національна Рада
трактувалась як тимчасовий парламент, який на підставі виборів за
пропорційною системою («із пропорційним заступництвом для націо
нальних меншостей») мав замінити постійно функціонуючий Народ
ний Сейм. Це було закріплено в прийнятому 13 листопада 1918 р.
«Тимчасовому Основному законі про державну самостійність укра
їнських земель бувшої АвстроУгорської монархії» [20; 43], в якому ні
слова не було сказано про посаду президента ЗУНР. Тільки згодом
(4 січня 1919 р.) текст Тимчасової Конституції ЗУНР доповнено гру
пою, за твердженням Б. Тищика [44], так званих «конституційних
законів». Приміром, «Про Виділ Української Національної Ради» —
своєрідний інститут колегіального глави держави у складі Президента
Української Національної Ради і дев’яти осіб (разом десяти членів)
[14]. Повноваженнями Виділу було визначено: іменування та призна
чення членів уряду, дострокове припинення повноважень членів
уряду, здійснення амністії і помилування/аболіції, призначення
керівників органів державної влади на місцях, проголошення законів
ЗУНР тощо. Особливу (голосуючу) силу у Виділі мав Президент, голос
якого був визначальним у прийнятті конкретних рішень цього органу
державної влади — особливо тоді, коли в ході голосування (обов’язко
во за присутності не менше шести членів Виділу) голоси членів Виділу
розподілялись рівномірно. Також було аргументовано, що Виділ Укра
їнської Національної Ради вибирається на час повноважень Українсь
кої Національної Ради і функціонує до формування нового Виділу
нової Української Національної Ради. Фактично йшлося про інститут
колегіального президентства в умовах парламентської системи респу
бліканського правління (за типом Директорії в УНР). Перший і остан
ній інститут колегіального президентства очолив Є. Петрушевич,
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який у 1918—1923 рр. був Президентом (спікером) Української Націо
нальної Ради (спершу впродовж листопада 1918 — січня 1919 рр. в
межах території ЗУНР (до Акту Великої Злуки УНР та ЗУНР), а впро
довж 1919—1923 рр. (після підписання і денонсації Акту Великої
Злуки УНР і ЗУНР) в межах території Західної області УНР і в форма
ті існування ЗУНР в екзилі [24, с. 140]). Будучи главою найвищих
органів державної влади ЗУНР (Української Національної Ради і її
Виділу), Є. Петрушевич спочатку виконував тільки представницькі
функції, не мав реальних повноважень для реалізації власних погля
дів на внутрішню й зовнішню політику держави. Крім того, в січні
1919 р. (після підписання Акту Великої Злуки УНР і ЗУНР) Є. Петру
шевич як очільник Західної області УНР увійшов до складу Директо
рії УНР — іншого органу державної влади, який виконував функції
колегіального глави держав, — чим було послаблено його повноважен
ня як керівника інституту колегіального глави держави в ЗУНР.
Ситуація змінилася лише у червні 1919 р., коли Українська Націо
нальна Рада (в силу військової небезпеки з боку Польщі, а також вну
трішніх суперечок у керівництві УНР) присвоїла Є. Петрушевичу спе
ціальні права «Диктатора», тобто «верховного військовополітичного
зверхника на час війни», котрі означали суміщення його повноважень
як глави держави та глави уряду ЗУНР. Фактично (навіть попри те,
що Є. Петрушевича не було обрано президентом всенародно) очікува
лося зміщення республіканської форми державного правління від пар
ламентської до президентської системи державного правління, тобто
від позиціонування президента лише як глави держави до позиціону
вання президента як глави держави і глави виконавчої влади. Схожу
логіку було передбачено в другому проекті «Конституції Західно
Української Народної Республіки» С. Дністрянського у 1920 р. [39,
с. 147—150]. Документ означав ЗУНР як президентську республіку, де
законодавча влада має бути зосереджена в руках Народної Палати
(парламенту), а виконавча влада — в руках Президента Республіки
(як глави держави і глави уряду — Державної Ради). Обидва органи
державної влади мали формуватись на підставі одночасних/синхрон
них всенародних виборів (кожні 4 роки) [25]. За президентом передба
чалось зосередження таких функцій: керування урядом; керування
збройними силами держави; присвоєння і скасування військових
звань та рангів; призначення і звільнення членів Державної Ради й
Голови Державної Юстиції, здійснення через них верховного керів
ництва внутрішнім управлінням та правосуддям в державі; здійснен
ня права помилування в державі. Передбачалась можливість висунен
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ня парламентом (двома третинами його голосів) політичного звинува
чення проти президента, а також внесення парламентом пропозиції
про зміщення президента.
Все це означає, що в політичній боротьбі українських земель за неза
лежність, а відповідно в міжінституційних політичних і правових від
носинах різних українських державних утворень на початку — у пер
шій половині ХХ ст. було втілено дві моделі інституту президентства:
одна для умов парламентської системи республіканського правління
передбачала посаду президента винятково як глави держави, обраного
на фіксований термін у легіслатурі (у випадку Української Народної
Республіки, Карпатської України та першого періоду існування Захід
ноукраїнської Народної Республіки); друга для умов президентської
системи республіканського правління передбачала посаду президента
як глави виконавчої влади і глави держави, обраного на фіксований
термін всенародно (другий період існування Західноукраїнської Народ
ної Республіки). Попри переважання в політикоправовій думці і на
практиці у той час моделі парламентського республіканізму з посадою
виборного у парламенті як глави держави президента, дві апробовані
моделі президентства (парламентську і президентську) поєднала ідея
про те, що посада президента повинна сприйматись як певний стабілі
заційний фактор і амортизатор поміж протидіючими політичними
силами суспільства, особливо якщо вони перебувають на перехідному
етапі свого розвитку.
Подальший розвиток (а точніше відсутність) інституту президентства
в Україні після національновизвольних змагань початку ХХ ст. про
диктований перебуванням країни здебільшого у складі Радянського
Союзу, політичну систему якого цілісно не можна було зіставити з пар
ламентською чи президентською системою державного правління1.
Попри те, що в радянському політикоправовому процесі робилися спро
би запровадження посади президента в 1936, 1964 та 1988 рр., ця ідея не
була зрозуміла і підтримана партократичним загалом/вищими ешело
нами влади. Причина полягала у тім, що за класичними моделями реа
лізації влади інститут президентства нерозривно пов’язаний із поділом
влади. Тим часом, офіційна державна ідеологія радянського періоду
заперечувала розподіл влади як спосіб організації політичної системи
[21, с. 100], адже вважала його чужою цінністю для соціалістичної
моделі. Таку ідею прослідковуємо ще з часів Й. Сталіна, який на пропо
Тим не менше, Радянський Союз і, зокрема Українська РСР, за системою дер
жавного правління (особливо з огляду на ідею повновладності рад, хоч і критичне
відношення до політикоправової теорії) нагадували парламентські республіки.
1

170

Еволюція інституту президентства у досучасній політичній історії України...

зицію до проекту Конституції СРСР 1936 р. про запровадження інститу
ту президентства зауважив: що за системою Конституції в СРСР не мало
бути одноосібного президента, що обирався би всім населенням на рівні
із Верховною Радою і спроможним би був протиставити себе Верховній
Раді; що Президент у СРСР колегіальний, це — Президія Верховної
Ради [37, с. 517]. Ситуація змінилась лише у березні 1990 р., коли Тре
тій позачерговий з’їзд народних депутатів прийняв Закон «Про засну
вання поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конститу
ції (Основного Закону) СРСР» [33; 41]. Звернення до ідеї інституту пре
зидентства в СРСР було продиктовано драматичними подіями того часу,
кризою радянського федералізму, яка проявилася після оголошення
курсу на суспільноекономічну та політичну «перебудову», а також
демократизацію країни [36].
Вибори першого Президента СРСР відбулись безпосередньо на З’їзді
народних депутатів (вищого органу державної влади в СРСР), хоча нада
лі й передбачалось проведення прямих всенародних виборів президента
СРСР [17]. Тогочасний Голова Верховної Ради СРСР (двопалатної легі
слатури) М. Горбачов був обраний першим і останнім президентом
Союзу [5; 6, с. 326]. Але ідея інституту президентства була підтримана
більшістю населення СРСР, зокрема його складової в Українській РСР,
що стало причиною запровадження аналогічного інституту в усіх
пострадянських державах. Більше того, при створенні посади президен
та в Україні (формально в Українській РСР), а це відбулось 5 липня
1991 р. [32; 34; 35] (після внесення змін до Конституції Української РСР
1978 р. [18]), було здійснено спробу врахувати як норми і досвід всесоюз
ного, так й іноземного законодавства [45, с. 72], хоча не було проапельо
вано до політикоправових ідей та практик інституту президентства на
історичноетнічних землях України.
Висновуючи, потрібно зауважити, що інститут президентства в дос
учасній політичній історії України від початку до кінця ХХ ст. суттєво
еволюціонував. Внаслідок цього спосіб обрання (із 1991 р. — всенарод
ний, а в історичному зрізі — парламентський), повноваження (із 1991 р.
більші, ніж в історичній ретроспективі), місце та роль (із 1991 р. над
всією системою державної влади, а в історичному зрізі у системі держав
ної влади) інституту президентства в Україні з 1991 р. не відповідають
інституційній практиці й історичному досвіду, який інкорпорувала
посада президента на історичних землях України на початку — в пер
шій половині ХХ ст. У системному контексті це означає, що інститут
президентства в Україні історично був більшою мірою спрямований на
реалізацію/апробацію парламентської системи республіканського пра
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вління, а з 1991 р. — президентської і більшою мірою напівпрезидентсь
кої системи республіканського правління. Це може бути одним із сутніс
них/концептуальних дороговказів подальшого реформування системи
правління та місця у ній президента в Україні. Очевидно, що історичний
досвід застосування інституту президентства в Україні більшою мірою
вказує на те, що він (цей інститут) має бути регламентований/апробова
ний в межах парламентаризму або парламентпрезидентського
(прем’єрпрезидентського) напівпрезиденталізму. Це відповідало би не
тільки концептуальній сутності політикоправових пошуків стосовно
системи державного правління та місця у ній інституту президентства в
Україні упродовж другої половини ХІХ — початку ХХІ ст., але й інсти
туційному (доволі успішному і стабільному) досвіду раніше перехід
них/транзитних країн ЦентральноСхідної та ПівденноСхідної Європи
(які, прагнучи бути членами Європейського Союзу, цілком впорядкова
но й природно апробували системи парламентаризму та парламентпре
зидентського (прем’єрпрезидентського) напівпрезиденталізму). Також
доцільно зауважити, що як загалом свідчить досвід українського держа
вотворення, інститут президентства в Україні здебільшого був кон’юнк
турним, адже повноваження, роль та місце президента в системі дер
жавної влади (у системі державного правління) зазвичай (історично)
визначались конкретними намірами певних політичних сил або полі
тичними подіями, які складались в Україні впродовж різних етапів її
історії. Натомість, варто концентруватись на інституті президентства,
який всесторонньо відображатиме існуючий суспільний запит та цілісно
відповідатиме на виклики (в сенсі ризиків та переваг) подальшого
реформування системи державного правління та в цілому політичної
системи в Україні.
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The evolution of the institution of presidency in the pre modern politi
cal history of Ukraine: powers, role and place in the system of government
The author reviewed the evolution of the presidency in the pre3modern poli3
tical history of Ukraine, determined the stages of incipience, powers, role
and position of the presidency in the systems of government of various state
formations on the historical lands of Ukraine. Particular attention was
given to the actual outlining the powers and role of the presidency in vario3
us state formations on the historical lands of Ukraine in the first half of the
twentieth century and to determining the influence of the presidency in the
USSR on the peculiarities of the role of the presidency in post3
Soviet Ukraine. In parallel, the author outlined the historiography of the
presidency research in pre3modern political history of Ukraine and structu3
red the evolution of political and legal opinions on the presidency on histori3
cal lands of Ukraine. It is noted that the experience of Ukrainian state insti3
tute of presidency in Ukraine was mainly opportunistic, because the powers,
role and place in the presidential system of government (system of govern3
ment) usually (historically) defined specific intentions of certain political
forces or political events, which included in Ukraine during the various sta3
ges of its history.
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