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ІМПІЧМЕНТ ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПРЕЗИДЕНТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 

 

У статті досліджено особливості політичної природи і формування 

інституту імпічменту в США, схарактеризовано імпічмент як інститут 

політичної відповідальності президента США за сучасних умов міжнародних 

процесів. Проаналізовано термін «імпічмент», подано історичний екскурс 

розвитку імпічменту як інституту відповідальності голови держави. 

Досліджено приклади застосування інституту імпічменту в США та інших 

країнах і схарактеризовано особливості процедури імпічменту. Досліджено 

причини, що спонукають американський парламент застосовувати процедури 

імпічменту та проаналізовано наслідки застосування імпічменту. 
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Актуальність теми і постановка проблеми. У сфері політичного буття 

серед суб’єктів політичного процесу весь час відбуваються різні взаємодії, які з 

часом набувають інституціолізованих субстанцій. Серед таких явищ варто 

виокремити політичні інститути, які сформувалися під час еволюції відносин 

різноманітних гілок влади, серед яких інститут імпічменту президента є 

самостійним політико-правовим феноменом, оскільки інститут президента в 

багатьох державах світу посідає провідне місце в політичній системі держави, 

ураховуючи понад 200-річну історію існування. За цей період інститут 

президенства довів власну ефективність як інструменту зовнішньої і 

внутрішньої політики, водночас засвідчив наявність багатьох суперечностей у 



системі реалізації політичної влади. Саме з позиції розуміння потреби 

забезпечення балансу гілок влади та недопущення надмірної її концентрації в 

президента США було запроваджено інститут імпічменту, який став головним 

інструментом стримувань і противаг у системі балансу гілок влади. Процедура 

імпічменту президента застосовувалася найчастіше в США, порівняно з іншими 

державами. Тому досвід функціонування даного інституту політичної 

відповідальності голови держави є актуальним предметом дослідження як у 

царині політологічних студій, так і в інших галузях наукових знань, серед них: 

юриспруденція, державне управління, соціологія, філософія тощо. Водночас, 

трансформаційні процеси в українській політиці, особливості ухвалення 

законодавства про імпічмент президента України та забезпечення балансу гілок 

влади загалом потребують значної уваги українських науковців до найбільш 

найефективніших практик і досвіду держав, де інститут імпічменту знайшов 

своє практичне втілення. 

Стан наукової розробки проблеми. Проблема формування і 

функціонування інституту імпічменту президента США останнім часом 

досліджується в основному в царині політичних і з більшою питомою вагою 

юридичних наук. Серед учених-політологів варто виокремити дослідження 

таких науковців, як С.В. Балан, А.А. Коваленко, І.О. Кресіна, Г.М. Малкіна, 

А.А. Рубан, А.З. Шевчук та інших. Указані вчені наповнили політологічний 

дискурс як теоретичним доробком, так і аналізом особливостей його 

застосування стосовно різних президентів США. Водночас дослідники зі сфери 

правознавства здійснили науковий екскурс у сферу конституційно-правових 

засад імпічменту, правового аналізу процедури реалізації та політико-правових 

наслідків для посади голови держави як у США, так і в інших державах. Серед 

таких учених варто зазначити дослідження Б.С. Мохончука, Т.М. Кузьми, А.М. 

Толкача, Т.О. Цимбалістого, В.М. Шаповала та інших. Іноземні дослідники, 

серед яких такі вчені зі США, як Дж. Лабойтз, а також з Російської Федерації, 



зокрема О.М. Домрін, А.О. Мішин, Є.Н. Тязін, О.С. Кочнєв, та інших країн, 

також працювали над проблемами інституту імпічменту у США. Водночас 

недостатньо досліджено сучасні особливості реалізації процедури імпічменту 

президента США, що зумовлено впливами міжнародно-політичних факторів. 

Мета і завдання статті. Метою  статті є дослідження особливостей 

політичної природи і формування інституту імпічменту США. Завдання: 

схарактеризувати імпічмент як інститут політичної відповідальності президента 

США за сучасних умов міжнародних процесів. 

Виклад основного матеріалу. За визначенням дослідників, термін 

«імпічмент» походить від латинських коренів, який, на погляд А.М. Толкача, 

означає бути спійманим або бути викритим і має певний аналог у сучасній 

французькій та англійській мовах – дієслова empecher (запобігати) та impede 

(перешкоджати) відповідно [1, c. 6]. 

Імпічмент (від англ. impeachment – осуд) – це передбачений 

конституційним законодавством низки країн (як республіканських, наприклад 

Сполучені Штати Америки, так і монархічних, наприклад Велика Британія, 

Японія) особливий порядок (процедура) притягнення до відповідальності вищих 

посадовців у державі і судового розгляду їхніх справ у парламенті за 

звинуваченням у порушенні конституції і вчиненні злочинів [2, с. 401].  

Окремі дослідники стверджують, що імпічмент виник ще в Античній 

Греції у вигляді так званого процесу «eisangelia» [3], особливого виду процесу, 

під час якого поза чергою розглядалися справи про злочини проти держави, 

антидемократичні змови, щодо у яких вносилися «надзвичайні заяви». Суд був 

відкритим і привселюдним. Ареопаг мав право відсторонити від посади будь-

якого державного чиновника, чиї дії завдавали шкоди державі. На цьому 

процесі могли бути присутні не лише афіняни, але й приїжджі з інших держав. 

Рішення ухвалювалося таємним голосуванням, простою більшістю голосів. 

Воно було остаточним і не підлягало оскарженню. Такий процес досить 



віддалено нагадує імпічмент. Однак повністю заперечувати те, що така 

процедура створила певне підґрунтя для появи в майбутньому імпічменту – 

немає сенсу [4]. 

Водночас дослідники зауважують, що процедура, яка є прототипом 

сучасного імпічменту, з’явилася в Англії наприкінці XIV століття. Запровадив її 

парламент, намагаючись підпорядкувати своєму контролю державне 

управління. Вона полягала в порушенні Палатою общин перед Палатою лордів 

як вищим судом обвинувачення проти того чи іншого посадовця короля у 

зловживанні владою, тоді як раніше це право було виключною компетенцією 

короля. Нормативного закріплення ця процедура набула при ухваленні угоди 

між парламентом і королем від 1338 року і полягала в тому, що будь-хто з 

королівських міністрів міг бути усунений з посади за вчинення «тяжких 

злочинів і проступків». 1376 року цю процедуру застосували так званим 

«хорошим парламентом» проти барона Вільяма Латімера – його було не тільки 

позбавлено титулу Червоного барона Латімеру, а й засуджено до тривалого 

тюремного ув’язнення. Процедуру імпічменту застосували 1386 року стосовно 

королівського канцлера Майкла де ля Поля, 1-го графа Саффолка, якого 

звинуватили в порушенні обіцянки перед парламентом підготувати та довести 

до вигляду офіційного парламентського акта письмову пораду комітету дев’яти 

лордів щодо поліпшення становища короля і королівства, а також у невмінні 

витрачати кошти, направлені парламентом для викупу міста Гент, через що 

Англія його втратила [3]. 

У цілому, як зазначається в юридичній літературі, упродовж дії цієї 

конституційної угоди в Англії вираз «тяжкі злочини та проступки» 

використовувався протягом 400 років у процедурах імпічменту в парламенті. 

При чому, інколи звинувачення були пов’язані з простими правопорушеннями, 

інколи – не лише з ними. Крім того, зустрічалися випадки осуду в порядку 

імпічменту навіть осіб, що не перебували на державній службі. Тут потрібно 



зважати на те, що в різних джерелах по-різному розуміється процедура 

імпічменту в Англії того часу. Одні дослідники стверджують, що імпічмент 

формувався в середньовічній Англії як кримінальний процес, що застосовувався 

парламентом проти урядових чиновників, унаслідок якого винні особи мали або 

сплатити штраф, або засуджувалися до тюремного ув’язнення чи аж до страти. 

Інші вказують, що імпічмент навіть тоді, незважаючи на нормативне 

закріплення, мав політичний характер з огляду на підстави його застосування, а 

статті обвинувачення проти посадовців корони мали, як звичайно, 

індивідуальний характер. 

Іноді підстава імпічменту могла бути сформульована так: обдарованість 

міністрів у винайденні засобів розширення королівської влади. У цілому ці 

звинувачення парламент формулював по-різному. Бралися до уваги і посада 

обвинуваченого, і політична ситуація в країні, і розстановка сил у протистоянні 

між парламентом і королем. Тому, на думку цих дослідників, на перших етапах 

застосування процедури імпічменту політичний складник відповідальності 

виразно домінував над правовим. У цьому зв’язку маємо погодитись із І.О. 

Кресіною, А.А. Коваленко та С.В. Баланом, які пояснюють такий стан речей 

існуванням двох тлумачень виразу «тяжкі злочини та проступки» [3].  

Перше – особливе твердження про погану поведінку (службовий злочин), 

спрямовану на підрив державної влади (неправильне використання фондів, 

службової влади, нехтування розпорядком роботи, посягання на прерогативи 

парламенту, корупція і зловживання довірою). Друге тлумачення 

застосовувалося до парламентських імпічментів. Воно не мало коренів у 

звичайному кримінальному законі, й особливі твердження про службовий 

злочин у межах даного тлумачення не обов’язково обмежувалися звичайним 

правом або закріпленими в правових нормах діяннями, які вважаються 

правопорушеннями і злочинами. Поняття «тяжкі злочини та проступки» не було 

чітко визначеним і це давало змогу парламенту користуватися механізмом 



імпічменту для задоволення власних політичних амбіцій у тій чи іншій ситуації 

[4, c. 161]. 

Якщо інститут імпічменту президента характерний для більшості країн з 

республіканською формою правління, передусім для президентських і змішаних 

республік, то інститут дострокового припинення повноважень президента за 

результатами референдуму не набув поширення. Одна з причин полягає в тому, 

що в системі стримувань і противаг імпічмент розглядається як парламентська 

противага президенту, насамперед праву останнього розпустити парламент, тоді 

як можливість використання парламентом референдуму з метою дострокового 

припинення повноважень президента може бути засобом невиправданого тиску 

на нього, протиставлення референдуму загальним виборам президента, 

дестабілізації політичного становища в країні [5, с. 46]. В.М. Шаповал у цьому 

зв’язку зазначає, що «навіть у тих країнах, де згадуваний референдум 

передбачений в основному законі, він залишився поза державною практикою. 

Причиною цього є його «радикальність», яка не тільки уможливлює 

протиставлення референдуму іншій основній формі безпосередньої демократії – 

прямим виборам, а й може спричинити дестабілізацію політичної системи 

суспільства, а також негативні наслідки загалом для соціуму» [6, с. 337]. 

У сучасній світовій політичній теорії існують різні погляди щодо 

тлумачення підстав імпічменту. На думку прибічників вузького трактування, 

підставою імпічменту необхідно вважати винятково вчинення кримінального 

злочину. Навпаки, прибічники широкого трактування вважають, що його 

підставою необхідно вважати порушення будь-яких правових норм. На користь 

такого підходу свідчить тривала практика застосування цієї процедури у США. 

Проте, на погляд учених, імпічмент – це не засіб покарання злочинців, а засіб 

впливу на порушників встановленого державного порядку, адже правовим 

наслідком застосування цієї процедури є зняття недоторканності і можливість у 

подальшому притягнення конкретної особи до відповідальності [7, c. 48]. 



У більшості країнах, де головою держави є монарх, його особа визнається 

священною і тому, як зазначає Г. Малкіна, «він не відповідає за будь-які, навіть 

кримінально карні дії» [5, с. 43]. Як один з прикладів вчена наводить ст. 88 

Конституції Бельгії, де зазначається: «Особа Короля недоторканна; його 

міністри відповідальні». Дійсно, у вказаних країнах не закріплені підстави для 

відставки голови держави. Але, про відсутність у відповідних державах 

інституту імпічменту ми не можемо підтвердити. Не заперечуючи положень Г. 

Малкіної, варто зазначити, що в таких країнах реалізація повноважень 

монархом, як звичайно, супроводжуються контрасигнацією відповідними 

міністрами. Тому безпосередньо міністрів і притягують до конституційно-

правової відповідальності. Якщо розглядати згадувану Бельгію, то в ст. 106 

Конституції Бельгії передбачено такі положення: «Ніякий акт Короля не може 

мати сили, якщо він не контрасигнований міністром, який тим самим несе за 

нього відповідальність». Про те, що в такому випадку буде застосовано саме 

інститут імпічменту, можна стверджувати через наявність спеціальної 

процедури притягнення міністрів до відповідальності (наприклад у Бельгії така 

процедура закріплена в ст. 103 Конституції). 

Що стосується інших країн, то питання про застосування імпічменту 

регулюється в них досить по-різному. Однією з найпоширених підстав 

реалізації відповідної процедури є державна зрада (Франція). Проте нерідко 

закріплення вказаного терміна додатково супроводжується грубим порушенням 

Конституції (Болгарія) або «іншим злочином» (Росія). Також варто підкреслити, 

що хоча насправді в кожній з таких країн державна зрада визнається окремим 

злочином, утім, як справедливо зазначає Т.М. Кузьма, «стосовно президентів 

нерідко діє дещо інша, нечітка інтерпретація, яка припускає скоріше політико-

правову, ніж власне кримінально-правову відповідальність президента за 

державну зраду» [8, с. 3]. Крім того, законодавство деяких країн передбачає 

можливість притягнення глави держави до конституційно-правової 



відповідальності за вчинення певних категорій злочинів. Це може бути 

вчинення умисних злочинів (Угорщина) або одного з таких злочинів, як 

державна зрада чи злочин проти людства (Фінляндія) [9, c. 502]. 

Уже від кінця XVIII століття інститут імпічменту поширився в усьому 

світі. З британської практики та законів даний інститут перейшов до США, де 

він законодавчо був закріплений у Конституції США 1787 року. У 

конституційному закріпленні інституту імпічменту в США використано 

британські формулювання «державна зрада», «тяжкі злочини та проступки» 

(розділ 4 ст. ІІ Конституції США) [10, c. 7]. Однак таке законодавче закріплення 

не відразу набуло такого вигляду. Звичайно, у США імпічмент також має 

власну передісторію. Питання введення інституту імпічменту до Конституції 

США супроводжувалося досить гарячими дебатами та дискусіями. Спочатку 

автори американської Конституції вбачали в ньому не стільки засіб покарання 

правопорушників, скільки засіб впливу на порушників встановленого 

державного порядку. Далі, коли робота над текстом наближалася до 

завершення, делегат від Вірджинії Джордж Мейсон звернув увагу на те, що 

імпічмент посадових осіб передбачений лише за хабарництво і за державну 

зраду [4, c. 159]. 

За найширшого кола підстав для імпічменту президента США (воно 

охоплює не тільки злочини, а й проступки, під якими в контексті інституту 

імпічменту розуміються взагалі негідні вчинки) притягнення глави держави до 

відповідальності тут трапляється не часто [5, c. 45]. Уперше в історії США 

імпічмент було оголошено сенатору штату Теннессі Вільяму Бланту, якого 

звинувачували в шпигунстві на користь Бразилії і у вербуванні з огляду на це 

індіанців. Стосовно президентів, то за всю історію Сполучених Штатів Америки 

лише два президенти були піддані імпічменту Палатою представників, однак 

пізніше виправдані Сенатом – Е. Джонсон 1868 року (справа про незаконну 

відставку військового міністра) та Б. Клінтон 1998 – 1999 роками (справа про 



неправдиві показання і перешкоджання правосуддю у зв’язку з випадком з 

Монікою Левінські) [11]. 

Підставою для імпічменту Ендрю Джонсона стала подія 1867 року. 

Американський парламент ухвалив спеціальний закон, яким президент 

зобов’язаний був не тільки призначати, а й звільняти вищих посадовців лише за 

згодою Сенату. Президент Джонсон розцінив це як замах на його невід’ємне 

право звільняти членів своєї адміністрації та демонстративно відмовився 

дотримуватися цього закону. Того ж року він з порушеннями положень цього 

закону про тривалість перебування на посаді звільнив військового міністра 

Едвіна Стентона, унаслідок чого виникла гостра конфронтація між президентом 

і Конгресом. Тоді вперше в історії США в Конгресі була задіяна процедура 

імпічменту стосовно президента (24 лютого 1868 року). При голосуванні в 

Сенаті не вистачило лише одного голосу для того, щоб усунути Джонсона. 

Зрештою президенту США вдалося відстояти власне право очільника 

виконавчої влади на звільнення призначених ним міністрів. Цікавим є той факт, 

що через понад півстоліття (1926), Верховний суд США визнав закон 1867 року, 

що став підставою для застосування імпічменту, таким, що суперечить 

Конституції США. 1974 року була ще одна спроба притягнути до 

відповідальності президента в порядку імпічменту за справою «Вотерґейта». 

Ним став Річард Ніксон. Однак він подав у відставку раніше, ніж питання 

з’ясувалося Сенатом. Вочевидь, рішення могло бути обвинувальним. Імпічмент 

також висувався декілька разів проти американських чиновників нижчого рівня 

та суддів [1, c. 6]. 

У США найчастіше процедура імпічменту стосується федеральних суддів. 

Проте США знає випадки, коли імпічмент спробували проголосити президенту 

країни. Мається на увазі спроба імпічменту 42-го Президента США Білла 

Клінтона за брехливі свідчення під присягою, однак ця спроба не вдалася [13, с. 

277–278]. 



Зазначимо, що в США суб’єктом відповідальності є не тільки президент. 

Розділ 4 ст. II Конституції США [14, с. 110] визначає, що президент, 

віцепрезидент і всі цивільні посадовці Сполучених Штатів можуть бути усунуті 

від посади після засудження в порядку імпічменту. Процедура імпічменту не 

може бути порушена проти військових, які підлягають відповідальності згідно з 

військовими статутами, і проти конгресменів і сенаторів, оскільки справи про 

їхнє правопорушення розглядаються відповідною палатою Конгресу. Імпічмент 

у США є потужним засобом захисту американського народу від можливих 

зловживань головою виконавчої влади країни. Саме це передбачали батьки-

засновники США при включенні до Конституції цього інституту [15, с. 133]. 

У США застосовується так звана «класична схема» імпічменту – нижня 

палата парламенту формулює і висуває обвинувачення, а верхня палата 

розглядає його та ухвалює рішення як суд. За іншою схемою право висувати 

звинувачення належить парламенту, а остаточне рішення ухвалює один із 

вищих судів (Конституційний суд у Німеччині, Італії, Болгарії, Верховний суд у 

Португалії, Фінляндії, Румунії, Висока палата правосуддя у Франції). 

Призначення імпічменту в США (стосовно очільника держави) як інститут є 

найважливішою ознакою демократичної та правової держави, оскільки 

наявність подібної процедури, закріпленої законодавчо, є свого роду 

стримувальною силою проти свавілля правителя [15, с. 134]. 

Згідно з розд. 4 ст. II Конституції США підставами імпічменту є державна 

зрада, хабарництво або інші важливі кримінальні злочини і місдімінор. Під 

місдімінором у США розуміється правопорушення (злочин), яке карається 

позбавленням волі на термін менше одного року або м’якшим покаранням [14, 

с. 110]. Багато дослідників уважають, що конституційні підстави імпічменту не 

можна вважати вичерпними, оскільки ними на практиці неодноразово були не 

тільки кримінально карані діяння, а й такі дії посадовця, які за своїм характером 

не є порушеннями кримінального закону, – серйозні упущення при виконанні 



посадових обов’язків, порушення норм моралі та інші проступки, що 

підривають авторитет уряду [16, с. 62]. Отже, у США не виключається 

можливість порушення імпічменту (зокрема і стосовно президента) з моральних 

підстав [17]. Так, однією зі статей імпічменту стосовно президента Ендрю 

Джонсона 1868 року стало звинувачення його в зверненні до Конгресу без 

належної поваги і на підвищених тонах [15, с. 134]. 

Імпічмент президента США умовно можна розділити на дві стадії:  

- перша – висування обвинувачення. Згідно з розд. 2 ст. I Конституції 

США виняткове право порушувати імпічмент має Палата представників 

Конгресу США. Він може бути розпочатий будь-яким членом палати, який 

подає заяву про притягнення до відповідальності посадовця. Таку заяву 

розглядає юридичний комітет палати (або спеціальний комітет), який розглядає 

пред’явлені звинувачення з точки зору їх обґрунтованості і (в разі їхнього 

схвалення) формулює статті імпічменту. Палата представників вивчає статті 

імпічменту, стверджуючи їх простою більшістю від загального складу палати 

(тобто, достатньо 226 голосів). Потім ухвалені статті імпічменту направляються 

до Сенату [15, с. 135]; 

- друга – ухвалення рішення про імпічмент (відмову від посади). Сенат 

згідно з розд. 3 ст. I Конституції США має виключне право розглядати всі 

справи в порядку імпічменту. Сенат не має права будь-яким чином відхилити 

статті імпічменту і розглядає звинувачення по суті як високий суд імпічменту. 

При розгляді справи за обвинуваченням президента США в Сенаті головує 

голова Верховного Суду. При розгляді справи в Сенаті застосовуються правила, 

які зазвичай використовуються в суді США: сенатори, які в дійсності 

виконують тут обов’язки суддів, приводяться до присяги, заслуховуються 

сторони, допитуються свідки, вивчаються докази [14, с. 35]. Питання про 

винність посадової особи з’ясовується таємним голосуванням і для винесення 

обвинувального рішення необхідна згода двох третин присутніх сенаторів (67 



голосів). Лише після цього президента автоматично усувають з посади, а його 

місце посідає віцепрезидент [18]. 

Вирок у справах імпічменту обмежується відстороненням від посади і 

позбавленням права обіймати майже будь-яку посаду на службі Сполучених 

Штатів (будь-яку почесну, офіційну або приносить дохід посаду). Якогось 

оскарження рішення про відсторонення від посади законодавством США не 

передбачено. Після звільнення з посади винна особа може бути притягнута до 

кримінальної відповідальності на загальних підставах за вироком суду. Що 

стосується практики залучення вищої посадової особи країни до 

відповідальності, то за понад 200-річну історію існування США жоден з 

президентів не був усунутий з посади в порядку імпічменту. Крім того, тільки в 

трьох випадках стосовно президента Палатою представників ухвалювалися 

статті імпічменту [15, с. 135]. 

Як уже згадувалося вище, перший такий випадок стався 1868 року 

стосовно президента Ендрю Джонсона. Основним звинуваченням було ухвалене 

Джонсоном рішення про відставку міністра оборони Едвіна Стентона в 

порушення Закону про тривалість перебування на посаді. Усього стосовно 

президента було ухвалено 11 статей імпічменту. При голосуванні за основним 

пунктом звинувачення Сенату не вистачило одного голосу для відмови 

президента від посади [19, с. 152]. 

Наступною спробою імпічменту щодо Президента США став широко 

відомий «Вотерґейтський» скандал з президентом Річардом Ніксоном. Не 

чекаючи процедури голосування в Палаті представників за статті імпічменту, 

дізнавшись про відсутність необхідної підтримки і в Сенаті, Ніксон 8 серпня 

1973 року заявив у телевізійному зверненні про свою відставку з наступного дня 

у зв’язку із втратою ним політичної бази. Отже, хоча сама процедура 

імпічменту стосовно Ніксона і не була доведена до кінця, але результат був 

досягнутий – відставка Президента США зі своєї посади [15, с. 135]. 



Остання, перед сучасною процедурою стосовно Дональда Трампа, 

процедура імпічменту була ініційована 1998 року проти президента Вільяма 

Клінтона. З чотирьох статей імпічменту, сформульованих юридичним 

комітетом Палати представників, дві статті були схвалені більшістю голосів на 

голосуванні нижньої палати. Це звинувачення в дачі неправдивих свідчень під 

присягою і в спробах перешкодити здійсненню правосуддя. Однак у Сенаті 

статті імпічменту були підтримані приблизно половиною сенаторів (замість 

необхідних Конституцією США двох третин присутніх сенаторів), що означало 

виправдання президента [19, с. 155]. 

Близько 30 разів юридичний комітет Палати представників формулював 

статті імпічменту, які не були ухвалені більшістю нижньої палати. Такі спроби 

робилися стосовно президента Герберта Гувера 1933 року і президента Гаррі 

Трумена 1952 року. Ще приблизно в 15 випадках Палата представників 

порушувала процедуру імпічменту проти вищих посадовців держави, але 

юридичний комітет Палати представників не знайшов підстав для 

формулювання статей імпічменту. Двічі процедура імпічменту порушувалася 

стосовно президента Рональда Рейгана (1983 і 1985 роками) та президента 

Джорджа Буша (обидва рази 1991 року). Останній раз у червні 2008 року заява 

про імпічмент стосовно президента Джорджа Буша-молодшого, внесена в 

Палату представників, містила 35 пунктів звинувачення, серед іншого про 

введення країни в оману у зв’язку з розв’язанням війни в Іраку і про 

ігнорування відомостей розвідки про загрозу терактів 11 вересня 2001 року [20, 

с. 141]. 

Аналіз випадків застосування процедури імпічменту стосовно президентів 

США свідчить, що негативну поведінку президента, яка підлягає засудженню і 

тягне за собою імпічмент, можна поділити на три категорії: 1) перевищення 

конституційних меж своїх повноважень на шкоду іншій гілці влади; 2) злісне 

порушення встановленого порядку правління, що перешкоджає здійсненню 



функцій і досягненню мети конкретної державної установи; 3) використання 

службового становища в особистих цілях або для досягнення результатів, не 

пов’язаних з діяльністю посадовця. Усі ці дії, а також вчинення державної зради 

і злочину, підпадають під формулювання «порушення Конституції і законів» 

[21, c. 54]. 

Отже, не можна погодитися з дослідниками в тому, що імпічмент є 

«сплячою» прерогативою Конгресу США, навпаки законодавча влада має 

сильний механізм контролю за діяльністю виконавчої та судової гілок влади. 

Слід визнати, що для політичної системи США імпічмент, як і право 

президентського вето, є зброєю стратегічною, а не тактичною [17]. Можливість 

застосування цієї процедури стосовно вищих посадовців держави, включаючи і 

самого Президента, надає безсумнівно стримувальий і попереджувальний вплив 

для протидії будь-яким антидемократичним і авторитарним тенденціям. Немає 

сумнівів у тому, що і в майбутньому чинний механізм імпічменту не втратить 

власної актуальності [15, с. 136], що підтвердили події 2019 року в контексті 

порушення процедури імпічменту стосовно Д. Трампа. 

24 вересня 2019 року було ініційовано розслідування у справі про 

імпічмент президента США Дональда Трампа спікером Палати представників 

США Ненсі Пелосі. Таке рішення передувало офіційному оголошенню 

імпічменту, пов’язаного із заявою анонімного інформатора, який стверджував, 

що президент Трамп у липні 2019 року чинив тиск на президента України 

Володимира Зеленського з метою схилити українську владу до розслідування 

корупційних схем Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента Джо 

Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу. 

Тим часом в Україні новообраний очільник держави ухвалив закон про 

імпічмент, якого раніше не було. Отже, проблема ухвалення процедури 

імпічменту як міжнародно-політичного явища лише розвивається у світі, а 

уряди різних держав набираються досвіду в керуванні таким важливим 



інструментом політичної влади. Погоджуємось із А.А. Рубаном у тому, що на 

відміну від Сполучених Штатів Америки, ще рано вести розмову про дієвість 

цієї процедури в Україні, але спираючись на досвід США, слід зазначити, що 

вона потребує значних поправок. Ці поправки стосуються зменшення кроків для 

впровадження процедури проти президента, а також більшої конкретизації в 

самому судовому процесі. Особливості механізму ухвалення процедури 

імпічменту в такій провідній державі, як США, незважаючи на чіткі правила, 

цілком залежить від розподілення політичної сили між партіями. 

Якщо знадувати процедуру, розпочату проти 45-го Президента США 

Дональда Трампа, то очевидною була вірогідність того, що партія проголосує 

проти свого кандидата, навіть при найгіршому результаті, що підтвердило 

подальше голосування в Сенаті. Тому порівняти складність процесу ухвалення 

імпічменту таких різних, але демократичних держав, як Україна та США досить 

важко. Можна зауважити, що Україна повинна правильно перейняти досвід 

США і тим самим поліпшити процедуру прийняття імпічменту, посиливши 

демократичні механізми всередині держави та на міжнародній арені [22]. 

Висновки. Отже, імпічмент як інститут політичної відповідальності 

президента США має найтривалішу політичну традицію, яку запозичили з 

колишньої метрополії – Великої Британії. Імпічмент у США як інститут 

відповідальності здебільшого застосовувався проти авторитарних тенденцій 

політики президента в умовах проведення зовнішньополітичних заходів, які 

здійснювалися без ґрунтовного узгодження з політичними силами, що були 

представлені в Конгресі. Ігнорування політичної позиції окремих політичних 

парламентських сил при ухваленні зовнішньополітичних рішень вважаємо 

головним чинником політичної дестабілізації влади та виникнення 

внутрішньополітичного конфлікту, який приводить до застосування інституту 

імпічменту. З огляду на це інститут імпічменту в США слід визнати дієвим 

засобом притягнення до політичної відповідальності голови держави, 



упровадження чого і потребує українська політична модель з урахуванням 

потреби внесення відповідних змін у конституційне законодавство, що виступає 

перспективами подальших досліджень. 
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Zhelikhovskyi S.V. Impeachment as an institution of political 

responsibility of the president of the United States of America. The impeachment 

procedure of the president in the United States was used more often than in any other 

states, therefore the experience of functioning of this institution of political 

responsibility of the head of state is a relevant subject of research in the field of 

political science research. 

The article explores features of a political nature and the formation of the 

institution of impeachment in the United States, describes the impeachment as an 

institution of political responsibility of the President of the United States in modern 

conditions of international processes. The analysis of the term “impeachment” is 

carried out, a historical digression of the development of impeachment as an 

institution of responsibility of the head of state is presented. Examples of the use of 

the institution of impeachment in the United States and other countries are 

investigated and features of the impeachment procedure are characterized. The 

reasons that prompt the American parliament to apply impeachment procedures are 

shown, and the consequences of impeachment are analyzed. 

Impeachment, as the institution of political responsibility of the President of the 

United States, has the longest political tradition and was borrowed from the former 

metropolis – Great Britain. Impeachment in the USA as an institution of responsibility 

was mainly used against authoritarian tendencies of the president’s policy in the 

context of foreign policy events that were carried out without full coordination with 

the political forces that were represented in Congress. 

Ignoring the political position of individual political parliamentary forces in 

making foreign policy decisions is the main factor in the political destabilization of 

power and the emergence of internal political conflict, which leads to the use of the 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/view/218


institution of impeachment. Given this, the institution of impeachment in the United 

States should be recognized as an effective means of bringing the head of state to 

political responsibility, the introduction of which is what the Ukrainian political 

model requires, taking into account the need to make appropriate amendments to 

constitutional law. 

Key words: impeachment, Congress, Senate, high treason, president, political 

responsibility. 

 

Желиховский С.В. Импичмент как институт политической 

ответственности президента Соединённых Штатов Америки. В статье 

исследованы особенности политической природы и формирование института 

импичмента в США, дана характеристика импичмента как института 

политической ответственности президента США в современных условиях 

международных процессов. Осуществлен анализ термина «импичмент», 

представлен исторический экскурс развития импичмента, как института 

ответственности главы государства. Исследованы примеры применения 

института импичмента в США и других странах и охарактеризованы 

особенности процедуры импичмента. Показаны причины, побуждающие 

американский парламент применять процедуры импичмента и осуществлен 

анализ последствий применения импичмента. 

Ключевые слова: импичмент, Конгресс, Сенат, государственная измена, 

президент, политическая ответственность. 


