
 

 

Лекція № 7 

Тема: Форми держави. Форма правління. 

План  

І. Поняття «форма держави». 

ІІ. Форма правління. Монархія і республіка, та їх основні види. 

ІІІ. Поняття «форма державного устрою» та її види. 

ІУ. Поняття «державно-правовий режим». Особливості елементів форм Української держави 

 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  

визначення рівня знань, умінь та навичок (зазначені вкінці лекційного матеріалу) 

1. Переглянути інформацію за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=6OKys0l6bn8 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи  
1.Унітарна держава, федерація, конфедерація, співдружність, імперія. Їх основні ознаки та 

особливості. 

3. Шановні студенти Вам потрібно пройти тестування в режимі реального 

часу (посилання надам під час заняття) 

 

Бажаю успіхів 

 

І.  Історично держава постійно змінювала свою форму. Вона з’явилася ще в 

рабовласницькому суспільстві  і була всебічно охарактеризована стародавніми 

мислителями – Полібієм, Сима- Цянем, Платоном, Аристотелем.  

Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовнішнім вираженням 

процесу організації та здійснення державної влади. Форма держави є складним 

соціальним явищем, що дає можливість визначити характер існування і напрямки 

розвитку держави, властивості її устрою, правління та режиму. 

Форма держави визначається національним складом населення, територіальними 

розмірами країни, історичними і культурними традиціями народу та іншими факторами. 

Форма держави не є раз і назавжди встановленою, вона постійно змінюється і 

розвивається. Також постійно змінюється і розвивається і уявлення про неї. У 

юридичній літературі не існує єдиного підходу щодо визначення поняття та змісту 

форми держави. Згідно з одними, зміст форми держави зводиться лише до 

характеристики форми правління. Інші під формою держави розуміють тільки 

сукупність форми правління та територіальної організації влади без урахування держав-

ного режиму, оскільки він характеризує не стільки форму, скільки суть держави. 

Отже, форма держави є складним соціальним явищем, що дає змогу визначити, як 

і в яких напрямах існує та розвивається держава. При цьому вирішальне значення на неї 

здійснює як сутність так і історичний тип держави. 

Традиційно під формою держави розуміють порядок (спосіб) організації і 

здійснення державної влади в країні, взяту в єдності взаємозалежних трьох елементів: 

форми державного правління, форми державного устрою, форми державного режиму. 

Таке розуміння форми держави найбільшою мірою дозволяє дослідити ту або іншу 

державу, виявити її змістовні сторони і сутнісні аспекти. 

Слід зазначити, що поняття форми держави як певної структури не означає 

довільної сукупності її елементів. Воно відображає єдність, взаємозалежність 

https://www.youtube.com/watch?v=6OKys0l6bn8


об'єднаних в ній елементів, у результаті чого виникає нова якість, яка не властива 

жодному з цих окремо взятих елементів. 

      Форма держави – це складне поняття, що характеризує державу з точки зору 

існуючої в ній форми правління, державного устрою та державно-правового режиму. 

Кожна держава, яку і будь-яке інше соціальне утворення, має бути певним чином 

організована, побудована, сформована, а здійснення нею влади має відбуватися 

певними способами, методами.  

Ознаки, які у своїй сукупності розкривають сутність форм держави, об'єднані в 

групи, які характеризують її складові частини: 

1. Ознаки, що характеризують способи організації державної влади, 

включаючи порядок її утворення. 

Сукупність цих ознак дає нам підставу говорити про форму державного правління. 

2. Ознаки, що характеризують сукупність способів організації державної влади 

з урахуванням внутрішнього поділу держави на частини (в межах її території), взаємодію 

державних органів і її частин між собою. Ця сукупність ознак розкриває форму 

державного устрою. 

3. Ознаки, які розкривають сукупність засобів і методів здійснення державної 

влади, характеризують державно-правовий режим. 

Таким чином, форма держави — порядок організації і функціонування державної 

влади відносно форми правління, форми територіального устрою та форми державно-

правового режиму. 
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Форма держави завжди має відповідне правове закріплення. Всі її складові елементи 

(форма правління, державний устрій, державний режим) фіксуються в конституції, 

законах і підзаконних актах. Але слід мати на увазі, що зміст правових настанов не завжди 

відповідає дійсному характеру існуючих відносин. Як уже було сказано, в юридичній 

літературі існують різні думки щодо змісту категорії «форма держави». Одні зводять 

зміст форми держави лише до характеристики форм правління, інші розглядають 

сукупність форми правління та територіальної організації держави без врахування 

державного режиму тощо. Проте ці позиції не знайшли широкої підтримки у більшості 

дослідників. 

Завершуючи висвітлення цього питання, слід зазначити, що під час розгляду 

форм держави необхідно враховувати їх динамічну мінливість, чутливу реакцію на зміни 

в соціально-економічній структурі суспільства. Форма держави відображає єдність, 

взаємозумовленість об'єднаних в ній  елементів, у результаті чого народжується нова 

якість, яка не властива жодній із цих окремо взятих складових частин. 

 

 

ІІ.  Форма правління спосіб організації вищих державних органів влади і правління. 

Форма правління будь-якої держави вказує:  

- на структуру і повноваження вищих органів державної влади; 

- порядок їх утворення і характер взаємовідносин між ними; 

- ступінь і форми участі громадян у формуванні вищих органів влади; 

- відносини між вищими органами влади і населенням і ступінь впливу населення 

на прийняття державних рішень; 

- тривалість повноважень і характер змінюваності вищих органів влади; 

- способи легітимації державної влади та її підстави  

    Розрізняють дві форми правління: 

    Монархія – це форма державного правління, при якій систему вищих органів влади 

очолює одна особа – М О Н А Р Х. Державна влада повністю або частково 

зосереджена в руках однієї особи – монарха і передається у спадок представникам 

правлячої династії. Загальні юридичні ознаки історично складалися протягом 

тривалого часу: 

А)  безстроковість влади монарха; 

Б)  посідання влади за правом крові (спорідненості) й отримання її у спадок; 

В)  монарх є головою держави і здійснює від її імені представництво; 

Г)  офіційна непідлеглість влади монарха будь-яким іншим суб’єктам. 

  Залежно від обсягу і характеру повноважень монарха, підстав їх виникнення і 

взаємовідносин монарха з населенням усі монархії поділяються на необмежені і 

обмежені. 

    Необмежена монархія – така форма правління, де влада монарха не обмежується 

якимсь органами чи законом: монарх відіграє роль єдинодержавного правителя. Її 

різновидом є деспотична монархія – історичний попередник розвиненої необмеженої 

класичної монархії, її перший етап. Влада монарха- деспота спирається на могутній 

військово- бюрократичний апарат.  

  Абсолютна монархія характерна для останнього етапу існування феодальних держав, 

де відбувається політична та економічна централізація влади, яка концентрується в 



руках монарха. Його влада є необмеженою, поділ влади не здійснено, а станово- 

представницькі установи є фактично безправними. 

  В обмежених монархіях ( різновиди: станово-представницькі і конституційні ) влада 

монарха обмежена повноваженнями інших державних органів, що може 

закріплюватися в конституціях.  

  Станово-представницька монархія – форма правління, при якій влада глави держави 

обмежена станово-представницькими органами (Земські Собори в Росії). Такі 

монархіїхаретерні для феодальної держави. 

 Конституційні монархії поділяються на два підвиди: дуалістичні іпарламентські. 

    Дуалістична монархія характеризується такими ознаками:  

- формальна належність законодавчої влади парламенту; 

- здійснення монархом функцій глави виконавчої влади; 

- право монарха формувати уряд, відповідальний перед ним; 

- право накладення абсолютного вето на закони парламенту; 

- право монарха видавати укази, що мають силу закону. 

  Парламентська монархія має такі ознаки: 

- монарх лише формально зберігає функції глави держави і має виключно 

представницькі повноваження; 

- законодавча влада належить парламенту, виконавча – урядові, який формується 

парламентом і який  повністю йому підзвітний; 

- монарх позбавлений права самостійно здійснювати функції глави держави; 

- всі акти,  які видаються від імені монарха, створюються виконавчою владою і 

попередньо схвалені міністрами. 

Республіка – форма правління, при якій органи державної влади обираються 

громадянами-виборцями або формуються  загальнонаціональними 

представницькими (виборними )  установами. 

 Основні юридичні ознаки республіки: 

- влада вищих органів обмежена строком, закріплених у конституційних законах; 

- виборність та періодична змінюваність складу вищого органу законодавчої 

влади та глави держави (президента); 

- відповідальність глави держави; 

- верховенство актів, які видаються вищим представницьким органом країни. 

            Республіканське правління в сучасному світі поділяється на парламентські, 

президентські та змішані  республіки. 

До основних ознак парламентських республік належать: 

1) формальне верховенство парламенту, перед яким уряд несе відповідальність за 

свою політичну діяльність; 

2) вибори до парламенту одночасно передбачають питання формування ним уряду; 

3) уряд формується парламентом (головним чином з числа депутатів парламенту, 

які належать до правлячої партії або партійної коаліції, яка  отримала  більшість 

депутатських місць); 

4) виконавча влада існує окремо від президента: на нього покладені номінальні 

представницькі функції, а реальна влада належить главі уряду ( прем’єр-

міністру, канцлеру тощо); 

5) уряд користується підтримкою парламентської більшості і відповідає перед 

парламентом, який може відправити уряд у відставку і сформувати новий; 



6) розвинена багатопартійна система, що виключає концентрацію влади в руках 

парламенту; 

7) особливості виборів президента . 

 Президентська республіка  та її основні ознаки й особливості: 

1) президент об’єднує повноваження глави держави і глави уряду; 

2) позапарламентський метод обрання президента: він обирається  шляхом 

загальних виборів; 

3) позапарламентський спосіб формування уряду (його очолює або обирає 

президент); 

4) відсутність інституту парламентської відповідальності уряду (він несе 

відповідальність перед президентом , а не перед парламентом) 

5) президент не має права розпустити парламент і призначити нові вибори; 

6) президент має право накладати вето на законодавчі рішення парламенту, однак 

воно може бути скасоване більшістю голосів у парламенті. 

 Напівпрезидентська республіка  поєднує ознаки як парламентської так і 

президентської республіки. Головним показником  при цьому стає співвідношення 

обсягу повноважень глави держави і парламенту в механізмі формування уряду. 

 Президентсько-парламентська республіка  - президент відіграє більш  

важливу роль, аніж у парламентській республіці: він обирається прямими виборами, 

істотно впливає на формування  

Уряду, призначення на ключові посади.  
 

ІІІ. Поняття «форма державного устрою» та її види. 

Форма державного устрою – це спосіб устрою державної влади, при якому державна 

територія поділяється на складові частини, а порядок взаємовідносин держави з її 

частинами закріплено в конституційних аспектах, тобто це поділ країни на певні 

складові та розподіл влади між нею та цими складовими.  

Форма державного устрою показує: 

 з яких частин (адміністративнотериторіальні одиниці, автономії чи суверенні 

держави) складається внутрішня структура держави; 

 який правовий статус цих складових частин і характер їх співвідношення; 

 як будуються відносини між центральними і місцевими державними органами; 

 в якій формі виражаються інтереси кожної нації, яка проживає на території 

країни. 

     Усі держави за формою устрою поділяються на дві групи – прості (унітарні) і 

складні (федерації і конфедерації). 
Державний устрій (лад) України включає такі складові:  

а) форму держави та її конституційне закріплення;  

б) характеристику України як демократичної держави;  

в) визначення України як суверенної незалежної держави;  

г) конституційне закріплення України як правової держави;  

д) характеристику України як соціальної держави.  

Згідно зі ст. 2 Конституції Україна є унітарною державою.  

Україна є унітарною державою. Основними ознаками цієї форми державного устрою є:  

Україна має власну територію, яка є єдиною, неподільною, недоторканною і цілісною (ст. 2 

Конституції);  

Україна має свої державні кордони, зміна яких, як і зміна території України, без згоди народу 

України не дозволяється (ч. 3 ст. 3 і ст. 17 Конституції);  



Україна, як незалежна держава розробляє і приймає свою Конституцію (Преамбула 

Конституції);  

Україна має власну систему законодавства, на її території забезпечується верховенство права 

(ст. 8 Конституції);  

Україна має власні законодавчі, виконавчі і судові органи (ст. 6 Конституції);  

В Україні існує єдине громадянство (ст. 4 Конституції);  

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7 Конституції);  

державною мовою України є українська мова (ст. 10 Конституції);  

Україна має власні державні символи (ст. 20 Конституції).  

Унітарна держава – проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-

територіальні одиниці, що не мають суверенних прав. 

     Основні ознаки унітарної держави (Україна, Болгарія, Польща, Франція, Велика 

Британія, Італія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Португалія, Камбоджа, 

Лаос, Таїланд. Японія, Китай, та ін.): 

1) єдина конституція ; 

2) єдина система вищих органів державної влади – глава держави, уряд, 

парламент, юрисдикція яких поширюється на територію усієї держави; 

3) єдине громадянство і єдина державна символіка; 

4) єдина система законодавства і єдина судова система; 

5) адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-яку політичну 

самостійність; 

6) В міжнародних відносинах виступає одноособово;  

   Частини унітарної держави мають  різні  назви: в Україні – області, у Польщі – 

воєводства, в Англії – графства, в Італії – провінції. 

    Деякі унітарні держави (Україна,  Велика Британія, Італія, Нідерланди, Португалія, 

Іспанія, Данія, Грузія, Фінляндія, Шрі- Ланка) включають автономні утворення 

(адміністративні одиниці ). 

В Україні – це Автономна Республіка Крим. Такі держави називають 

децентралізованими унітарними державами або унітарними державами з елементами 

федералізму. Вони відрізняються від централізованих унітарних держав, у яких на чолі 

місцевих органів влади перебувають призначені з центру  посадові особи, котрі 

підкоряють собі місцеві органи самоврядування.   У   децентралізованих  унітарних 

державах  місцеві органи влади обираються населенням і мають право самостійно 

вирішувати більшість питань місцевого життя. У них автономії мають внутрішнє 

самоврядування,  як правило, у сфері адміністративної діяльності. вони можуть 

користуватися певною самостійністю й у сфері законодавства. У такому разі закони 

приймаються парламентом автономії в межах своєї компетенції. 

 Федерація – складова союзна держава, частинами якої є державні 

утворення, що мають суверенні права. 

    Основні ознаки федерації ( США, Росія, Австрія, Швейцарія, Аргентина, Канада, 

Мексика, Бразилія, Венесуела, Індія, Мазія, Австрія): 

1) наявність єдиної території, яка у політико-адміністративному відношені не є одне 

ціле, а складається із територій – суб’єктів федерацій, що мають власний 

адміністративно-територіальний поділ; 

2) наявність загальної конституції федерації і конституцій її суб’єктів, тобто 

наділення суб’єктів федерації установчою владою; 

3) наявність системи законодавства усієї федерації і системи законодавства  її 

суб’єктів, тобто наділення суб’єктів федерації в межах установленої для них 



компетенції правом видання законодавчих актів, які діють лише на території 

суб’єкта федерації і мають відповідати союзному законодавству; 

4) наявність федерального двопалатного парламенту і парламентів суб’єктів 

федерації, федерального уряду і самостійних органів управління суб’єктів 

федерації; 

5) наявність громадянства як усієї федерації, так і її суб’єктів ; у ряді федерації 

допускається подвійне громадянство; 

6) можливість суб’єктів федерації мати власну  правову і судову систему; 

7) наявність загально федеральної податкової та грошової системи; 

8) суб’єкти федерації не мають суверенітету і не є суб’єктами міжнародного права, 

проте в договірних міжнародних відносинах може виступати як федерація в 

цілому, так і в кожній із її суб’єктів. 

  У типовій федерації оборонна і зовнішня політика належить федеральному уряду, 

освіта – регіонам, а право оподаткування поділене між обома. Тому і федерація і її 

суб’єкти можуть мати право видавати закони з аналогічних питань. 

    Федерації багатоманітні.  Класифікувати їх можна за різними ознаками: 

1. За способом створення: 

- договірні ( виникають на основі угоди, договору, установчого пакту – 

створюються, як правило, «знизу»); 

- конституційні ; 

- договірно- конституційні; 

2. За способом взаємовідносин федерації та її суб’єктів: 

- на основі союзу; 

- на основі автономії 

3. За способом розподілу і здійснення владних повноважень: 

- централізовані; 

- відносно централізовані; 

4. За принципом переваги або поєднання національного і територіального підходів: 

- територіальний підхід; 

- національний підхід; 

- поєднання національно-територіального і територіального підходів. 

Існують такі союзи держав, як конфедерація і співдружність. 

      Конфедерація – тимчасовий союз суверенних держав, які об’єдналися для 

досягнення певних цілей і спільно  здійснюють низку напрямків державної діяльності 

при збережені в інших питаннях повної  самостійності. 

        Основні ознаки конфедерації: 

1. відсутність спільної для всієї конфедерації єдиної території і державного кордону; 

2. відсутність загальних законодавчих органів і системи управління; 

3. відсутність загальних для всієї конфедерації конституції, системи законодавства, 

громадянства, судової та фінансової систем; 

4. відсутність суверенітету конфедерації, збереження суверенітету і міжнародно-

правового статусу учасників конфедерації; 

5. наявність загального конфедеративного органу, що складається з делегатів 

суверенних держав; 

6. рішення загальних конфедеративних органів, прийняте  за принципом 

консенсусу; у разі незгоди з ним членів конфедерації не є обов’язковим і не 

спричиняє ніяких санкцій 



7. наявність права виходу зі складу конфедерації у кожного з її суб’єктів. 

Співдружність – організаційно оформлене об’єднання держав, які виступають як 

асоційовані учасники при збережені ними повного суверенітету і незалежності. В 

основу  співдружності покладені міждержавний договір, статут, декларація, угоди, 

інші юридичні акти.    

Імперія — це така складна і велика держава, яка об'єднує інші держави або народи в 

результаті завоювань, колонізації та інших форм експансії. Імперія тримається на 

насильстві, на державному примусі. Коли зникає примус, імперія розпадається. Наприк-

лад, Римська імперія, імперія Олександра Македонського, Російська імперія. 

 

ІУ. Поняття «державно-правовий режим». 

Державний режим дуже тісно пов'язаний із формами правління, державний режим 

— це різновид політичного режиму, який посідає домінуюче місце в суспільстві. 

Державний режим — це сукупність характерних для певного типу держави 

політичних відносин, засобів і методів реалізації влади, наявних стосунків між 

державною владою та суспільством, панівних форм ідеології, соціальних і класових 

взаємовідносин, стану політичної культури суспільства. 

Зміст державно-правового режиму визначається взаєминами між двома 

політичними субстанціями — владою і свободою. Саме обсяг повноважень влади, 

способи і методи її діяльності, ступінь свободи індивідів дозволяють належно оцінити 

характер існуючого у певній державі режиму. 

У сучасних умовах політичні режими найчастіше класифікують на демократичні, 

недемократичні, авторитарні, тоталітарні. 

Основою для класифікації державно-правових (політичних) режимів, тобто 

способів та методів здійснення державної влади, є: 

• ступінь розвиненості політичної демократії; 

• реальний політико-правовий статус особи. 

З урахуванням цих критеріїв сучасні державно-правові (політичні) режими 

поділяються на демократичні та антидемократичні. 

Важливим є те, які методи переважають у процесі здійснення державної 

діяльності та досягнення цілей, що стоять перед державою, а також наскільки реально 

громадяни впливають на стан державних і суспільних справ. Розрізняють 

демократичний і антидемократичний державно-правові режими. 

Це поняття відповідає на поняття здійснення державної діяльності і досягнення 

цілей, що стоять перед державою, а також настільки реально громадяни впливають на 

стан державних і суспільних справ. Поняття державно – правового режиму не слід 

ототожнювати з поняттям “політичний режим”, хоча за значенням вони і близькі одне 

до одного. Останнє поняття має ширше значення і характеризує не тільки методи 

діяльності державних органів, що визначається поняттям “державно - правовий режим”, 

а й можливості та форми діяльності всіх елементів політичної системи – політичних 

партій, рухів, інших об’єднань громадян. 

Демократичний режим — це режим, який характеризується децентралізацією,   

розосередженням   влади   між   громадянами 

держави з метою надання їм можливості рівномірного впливу на функціонування 

владних органів; це форма організації суспільно-політичного життя, заснованого на 

принципах рівноправності його членів, періодичної виборності органів державного 

управління та прийняття рішень у відповідності д волею більшості. 



Це поняття дає відповідь на питання про те, які методи панують у процесі 

здійснення державної діяльності І досягнення тих цілей, то стоять перед державою. 

Поняття демократичного режиму не слід повністю ототожнювати з поняттям 

аполітичний режим», хоча вони і близькі між собою. Останнє поняття має більш широке 

значення і характеризує не тільки методи діяльності державних органів (це, власне, 

визначається поняттям «державний режим»), але й можливості та форми діяльності всіх 

елементів політичної системи — політичних партій, рухів, Інших об'єднань громадян. 

Демократичний режим характеризує: 

>   виборність найважливіших органів політичної влади; 

> вирішення найголовніших політичних проблем відповідно до волевиявлення 

більшості громадян; 

>  формальне визнання народу джерелом влади, сувереном у державі; 

>  юридична рівність громадян; 

>  високий ступінь реалізації прав людини; 

>  пріоритет прав людини над правами держави; 

> розподіл влади з метою недопущення її концентрації в єдиному центрі; 

>  повага більшості до права меншості мати власну точку зору і відстоювати її 

цивілізованими методами; 

>  верховенство закону в усіх сферах суспільного життя; 

>  економічна свобода, розвинута економіка, вільна від державного втручання; 

>  наявність політичного плюралізму. 

Недемократичні режими — це режими, за яких державна влада здійснюється 

шляхом обмеження і порушення формально проголошених прав і свобод людини. 

До основних ознак такого режиму в умовах сьогодення належать: 

а) формальне закріплення в конституційних актах мінімуму прав і свобод 

громадян при відсутності правових механізмів та інших гарантій їх здійснення; 

б) надмірна централізація державної влади; 

в) тенденція до застосування неправових засобів здійснення влади; 

г) застосування примусових методів управління; ґ) протиправне використання 

силових структур; 

д) у деяких випадках авторитаризм може досягати крайнощів у   прагненні   

держави   повністю   контролювати   всі   сфери суспільного життя (економіку, 

ідеологію, духовно-культурний розвиток і т. ін.). 

До антидемократичного типу в історії держав належали такі його різновиди, як 

деспотичний (тобто режим необмеженої влади і свавілля в управлінні при відсутності 

його правових і моральних основ, повній безправності підданих); тиранічний 

(панування жорстких способів здійснення влади при режимі одноособового правління 

в античних державах); військово-диктаторський', расистський; фашистський, 

мусульмансько-фундаментальний та ін. 

Авторитарний режим — це режим, який характеризується значним 

зосередженням влади в руках однієї особи або обмеженої групи осіб, звуженням 

політичних прав та свобод громадян та їх об'єднань, суворою регламентацією їхньої 

активності, різким скороченням повноважень демократичних інституцій. 

При   цьому,   однак,   державний контроль не розповсюджується на поза політичні 

сфери: економіку, культуру, релігію тощо. Найчастіше такий режим виникає в країнах, 

де відбувається  зміна суспільного 



ладу, де спостерігаються тривалі економічні і політичні кризи, подолання яких 

демократичними засобами стає неможливим. 

На відміну від тоталітаризму, авторитарний політичний режим допускає 

існування обмеженого плюралізму в різних суспільних сферах, погоджується з 

існуванням окремих елементів демократії, таких як парламентські вибори, 

багатопартійність. Проте його сут-нісними ознаками залишається щоденна загроза 

репресій, використання армії та каральних органів. 

Основні ознаки авторитаризму; 

 у діяльності органів політичної влади переважають методи командування, 

диктату; 

 виконавчі органи держави наділені широкими законодавчими повно-

важеннями; 

 обмежені громадянські, політичні та особисті права і свободи, юридичні 

гарантії їх забезпечення; 

 відчуження народу від влади; 

 відсутність єдиної Ідеології; 

 гласність не є принципом діяльності органів влади; 

 опора на силу й готовність влади в будь-який час застосувати масові репресії; 

 при боротьбі за владу використовуються як законні, так і незаконні методи; 

 обмеження чи заборона діяльності опозиційних до існуючого режиму об'єднань 

громадян; 

 у процесі прийняття та реалізації політичних рішень практично виключається 

метод компромісу, взаємоузгодження різних позицій; 

 органи влади діють на власний розсуд (часто порушуючи при цьому закон), 

керуючись власним баченням політичної доцільності. 

Різновиди авторитарних режимів: 

- теократичний; характерний для країн, де до влади прийшли фанатичні релігійні 

клани, напр., ісламські фундаменталісти в Ірані, які керують державою з часів революції 

1979 р.; 

- військово-бюрократична диктатура; встановлюється в результаті військового 

перевороту. Напр., така форма авторитаризму була в Греції (правління «чорних 

полковників»), Аргентині, Бразилії, Чилі, Парагваї та ін.; 

- персональні тирани, різновидом яких є султанізм. Влада належить диктатору, 

який опирається на розгалужений поліцейський апарат. При владі, як правило, 

перебувають родичі, друзі диктатора. Персональна тиранія була характерна для 

режимів Барра в Сомалі, Дювальє в Гаїті, Аміна в Уганді, Сомоси в Нікарагуа; 

 абсолютні монархії (Саудівська Аравія, Катар, Оман, Об'єднані Арабські 

Емірати). Монарх наділений абсолютною владою; виборні представницькі органи 

відсутні; уряд призначається монархом і звітує лише перед ним; 

 неототалітарні режими; вони функціонують при наявності багатьох партій, 

опозиції, періодичних виборів, але реально влада зберігається в руках однієї партії. Такі 

режими існують в Мексиці, Сирії, де правлячими партіями відповідно є Інституційно-

рево-люційна та БААС. 

Тоталітарний режим — це режим, який характеризується повним контролем 

держави над усіма сферами людського життя, фактичною ліквідацією прав і свобод 

громадян, репресіями щодо опозиції й інакодумців. 



Щодо авторства цього терміна, то думки учених розійшлися, називаючи Б. 

Муссоліні, Д. Джентіле, Дж. Амендолу, П. Габетті. Відомо, однак, що в 1925 р. це 

поняття вперше пролунало в італійському парламенті. Перша спроба наукового аналізу 

належить німецько-американській дослідниці X. Арендт у праці «Походження 

тоталітаризму» (1951 р.). 

Основні ознаки тоталітарного політичного режиму:      

 висока концентрація влади; 

 жорсткий контроль політичної влади над усіма сферами життя суспільства в 

цілому і кожної особи зокрема; 

 відсутність легальної опозиції; 

 ідеологізація всього життя суспільства; 

 наявність обов 'язкової для усіх офіційної ідеології; 

 нетерпимість до політичного інакодумства; 

 знищення громадянського суспільства; 

 проголошення принципу органічної єдності держави і народу; 

 повна монополізація влади політичним лідером, який представляє законодавчу 

та виконавчу владу; 

 існування широкого суспільно-політичного руху, що забезпечує тоталітарній 

владі масову підтримку; 

 всезагальна лояльність громадян досягається під загрозою терору; 

 державний монополізм в економіці. 

Між дослідниками ведеться дискусія щодо того, чи є обов'язковою ознакою 

тоталітаризму ліквідація багатопартійності й абсолютне панування у суспільному житті 

однієї партії. Зокрема В. Якушик зауважує, що у деяких країнах з тоталітарним режимом 

зовсім немає політичних партій, в інших — одна, ще в інших дозволяється діяльність 

кількох партій, які визнають провідну роль партії-гегемона. 

Тоталітаризмом називають деспотичний режим XX ст. Протягом 20—30-х, а 

потім — другої половини 40-х рр. тільки в Європі тоталітарні режими були встановлені 

в 17 країнах з 27. Найхарактернішими різновидами тоталітарного режиму є фашизм, 

комунізм. 

Особливості елементів форм Української держави. 

На сучасному етапі розвитку України питання про форму держави набуває 

особливого значення, адже воно стосується найважливіших аспектів організації та 

діяльності молодої суверенної держави. Тому правильне розуміння відповідних 

теоретичних положень, що виходять з аналізу світового досвіду держав-но-правового 

будівництва, застосування їх до конкретних умов і національних традицій може суттєво 

сприяти створенню життєздатної форми Української держави, яка забезпечить 

прогресивний розвиток і розквіт усього суспільства. 

В Україні відбуваються процеси становлення і розвитку демократичного 

державно-правового режиму, основи якого знайшли своє закріплення в Конституції 

України 1996 р. 

Відповідно до ст. 1 Конституції Україна проголошується суверенною і 

незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. 

Конституція характеризує Україну як демократичну державу,яка за формою 

правління є республікою (ст. 5). Про демократичний характер нашої держави свідчить 

те, що законодавчий орган,Президент України, місцеві ради обираються громадянами 

України на принципах періодичних, конкурентних, вільних виборів. 



Україна має змішану форму правління. У результаті внесення змін і доповнень до 

Конституції України законом від 8 грудня2004 р. Україна є парламентсько-

президентською республікою. 

Частина 2 ст. 2 Конституції закріплює положення про те, що за своїм державним 

устроєм Україна є унітарною державою. Автономна Республіка Крим має статус 

адміністративно-територіальної одиниці, є невід'ємною складовою частиною України. 

Унітарна форма державного устрою для України є найбільш виправданою, оскільки 

відповідає її етнічному складу, історичному минулому, економічним та культурним 

реаліям. 
 


