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Тема: Особливості структурних елементів форми держави 

Мета: узагальнити та закріпити знання щодо розуміння таких понять як 

форма державного правління, форма державного устрою та державно-

правового режиму, визначити елементи форм української держави. 

Шановні студенти, Вам необхідно пройти тест за посиланням яке буде 

надане під час  відеоконференції. 

План 

1. Форма держави: поняття та критерії оцінки. 

2. Форма державного правління та її види. 

3. Форма державного устрою та його види. 

4. Державно-правовий режим та його види. 

5. Особливості елементів форми держави України. 

Ключові поняття та категорії: форма держави, форма правління, 

форма державного устрою, форма державно-правового режиму, 

парламентська республіка, президентська республіка, змішана республіка, 

абсолютна монархія, обмежена монархія, унітарна держава, федеративна 

держава, імперія, конфедерація, авторитарний режим, демократичний режим, 

тоталітарний режим. 

Реферати 

1. Монархії в сучасному світі та їх особливості. 

2. Особливості державного устрою в сучасних країнах. 

3. Порівняльно-правова характеристика авторитарної та 

демократичної держав. 

4. Особливості форми української держави на сучасному етапі. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності 

студентів 

1. За якими основними елементами можна визначити форму будь-якої 

держави? 

2. Які причини зумовили багатоманітність форм держави у сучасному 

світі? 

3. Які особливості монархічної та республіканської форм правління? 

4. Чи не вважаєте ви, що у сучасних умовах монархія є архаїчною 

формою правління? Як співвідносяться монархічна форма правління та 

демократичний режим у сучасних державах? 

5. Дайте порівняльну характеристику парламентської, президентської 

та змішаної республік. 



6. Чому більш поширеною у сучасний період є республіка? Чому є 

витребованою саме змішана форма правління? 

7. Які держави можуть бути лише унітарними і чому? 

8. У чому полягає сутність та які ознаки федеративної республіки? 

9. Охарактеризуйте поняття ««державно-правовий режим», назвіть 

його 

різновиди. 

10. Проаналізуйте Конституцію України та випишіть положення тих 

статей, в яких зафіксовано основні елементи форми Української держави. 

11. Проаналізуйте такі дані: 

1. У відповідності з Конституцією Японії імператор є символом 

держави. Він призначає Прем’єр - міністра за поданням парламента з числа 

його членів. Прем єр - міністр призначає державних міністрів, більшість з яких 

повинно бути обрано з членів парламенту. Прем’єр - міністр і державні 

міністри утворюють Кабінет, який здійснює виконавчу владу. Імператор за 

порадою і схваленням Кабінету може розпустити нижню палату парламенту, 

яка в свою чергу може виразити вотум недовіри Кабінету. Визначте форму 

державного правління Японії. 

2.  Швеція - держава, яка складається з 24 округів, в яких діють 

органи місцевого самоврядування, що обираються населенням на три роки. 

Діяльність цих органів контролюється губернаторами, які представляють 

центральну владу в округах. Визначте, яку форму державного устрою має 

Швеція. 

3.  Австрія - держава, що складається з 9 земель, кожна з яких має 

конституцію, парламент, уряд. Визначте форму державного устрою Австрії. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Слід звернути увагу, що форма держави не є 

сталим поняттям, вона залежить від умов її виникнення та конкретного 

історичного періоду. На форму держави впливають національні, 

територіальні, економічні, соціально-політичні чинники. Необхідно дати 

визначення поняття «форма держави», перерахувати елементи форми 

держави: форма правління, форма державного устрою, форма державно-

правового режиму, дати визначення кожному із елементів. 

До другого питання. Відповідь необхідно розпочати з сучасного 

визначення поняття форми правління, потім дати визначення і характеристику 

монархічної форми правління та її різновидів: абсолютна монархія та 

обмежена монархія. Одночасно необхідно звернути особливу увагу на 

різновиди обмеженої монархії - дуалістичну та конституційну. Навести 

приклади та дати характеристику сучасним монархіям. 

Дати визначення республіки. Назвати різновиди республіки - 

аристократична та демократична і дати визначення кожній. Охарактеризувати 

різновиди демократичної республіки - президентську та парламентську. 

Назвати ознаки президентської та парламентської республік. 



Охарактеризувати республіку зі змішаною формою правління. Навести 

приклади та дати характеристику сучасних республік. 

До третього питання. Слід звернути увагу на те, що форма державного 

устрою характеризує внутрішню будову держави, територіальну організацію 

державної влади, співвідношення держави як цілого з її складовими. Форма 

державного устрою охоплює такі складові: територіальну організацію 

населення; розподіл держави на основні складові; правове становище 

територіальних складових держави; принципи побудови взаємовідносин 

центру та регіонів. При цьому слід охарактеризувати такі основні групи форм 

державного устрою, як унітарні, федеративні та конфедеративні, виділивши 

їхні специфічні ознаки та особливості. 

До четвертого питання. При відповіді на четверте питання доцільно 

спочатку дати визначення поняття державно-правового режиму та визначити 

загальні показники будь-якого державного режиму. Охарактеризувати 

демократичний державно-правовий режим та його різновиди: ліберально-

демократичний, консервативно-демократичний, радикально-демократичний. 

Розкрити сутність поняття антидемократичного правового режиму та 

його різновидів: авторитарного, тоталітарного, військово-диктаторського, 

фашистського. Назвати їх спільні риси та особливості кожного. 

До п'ятого питання. Потрібно охарактеризувати Україну з точки зору 

форми правління, державного устрою та державно-правового режиму. 

(спираючись на норми Конституції України). Визначити формальні ознаками 

республіканської форми правління в Україні. При характеристиці державного 

устрою України звернути увагу, що унаслідок збройної агресії Російської 

Федерації Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасовоокупованій території України» від 15 квітня 

2014 р. визначає, що тимчасово окупована територія України внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації з 20 лютого 2014 р. є невід’ємною 

частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів 

України. 
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