
Семінарське заняття 3. 

 Тема 2.1. Громадянство (підданство) в зарубіжних країнах.  

Навчальна мета: узагальнити та поглибити знання про інститут громадянства в 

зарубіжних країнах; визначити специфіку способів набуття громадянства в 

зарубіжних країнах; охарактеризувати спільні та відмінні риси процесу набуття 

громадянства в різних країнах світу. 

План 

1.Характерні риси громадянства (підданства) в зарубіжних країнах. 

2.Конституційне право і дієздатність громадян (підданих). 

3.Порядок набуття громадянства (підданства) в зарубіжних країнах. 

4.Набуття громадянства (підданства) в зарубіжних країнах від народження, 

натуралізацією, оптацією, через усиновлення (удочеріння). 

Ключові поняття: громадянство (підданство), національний та міжнародно-правовий 

інститути громадянства, дієздатність, правоздатність, філіація, натуралізація, 

реінтеграція, трансферт, репудіація, біпатризм, апатрид. 

Теми рефератів 

1. Іноземець як суб’єкт конституційного права. 

2. Особливості інституту громадянства у пострадянських країнах. 

3. Особливості інституту громадянства в західноєвропейських країнах. 

4. Біпатризм у сучасному світі. 

5. Ж.- Ж.Руссо – творець сучасної ідеї громадянства. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності  

1.Визначте специфіку понять «людина», «особа», «громадянин». 

2.В чому різниця між поняттями «громадянство» та «підданство»? 

3.Вкажіть основні шляхи набуття громадянства. 

4.Які умови найчастіше ставляться до тих, хто хоче набути громадянство? 

5.Що таке політична правоздатність громадянина? 

6.Які можуть бути підстави для втрати громадянства? 

7.В чому виявляється зв’язок інститута громадянства та державного суверенітету? 

Література: 

7, с. 159 - 179 

8, с. 62 - 70 

9, с. 68 - 77 

Методичні рекомендації: 

Розглядаючи перше питання, слід відмітити, що становище індивіда в суспільстві, 

відображене і закріплене в основному законі, визначається як конституційний статус 

особи. Його зміст виявляється в інституті громадянства, принципах, конституційних 

правах і свободах. На сучасному етапі розвитку теорії і практики конституціоналізму 

людина, її соціально зумовлена діяльність виступають основоположними об’єктами 

конституційного регулювання. Поняття «громадянин» відображає певні політико-

правові якості, набуті людиною, її особливі юридично визначені взаємозв’язки з 

державою. Громадянство є основним об’єктивним визначенням усталеності 

правового взаємозв’язку окремої особи і держави.  

Громадянство – постійні (сталі) і особливі за характером правові зв’язки між 

індивідом (громадянином) і державою, які породжують взаємно права і обов’язки у 

індивіда і повноваження у держави.  



Інститут громадянства пов’язаний з державним суверенітетом, іноді громадянство 

розглядають як наслідок суверенітету, адже держава поширює владу на громадянина 

незалежно від місця його знаходження. 

Юридична теорія і практика розглядає два інститути громадянства – 

національний (конституційно-правовий) і міжнародно-правовий. 

Необхідно прокоментувати основні риси громадянства в зарубіжних країнах: 

- стабільний зв’язок між людиною та державою, який не може пориватися ні 

тимчасовим, ні навіть постійним проживанням на території іншої держави; 

- права і обов’язки громадянина закріплюють, як правило, конституція і закон про 

громадянство країни; 

- громадянство встановлює тісний правовий зв’язок зі своєю державою, який 

зумовлює їх взаємні права та обов’язки згідно з національним правом країни і 

міжнародним правом; 

- громадянство офіційно визнає правову належність особи до певної держави, 

звідси і випливає обов’язок держави запезпечувати й охороняти права кожного 

громадянина як на національній території, так і за її межами; 

- громадянин зобов’язаний додержуватися законів держави і виконувати обов’язки, 

встановлені нею. 

 

Друге питання передбачає визначення дієздатності як здатності громадянина або 

юридичної особи своїми діями набувати прав і створювати для себе юридичні 

зобов’язання, нести відповідальність за здійснені правопорушення. Найчастіше 

дієздатністю володіють громадяни по досягненню повноліття (18 років). Для 

юридичних осіб дієздатність дорівнює правоздатності.  

Правоздатність – визнана державою здатність фізичних осіб (громадян) та 

юридичних осіб бути суб’єктом державно-правових відносин, тобто мати права і нести 

зобов’язання, які передбачені і допустимі законом. Реалізація цих можливостей у разі 

настання певних обставин є політичною дієздатністю. Суб’єктом як політичної 

правоздатності, так і дієздатності може бути лише громадянин певної держави. 

Правоздатність виникає з моменту народження людини, для юридичної особи – з 

моменту утвердження (реєстрації) статуту. 

 

Третє питання вивчається студентами самостійно. Слід відзначити, що 

громадянство набувається двома основними шляхами. Перший спосіб стати 

громадянином – народження. Цей порядок називається філіацією. Це 

найпоширеніший спосіб набуття громадянства, у будь-якій країні більшість жителів є її 

уродженими громадянами. Уроджені громадяни мають найбільшу повноту прав. Тільки 

вони можуть претендувати на вищі державні посади (США, Естонія). Порядок набуття 

громадянства за народженням регулюється двома правилами – правом крові і правом 

грунту. 

Право крові означає, що особа наслідує громадянство батьків незалежно від місця 

появи на світ. Це правило повною мірою діє щодо дітей молодших за 14 років (за 

законодавством США - 12). Якщо батько й мати дитини мають різне громадянство і між 

ними немає згоди про громадянство дитини або розпочався шлюборозлучний процес, 

питання про належність дитини до конкретної держави вирішується у рамках 

міжнародного права за участю органів опіки та піклування країни народження. У 



демократичних країнах після досягнення дитиною повноліття вона сама може обирати 

громадянство. 

Право грунту передбачає, що особа набуває громадянство країни народження 

незалежно від громадянства батьків. Право грунту в чистому вигляді сьогодні діє тільки 

в державах Латинської Америки. У більшості країн світу діє змішаний принцип. 

Слід підкреслити, що кожна людина має право на громадянство. Міжнародно-

правові норми забороняють застосовувати позбавлення громадянства як покарання.  

Другий спосіб набути громадянство – подати заяву до компетентних органів 

іншої держави. Цей спосіб називають натуралізацією. Набуття громадянства 

приїжджим, як правило, ускладнене і супроводжується безліччю умов. В результаті 

виконання цих умов відбувається укорінення особи в цій країні. 

 

В межах четвертого питання необхідно охарактеризувати наступні способи 

набуття громадянства: 

- філіація – набуття громадянства у зв’язку з народженням (закони різних країн 

базуються на «праві крові» або «праві грунту», в Україні відповідно – «за 

походженням» та «за народженням»); 

- натуралізація (укорінення) – індивідуальне прийняття до громадянства за 

проханням зацікавленої особи (згідно із законом прохання приймається до 

розгляду уповноваженим державним органом лише через певний строк 

проживання в країні – США, Австралія, Україна, Франція – 5, Великобританія – 

7, Іспанія – 10 років; вимога додержання строків натуралізації від 5 до 10 років 

закріплена 1961 року в Конвенції ООН щодо скорочення безгромадянства); 

- поновлення у громадянстві (реінтеграція) – відбувається в разі припинення 

попередньо набутого громадянства, процедура передбачає лише формальну 

реєстрацію, період укорінення часто скорочений – у скандинавських країнах з 7 

до 5 років, у Росії – з 5 до 3 років;  

- трансферт – автоматична зміна громадянства осіб у зв’язку з передачею 

території, де вони проживають, від однієї держави до іншої; згідно з діючим у 

сучасному міжнародному праві принципом поваги до прав людини процедура 

трансферту здійснюється після плебісциту про державну належність території; 

крім того, окремим категоріям населення та окремим особам надається право 

оптації – вибору громадянства;  

- внаслідок усиновлення (удочеріння); 

- внаслідок встановлення опіки чи піклування; 

- дарування громадянства – здійснюється за окремі заслуги перед державою на 

основі постанови компетентних органів (президента, Сенату), незалежно від 

терміну постійного проживання, знання мови. 
 


