
Семінарське заняття 5. 

Тема 2.3. Конституційний статус держави в зарубіжних країнах. 

Навчальна мета: систематизувати та узагальнити знання про державу як суспільний 

інститут; визначити основні напрями діяльності держави в зарубіжних країнах; 

з’ясувати напрями еволюції держави як суспільного інституту; зробити порівняльну 

характеристику сучасних політичних режимів.   

План 

1.Характерні риси і напрями діяльності держави в зарубіжних країнах. 

2.Принципи державної організації в зарубіжних країнах. 

3.Форми правління та форми державного устрою в зарубіжних країнах. 

4.Політичний режим як спосіб (метод) здійснення державної влади. 

Ключові поняття: держава, ознаки держави, суверенітет, внутрішні функції держави, 

зовнішні функції держави, принцип поділу влади, система «стримувань і противаг», 

форма держави, форма правління, державний устрій, легітимність. 

Теми рефератів 

1. Вчення про ідеальну державу Конфуція, Платона, Аристотеля. 

2. Держава в поглядах утопістів-соціалістів. 

3. Концепція правової держави. 

4. Проміжні політичні режими в сучасному світі. 

5. Еволюція монархізму. 

6. Японія – найдавніша монархія світу. 

7. Політичний режим Великобританії. 

8. Автономні утворення у зарубіжних країнах. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності  

1.Визначте мінімальні ознаки держави. 

2.Дайте універсальне визначення держави. 

3.Прокоментуйте думку У. Черчілля: «Демократія – найгірша форма правління, за 

винятком усіх інших». 

4.Прокоментуйте думку Платона: «Тиранія виростає із демократії, з крайньої свободи 

виникає найбільше і найжорстокіше рабство». 

5.Визначте переваги і недоліки авторитарного режиму. 

6.Визначте переваги і недоліки демократичного режиму. 

7.Розкрийте суть системи «стримувань і противаг». 

8.Чи можна створити ідеальну державу? Аргументуйте відповідь. 

Література: 

7, с. 81 - 126 

8, с. 79 – 92, 108 - 127 

9, с. 147 - 191 

 

Методичні рекомендації: 

Вивчаючи перше питання слід зазначити, що держава є одним із 

найважливіших інститутів суспільства, центральним елементом його політичної 

системи. Категорія держави є основоположною для теорії і практики 

конституціоналізму. 

Держава - організація суверенної політичної влади, яка в рамках правових норм і 

на певній території здійснює управління суспільними процесами і забезпечує безпеку 

особи і нації. 



Держава - це головне знаряддя політичної влади в суспільстві. Держави різних 

історичних епох і народів відрізняються одна від одної. Але у них є певні риси, які 

притаманні кожній з них. 

  Загальні ознаки держави – територія, державна символіка, апарат держави, 

суверенітет, наявність національної правової системи, монополія на легальне 

застосування сили та фізичного примусу, право стягувати податки і збори з населення, 

обов’язковість членства в державі, наявність державної мови, населення.  

В сучасному міжнародному праві виділяють три мінімальні ознаки держави 

(визначені у ХІХ ст.): територія, народ який об’єднаний правовим союзом громадян 

(громадянством) і суверена влада, що здійснює ефективний контроль, хоча б над 

більшістю територій і населення. 

Відповідно до свого призначення держава виконує певні функції: внутрішні і 

зовнішні. 

   Внутрішні функції держави - економічна (господарська), соціальна, підтримка 

законності та правопорядку, встановлення норм, дотримання яких є обов’язковим для 

усіх юридичних та фізичних осіб, законодавча, культурно-виховна та наукова, 

узгодження інтересів різних груп та індивідів, фіскальна. 

   Зовнішні функції держави - оборони та національної безпеки, розвиток відносин 

співробітництва  з іншими державами, інноваційна (використання інтелектуальних 

досягнень, технологій). 

 

В межах другого питання слід зауважити, що домінуючим принципом 

функціонування державної влади є принцип її поділу на законодавчу, виконавчу та 

судову. Основоположниками теорії поділу влади вважають Дж. Локка, Ш. Л. 

Монтеск’є, хоча цю ідею висловлював ще давньогрецький історик Полібій.  

Згідно цієї теорії, для правильного та ефективного функціонування держави мають 

існувати незалежні одна від одного законодавча, виконавча та судова влади.  Це 

створює систему «стримувань і противаг» проти посилення однієї гілки влади, 

зосередження влади в одному центрі, що сприяє продуманості, зваженості, балансу в 

прийнятті рішень, дієвості політичного керівництва та управління в цілому. 

Формується особливий механізм забезпечення свободи і незалежності окремого 

індивіда, його захищеності.  

Стримування та противаги – конституційно визначені компетенційні 

взаємозв’язки між державними органами (насамперед між вищими органами держави) 

в контексті принципу розподілу влад. 

Ідея стримувань і противаг набула визнання у процесі розробки і прийняття 

Конституції США. 

Сьогодні розподіл влад є своєрідним постулатом. Однак йому не надають 

абсолютного значення, адже державна влада є абсолютно цілісним явищем, крім того, 

між органами законодавчої, виконавчої та судової влади не існує ізольованості. Тому 

слід говорити не про розподіл «влад», а про поділ функцій і повноважень між вищими 

органами влади. Тому формулу «розподіл влад» можна замінити на формулу 

«розподіл головних функцій державної влади (держави)».  

«Тріада влад», сформульована Монтеск’є, не є абсолютною. В конституціях 

Венесуели і Нікарагуа визначено ще виборчу владу, а Венесуели – ще й громадяньску. 

У наші дні ідея стримувань і противаг прийнята практично в усіх країнах, де в 

основу організації державного механізму покладено принцип розподілу влад. 



Доцільно дійти висновку, що успішне функціонування галузей влади неможливе 

без їх взаємозалежності й взаємодії. Тому сучасна концепція організаційно-правової 

структури влади все частіше одержує нове звучання: єдність, поділ, взаємний 

контроль, взаємодія влади.  

 

Третє питання вивчається студентами самостійно. Слід зазначити, що у процесі 

становлення та розвитку держави формується певна система (форма держави), що 

розкриває спосіб організації  державної влади, структуру і функції державних органів, 

особливості взаємодії держави і суспільства.  

Форма держави включає: 

- форму правління; 

- державний устрій; 

- політичний режим. 

Історично склалися дві форми державного правління - монархія і республіка. 

Монархія - це форма державного правління за якої влада повністю, частково, або 

номінально належить одній особі і передається в спадщину. 

 Історично відомі  види монархії: 

- абсолютна монархія - монарх одноосібно вирішує всі питання влади; 

- дуалістична монархія - форма державного правління, за якої владні функції 

поділяються між монархом і парламентом. 

Парламентська монархія - система всевладдя парламенту, монарх виконує лише 

представницькі функції. 

Інша форма державного правління республіка. 

Республіка - це така організація державної влади, коли вона здійснюється 

виборним колегіальним органом, який обирається на визначений строк усім 

населенням, або частиною його. 

Виділяють президентську і парламентську республіку. 

Президентська республіка - це така форма правління, коли глава держави 

(президент) одноосібно, або з наступним схваленням парламентом формує склад уряду, 

яким керує власноручно (приклад - США). 

Парламентська республіка - це така форма правління, за якої склад і політика 

уряду формується виключно парламентом, уряд підзвітний лише йому, а президент 

впливу на парламент не має (приклад: Великобританія, Німеччина, Італія). 

Змішана форма правління - президентсько-парламентська республіка (Франція, 

Фінляндія, Польща, Болгарія). За цієї форми правління сильна президентська влада 

поєднується з ефективним контролем парламенту за діяльністю уряду. 

Існують дві основні форми державного устрою: унітарна і федеративна. 

Унітарна - передбачає поділ на адміністративно-територіальні одиниці, які не 

мають політичної самостійності. Основні ознаки унітарної держави: єдина конституція 

і єдина правова основа, єдина система органів державної влади та управління, єдине 

громадянство. 

Федеративна держава складається з декількох державних утворень, кожне з яких 

має власну  конституцію, свою систему законодавчих, виконавчих і судових органів (в 

той же час єдине громадянство, єдину грошову одиницю). Наприклад: США, ФРН, 

Канада, Мексика, Росія, Бразилія, Австрія, Індія, Австралія. 



Конфедерація - це союз суверенних держав, які, зберігаючи свою незалежність, 

об’єднались для досягнення певних цілей. Правовою основою утворення конфедерації 

є союзний  договір, а не конституція. 

 

В межах четвертого питання аналізується політичний режим як сукупність 

методів здійснення державної влади. Поняття «політичний режим» застосовують для 

характеристики способів, форм та засобів реалізації політичної влади, оцінювання 

сутності держави. Він виступає немовби внутрішньою стороною держави, бо проявляє 

характерні риси організації державної влади. 

        Політичний режим - сукупність характерних для певного типу держави 

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

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

взаємовідносин, стану політичної культури суспільства.  

Слід зауважити, що зміст політичного режиму визначається взаєминами між 

двома політичними субстанціями - владою і свободою.  

За класичним підходом виділяють наступні типи політичних режимів: 

- тоталітарний, що передбачає тотальний контроль держави над суспільством, 

примат партії та ідеології над державою, тотальну ідеологічну мобілізацію мас; 

- авторитарний, що передбачає значну концентрацію влади в руках однієї особи або 

окремих груп, обмеження прав і свобод громадян, військово-поліцейський контроль; 

- демократичний, що передбачає народний суверенітет, політичний плюралізм, 

правові гарантії політичних, громадянських і культурних прав і свобод. 

Слід на конкретних прикладах прокоментувати основні ознаки тоталітарного 

політичного режиму - висока концентрація влади, жорстокий контроль політичної 

влади над усіма сферами життя суспільства в цілому і кожної особи окремо, 

ідеологізація всього життя суспільства, наявність обов’язкової для всіх 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. 

Варто охарактеризувати ознаки авторитарного режиму - у діяльності органів 

політичної влади перевага методів командування, відвертого диктату, органи 

політичної влади мають право, виходячи з власного розуміння політичної доцільності, 

діяти на свій розсуд, у тому числі з порушенням норм закону, виконавчі органи наділені 

широкими законодавчими повноваженнями, обмежена, або відсутня сфера 

застосування гласності у діяльності органів політичної влади, обмежені громадянські, 

політичні та особисті права і свободи громадян, а також юридичні гарантії їх 

забезпечення. 

Необхідно прокоментувати ознаки демократичного режиму - виборність 

найважливіших органів політичної влади, вирішення найголовніших політичних 

проблем відповідно до волевиявлення більшості громадян, визнання народу джерелом 

влади, сувереном у державі, юридична рівність громадян, високий рівень реалізації прав 

людини, пріоритет прав людини над правами держави, розподіл влади з метою 

недопущення її концентрації в єдиному центрі, повага більшості до прав 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. 

  До тоталітарних відносять комуністичний та фашистський режими, які 

визначаються високим ступенем одержавлення суспільства і тотальною ідеологізацією 

духовного життя. До авторитарних відносять усі попередні абсолютні, а також сучасні 

монархії, військові диктатури, патримоніальні тиранії з диктатурою особистої 

влади і владою кланових клік, теократичні режими, режими опікунської 

демократії. До демократичних відносять сучасні розвинені країни, а також країни, які 

в історії були піонерами демократії. 
 


