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Тема. Конституційний статус держави в зарубіжних країнах 

План 

1. Основні форми правління в зарубіжних країнах та їх різновидності. 

2. Форми державного устрою в зарубіжних країнах. 

3. Політичний режим як спосіб здійснення державної влади. 

Самостійна робота 

1. Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних країнах  

2. Законодавчий процес у парламентах зарубіжних країн, його стадії. Порядок скликання сесій 

парламентів у зарубіжних країнах. 

Шановні студенти, рекомендую переглянути відео за цією темою: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OR3Se80wDBY 

1.Основні форми правління в зарубіжних країнах та їх різновидності. 

 Форма правління являє собою той елемент форми держави, що розкриває 

організацію верховної державної влади, правовий статус вищих органів держави 

(насамперед його глави), принципи взаємовідносин між ними, участь громадян в 

обранні цих органів.  

Розрізняють дві основні форми правління зарубіжних держав - монархія і 

республіка, притому кожна з цих форм має різновиди.  

Монархія - це така форма правління, де глава держави - монарх ( у країні 

називається по-різному - імператор, король, султан і т.п.) має особливий юридичний 

статус: його повноваження носять первинний, якоїсь іншої влади в державі характер, 

він одержує свою посаду, як правило, у спадщину і займає її довічно.  

Республіка-це така форма правління, де вищі органи держави (президент, 

парламент, уряд) є виборними і змінюваними, причому тільки парламент в усіх без 

винятку республіках обирається безпосередньо населенням. 

Абсолютна монархія характеризується всевладдям глави держави. У 

правовому відношенні монарх - джерело будь-якої влади, і тільки він визначає її межі 

в нормативних актах, що дарує своїм підданним. У основі закону лежить воля 

монарха. 

Конституційна монархія-це така форма правління, при якій влада монарха 

здійснюсться на основі й у рамках конституції. У залежності від ступеня 

обмеженності влади монарха, а також відповідного обсягу повноважень розрізняють 

дуалістичну і парламентарну монархію. 

 Дуалістична монархія, як це очевидно з її найменування, характеризується 

поділом недосконалим, де влада монарха явно переважає. Повноваження монарха 

https://www.youtube.com/watch?v=OR3Se80wDBY


2 
 

обмежені тільки в законодавчій сфері, проте й у цій сфері прийнятий парламентом, 

не міг набрати сили без згоди на те монарха. Ця форма правління була досить широко 

поширена в XIX і початку XX ст. (така монархія iснувала після об'єднання Німеччини 

по конституції 1871 р. і до краху другої імперії в 1918 р.). Сьогодні в розвинутих 

державах Заходу ця форма правління не зустрічається. У той же час вона ще 

зберігається в ряді країн Ближнього Сходу і Магрибу (loрданія, Таіланд. Марокко). 

При дуалістичній монархії iснує виборний представницький орган -парламент 

(що називається у кожній країні по-різному, наприклад, меджліс у loрданії). Йому 

належить право прийняття законів і вотування (схвалення) бюджету. Монарх є 

главою держави і має основні прерогативи в сфері виконавчої влади. Він призначає 

главу уряду, що відповідає тільки перед монархом. Інституту парламентської 

відповідальності уряду в дуалістичній монархії немає. Монарх має право розпуску 

парламенту, видання надзвичайних декретів i введення в країні надзвичайного стану. 

Він є головнокомандуючим армією.  

На відміну від дуалістичної парламентарна монархія є досить поширеною 

формою правління. Вона існує сьогодні в багатьох державах світу (Великобританії, 

Іспанії, Японії, Швеції). Парламентарна монархія характеризується тим, що монарх 

не має реальних повноважень по управлінню державою. Його повноваження носять в 

основному представницький характер. Крім того, він має своєрідну функцію 

державного нотаріуcа, скріплює своїм підписом усі найважливіші державні акти. 

Відомі три основні різновиди республіканської форми правління – 

президентська республіка, парламентська республіка, напівпрезидентська 

республіка. 

Президентська республіка характеризується такими ознаками: 

1.Глава держави – президент обирається безпосередньо населенням шляхом або 

прямих, або непрямих виборів. 

2. Президент має великі повноваження: він одночасно є главою держави, 

главою виконавчої влади і головнокомандуючим збройних сил.  

3. У президентській республіці уряд формується позапарламентським шляхом, 

члени уряду призначаються на посаду і звільняються з посади президентом (у США 

при призначенні необхідно згода верхньої палати Конгресу-Сенату).  

Відмінною рисою президентської республіки є жорстка система поділу влади. 

Кожна гілка влади- законодавча, виконавча і судова - має значну самостійність 

стосовно двох інших. Парламент здійснює законодавчу функцію, приймає закони, 

обов'язкові для виконавчої влади, протe і виконавча влада в особі президента 

наділяється правом суспенсивного вето на закони, прийняті парламентом, і 

користується цим, як показує практика, досить часто. Тим самим президент не дає 

можливості підриву використовувати законодавчі повноваження парламенту для 

конституційного механізму управління і утисків самостійності інших гілок влади. 
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Система існує система " стримань і противаг" проявляється в президентській 

республіці також у тому, що парламент не може відправити уряд у відставку, але і 

президент не може розпустити парламент. 

Різновидами президентської республіки є суперпрезидентська і 

монократична республіка. Основна їхня відмінність від президентської республіки 

полягає в тому, що обидві вони не с правовими державами, хоча в країнах, де такі 

форми правління існують, формально діє конституція. Але ці конституції звичайно 

носять настільки ж неправовой характер, як і конституції комуністичних держав. 

 Суперпрезидентська республіка має такі відмінні риси:  

1. Звичайно вона установлюється внаслідок військового перевороту ( країнах 

Латинської Америки така форма правління в недалекому минулому була дуже 

поширеною).  

2. Президент одержує свої повноваження нелегітимним шляхом, або як ватажок 

(каудильо) перевороту, або як глава хунти (колективного органу керівництва 

заколотниками). 

3. Президент наділяється великими повноваженнями при слабкому контролі з 

боку законодавчої і судової влади.  

4. Президентські повноваження реалізуються в умовах перманентного 

надзвичайного конституційні гарантії громадянина і здійснюються масові репреciї 

проти опозиції. 

Що стосується монократичної республіки, то вона характерна для "молодих" 

держав (в основному комуністичних держав. Iї характерними ознаками е: країна 

тропічної Африки), а також для деяких комуністичних держав.  Її характерними 

ознаками є:  

1.Особливий статус глави держави як одноособового носія виконавчої влади, 

не в'язаного ніяким контролем із боку законодавчої і судової влади.  

2. Суміщення посади президента з лідерством у правлячій партії в умовах 

однопартійного або квазібагатопартійного режиму.  

3. Вибори президента, якщо і проводяться, то носять чисто ритуальний 

характер. Президент займає свою посаду невизначено тривалий термін, а заміна 

президента відбувається в результаті політичної кризи в керівництві правлячої партії 

або військового перевороту. У окремих країнах посада президента в конституційному 

порядку довічно закріплювалася за визначеною особою (Заїр, Малаві і деякі інші).  

4. Конституційно встановлюється право президента на розпуск парламенту. 

Парламентарна республіка характеризується такими ознаками: 

1.Парламент поряд із законодавчою діяльністю і вотуванням бюджету має 

установчі функції і право контролю за діяльністю уряду. Головним з установчих 
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функцій є формування уряду на парламентській основі. Формально уряд призначає 

президент, проте робить це не за своїм розсудом, а на основі рішення парламенту про 

формування кабінету з числа представників партії або коаліції партій, що мають 

більшість місць у парламенті (частіше-у його нижній палаті). Звичайно президент 

пропонує парламенту кандидатуру лідера перемогла на виборах (або коаліції партій) 

у якості майбутнього глави уряду. Запропонована президентом кандидатура глави 

уряду довіри в парламенті, тільки після цього президент призначає уряд. Вотум 

недовіри уряду з боку парламенту наступним формуванням нового уряду, або розпуск 

парламенту і проведення дострокових парламентських виборів. партії, яка повинна 

одержати вотум тягне за собою або відставку уряду з наступним формуванням нового 

уряду, або розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів. 

2. Глава держави парламентарної peспубліки достатньо скромне місце. Хоча 

формально він може бути наділений обмежуються в основному представницькими 

функціями. Президент скріплює своїм підписом усі найважливіші державні акти, 

включаючи закони; здійснює додатковий контроль за правильністю оформлення і 

дотримання конституційної процедури прийняття законодавчих і інших актів, що 

підпис. Президент, проте, не вправі відмовитися від підпису внаслідок незгоди з 

змістом президент займає системі державних органів фактично великими 

повноваженнями, повсюдно вони направляються йому на документа, по надійшов на 

підпис. Всі акти, що надходять до президента, повинні бути контрасигновані главою 

уряду або відповідальним міністром. Легітимність президента в парламентарній 

республіці істотно вужча, ніж у президентській республіці, тому що населення не бере 

участь у його виборах. Президент обирається парламентом (наприклад, в Iталії) або 

особливою виборчою колегiєю (як у ФРН).  

3. Вся виконавча влада в парламентарній республіці знаходиться в руках уряду. 

Оскільки він спирається на парламентську більшість, то має можливість істотно 

впливати на діяльність парламенту, насамперед повноважень парламенту. Показово, 

що більшість законопроектів, що предметом парламентського розгляду, надходять 

саме від уряду (наприклад, у ФРН - понад 80%).  

Парламентарними республіками с сьогодні ФРН, Iталія, Греція, Індія й ін. 

Напівпрезидентська республіка конституційного у вітчизняній і зарубіжній 

науці права розглядалася не як самостійна форма правління, а як на здійснення 

законодавчих республіка вітчизняній і зарубіжній науці конституційного права 

розглядалася не як самостійна форма правління, а як перехідна або до президентської, 

або до парламентарної республіки. 

2.Форми державного устрою в зарубіжних країнах 

Розрізняють дві основні форми територіально-політичного устрою держави: 

унітарну і федеративну. 

Унітарна держава - це єдина, суцільна, злита держава, складові частини якої 

не мають політичної самостійності. 
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Унітарній формі державного устрою властиві дві основні риси:  

 По-перше, правовий статус адміністративно-територіальних утворень, що 

складають унітарну державу, визначається центральною владою. Вона ж визначає, на 

які адміністративно-територiальні одиниці ділиться держава, яке коло предметів 

відання і компетенція цих одиниць, скільки ступенів, рівнів має адміністративно-

територіальний устрій держави й ін.  

По-друге, центральна влада здійснює прямий або непрямий контроль за 

діяльністю органів державної влади на місцях. Сьогодні порівняно рідко можна 

зустріти унітарну державу, де були б відсутні виборні місцеві органи державної 

влади. 

У централізованій унітарній держані адміністративно-територіальні одиниці 

одноосібно управляються призначеними з центру чиновниками, а виборні місцеві 

органи, як правило, відсутні (Судан, Малаві). У Індонезії чиновники, що yправляють 

відповідними адміністративно-територіальними одиницями, або безпосередньо 

призначаються "зверху" або затверджуються з числа кандидатур, запропонованих 

місцевими представницькими органами. У деяких європейських державах (Польща, 

Болгарія) обласна ланка територіального устрою не має виборних представницьких 

органів, а адміністративне керування здійснюють призначені урядом чиновники 

(начальники областей - у Болгарії, воєводи - у Польщі). 

Відносно децентралізована унітарна держава характеризується тим, що поряд 

iз призначеними з центру чиновниками (наприклад, префектами у Франції) мери, 

ради в департаментах). Права виборних органів на місцях істотно обмежені, а урядові 

агенти володіють не тільки великими адміністративними повноваженнями, але і 

iснують обрані населенням муніципальні органи (у Франції правом втручання в 

справи муніципального управління.  

У децентралізованій унітарній державі адміністраторів, а місцеве управління 

здійснюють урядом виборні органи місцевих адміністративних одиниць (наприклад, 

ради графств в Англії). Тут контроль уряду за діяльністю місцевих органів носить 

більш опосередкований характер і може виявлятися, наприклад, через бюджетне і 

фінансово-кредитне регулювання. Крім того, у децентралізованій унітарній державі 

існує достатньо чітке повноважень між центральною владою і владою місцевих немає 

призначених розмежування територіальних співтовариств, що зближує ці держави з 

федераціями.  

Територіальна (обласна) автономія. В децетралізованних унітарних державах 

може існувати територіальна (обласна) автономія, під якою розуміється 

конституційно закріплене внутрішнє самоврядування частини території держави. У 

залежності від обсягу прав, наданих місцевим органам, розрізняють політичну й 

адміністративну автономію. Політична автономія припускає наявність особливого 

юридичного статусу, закріпленого в спеціальному законодавчому акті, а також право 

видання законів із питань місцевого значення. Органи адміністративної автономії не 

мають право видання місцевих законів, проте їхні права в управлінській сфері дещо 

ширші, ніж у звичайних адміністративних  одиницях. Крім того, органи 
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адміністративної автономії можуть брати участь у розробці акту, що визначає 

правовий статус даної форми автономії. 

Федеративна держава – більш складна, ніж унітарна.  Складові частини цієї 

держави, іменовані суб'єктами федерації, мають відому політичну самостійність. Їм 

властиві визначені ознаки держави. Територіальна організація більш складна 

держава, ніж унітарна. Складові влади федеративній державі закріплює 

децентралізацію державних функцій. Складність взаємовідносин федерації зі своїми 

суб’єктами обумовила меншу в порівнянні з унітарною поширеність федеративної 

форми державного устрою. Проте у світі існує значне число федерацій, що не тільки 

не зменшується, але, навпроти, поступово зростає. Поряд з існуючими вже 

"класичними" федераціями (як США, Канада, Мексика, Аргентина, Швейцарія й 

інші) з'явилися нові федерації в країнах Європи (Бельгія), Азії (Індія, Пакистан) і 

Африки (Hiгерія).  

Часто замість терміну "федеративна держава" вживається термін "союзна 

держава". Саме так по офіційній термінології іменується федеративна Республіка 

Hiмеччина - у буквальному перекладі звучить як Союзна Республіка Hімеччини, а 

назви її федеральних органів також буквально перекладаються як президент Союзу, 

союзні збори, союзна рада. 

Федеративна держава утворюється:  

1) у результаті договору між незалежними суб'єктами про створення нового 

державного об'єднання з перетворенням учасників договору федерації (так, 

тринадцять незалежність від британської корони, домовилися про створення нової 

держави Сполучених Штатів Америки);  

2) шляхом приєднання до держави нових теритоpій і наділення їх правами 

суб'єкта федерації (так, до США в результаті завоювання був приєднаний Техас, 

шляхом купівлі - Луізіана, у ході освоєння нових теритоpій - штати на заході від ріки 

Miссiсiпi) або утворення нових суб'єктів федерації на частині території колись 

існуючої держави (утворення землі Північний Рейн-Вестфалія з частини старих 

територій Пруссії, а також п'ятьох нових земель на території старої НДР); 

3) y результаті підвищення статусу старих регiональних утворень і 

перетворення їx у суб'єктів федерації (так, відповідно до поправок до Конституції 

Бельгії 1831 р., прийнятих у 1988 р., Фландрія, Валлонія і Брюссель стають суб'єктами 

Бельгійської федерації); 

 4) шляхом еволюції конфедерації у федеративну державу з перетворенням 

колись незалежних держав у суб'єктів федерації (Швейцарія після громадянської 

війни 1847-1849 р., у 20 ст. - Об’єднані Арабські Емірати, що спочатку собою 

конфедеративну форму об'єднання семи князівств Перської затоки). 

Федерація як форма державного устрою володіє специфічними ознаками:  

1.Федерацію складають державні утворення (штати в США, Мексики, Індії, 

Австралії, землі у ФРН i Австрії, провінції в Канаді, кантони у Швейцарiї), що мають 
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суб'єктів федерації з власним адміністративно-територіальним устроєм i власною 

організацією влади. 

 2. На відміну від унітарної держави територія федеративної держави не являє 

собою єдиного цілого. Вона складається, як правило, із територій суб'єктів федерації. 

Проте в деяких федераціях у ї склад можуть входити територіальні одиниці, що не є 

суб'єктами федерації. 

3. Суб'єкти федерації не є державами у власному змісті слова, вони не мають 

суверенітет, хоча він формально проголошуються в деяких федераціях. Суб’єкти 

федерації, як правило, або цілком позбавлені права участі в міжнародних зносинах 

(Австрія), або їхня зовнішньополітична компетенція сильно обмежена і здійснюється 

під контролем федерації (США, Канада, ФРН, Швейцарія). 

4. У більшості зарубіжних федерацій поряд з федеральною конституцією i 

федеральними законами діють конституції і закони суб'єктів федерації (США, ФРН, 

Канада, Австрія, Швейцарія й ін.). При цьому забезпечується верховенство 

федеральної конституції і федеральних законів. У той же час не федеративних 

державах суб'єкти федерації мають власні конституції. 

5. У більшості федерацій поряд із федеральним громадянством існує і 

громадянство суб'єктів федерації. Проте, слід мати на увазі, що мова йде не про 

наявність подвійного громадянства, а про два рівні громадянства однiєї держави. 

Передумовою одержання громадянства суб’єкта федерації є наявність федерального 

громадянства. 

6. Bідмінною ознакою федеративного державного устрою є двопалатна 

структура парламенту. У минулому мали місце однопалатні парламенти при 

федеративному державному устрої (наприклад, у Пакистані по Конституції 1962 рр.) 

7. У федеративній державі поряд із федеральною системою законодавчої, 

виконавчої і судової влади існують система законодавчої, виконавчої і судової влади 

суб'єктів федерації. 

Одним із найбільш складних питань при федеративній формі державного 

устрою є розмежування компетенції між союзом і його членами. Компетенція як 

сукупність законодавчо зафіксованих повноважень предметів відання в зарубіжних 

федеративних державах може поділятися на чотири основних види: 

1) виняткову компетенцію союзу;  

2) виняткову компетенцію суб'єкта федерації; 

3) спільну (конкуруючу) компетенцію союзу і його членів;  

4) залишкову компетенцію. 

Виняткова компетенція федерації означає, що тільки органи союзу мають 

владні повноваження по відношенню перерахованих у конституції предметів відання. 

До виняткової компетенції федерації звичайно відносять найважливіші питання 

державного життя, що стосуються всієї держави як цілого: оборона країни, 

керівництво збройними силами, зовнішні зносини, грошовий обіг, збір 
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найважливіших податків і збоpів, організація федеральних державних органів, 

peгулювання відносин федерації зі своїми суб'єктами й ін.  

Виняткова компетенція суб'єктів федерації вказує на ті питання державного 

управління, свою відповідальність. До їх числа виконання місцевого бюджету, 

охорона суспільного порядку, культурою, освітою, організація місцевого 

самоврядування і т.п. У рамках своєї компетенції представницькі oргани суб'єкта 

федерації можуть приймати місцеві закони. Які саме законодавчі акти вправі 

приймати легіслатури суб’єкта федерації, визначає федеральна конституція. Так, 

наприклад, якщо в США штати вправі мати власні цивільні і кримінальні закони, то 

у ФРН, Австрії і Швейцарії діють єдині федеральні цивільний і кримінальні кодекси. 

розподілу компетенції між союзом і його членами. 

Спільна (конкуруюча) компетенція федерації і  суб'єктів означає, що владні. 

повноваження віднсно предметів відання належать і федеральним органам, і oрганам 

суб'єктів федерації. При цьому спільна компетенція припускає видання закону 

союзом і наступне детальне правове регулювання з боку суб’єкта федерації. 

Конкуруюча компетенція означає, що свої повноваження в сфеpi спільної компетенції 

суб'єкт федерації здійснює тоді й остільки, коли й оскільки союз не скористався 

своїми правами в цій сфері.  

      Залишкова компетенція-це компетенція з питань, що не відносяться до перших 

трьох видів компетенції і найчастіше всього не відбиті в конституції. У 

конституційному законодавстві федерацій питання компетенції закріплюються 

різноманітними засобами.  

3.Політичний режим як спосіб здійснення державної влади 

Державний режим - це порядок діяльності держави pізноманітних форм, 

способів, прийомів і методів здійснення державної влади. Знання цього елемента 

форми держави дозволяє відповісти на джерела державної влади, виявити дійсне 

значення тих або інших державних інститутів, визначити співвідношення 

організаційно-дозволених і примусових методів у діяльності держави. 

Нелегітимний державний режим засновується не на праві, а на силі, опорою 

його є насильство, що обгрунтовується не правовими, a іншими доказами 

(політичними, ідеологічними, релігійними і т.п.). Нелегітимним варто визнати і такий 

державний режим, при якому діяльність держави протиречить або виходить за рамки 

встановлених у конституції чи в інших нормативних актах положень. Легітимний 

державний режим - це завжди правовий режим, оскільки держава при цьому режимі 

може здійснювати свої повноваження в рамках юридичної процедури й обирати 

дозволені нормами права форми і методи своєї діяльності.  

Найважливішими ознаками демократичного державного режиму є :  

1) багатопартійність;  

2) наявність партій, що притримуються різноманітної політичної й 

ідеологічної opiєнтації, проте керуванні справами держави. 
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Ліберальний державний режим сформувався в ході буржуазних революцій у 

ряді країн Західної Європи і Північної Америки. Для нього характерне обмеження 

ролі держави адміністративно-поліцейськими функціями, невтручання в економічне 

і соцiальне життя суспільства. Позбавлена підтримки з боку держави, основна маса 

населення перебувала в стані економічної нужди і культурної відсталості, що не 

дозволяло їй реально брати участь у здійсненні державної влади. 

Державний режим соціальної демократiї означає, що держава своїй 

діяльності керується інтересами всього вплинути на розподіл економічних благу дусі 

принципів справедливості, забезпечивши кожному гідне людини існування. 

Соціально орієнтована держава користується підтримкою з боку суспільства. 

Добробут основної маси населення, що постійно зростає, збільшує потребу в 

соціальній і політичній стабільності, на досягнення якої і спрямовані зусилля 

держави. 

Авторитарний державний режим характеризується ліквідацією або різким 

обмеженням прав і свобод громадян, у тому числі пов'язаних iз їx участю в справах 

держави, відмовою від демократичних принципів і процедур діяльності держави, 

опорою на силові методи вирішення завдань державного управління. 

До ознак авторитарного державного режиму можна також віднести такі: 

 ліквідацію центральних і мiсцевих представницьких органів або 

перетворення ix у маріонеткові установи; 

 відмова від принципу "поділу влади", різке посилення ролі виконавчої 

влади, зосередження повноважень по легітимного глави держави або 

уряду, або нелегітимного органу (хунти, військового комітету і т.п.)і його 

глави, або глави правлячої партії; 

 відмова від принципів конституційності і законності (формально 

конституція носить при цьому чисто декоративний характер); 

 широке застосування каральних заходів;  

 різке зростання репресивного апарату. 

Тоталітарний державний режим означає: 

 повну заборону будь-яких опозиційних існуючому режиму партій і 

oрганізацій;  

 перетворення правлячої партії по суті в складову частину державного 

механізму влади, зрощення партійного і державного апаратів; 

 загальну негарантованість формально проголошених прав і свобод; 

 широке застосування політичного терору проти інакомислячих;  

 принижене положення суду в державному механізмі. 

Іншим різновидом авторитарного державного режиму диктаторський 

режим, що спирається на армію. У минулому військово-диктаторські режими 

були дуже поширеним явищем у країнах Латинської Америки. В даний час 

континенту (Нiгеpія, Малі, Ліберія). У Нігерії законно обраний президент 

країни помер у в'язниці, де він опинився після військового перевороту.  
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Військово-диктаторські режими призупиненням дії конституції і 

конституційних гарантій (включаючи політичні права і свободи). Як правило, 

забороняється діяльність політичних партій, вводиться жорстка цензура й 

обмеження на усі види інформації. 


