
Семінарське заняття 9. 

Тема 2.7. Уряд в зарубіжних країнах. 

Навчальна мета: визначити правовий статус уряду в зарубіжних країнах; зробити 

порівняльну характеристику основних напрямів діяльності уряду в зарубіжних країнах; 

охарактеризувати нормотворчу діяльність уряду в країнах світу.  

План 

1.Класифікація урядів у зарубіжних країнах. 

2.Порядок формування і структура урядів у зарубіжних країнах. 

3.Повноваження уряду у зарубіжних країнах. 

4.Порядок роботи уряду в зарубіжних країнах. Акти уряду. 

Ключові поняття: уряд, урядова влада, парламентський спосіб формування уряду, 

позапарламентський спосіб формування уряду, континентальна система структури 

урядів, англосаксонська система структури урядів, централізація урядової влади, 

делеговане законодавство, політична відповідальність уряду, принцип політичної 

солідарності членів уряду. 

Теми рефератів 

1. Способи формування уряду в зарубіжних країнах. 

2. Порівняльна характеристика повноважень глави уряду в зарубіжних країнах. 

3. Організація виконавчої влади в США. 

4. Уряд Великобританії. 

5. Функції уряду в країнах західної Європи. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності  

1.Хто вперше використав термін «уряд»? 

2.Вкажіть найбільш поширені назви вищого органу урядової влади в зарубіжних 

країнах 

3.Чому в сучасних умовах спостерігається зростання ролі урядової влади? 

4.Якими способами формується уряд в сучасних зарубіжних країнах? 

5.В чому виявляється централізація урядової влади? 

6.Охарактеризуйте функції, які виконує уряд в зарубіжних країнах. 

7.Що означає принцип політичної солідарності членів уряду? 

Література: 

7, с. 255 – 265, 272 – 277, 292 - 298 

8, с. 156 – 168 

9, с. 282 - 317 

Методичні рекомендації: 

Готуючи відповідь на перше питання слід зауважити, що центральною ланкою 

всього державного механізму, його найважливішою складовою частиною є уряд. 

Уряд становить політичну «складову» виконавчої влади разом з главою держави. 

Пріоритет у використанні терміна «уряд» для позначення виконавчої влади належить 

Ж.-Ж.Руссо, який за безпосереднього носія цієї влади вважав монарха.  

Термін «уряд» вживається у значеннях: 

- система державних органів і посадових осіб, які здійснюють виконавчу владу; 

- конкретний державний орган, який виступає центральним колегіальним органом 

виконавчої влади. 

Найбільш поширені назви вищого органу урядової влади в зарубіжних країнах: 

Рада Міністрів, Кабінет, Кабінет Міністрів, Державна Рада, Федеральна Рада. 



У більшості зарубіжних країн уряд здійснює загальне управління всіма 

справами держави, керує її внутрішньою та зовнішньою політикою.  

У Великобританії виникла кабінетна модель уряду, суть якої в тому, що урядом 

фактично визнається кабінет (кабінет міністрів). За умов прийняття моделі ради 

міністрів уряд є чисельним, до його складу входять усі керівники центральних органів 

влади (міністерств і відомств). В структурі такого уряду часто створюється більш вузька 

колегія (наприклад, в Італії конституцією передбачена президія ради міністрів). В Данії, 

Ісландії та Норвегії функціонує державна рада, яка відіграє роль спеціальної урядової 

колегії. До її складу входять усі члени уряду і глава держави, який очолює державну 

раду. 

Уряд – колегіальний орган, до складу якого входять особи (міністри, 

секретарі), що очолюють державні відомства (міністерства, департаменти) з 

окремих галузей управління (Збройні Сили, фінанси, юстиція, іноземні справи). У 

деяких випадках до складу уряду входять особи, які не очолюють будь-які міністерства 

(міністри без портфелів або державні міністри). 

У президентських республіках функції глави уряду виконує сам президент. У 

парламентарних країнах є посада глави уряду, що заміщається особою, яку найчастіше 

називають прем’єр-міністром. В Італії глава уряду – голова Ради Міністрів, у Швеції та 

Норвегії – державний міністр, у Німеччині та Австрії – канцлер. 

У всіх зарубіжних країнах уряд відіграє головну роль у розробці, формуванні та 

здійсненні основних напрямів політики держави, визначенні шляхів і засобів їх 

досягнення. 

При розгалуженні функцій сучасної держави посилюється вплив урядової влади 

на всі сфери життя суспільства. Урядова влада менш схильна до впливу громадської 

думки, ніж влада парламентська.  

У парламентських країнах формування уряду здійснюється партією (партіями), яка 

має більшість у парламенті. Президентська форма правління характеризується тим, що 

президент є одночасно главою уряду, який не несе відповідальності перед парламентом. 

 

Під час відповіді на друге питання слід зазначити, що в зарубіжних країнах 

залежно від форми правління уряди формуються двома основними способами: 

парламентським та позапарламентським.  

За парламентського способу мандат на формування уряду одержує та партія або 

партійна коаліція, яка перемогла на виборах до парламенту, тобто одержала більшість 

місць у парламенті (нижній палаті). Призначення прем’єр-міністра залежить від 

розстановки сил у парламенті. У Великобританії глава держави має право призначати 

прем’єр-міністра, але дане право суто номінальне, оскільки вибір корони визначається 

партійністю палати громад. У Швеції король, навіть формально, не бере участі у 

призначенні прем’єр-міністра. У Норвегії і Данії право призначення прем’єр-міністра 

зберігається за монархом. У Німеччині відповідальність за утворення федерального 

уряду покладається на бундестаг і федерального канцлера, а не на главу держави. 

Федеральний канцлер обирається без дебатів за пропозицією федерального президента 

більшістю голосів членів бундестагу. Обраного канцлера призначає федеральний 

президент. Позапарламентський спосіб формування уряду застосовується в 

основному в президентських республіках (США, країни Латинської Америки). В цих 

країнах глава держави особисто є носієм урядової влади. Він сам добирає, призначає і 



звільняє членів уряду. Президент обирається шляхом непарламентських виборів і роль 

парламентів у формуванні Кабінету незначна.  

Структура урядів різноманітна, але її можна звести до двох основних систем: 

- континентальна – до складу уряду входять усі глави центральних виконавчих 

відомств; поза межами уряду не залишається будь-яких вищих посадових осіб, які 

очолюють загальнодержавні виконавчі відомства; 

- англосаксонська – до складу уряду входять не всі глави центральних виконавчих 

відомств, а лише найважливіші з них. 

Характерна риса урядової влади – централізація, що виявляється у концентрації 

владних функцій в руках глави уряду. Це явище спостерігається за різних форм 

правління. 

Згідно з парламентськими традиціями у Великобританії, Німеччині, Італії, Індії, 

Японії глава уряду і більшість його членів повинні належати до числа депутатів нижньої 

палати. У Конституції Японії передбачено, що членами Кабінету можуть бути тільки 

цивільні особи. У Франції інститут інвеститури (довіри) відсутній. Прем’єр-міністр і 

члени уряду не можуть бути одночасно членами парламенту. У разі їх обрання до 

парламенту вони повинні зробити вибір між збереженням мандата і перебуванням в 

уряді. 

 

Третє питання винесене на самостійне опрацювання. Необхідно чітко окреслити 

поле діяльності уряду. На конкретних прикладах визначити повноваження уряду в 

зарубіжних країнах у сфері політичного керівництва, в галузі управління, у сфері 

законодавства, охарактеризувати зовнішньополітичні та надзвичайні 

повноваження. Слід зазначити, що до інших повноважень уряду конституція та закони 

можуть відносити рішення про амністії, про пом’якшення або відстрочення покарання; 

у певних випадках глава уряду підписує закони, прийняті парламентом, низка законів 

скріплюється підписом прем’єр-міністра. Сучасні уряди мають повноваження у сфері 

управління економікою, соціальних проблем, у сфері управління культурою, у справах 

спорту, туризму, контролюють діяльність засобів масової інформації. 

 

Розглядаючи четверте питання необхідно відмітити, що для багатьох зарубіжних 

країн характерним є розрив між юридичним і фактичним статусом уряду. У більшості 

конституцій положення, що стосуються предметної компетенції уряду відсутні або 

сфомульовані поверхнево. Конституції багатьох парламентарних держав усі виконавчі 

повноваження доручають не уряду, а главі держави, що не відповідає дійсності. При 

цьому уряд іноді наділяється суто дорадчими функціями при главі держави (Данія, 

Норвегія). 

Найважливіші функції уряду в зарубіжних країнах: 

- виконання законів; 

- управління державним апаратом; 

- нормоустановча діяльність (видання різних актів на основі парламентських 

законів, акти носять підзаконний адміністративний характер; в інших випадках 

уряд видає нормативні акти з прямих або непрямих приписів парламенту, коли 

він делегує свої повноваження уряду, подібні акти не носять підзаконного 

характеру, а мають таку ж силу як і парламентські акти (закони); делеговане 

законодавство дістало поширення в урядовій практиці багатьох держав); 

- контроль за законодавчою діяльністю парламенту; 



- підготовка, внесення і виконання бюджету; 

- здійснення зовнішньої політики; 

- надзвичайні повноваження. 

Розглядаючи повноваження уряду в законодавчій сфері, варто зауважити, що 

сучасні уряди мають право здійснювати регламентарну владу і видають акти 

нормативного характеру, крім того, вони видають делеговані акти, чим впливають на 

нормативну сферу діяльності держави. Уряд більшості країн в особі глави уряду має 

право законодавчої ініціативи. У ряді країн понад 90% законопроектів, які приймаються 

парламентом, вносяться урядом. У парламентарних республіках і монархіях уряд в 

особі його глави в необхідних випадках має право скликання надзвичайної сесії 

парламенту. 

Як і будь-який державний орган, уряд має право видавати або приймати правові 

акти. Вони можуть видаватись від імені його глави. Така модель характерна для 

президентської республіки і для абсолютної та дуалістичної монархії. Акти уряду 

можуть видаватись від імені всього уряду. У будь-якому разі такі акти підписує глава 

уряду. У кожній країні є спеціальні назви, які присвоюються актам уряду (Іспанія – 

декрети уряду, США – виконавчі накази президента, Великобританія – накази королеви 

в раді, Франція – ордонанси і декрети).  
 


