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Шановні десятикласники!
У цьому році, вивчаючи курс «Правознавство», ви додасте до
практичних навичок знання нових правових норм, понять і принципів,
ознайомитеся з основами теорії держави й права, з окремими галузями
права. Крім того, ви дізнаєтеся про устрій нашої держави, основи кон#
ституційного права України.
Основним джерелом у вивченні курсу для вас буде підручник. У ньому
використані позначки, які допоможуть під час вивчення навчального
матеріалу.
Найважливіші поняття, терміни, цифри, правові норми будуть
позначені в підручнику напівжирним шрифтом.
Курсивом буде виділено пояснювальний текст, а також запитання,
на які потрібно дати відповіді.
Витяги з документів, нормативних актів позначені вертикальною
лінією блакитного кольору ліворуч від тексту, а біля назви ви побачите
прапор держави або міжнародної організації, якою було прийнято цей акт.
Матеріал, який не призначений для запам’ятовування, цікаві факти,
пов’язані з правом, подані на голубому фоні.
Вивчаючи курс, ви дізнаєтеся про людей, які зробили значний внесок
у розвиток української державності, видатних юристів України минулого
й сучасності.
Висновки й підсумки вивченого на уроці матеріалу подані на сала#
товому фоні. Кожен параграф завершується запитаннями й завданнями,
які допоможуть вам перевірити свої знання, з’ясувати, якою мірою ви
засвоїли вивчений матеріал. Серед цих завдань найскладніші будуть
позначені зірочкою (*).
Вивчення правознавства неможливе без використання різноманітних
форм роботи. Минулого року ви брали участь у дискусіях, «мозковому
штурмі». Нагадаємо основні правила участі в цих формах роботи.
«Мозковий штурм»
Застосовується для пошуку нових ідей, варіантів розв’язання ситуа#
цій і проблем унаслідок творчої співпраці групи учнів.
1. Ви можете пропонувати будь#які, навіть абсурдні, на перший по#
гляд, ідеї.
2. Під час «штурму» усі ідеї лише фіксуються (на дошці, фліп#чарті
тощо), але їх не можна критикувати, аналізувати.
3. Після завершення «мозкового штурму» усі запропоновані думки
й ідеї розглядають, аналізують, коментують.
4. На основі аналізу, можливого коригування, систематизації про#
позицій намагайтеся визначити оптимальне рішення.
Дискусія
Широке публічне обговорення якого#небудь спірного питання.
1. Поважайте своїх опонентів (тих, хто висловлює думку, відмінну від
вашої).
2. Уважно вислуховуйте інших, не перебивайте.
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3. Намагайтеся знайти в аргументах опонента слабкі місця, а знайшов#
ши, використовуйте їх при доведенні власної думки.
4. Продумуйте свій виступ, чітко визначайте свої аргументи, докази
своєї правоти.
5. Будьте готові погодитися з аргументами опонентів, якщо вони
переконливі.
Цього року вам доведеться розв’язувати чимало юридичних ситуацій,
аналізувати нормативні акти, порівнювати різноманітні юридичні по#
няття та явища. Запам’ятайте деякі поради щодо цих форм роботи.
Розв’язання юридичних задач (ситуацій)
При розв’язанні юридичних задач варто дотримуватися певного
алгоритму:
1. Аналіз ситуації й з’ясування всієї юридично значимої інформа#
ції, що міститься в ній (обставинами, які матимуть значення для розв’я#
зання задачі, як правило, є вік учасників правовідносин, розмір завда#
ної шкоди, мотиви, якими керувалися учасники правовідносин, тощо).
Усі обставини, які подані в задачах, приймаються (якщо інше спеціа#
льно не обумовлено в завданні) такими, що достовірно встановлені.
Не намагайтеся домислювати обставини, які не зазначені в умовах.
2. Установлення нормативних актів, які регулюють описані право#
відносини, і відповідних правових норм (статей, частин статей), які
безпосередньо регулюють запропоновані ситуації.
3. Прийняття рішення — відповідь на поставлені запитання (визна#
чення правомірності дій або правомірного шляху виходу із запропоно#
ваної ситуації, кваліфікація подій тощо).
Аналіз нормативних актів
1. Намагайтеся визначити в тексті основне, звертайте увагу на струк#
туру акта (поділ на частини, статті).
2. Звертайте увагу на те, коли та яким органом прийнято нормативний
акт, коли він набув чинності, чи діє він тоді, коли відбулися події.
3. Якщо є декілька актів з одного питання, не забувайте визначити
співвідношення їх юридичної сили.
4. Запам’ятайте, що нормативні акти пишуть спеціальною юридичною
мовою, яку необхідно навчитися розуміти.
Порівняння юридичних понять і явищ
Для порівняння пропонуються поняття, явища й правові інститути,
які є подібними.
1. Порівняння доцільно виконувати у формі таблиці.
2. Передусім визначте запитання для порівняння.
3. Намагайтеся визначити не лише відмінності, які є між запропо#
нованими об’єктами порівняння, а й спільні риси, які є між ними.
Успіхів вам у вивченні цікавої й надзвичайно необхідної
юридичної науки!

Автор
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×àñòèíà ïåðøà
ÎÑÍÎÂÈ ÒÅÎÐ²¯ ÄÅÐÆÀÂÈ

§ 1. ²ñòîðè÷íèé àñïåêò âèíèêíåííÿ äåðæàâè
1. Суспільство і суспільні відносини.
Усім вам доводилося вживати поняття «країна», «держава».
Пригадайте, як ви визначали ці поняття при вивченні географії,
історії, практичного курсу правознавства.
Інколи слова «країна» й «держава» використовують як синоніми,
але в більшості випадків між ними є суттєва різниця. Поняття
«країна» вживають переважно географи, позначаючи великі тери#
торії, виокремлені географічним положенням і природними ресур#
сами. При цьому поняття «країна» може застосовуватися як до
території, що має власний уряд і є незалежною, так і до території
залежної. Країною називали Індію, яка була колонією — складовою
Британської імперії. Країною її можна назвати і тепер, коли вона є
великою незалежною державою.
А от слово «держава» уживають лише для позначення утворення,
яке має певні додаткові ознаки. Про них ітиметься на наступному
уроці.
Однак і в країні, і в державі обов’язково живуть люди. Сукупність
людей називають суспільством.
Запропонуйте, як можна назвати групи, які зображені на
фотографіях.
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Суспільство — це ознака тільки людського співтовариства. Го#
ворячи про тварин, навіть найрозвинутіших — мавп, собак чи дель#
фінів, слово «суспільство» не використовують. Відносини, що ви
никають у людському суспільстві, називають суспільними (або
соціальними — від слова «соціум») відносинами.
Життя людей надзвичайно багатогранне, тому й суспільні від#
носини є дуже різноманітними.
Види суспільних відносин

Політичні

Економічні

Духовні

Правові

Професійні

Наведіть приклади суспільних відносин, які належать до кожного
із зазначених видів.
Вивчаючи правознавство, ви матимете справу з правовими
відносинами, які регулюються нормами права. Проте не завжди
стосунки людей регулювалися нормами права.
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2. Влада й соціальні норми в первісному суспільстві.
Найдавнішим етапом розвитку людства було первісне суспільство.
Колективом первісних людей спочатку було людське стадо, потім
плем’я. У невеликих спільнотах, що об’єднували родичів, система
відносин між людьми була пов’язана насамперед із родинними
зв’язками, з батьківством. Найстарішого представника людського
об’єднання завдяки його авторитету й віку визнавали вождем.
Непокора йому могла спричинити негативні наслідки для самого
«бунтівника», який міг залишитися без засобів існування. Адже
саме досвід вождя забезпечував елементарні умови для життя
первісного колективу. Коли плем’я збільшувалося, його найчастіше
очолювала рада старійшин.
Влада в первісному суспільстві ґрунтувалася не на примусі, а на
сімейному й родинному авторитеті. Не було потреби в створенні
окремого апарату примусу, насильства, управління. Найважливіші
проблеми розв’язувалися на загальних зборах членів племені. На#
кази вождя й старійшини сприймалися як обов’язкові. Між
представниками суспільства не було значних суперечностей, майно
вважалося спільною власністю всього колективу.
Норми, що складалися в первісному суспільстві, ґрунтувалися
на його економічних потребах. Спроба ухилитися від їх дотримання
неминуче призводила до ускладнення життя, ставила під загрозу
існування людини та її близьких. Ці норми формувалися протягом
тривалого часу й передавалися з покоління в покоління, ставали
звичкою.

3. Як з’явилася держава.
Поступово з розвитком суспільства стосунки між людьми дедалі
більше ускладнювалися. Від людського стада племена людей пере#
йшли до сусідської громади. Керувати таким колективом по#старо#
му було вже неможливо, бо тепер разом чи поруч жили не тільки
члени однієї родини, як за часів первісного суспільства, а й багато
інших людей, іноді навіть не знайомих між собою. Не завжди впли#
вав авторитет, не всі знали традиції, звичні для одного племені.
Отже, виникла потреба виробити певні норми поведінки, правила,
обов’язкові для всіх, механізми, за допомогою яких можна було б
здійснювати керівництво людською спільнотою. Проте окремі члени
колективу не хотіли підкорятися цим правилам, не визнавали їх.
Як діяти в такому випадку? Можна було вигнати порушника, а можна
було спробувати примусити його виконувати загальновизнані норми.
Так люди починають застосовувати примус і насильство для того,
щоб забезпечити дотримання правил поведінки кожним, хто жив
у колективі.
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Вивчаючи який період історії, ви вперше ознайомилися з поняттям
«держава»?
Для регулювання відносин між людьми в суспільстві загалом,
зокрема в економіці, іноді для підтримання нерівності між ними
виникає держава.
Учені й нині сперечаються щодо причин виникнення держави.
Частина з них уважає, що внаслідок розвитку суспільства, підви#
щення продуктивності праці й появи надлишків продуктів серед
людей з’явилася нерівність. Виникли неоднакові, часом протилеж#
ні інтереси різних груп людей. Влада була потрібна рабовласникам,
щоб тримати в покорі рабів, а феодалам — селян. Щоб утримати
владу у своїх руках, не вистачало власних сил та авторитету. Необ#
хідний був певний апарат, що допомагав би керувати суспільством,
примушувати в разі потреби до покори. Це — теорія соціально*
економічного розвитку.
Існують й інші думки. Уважають, що держава з’явилася ще тоді,
коли люди жили родинами й ними керував батько#патріарх. Сім’я
зростала, і патріарх поступово ставав главою держави, сімейна вла#
да перетворювалася на державну. Цю теорію називають патріар
хальною. Дехто з учених ХVIII ст. пояснював появу держави досяг#
ненням на певному етапі угоди між людьми про розподіл функцій
у суспільстві, коли одні будуть управляти, а інші — підкорятися. Це
договірна теорія походження держави. З підкорення одного народу
іншим виводять появу держави прихильники теорії насильства —
адже переможцям потрібно було утримувати в покорі переможених.
Ті, хто підтримує теологічну теорію, уважають, що джерелом дер#
жавної влади, як і всього сущого на Землі, є воля вищої сили — Бога.
У другій половині ХХ ст. досить значного поширення набула
космічна (інопланетна) теорія, прихильники якої вважають, що
державу на нашій планеті започаткували інопланетяни, котрі від#
відували Землю в минулому. Кожна з них має своїх прихильників
і супротивників, докази «за» і «проти».
Теорії походження держави
Патріархальна
(Арістотель)

Теологічна
(Ф. Аквінський)

Насильства (Є. Дюрінг,
К. Каутський)

Договірна (Горацій,
Ж.#Ж. Руссо, П. Пестель)

Соціально#економічна
(К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін)

Космічна
(інопланетна)
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4. Історичні типи держави.
На різних етапах історичного розвитку держава суттєво змі#
нювалася, задовольняла потреби різних верств населення, класів,
соціальних станів і груп. Тому дослідники виокремлюють певні
історичні типи держави. При цьому прийнято називати більшість із
них відповідно до класу, потреби якого насамперед задовольняє
держава. Історичним типом держави називають сукупність най
більш суттєвих ознак, властивих державам, які існували на пев
них етапах історії людства.
Так, в історії визначають рабовласницьку, феодальну, буржуазну
(капіталістичну) і соціалістичну держави. Зважаючи на неможли#
вість миттєвого переходу від одного типу держави до іншого, виок#
ремлюють також держави перехідного періоду.
Історичні типи держави
Рабовласницька

Феодальна

Буржуазна (капіталістична)

Соціалістична

Наведіть приклади держав різного типу, відомі вам із курсу істо/
рії, і спробуйте назвати їх основні ознаки (кому належала влада, які
права мали різні класи й соціальні верстви в суспільстві, як здебіль/
шого здійснювалось управління державою).
Найдавнішим типом держави прийнято вважати рабовласницьку.
Для цієї держави була характерна диктатура панівного класу рабо#
власників, а інший клас — раби — не мав жодних прав, не брав участі

С. Іванов.
Продаж у країні
східних слов’ян
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в правовідносинах, навпаки, міг бути предметом різних угод — рабів
могли продати, обміняти, подарувати тощо. У рабовласницькому
суспільстві функціонували різні за формою держави — республіка
і монархія, імперія й унітарна держава (про ці форми йтиметься далі).
У яких державах стародавнього світу, на вашу думку, склалися
ці форми держави?
Водночас у багатьох рабовласницьких державах зберігалися за#
лишки первинного суспільства.
Феодальна держава, що забезпечувала владу феодалів, ґрунтува#
лася на закріпленні нормами права феодальної власності на землю.
Саме це зумовлювало залежність селян від феодалів. Найпошире#
ніша форма правління того часу — монархія, але одночасно виника#
ють представницькі органи.
У яких країнах виникли найдавніші представницькі органи і як вони
називалися?
Характерною особливістю держави й права часів феодалізму є
дуже великий вплив релігійних норм.
З розвитком капіталізму в багатьох країнах відбулися буржуазні
революції, що спричинили утворення нового типу держави — капі/
талістичної. У той час сформувалося чимало правових принципів,
що зберігають значення й нині. Саме в період буржуазних револю#
цій було проголошено й закріплено в законодавстві рівність усіх
громадян, непорушність прав людини, недоторканність і захист
приватної власності. Тоді ж виникає система поділу державної влади.
На першому етапі свого формування буржуазне суспільство збері#
гало чимало особливостей попередньої держави. Так, залишалися
певні обмеження на участь у політичному житті залежно від майно#
вого стану, а іноді й освітнього рівня, у багатьох країнах існувала
монархічна форма суспільного устрою.

Парламент
Великої
Британії
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У парламенті
Франції

У ХХ ст. виникає ще один тип держави — соціалістична. Саме з її
існуванням пов’язано формування потужної системи соціальних
гарантій з боку держави — системи освіти, охорони здоров’я, соціаль#
ного забезпечення. Проте чимало ідей, узятих за основу соціалістичної
держави (рівність, широкий демократизм тощо), не було реалізовано в
її діяльності.
На сучасному етапі формуються нові типи держав, які ґрунту#
ються, з одного боку, на високому рівні розвитку техніки, що забез#
печує потреби людей, з іншого — створюють розвинену систему
соціальних гарантій. Саме таку державу соціальної демократії
(або постбуржуазну) прагне побудувати багато країн світу, в інших
вона вже існує.
Водночас є чимало прихильників теорії конвергенції, тобто
зближення, поступового злиття особливостей двох систем — соціа#
лістичної й капіталістичної. Від капіталізму, уважають її автори,
треба взяти високий рівень розвитку продуктивних сил і ефективну
систему саморегульованої економіки, від соціалізму — систему
економічного регулювання й високорозвинену систему соціальних
гарантій. Таке суспільство має забезпечити належний життєвий
рівень кожної родини, кожної людини.
Ó ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ âèíèêàþòü ð³çíîìàí³òí³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè —
åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³, äóõîâí³ òîùî. Ç âèíèêíåííÿì äåðæàâè ñóñï³ëüí³
â³äíîñèíè çíà÷íî óñêëàäíèëèñÿ, çì³íèëèñÿ çàñîáè ¿õ ðåãóëþâàííÿ. ²ç ïëèíîì ÷àñó äåðæàâà çì³íþâàëàñÿ, íà êîæíîìó åòàï³ âîíà ìàëà ñóòòºâ³ îçíàêè, ÿê³ äàþòü çìîãó âèîêðåìèòè ³ñòîðè÷í³ òèïè äåðæàâè — ðàáîâëàñíèöüêó,
ôåîäàëüíó, áóðæóàçíó (àáî êàï³òàë³ñòè÷íó), ñîö³àë³ñòè÷íó. Íèí³ ÷èìàëî
äåðæàâ áóäóþòü äåðæàâó ñîö³àëüíî¿ äåìîêðàò³¿ (àáî ïîñòáóðæóàçíó).
Çàïàì’ÿòàéòå: ñóñï³ëüñòâî, ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ³ñòîðè÷í³ òèïè
äåðæàâè.
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Перевірте себе
1. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ³ç ÿêèìè âè ìàëè
ñïðàâó ó ñâîºìó æèòò³.
2. Íàçâ³òü ³ñòîðè÷í³ òèïè äåðæàâè.
3. Ïîð³âíÿéòå â³äîì³ âàì ³ñòîðè÷í³ òèïè äåðæàâè.
4. ßê çä³éñíþâàëîñÿ óïðàâë³ííÿ ëþäñüêèì ñóñï³ëüñòâîì ó äîäåðæàâíèé ïåð³îä?
5. Íàçâ³òü â³äîì³ âàì òåîð³¿ ïîõîäæåííÿ äåðæàâè é íàóêîâö³â, ÿê³
¿õ ðîçðîáëÿëè (ï³äòðèìóâàëè).
6*. Âèçíà÷òå, ÿêà òåîð³ÿ äåðæàâè, íà âàø ïîãëÿä, º íàéá³ëüø
ïðèâàáëèâîþ é ïåðåêîíëèâîþ. Çàïðîïîíóéòå àðãóìåíòè íà ¿¿
çàõèñò.
7*. Âèçíà÷òå, äî ÿêîãî ³ñòîðè÷íîãî òèïó íàëåæàòü çàçíà÷åí³
äåðæàâè: Ñòàðîäàâí³é ªãèïåò, ÑÐÑÐ, Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè, Àô³íñüêà äåðæàâà, Â³çàíò³ÿ, Ðèìñüêà ³ìïåð³ÿ.

§ 2. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà äåðæàâè
òà äåðæàâíî¿ âëàäè
1. Поняття та ознаки держави.
Уявіть, що ви прибули на нову планету, у невідому країну. Чи мо/
жемо ми називати її державою? Які ознаки свідчать про існування
держави? Для відповіді на це запитання пригадайте, як ви визнача/
ли державу, вивчаючи історію.
Поняття «держава» — одне з основних у правознавстві.
Держава — це особлива форма організації суспільства за
допомогою спеціального апарату управління, який захищає інте#
реси населення певної території, регулює відносини між членами
суспільства, зокрема за допомогою примусу.
Спробуємо з’ясувати, які ознаки властиві державі, що відрізняє
її від інших людських утворень, суспільних об’єднань.
Обов’язковим для кожної держави є суверенітет. Усередині
держави це означає, що вона здійснює верховну владу на своїй
території, може видавати обов’язкові для виконання закони й роз#
порядження. Влада держави поширюється на всю територію країни,
на все населення. Виявом суверенітету є також здійснення від імені
держави правосуддя на її території. Зовнішній суверенітет держави
виявляється в незалежності її від інших держав.
Отже, суверенітет — це можливість держави самостійно
розв’язувати всі питання свого внутрішнього життя й зовнішніх
відносин, здійснювати владу й правосуддя на своїй території.
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Кількість суверенних країн у світі постійно зростає. Перед
ЦЕ
початком
Другої світової війни існувала 71 незалежна держа#
цікаво
ва, у 1947 р. — уже 81, у 1995 р. — майже 190. Після Другої сві#
тової війни незалежність отримали понад 100 територій.
Проте й нині у світі існує ще майже 30 територій, які не
мають суверенітету. Це колонії, так звані заморські департа#
менти Франції (Гваделупа, Мартиніка, Французька Гвіана
тощо), асоційовані держави (Маршаллові Острови, Мікроне#
зія тощо) та ін.

У первісному суспільстві всі його представники могли брати участь
у діяльності органу, що здійснював владу, — народних зборах. Усі
члени суспільства брали участь і в забезпеченні виконання рішень
цього органу, у захисті своєї території. З появою держави виникають
спеціальні органи, що здійснюють владу від її імені. Влада відокрем#
люється від більшої частини суспільства, вона представляє інтереси
насамперед окремої групи людей. Поява відокремленого від суспіль*
ства державного апарату, що здійснює лише керівництво держа#
вою і діє в інтересах певної частини суспільства, є також ознакою
держави. Такий апарат іноді називають публічною владою. З роз#
витком держави функції цього апарату дещо змінилися, у багатьох
країнах він нині діє в інтересах абсолютної більшості людей, проте
відокремленість державного апарату зберігається.
Щоб виконувати свої функції, держава повинна мати органи, які
забезпечать реалізацію владних функцій, — апарат примусу. Це,
зокрема, спеціальні «силові» структури — суд, прокуратура, органи
внутрішніх справ, служба безпеки тощо. Для забезпечення виконання
державних рішень вони використовують різні засоби, у разі потреби
й примусові. Наявність апарату примусу — також ознака держави.
Кожна держава визначає певні соціальні норми, правила пове#
дінки, які є для всіх обов’язковими. Ці норми дістали назву «право»
(докладніше про право йтиметься далі). Наявність системи права —
ще одна ознака держави.
До утворення держави людей поділяли за їхнім походженням,
належністю до певної родини, племені тощо. Після появи держави
визначальною стала належність людини до спільноти, яка проживає
на певній території. Отже, ще однією ознакою держави є поділ
населення за територіальним принципом, наявність чітко визна
ченої території, обмеженої кордонами. У кожній державі існує
податкова система, вона організовує збирання податків, за рахунок
яких фінансується державний апарат.
Крім основних (обов’язкових) ознак держави, існують також необо#
в’язкові (факультативні). Більшість держав мають збройні сили, які за#
безпечують їхню зовнішню безпеку, оборону від зовнішніх ворогів. Для
сучасних держав характерна також наявність державних символів —
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прапора, гімну, герба, іноді державного девізу. У більшості держав
існує власна грошова система, у багатьох країнах визначається
державна мова.
Ознаки держави
Суверенітет

Система права

Апарат
публічної влади

Податкова та фінансова
системи

Апарат примусу

Територія

Збройні сили (військо)

Поділ населення
за територіальною ознакою

Державна символіка

Державна мова

2. Функції держави.
Основні напрями діяльності держави, що забезпечують здійс
нення завдань, заради яких вона створена, називають функціями
держави. Держава має чимало різноманітних функцій, їх поділя#
ють за певними критеріями.
Класифікація функцій держави

За сферою
діяльності: внутрішні
та зовнішні

За часом дії:
постійні
та тимчасові

За значенням:
основні (головні)
і неосновні (неголовні)

Держава здійснює свої функції як на власній території, так і за її
межами, через це функції держави за сферою діяльності поділяють
на внутрішні й зовнішні.
Головною внутрішньою функцією сучасної демократичної дер#
жави є здебільшого забезпечення прав і свобод людини, створення
кожному члену суспільства належних умов для існування. Її можна
назвати соціальною. Для цього держава дбає про розвиток вироб#
ництва, його регулювання, тобто виконує господарські, або еконо/
мічні, функції. Ступінь участі держави в економічній діяльності
залежить від багатьох чинників — її типу, соціально#економічної
системи тощо.
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Важливою функцією держави є забезпечення законності й пра#
вопорядку, регулювання відносин між членами суспільства,
розробка норм суспільних відносин. Серед функцій держави визна#
чають культурно*виховну — сприяння розвитку культури, науки,
освіти. Важливою функцією держави протягом багатьох століть було
утвердження влади панівних верств населення, які становили пере#
важну меншість населення. Проте поступово вона втрачає свою роль.
Натомість у сучасному світі в держави з’явилася нова функція —
екологічна. Коли в людства повсякденно виникає реальна загроза
для існування внаслідок забруднення навколишнього середовища,
лише держава зі своїми можливостями здатна вирішити чимало
нагальних екологічних проблем.
Держава виконує також певні функції за межами своєї території,
зокрема забезпечує захист суверенітету, незалежності від будь#яких
посягань. Кожна держава прагне розвивати міжнародні відносини,
як політичні, так і економічні, налагоджує співробітництво з іншими
країнами в галузі екології, правопорядку тощо. Це — зовнішні функції
держави.
Названі функції належать до основних функцій держави.
Крім того, функції держави поділяють за часом їх виконання.
Усі функції, про які йшлося, є постійними функціями держави. А от
ліквідація наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електро#
станції, мобілізація економіки для відсічі агресору при нападі на
державу є тимчасовими функціями.

3. Органи держави.
Виконання багатьох функцій держави покладається на спеціально
створені органи держави. Орган держави — це особа або орган, які
виступають від імені держави, мають певні владні повноваження
відповідно до свого призначення. До органів нашої держави, зокрема,
належать Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів
України, суди тощо.
Висловіть свою думку, що спільного в цих органах держави.
Усі органи держави мають спільні риси й характерні для них ознаки.
Вони створюються для виконання державних функцій. Кожний дер#
жавний орган має державно#владні повноваження. Це означає, що
орган держави діє від її імені, може приймати певні рішення, іноді
навіть застосовувати примус щодо тих, хто не хоче виконувати ці
рішення добровільно. Державний орган діє в порядку, установленому
законом. Існує чимало державних органів, усі вони взаємопов’язані
і мають певне підпорядкування. При цьому державні органи утворю
ють єдину, цілісну систему, яку називають апаратом держави.
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Усі органи держави діють на основі законності й гуманізму. Вони
повинні діяти в інтересах людини, забезпечуючи її права й свободи.
Частина державних органів створюється безпосередньо народом
шляхом виборів — це, наприклад, Верховна Рада України, Президент
України тощо. Такі органи називають первинними. Інші створюють ці
первинні органи — Верховна Рада України обирає уряд, президент
призначає суддів — такі органи називають похідними, вони підзвітні
тим органам, які їх створили. Органи державної влади також можуть
бути виборними й призначуваними. За характером і змістом діяль#
ності органи влади поділяють на органи законодавчої, виконавчої та
судової влади. Органи держави відрізняються за територією, на якій вони
діють (загальнодержавні й місцеві), за часом дії (постійні й тимчасові),
за своїм складом (одноособові й колегіальні).
Згадайте з практичного курсу правознавства, який ви вивчали
в 9 класі, які завдання виконують органи законодавчої, виконавчої й
судової влади. Які органи належать до законодавчої, виконавчої й
судової влади в Україні?

4. Влада.
Як було організоване первісне суспільство? Яку назву мав колек/
тив первісних людей? Хто керував цим колективом?
Первісні люди, які жили людським стадом, разом добували їжу,
захищалися від ворога. Його очолював найдосвідченіший і найро#
зумніший представник. Вождя стада знав кожний — адже колектив
людей був невеликим. Одноплемінники прислухалися до вождя,
виконували його накази. Для цього йому не потрібно було вдаватися
до насильства чи примусу, достатньо було особистого авторитету.
Кожний поважав вождя свого стада, племені, розумів, що саме спільна
праця під керівництвом найдосвідченішого дасть змогу вижити.
Минав час, змінювалися покоління, розвивалося суспільство. По#
ступово серед людей з’являються багаті й бідні, виникає нерівність,
одні племена й народи підкоряють собі інших. Життя людей усклад#
нюється. Вже недостатньо було лише авторитету, адже не завжди чле#
ни великого колективу добре знали один одного. У цей час людську
громаду став очолювати не найдостойніший, а той, хто отримав це пра#
во за походженням, за майновим станом, навіть за силою. Тепер, щоб
примусити виконувати свою волю, треба було застосовувати силу.
Можливість і здатність людини чи групи людей здійснювати
свою волю, нав’язуючи її в разі потреби суспільству, іншим людям,
називають владою.
Влада — поняття дуже багатопланове, її можуть здійснювати в
багатьох сферах. Розрізняють кілька видів влади. Коли батьки не
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дозволяють вам піти гуляти, поки не
зроблені уроки, або визначають час,
коли ви повинні повернутися додому
з прогулянки, вони застосовують сі*
мейну владу, що ґрунтується на їх#
ньому авторитеті й життєвому досвіді.
Глава церкви, звертаючись до своїх при#
хожан із настановами, може суттєво
вплинути на їхні дії та рішення завдя#
ки духовній владі. Власник підпри#
ємства встановлює обов’язкові для всіх
працівників правила внутрішнього роз#
порядку, використовуючи економічну
владу.
У процесі розвитку суспільства з’явилася потреба в спеціально#
му апараті, що допомагав би регулювати відносини між людьми, за#
хищати інтереси окремих груп населення, підтримувати їхню вла#
ду. Так виникла держава, а з нею й право. До виникнення держави
не було спеціальних механізмів влади, відокремлених від суспільс#
тва, як правило, не застосовувалися засоби примусу. Влада мала
суспільний характер. З виникненням держави формується полі*
тична влада, механізм якої відокремлений від суспільства, тобто ут#
ворюються спеціальні механізми, спеціальний апарат, з’являються
люди, професією яких є забезпечення реалізації цієї влади.
Особливим видом влади є державна влада, яку здійснює дер#
жава. На відміну від усіх інших видів ця влада є загальнообов’язковою.
У класовому суспільстві державна влада виражала інтереси певної
групи населення, значною мірою захищала її панування. Однак із
розвитком демократії, формуванням демократичного суспільства
завдання державної влади змінюються — вона має захищати інте#
реси більшості суспільства, регулювати відносини між людьми, за#
безпечувати права всіх людей. Нині головним для державної влади
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в більшості країн є не захист прав окремого панівного класу, а утвер#
дження загальнолюдських цінностей, загальновизнаних прав людини.
Види влади
Сімейна

Економічна

Державна

Духовна
Політична

Держава поширює свою владу на всіх, хто проживає на її терито#
рії. Державна влада передбачає можливість примусу з боку держави,
застосування певних «силових» засобів. В окремих країнах це при#
зводить до порушення прав окремої людини, зневажання її гідності.
У демократичній державі влада, забезпечуючи інтереси суспільства
загалом, одночасно захищає права і свободи кожної людини. Мета
державної влади в демократичному суспільстві — забезпечити права
й можливості кожного на користь суспільству.
Ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà º äåðæàâà. Âîíà ìàº
ïåâí³ îçíàêè: â³äîêðåìëåíó òåðèòîð³þ, äåðæàâíèé àïàðàò, çîêðåìà îðãàíè ïðèìóñó, ïîäàòêîâó ñèñòåìó é ñèñòåìó ïðàâà. Âàæëèâîþ îçíàêîþ
äåðæàâè º ¿¿ ñóâåðåí³òåò.
Äåðæàâà âèêîíóº âíóòð³øí³ é çîâí³øí³ ôóíêö³¿. Äëÿ ¿õ âèêîíàííÿ ³ñíóþòü ð³çíîìàí³òí³ îðãàíè äåðæàâè.
Ç äàâí³õ-äàâåí îäí³ ëþäè ìîãëè âïëèâàòè íà ³íøèõ, ìàëè íàä íèìè
âëàäó. Âîíà âèÿâëÿºòüñÿ â áàãàòüîõ ôîðìàõ — ñ³ìåéíà, ðåë³ã³éíà, åêîíîì³÷íà, ïîë³òè÷íà. Îñîáëèâèì âèäîì âëàäè º äåðæàâíà âëàäà, ÿêà º çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîþ, ñïèðàºòüñÿ íà àïàðàò äåðæàâè.
Çàïàì’ÿòàéòå: äåðæàâà, ñóâåðåí³òåò, âëàäà.
ßðîñëàâ ÌÓÄÐÈÉ
(áëèçüêî 978–1054)
Âåëèêèé êíÿçü êè¿âñüêèé (1019–1054), çà êíÿçþâàííÿ ÿêîãî äàâíüîðóñüêà äåðæàâà äîñÿãëà íàéâèùîãî ï³äíåñåííÿ. Ï³ä êåð³âíèöòâîì ßðîñëàâà Ìóäðîãî áóëî ñòâîðåíî ïåðøó ïèñüìîâó çá³ðêó ïðàâîâèõ
íîðì — «Ðóñüêó ïðàâäó». Çà ÷àñ³â ßðîñëàâà â Êèºâ³
áóëî çàñíîâàíî îäíó ç íàéá³ëüøèõ á³áë³îòåê òîãî÷àñíîãî ñâ³òó. Îäí³ºþ ç íàéâèùèõ íàãîðîä Óêðà¿íè
íèí³ º îðäåí ßðîñëàâà Ìóäðîãî.
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Перевірте себе
1.
2.
3.
4.
5*.
6.
7.

ßê³ îçíàêè äåðæàâè âè çíàºòå?
Ùî òàêå ñóâåðåí³òåò? Ó ÷îìó â³í ïðîÿâëÿºòüñÿ?
ßê³ ôóíêö³¿ âèêîíóº äåðæàâà?
Ùî òàêå âëàäà?
Âèñëîâ³òü äóìêó, ÷è çàâæäè â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ³ñíóâàëà âëàäà.
ßê³ âèäè âëàäè âàì â³äîì³?
Íàâåä³òü ïðèêëàäè ç âàøîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó, êîëè ùîäî âàñ
çàñòîñîâóâàëè âëàäó. Ç ÿêèì âèäîì âëàäè âè ìàëè ñïðàâó?
8*. Çàïîâí³òü ïîð³âíÿëüíó òàáëèöþ âèä³â âëàäè.
Äóõîâíà Åêîíîì³÷íà Ñ³ìåéíà Äåðæàâíà

Ступінь обов’язковості
Ким запроваджується
На чому ґрунтується
Можливість застосу#
вання примусу
9. ×îìó, íà âàøó äóìêó, âèíèêëà äåðæàâà? ßê³ çàâäàííÿ âîíà
âèêîíóâàëà? Äëÿ â³äïîâ³ä³ ñêîðèñòàéòåñÿ çíàííÿìè ç ³ñòîð³¿,
ë³òåðàòóðè òîùî.
10*. Âèêîðèñòîâóþ÷è îçíàêè äåðæàâè, ïðîàíàë³çóéòå, ÷è áóëà
Óêðà¿íà äåðæàâîþ äî 1991 ð., ÷è ìàëà âîíà ñóâåðåí³òåò.
11*. ßê çì³íþºòüñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ð³çíèìè ôóíêö³ÿìè äåðæàâè íà ñó÷àñíîìó åòàï³? Äîâåä³òü ñâîþ äóìêó.
12. Âèçíà÷òå, ó ÿêèõ ³ç çàçíà÷åíèõ âèïàäê³â ìàº ì³ñöå ïðîÿâ âëàäè
òà ÿêèé âèä ö³º¿ âëàäè:
à) òðîº äåâ’ÿòèêëàñíèê³â äîìîâèëèñÿ ï³òè ï³ñëÿ óðîê³â ó ê³íîòåàòð;
á) ì³ë³ö³îíåð çóïèíèâ ïîðóøíèêà Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó é
îôîðìèâ ïðîòîêîë;
â) Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà íîâèé çàêîí;
ã) ó÷åíèöÿ 9 êëàñó ïîäàðóâàëà ïîäðóç³ êíèæêó íà äåíü íàðîäæåííÿ;
ä) ñâÿùåíèê çâåðíóâñÿ äî ñâî¿õ ïðèõîæàí ³ç çàêëèêîì óòðèìàòèñÿ â³ä ñïîæèâàííÿ ì’ÿñíèõ ñòðàâ ï³ä ÷àñ ïîñòó;
å) äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà âèäàâ íàêàç ïðî ïåðåíåñåííÿ
âèõ³äíîãî äíÿ.
13*. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ïðîÿâ³â âëàäè ð³çíèõ âèä³â, ùî ìàëè ì³ñöå
â ë³òåðàòóðíèõ òâîðàõ, ÿê³ âè âèâ÷àëè íà óðîêàõ óêðà¿íñüêî¿ òà
çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóð.

19

§ 3. Äåðæàâíèé ëàä
1. Форма держави.
Нині у світі налічується понад двісті держав. Ще більше держав#
них утворень існувало в історії людства. Кожна з них неповторна,
однак між різними державами є певні спільні риси. Для того щоб
класифікувати держави, визначати спільне й особливе в побудові
й управлінні різних держав, використовують поняття «форма дер#
жави».
Форма держави — це організація політичної влади в державі, яка
має три складові частини — форму правління, форму державного
(територіального) устрою і державноправовий (політичний) режим.
Деякі правознавці використовують поняття «державний лад». Однак
загальновживаним і більш поширеним є поняття «форма держави»,
яке й ми будемо застосовувати.
Форма держави

Форма
правління
Монархія

Державний (по#
літичний) режим

Форма держав#
ного устрою

Респуб#
ліка

Унітарна
держава

Складна
держава

Демо#
кратичний
Антидемо#
кратичний

Абсо#
лютна

Президентська

Федерація

Парламентська

Конфедерація

Змішана

Імперія

Обме#
жена

2. Форма правління.
Першою складовою форми держави є форма правління. Форма
правління визначає організацію влади в країні, порядок утворення,
взаємодії органів влади й управління.
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Відповідно до цих ознак, держави
поділяють на республіки й монархії.
Пригадайте визначення респуб/
ліки й монархії, відомі вам із курсу
історії.
У монархії влада належить од#
ній особі — монарху: королю, царю,
султану, еміру, імператору тощо.
Назва залежить від історичних тра#
Король Бутану — держави
дицій кожної держави. Монарх от#
в Східних Гімалаях
римує владу, як правило, у спадок,
у багатьох випадках його влада ого#
лошується священною й уважається даною Богом. Монарх є символом
своєї держави, його повноваження поширюються на всі суспільні
відносини в країні. Монарх не несе відповідальності перед своїми
підданими. Отже, монархія — це форма держави, за якої вся влада
в державі належить одній особі та, як правило, отримується нею
в спадок.
Монархії є абсолютні, у яких уся необмежена (абсолютна — звід#
си і назва) влада належить монарху. Такою були Англія і Франція до
буржуазних революцій, Російська імперія, до складу якої протягом
тривалого часу входила значна частина території сучасної України.
Абсолютні монархії поділяють на деспотичні та теократичні.
У деспотичній монархії монарх має нічим не обмежену владу і, як
правило, спирається на військо. Сутність теократичної монархії стає
зрозумілою із самої назви. Теократія — у перекладі з давньогрецької
«влада бога» (теос — бог, кратос — влада). Вважається, що нині у світі
існує дві теократичні монархії — Саудівська Аравія й Ватикан, у яких
світська й духовна (релігійна) влада належить одній особі.
Існують й обмежені монархії, у яких влада монарха більшою чи
меншою мірою обмежена законом (конституцією) і парламентом,
що обирається народом. Прикладами сучасної обмеженої монархії
є Велика Британія, Іспанія, Японія тощо.
Серед обмежених монархій виокремлюють дуалістичні та пар#
ламентарні (конституційні). Назва дуалістична монархія походить
від латинського слова dualis — подвійний. У такій монархії главою
держави є монарх, який очолює (реально чи лише формально) ви#
конавчу владу. Парламент у дуалістичній монархії приймає закони,
але водночас силу закону мають і рішення монарха. Уряд несе від#
повідальність як перед парламентом, так і перед монархом. У цьому
полягає подвійність характеру влади в дуалістичній монархії.
Такими є Марокко, Кувейт, Йорданія. Однак більш поширеними
нині є парламентарні монархії, якими є більшість монархій Європи.
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У такій монархії обов’язково існує парламент, який формує уряд.
Монарх позбавлений права видавати закони, він не бере безпосередньої
участі в роботі уряду. Рішення монарха в парламентарній (конститу#
ційній) монархії набуває чинності лише в разі його підписання
главою уряду або відповідним міністром. Таке підписання має назву
контрасигнація (контрасигнування).
У республіці, на відміну від монархії, джерелом влади є народ.
Органи влади формуються шляхом виборів і мають певний строк
повноважень. У республіці будь#який представник влади — аж до
найвищого — несе юридичну відповідальність за свої дії, може бути
відсторонений від влади, відправлений у відставку.
Отже, республіка — форма правління, джерелом влади в якій
є народ, представники влади обираються на певний строк і несуть
відповідальність за свої дії.
Республіки поділяють на парламентські, президентські та змішані.
У парламентській республіці уряд формується парламентом і
підзвітний йому (ФРН, Італія). У такій республіці президент зде#
більшого обирається парламентом і має переважно представницькі
функції.
Для президентської республіки (США, Бразилія, Мексика)
притаманним є те, що президент обирається загальними виборами,
він очолює і формує уряд. Уряд несе відповідальність перед прези#
дентом, складає повноваження перед новообраним президентом.
Змішана республіка поєднує ознаки як президентської, так і
парламентської республіки. Нині саме така форма республіки на#
була найбільшого поширення. У змішаній республіці парламент і
президент спільно формують уряд. Змішані республіки існують у
Франції, Австрії, Польщі, Румунії тощо.
Нині у світі існує майже 140 республік і 30 монархій. В іс#

ЦЕ
торії найдавнішими республіками вважають Афінську й Спар#
цікаво танську республіки в Стародавній Греції (V–IV ст. до н. е.),

Римську республіку (V–II ст. до н. е.).
Більшість існуючих монархій
(з них 14 знаходиться в Азії, 12 —
у Європі, 3 — в Африці та 1 — в Оке#
анії) — обмежені монархії. Однак
Саудівська Аравія, Об’єднані Араб#
ські Емірати, Оман, Бруней, Катар
і Ватикан залишаються абсолют#
ними монархіями.
Хоча в більшості монархій глава
держави отримує владу в спадок,
існують монархії, де монарх отри#

Ватикан — теократична монархія
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мує владу внаслідок виборів. Так, Папа Римський — глава тео#
кратичної монархії Ватикан і предстоятель Римської като#
лицької церкви — обирається конклавом — зібранням вищо#
го католицького духовенства. Виборною монархією іноді
називають Малайзію, глава якої — верховний правитель —
обирається на засіданні Ради правителів строком на п’ять
років.

3. Державний (територіальний) устрій.
Державний (територіальний) устрій визначає внутрішню тери#
торіальну організацію держави, взаємодію центральних і місцевих
органів влади. За державним устроєм розрізняють прості (унітарні —
від латин. unitas — єдність) і складні держави.
В унітарній державі територіальні одиниці — області, департа#
менти, землі, штати тощо — не мають навіть елементів суверенітету.
У них відсутні власні, окремі від загальнодержавних, закони, грома#
дянство, податки. Територія унітарної держави вважається цілісною.
В унітарній державі, як правило, діють єдина конституція й закони,
створена єдина система державних органів. У міжнародних відносинах
унітарна держава виступає як єдине ціле. Унітарними державами є
Польща, Фінляндія, Данія, Франція. Унітарною, відповідно до кон#
ституції, є й Україна.
На відміну від унітарних держав адміністративні одиниці склад
них держав мають певні ознаки суверенітету, однак частину своїх
повноважень передають центру.
Складні держави поділяють на федерації, конфедерації та імперії.
Федерація (від латин. foederatio — союз, об’єднання) — форма
державного устрою, за якого держава є союзом ряду державних
утворень, які мають певну політичну самостійність, однак передають
частину своїх прав і суверенітету органам федерації. У федеративній
державі кожна складова частина — земля, провінція, штат тощо — має
суверенітет, певні особливості законодавства, судочинства, але збері#
гаються цілісність держави, спільні вищі органи влади. У такій державі,
як правило, існують органи законодавчої, виконавчої й судової влади
як в окремих складових частинах (суб’єктах федерації), так і в державі
в цілому. При цьому законодавство країни чітко визначає компетенцію
органів кожного рівня. Рішення загальнодержавних (федеративних)
органів влади обов’язкові для суб’єктів федерації та їхніх органів вла#
ди, нормативні акти (і, зокрема, загальнодержавна конституція) феде#
рації мають вищу юридичну силу, аніж нормативні акти окремих
частин держави. Характерним для федерації є подвійне громадян#
ство — кожен громадянин окремого суб’єкта федерації є одночасно
й суб’єктом держави в цілому.
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Окремі частини федерації зберігають право виходу з держави за
умови дотримання певних процедур, адже об’єднання здійснюється
на підставі договору про об’єднання окремих держав, що передають
частину своїх повноважень загальнодержавному центру. Федераціями
нині є, наприклад, Федеративна Республіка Німеччина, Росія, Сполу#
чені Штати Америки тощо.
Конфедерація — це союз суверенних держав, які об’єднуються
для досягнення певної, чітко визначеної мети в окремій сфері
державної діяльності (як правило, тимчасовий). Конфедерація
діє на підставі договору, при цьому кожна з частин конфедерації
зберігає власний суверенітет. У конфедерації немає спільної кон#
ституції, спільної судової й фінансової системи. В ній може ство#
рюватися спільний орган, який складається з представників окре#
мих частин конфедерації, але його рішення не обов’язкові для
суб’єктів держави. Кожна з держав — членів конфедерації — збері#
гає власний суверенітет і має право в будь#який час вийти з її скла#
ду. Конфедерації створюють здебільшого для виконання окремих
завдань (оборони, торгівлі тощо). Вони, як правило, мають не#
стійкий характер, швидко розпадаються (так сталося, наприклад,
з Об’єднаною Арабською Республікою, до складу якої входили
Сирія та Єгипет) або перетворюються на федерації (саме так сталося
із Сполученими Штатами Америки, які на початковому етапі свого
розвитку були конфедеративним утворенням).
Нині у світі чимало федеративних держав. Це такі держа#
ЦЕ
цікаво ви, як Австрія, Бельгія, Індія, Пакистан, Австралія, Південно#

Африканська Республіка, Канада, Мексика, Аргентина тощо.
Одна з останніх в історії справжніх конфедерацій була
створена Сенегалом і Гамбією в лютому 1982 р. й отримала
назву Сенегамбія. Однак у вересні 1989 р. вона розпалася.
Нині конфедерацією, за офіційною назвою, є Швейцарія
(повна назва — Швейцарська конфедерація), але фактично
за змістом швейцарської конституції вона є федеративною
державою.
У деяких унітарних державах окремим територіальним
одиницям надають додаткові повноваження. Так, в Україні
існує Автономна Республіка Крим, в Іспанії — автономні
провінції басків і Каталонія.

Виокремлюють і таку складну державу, як імперія. Імперія (від
латин. imperium — влада, панування) — форма державного устрою,
за якої до складу держави входять окремі частини, що були при
єднані насильницьким шляхом, унаслідок поглинання незалеж
них досі держав або їх частин. Складові частини імперії не мають
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Символи
Австрійської
імперії

власного суверенітету, не можуть за власним бажанням вийти з її
складу. Характерною є різниця в правах центральної частини дер#
жави — метрополії й підкорених частин (колоній). Імперія — форма
державного устрою, яка здебільшого залишилася в історії. Саме
такими були Римська, Османська, Австро#Угорська, Британська
імперії. Остання з них у ХХ ст. перетворилася на Британську спів#
дружність націй, до якої входять понад 40 держав (серед них такі
великі держави, як Індія, Канада тощо).
Україна протягом своєї історії входила до складу різних

ЦЕ
за своїм державним устроєм і формою правління держав.
цікаво У XIX ст. територія нинішньої України входила до складу
монархій — Австро#Угорської й Російської імперій. Після
1917 р. західні землі України опинилися в складі Польщі,
яка була унітарною державою, республікою. Східна частина
України з 1922 р. ввійшла до складу новоутвореної федера#
тивної держави — СРСР — Союзу Радянських Соціалістич#
них Республік.

4. Політичний (державний) режим.
Політичний (державний) режим визначає методи, якими здійсню
ють владу в державі, способи й засоби, котрі для цього використо
вують.
Політичних режимів багато, але прийнято поділяти їх на демо#
кратичні й недемократичні (антидемократичні). Більшість держав
намагаються забезпечувати панування демократії, діяти відповідно
до вимог, що характеризують демократичне суспільство.
Демократія (від грец. demokratia, demos — народ, kratos — влада
народу) — це форма державного режиму, за якого державна влада
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здійснюється на основі рівної участі громадян в управлінні держа
вою, гарантовано дотримання їхніх прав і свобод відповідно до
міжнародних стандартів прав людини.
Пригадайте з курсу правознавства 9 класу, які міжнародно/
правові акти визначають міжнародно/правові стандарти прав
людини.
У демократичній державі основним джерелом влади є народ.
Державна влада здійснюється на основі її поділу на законодавчу,
виконавчу й судову. В демократичній державі має бути гарантовано
й забезпечено реальну рівність усіх громадян перед законом, реаліза#
цію проголошених прав і свобод. Щоб створити можливості для
участі всіх громадян в економічному й політичному житті, демокра#
тична держава забезпечує існування різних форм власності, свободу
діяльності політичних та інших об’єднань, розмаїття політичного
життя (або плюралізм). У демократичній країні створюються умови
для верховенства права й незалежності правосуддя.
На відміну від демократичної в антидемократичних державах
громадяни позбавлені можливості брати участь у розв’язанні дер#
жавних питань або ця участь є формальною. Здебільшого в таких
країнах утверджується влада однієї особи (або групи осіб), партії,
ідеології, інші зазнають переслідувань. В антидемократичних
державах права особи не гарантовані, вони постійно обмежуються.
Визначають такі види антидемократичних режимів.
Антидемократичні режими

Тоталітаризм

Деспотія

Авторитаризм

Головні ознаки тоталітарного режиму — усеохоплюючий
(тотальний) контроль за всіма сферами суспільного життя, існу#
вання й панування єдиної ідеології, монополія держави у сфері
економіки.
Для деспотії характерним є зосередження в руках однієї особи
або групи осіб (деспота) усієї влади, застосування надзвичайно жор#
стких методів управління державою, утиски прав і свобод людини.
Авторитаризму також притаманна значна концентрація влади
в руках однієї особи або інших осіб, безстроковий характер влади
глави держави. Такий режим не має політичної опозиції, управління
здійснюється переважно шляхом віддання команд, без будь#якого
обговорення.
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Ôîðìà äåðæàâè ìàº òðè åëåìåíòè — ôîðìó ïðàâë³ííÿ, ôîðìó äåðæàâíîãî óñòðîþ, äåðæàâíèé (ïîë³òè÷íèé) ðåæèì.
Ôîðìà ïðàâë³ííÿ õàðàêòåðèçóº ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ îðãàí³â âëàäè
â äåðæàâ³ òà ¿õ ïîâíîâàæåííÿ.
Äåðæàâíèé óñòð³é âèçíà÷àº ïîáóäîâó äåðæàâè, â³äíîñèíè ì³æ âèùèìè îðãàíàìè, öåíòðàëüíèìè é ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè.
Ïîë³òè÷íèé (äåðæàâíèé) ðåæèì õàðàêòåðèçóº ñïîñîáè, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ïðè óïðàâë³íí³ äåðæàâîþ. Á³ëüø³ñòü êðà¿í ñâ³òó ïðàãíå ïîáóäóâàòè
äåìîêðàòè÷íå ñóñï³ëüñòâî. Ó äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâàõ º ñèñòåìà ïîä³ëó
äåðæàâíî¿ âëàäè íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó é ñóäîâó, çàáåçïå÷óºòüñÿ
âåðõîâåíñòâî ïðàâà é íåçàëåæí³ñòü ïðàâîñóääÿ, ïîë³òè÷íå é åêîíîì³÷íå
ðîçìà¿òòÿ. Òàê³ äåðæàâè äîòðèìóþòüñÿ ïðàâ ³ ñâîáîä óñ³õ ëþäåé.
Çàïàì’ÿòàéòå: ôîðìà äåðæàâè, ôîðìà ïðàâë³ííÿ, ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ, äåðæàâíèé (ïîë³òè÷íèé) ðåæèì, ìîíàðõ³ÿ, ðåñïóáë³êà, óí³òàðíà äåðæàâà, äåìîêðàò³ÿ.

Перевірте себе
1. Ùî òàêå ôîðìà äåðæàâè?
2. Ïîÿñí³òü çíà÷åííÿ ïîíÿòü ôîðìà ïðàâë³ííÿ, ïîë³òè÷íèé ðåæèì,
äåðæàâíèé óñòð³é.
3. Ùî òàêå äåìîêðàò³ÿ? ßê³ îçíàêè ¿é ïðèòàìàíí³?
4. Íàâåä³òü ïðèêëàäè äåðæàâ ³ç ð³çíèì ïîë³òè÷íèì ðåæèìîì,
ôîðìîþ ïðàâë³ííÿ, äåðæàâíèì óñòðîºì, ùî ³ñíóþòü íèí³ àáî
â³äîì³ ç ³ñòîð³¿.
5*. Âèêîðèñòîâóþ÷è çíàííÿ ç ³ñòîð³¿ é ãåîãðàô³¿, à òàêîæ äîäàòêîâó
ë³òåðàòóðó, çàïîâí³òü òàáëèöþ.
Êðà¿íà

Ôîðìà ïðàâë³ííÿ

Ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ

Ôîðìà ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó

Велика Британія
Росія
США
Франція
ФРН
6*. Âèçíà÷òå ôîðìè äåðæàâ, ùî îïèñàí³ â íàâåäåíèõ ³íôîðìàö³ÿõ:
à) êîæí³ ï’ÿòü ðîê³â ó êðà¿í³ ïðîâîäÿòü âèáîðè ïàðëàìåíòó —
íàðîäí³ çáîðè. Ï³ñëÿ ÷åðãîâèõ âèáîð³â íàðîäí³ çáîðè
ôîðìóþòü óðÿä íà ÷îë³ ç ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì. Äåðæàâà
ïîä³ëÿºòüñÿ íà îáëàñò³, êîòðèìè êåðóþòü ãëàâè àäì³í³ñòðàö³é, ÿêèõ ïðèçíà÷àº óðÿä äåðæàâè;
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á) äåðæàâó î÷îëþº êîðîëåâà, óñ³ çàêîíè íàáóâàþòü ÷èííîñò³
ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïàðëàìåíòîì ³ ï³äïèñàííÿ êîðîëåâîþ. Ïàðëàìåíò îáèðàþòü ñòðîêîì íà ñ³ì ðîê³â. Äî ïàðëàìåíòó âõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè 12 çåìåëü, êîæíà ç ÿêèõ ìàº
âëàñíèé óðÿä ³ çàêîíîäàâñòâî;
â) âëàäà â êðà¿í³ çíàõîäèòüñÿ â ðóêàõ ãåíåðàëà, ÿêèé î÷îëèâ äåðæàâó âíàñë³äîê çàêîëîòó. Ä³þ êîíñòèòóö³¿ çóïèíåíî. Êð³ì öåíòðàëüíî¿ ïðîâ³íö³¿, äî ñêëàäó äåðæàâè
âõîäÿòü òðè òåðèòîð³¿, çàõîïëåí³ âíàñë³äîê â³éñüêîâî¿
îïåðàö³¿. ²ñíóº îáðàíèé ïàðëàìåíò, àëå éîãî âëàäà äóæå
îáìåæåíà.
7*. Ïðîàíàë³çóéòå ñó÷àñíèé ñòàí íàøî¿ êðà¿íè ç òî÷êè çîðó â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà. Çàïðîïîíóéòå
øëÿõè é çàõîäè, ùî çàáåçïå÷àòü óäîñêîíàëåííÿ äåìîêðàò³¿
â Óêðà¿í³.

§ 4. Îñîáà, ñóñï³ëüñòâî, äåðæàâà
1. Людина — індивід — особистість — особа — громадянин.
Коли ми звертаємося до когось з оточуючих нас людей чи гово#
римо про кого#небудь, то використовуємо різні слова — знайомого
називаємо на ім’я, прізвище, про незнайомого говоримо людина,
громадянин. Чи однакові за змістом ці поняття з точки зору права?
Найширшим є поняття «людина». Воно визначає належність до
біологічного виду Людина розумна — Номо sapiens. Це поняття ми
можемо застосувати до будь#якої живої істоти, яка належить до цього
біологічного виду, незалежно від віку, статі, рівня інтелектуального
розвитку. При цьому поняття «людина» є узагальнюючим. Ми за#
стосовуємо його як для позначення однієї людини, так і для позна#
чення (формою множини, словом «люди») певної групи, кількох
людей.

В. Васнецов.
Кам’яна доба
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Пригадайте, чим відрізняється Люди/
на розумна від інших живих істот. Які
біологічні ознаки має людина, що відрізняє
її від інших біологічних видів?
Коли ж нам треба визначити не людину
взагалі, а певну конкретну людину, ми за#
стосовуємо поняття «індивід». Якщо ми
говоримо про право на життя чи на повагу
до честі й гідності, доцільно застосувати
поняття «людина» — адже це право мають
всі люди, якщо ж ідеться про право бути
присутнім на заняттях у вашому класі —
ідеться про конкретних людей — індивідів,
які є учнями вашого класу. Так само, коли
ми кажемо про право керувати певним автомобілем, це стосується
конкретної людини — власника, водія. Для індивідуалізації конкрет#
ної людини, її «позначення» використовують прізвище, ім’я та по
батькові, які є персональними й індивідуальними в кожної людини.
Отже, індивід — це конкретна людина, яка має унікальні, прита
манні саме їй якості.
Особливістю людини є те, що вона існує в суспільстві. Кожний
із нас є членом сім’ї, трудового чи навчального колективу, належить
до нації, дехто є членом релігійної громади, політичної партії чи гро#
мадського об’єднання. Відносини людини із суспільством, її стано#
вище в ньому характеризуються поняттям «особистість». При цьому
важливо зазначити, що людина формується як особистість тільки в
людському суспільстві. Якщо людина житиме поза суспільством,
вона, маючи всі біологічні ознаки, залишиться на тваринному рівні.
Без спілкування з людьми в дитини не сформується мова, на тва#
ринному рівні залишаться побутові навички тощо. Адже відома
казка про Мауглі має реальне підґрунтя — подібні випадки відомі в
історії, і діти, які зростали у тваринному оточенні, поза людським

Кадр з мульти#
плікаційного
фільму «Мауглі»
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суспільством, значно відставали в розвитку від своїх однолітків, за
поведінкою були більше подібні до тварин, із якими вони жили. Не#
важко здогадатися, що дитина, яка виховується в серці цивілізації —
великому місті#мільйонері, та дитина, яка зростатиме в племені в
джунглях Амазонки, отримають різне виховання, суспільство, яке їх
оточує, буде впливати на них. Однак і людина впливає на суспільство,
передусім на своє близьке оточення, на той колектив, у якому навча#
ється, працює, відпочиває.
Пригадайте прислів’я й приказки, які стверджують, ілюструють
вплив суспільства на особу.
Щодо людини, яка вступає в правові відносини, застосовують
поняття «особа». Особа — це людина, яка є суб’єктом правовідносин.
Пригадайте, хто, крім людей, може брати участь у правовідно/
синах.
І нарешті, поняття «громадянин». Саме так звертаються до лю#
дини правоохоронці, прикордонники, саме це слово можна побачити
в українському паспорті. Неважко помітити, що це звертання засто#
совують здебільшого представники держави. Громадянин — це по#
няття, яке характеризує правовий зв’язок між людиною й певною
державою. Якщо особистість, особа — поняття загальнолюдські, то
громадянином можна бути лише певної держави — України, Росії,
Франції тощо.
Отже, поняття «людина» — здебільшого біологічне, стосується
кожної істоти людського роду від самого народження. Поняття
«особистість» — переважно соціальне поняття, а поняття «громадя#
нин» — політико#правове, пов’язане з існуванням держави й права.
Сукупність прав та обов’язків особи, визначених законодав
ством, називають правовим статусом.
Висловіть свою думку, від яких обставин залежить статус лю/
дини. Що на нього впливає?
Будь#яка людина має статус. Для окремих категорій осіб держава
встановлює особливий статус, передбачає певні додаткові вимоги
або ж, навпаки, — особливі права й гарантії.
Назвіть осіб, які, на вашу думку, мають особливий правовий
статус. Свою думку обґрунтуйте, визначивши, які особливості має
статус цих осіб.
Законодавство України визначає особливий правовий статус
для народних депутатів, суддів, іноземців, які є дипломатами, певні
особливості має правовий статус неповнолітніх, пенсіонерів, війсь#
ковослужбовців, правоохоронців тощо.
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2. Поняття «громадянство».
З курсу правознавства 9 класу пригадайте, що таке громадян/
ство та які ознаки воно має.
Громадянство — це юридично визначений, стійкий, необмеже
ний у просторі правовий зв’язок між особою й певною державою,
що визначає їхні взаємні права й обов’язки.
Правовий статус осіб на території України

Іноземці

Громадяни України

Громадяни інших
держав (крім України)

Особи
без громадянства

Кожна держава самостійно встановлює норми, які регулюють від#
носини, пов’язані з громадянством. В Україні прийнято та діє Закон
України «Про громадянство». Саме цим законом визначено порядок
набуття й припинення громадянства нашої держави.
Пригадайте, який порядок набуття громадянства встановлено
цим законом, які підстави набуття громадянства України. У яких
випадках може бути припинено громадянство України?
Однак на території будь#якої держави можуть знаходитися не лише
її громадяни. Нині люди багато подорожують, вирушають до інших
держав у справах, на навчання, у відпустку, на лікування. Особи, які
не є громадянами держави, у якій вони знаходяться, уважаються
іноземцями. Більшість із них має громадянство чи підданство інших
держав. Однак іноді виникає ситуація, коли людина не належить до
громадянства жодної держави. Людину, яка не має громадянства
жодної держави, називають особою без громадянства — апатридом.
Деякі держави світу — зокрема Росія, Ізраїль тощо — дозволя#
ють своїм громадянам мати подвійне громадянство, таких осіб на#
зивають біпатридами. Такі ситуації виникають унаслідок різних
причин. З одного боку — це є наслідком різних норм законодавства
щодо отримання громадянства. Так, у деяких державах будь#яка
людина, котра народилася на її території, отримує право на грома#
дянство (такий порядок надання громадянства має назву «принцип
землі»), в інших — вирішальним є громадянство батьків — саме його
успадковує дитина (це — «принцип крові»).
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Пригадайте, який із цих принципів визначення громадянства
взято за основу норм українського законодавства про громадянство.
Якщо в державі, яка закріпила у своєму законодавстві «принцип
землі», народиться дитина, батьки якої іноземці з держави, що у своїх
законах передбачила «принцип крові», ця дитина матиме одночасно
право на громадянство обох держав. Деякі держави також не вима#
гають припинення іноземного громадянства при вступі до свого
громадянства.
Конституція України визначає, що іноземці й особи без грома
дянства, які перебувають в Україні на законних підставах (тобто
з відповідним дозволом державних органів України), користу
ються тими самими правами й свободами, що й громадяни
України, за окремими винятками, передбаченими Конституцією
й законами України. Вони мають особисті права в повному обсязі —
на життя, свободу, на повагу до своєї честі й гідності, на особисту
недоторканність тощо. Іноземці (з певними обмеженнями) мають
право на охорону здоров’я, освіту, на власність.
Висловіть думку, які права й обов’язки, гарантовані громадянам
України, не стосуються іноземців, у чому вони обмежені.
Іноземці не мають права брати участь в управлінні державою —
обирати й бути обраними до органів місцевого самоврядування й
парламенту, вони не залучаються на військову чи альтернативну
службу. Лише громадяни можуть стати державними службовцями.
Існують і деякі інші обмеження — наприклад, в Україні іноземці не
мають права бути власниками землі сільськогосподарського при#
значення.
В окремих державах, де проживає багато іноземців і дер#
ЦЕ
цікаво жава зацікавлена у використанні їхньої праці, передбачають

надання їм деяких політичних прав. Так, у Німеччині й Ту#
реччині іноземцям, які постійно легально проживають у цих
країнах, працюють і сплачують відповідні податки, надають
право брати участь у виборах органів місцевого самовряду#
вання. Однак навіть при цьому вони не можуть бути обрани#
ми до цих органів.

3. Держава і суспільство.
Дайте визначення поняттям «держава» і «суспільство». Висло/
віть думку, яке з них є більш широким, який із запропонованих
малюнків відповідає правильному співвідношенню цих понять.
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