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Вступ

Вступ
Г. Сковорода про закон елімінації* труднощів:

 «Що потрібне – легке, непотрібне ж – важке!»
Проблемне питання

 Як ви розумієте закон, сформульований українським філософом?

 Чи потрібна людині правова грамотність?
Âè ïî÷èíàєòå çíàéîìñòâî ç êóðñîì «Ïðàâîçíàâñòâî», ÿêèé
íà ëåæèòü äî ïðåäìåòіâ ñóñïіëüíî-ãóìàíіòàðíîãî íàïðÿìêó.
Ïðàâîâà (þðèäè÷íà) íàóêà ïîñіäàє îñîáëèâå ìіñöå â öèêëі
ïðåäìåòіâ, ùî âèâ÷àþòü ñóñïіëüñòâî, âèðіçíÿþ÷èñü ïðàêòè÷íîþ ñïðÿìîâàíіñòþ ùîäî âèêîðèñòàííÿ
íàáóòèõ çíàíü ó êîíêðåòíèõ æèòòєâèõ
ñèòóàöіÿõ.
Ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ìàòåðіàëüíèé âèìіð êîíêðåòíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіé,
àâòîðè ïіäðó÷íèêà ïðàãíóòü âèñâіòëèòè òàêîæ äóõîâíèé àñïåêò áàãàòüîõ
ïðîáëåì, ùî ðîçâ’ÿçóє ïðàâîâà íàóêà.
Íà ïîäіáíі ïîøóêè íàäèõíóëà ïîñòàòü
óêðàїíñüêîãî ìàíäðіâíîãî ôіëîñîôà і
ïîåòà ÕVІІІ ñò. Ãðèãîðіÿ Ñêîâîðîäè.
Ñàìå éîãî äóìêàìè ïî÷èíàєòüñÿ ìàéæå êîæåí ïàðàãðàô ïіäðó÷íèêà. Ôіëîñîô ïîñòіéíî äîâîäèòü, ùî іäåàëüíå є
âèùèì ïðàãíåííÿì äóõîâíîñòі, àëå íå
çàâæäè іäåàëè âòіëþþòüñÿ â æèòòÿ,
Ã. Ñêîâîðîäà
* Åëіìіíàöіÿ (âіä ëàò. eliminare – âèãíàííÿ; limen – ïîðіã) – âèêëþ÷åííÿ íåâіäîìîãî ç ïåâíîї ñèñòåìè.
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ñòèêàþ÷èñü іç ðåàëüíіñòþ. Ïîãëÿäè ôіëîñîôà àáî іíøèõ âіäîìèõ óêðàїíöіâ äîïîìîæóòü âàì ïîáà÷èòè ïîñòіéíó ïðîáëåìó
âèáîðó, ÿêà ïîñòàє ïåðåä ëþäèíîþ êîæíîãî äíÿ: ìіæ äîáðîì і
çëîì, ïðàâäîþ і íåïðàâäîþ, ïðàâîì òà ñâàâіëëÿì. Êîæåí ç íàñ
ìàє ïðàâî, êàæó÷è ìîâîþ ïîåòà, «÷è âіëüíî âèáèðàòè, ÷è õðåñò
íåñòè, ÷è æ öâÿõ âáèâàòè».
Ìåòîþ êóðñó є ôîðìóâàííÿ ñèñòåìíîãî óÿâëåííÿ ïðî äåðæàâó òà ïðàâî ÿê îñíîâíі çàñîáè âïîðÿäêóâàííÿ ñóñïіëüíèõ
âіäíîñèí òà âìіííÿ âèêîðèñòîâóâàòè їõ ó ïðàêòè÷íîìó æèòòі.
Çàâäàííÿìè êóðñó є:
- îçíàéîìëåííÿ ç îñíîâàìè òåîðії äåðæàâè òà ïðàâà і ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî äåðæàâíî-ïðàâîâі ðåàëії ñó÷àñíîї Óêðàїíè;
- ïîãëèáëåííÿ çíàíü ïðî âèíèêíåííÿ, òèïè òà ôîðìè äåðæàâè, іñòîðіþ ðîçâèòêó óêðàїíñüêîї äåðæàâíîñòі, ñó÷àñíó
óêðàїíñüêó äåðæàâó òà її îðãàíè;
- ïîãëèáëåííÿ çíàíü ïðî ñîöіàëüíі íîðìè, ôîðìóâàííÿ ñèñòåìíîãî óÿâëåííÿ ïðî ïðàâîâі íîðìè, ãàëóçі ïðàâà, ïðàâîâіäíîñèíè, ïðàâîïîðÿäîê, ïðàâîïîðóøåííÿ òà þðèäè÷íó
âіäïîâіäàëüíіñòü;
- ôîðìóâàííÿ ñèñòåìíîãî óÿâëåííÿ ïðî ñïîñîáè ïіäòðèìàííÿ ïðàâîïîðÿäêó, ìåõàíіçìè çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä;
- âèõîâàííÿ îñîáèñòîї ïåðåêîíàíîñòі â íåîáõіäíîñòі äîòðèìàííÿ ïðàâîâèõ íîðì, íåïðèìèðåííîñòі äî ïðîòèïðàâíîї
ïîâåäіíêè;
- íàáóòòÿ âìіíü àíàëіçóâàòè ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íі ïîäії,
êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîâèìè àêòàìè, þðèäè÷íîþ ëіòåðàòóðîþ;
- ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê äіÿòè çãіäíî ç íîðìàìè ïðàâà ó
êîíêðåòíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ;
- ôîðìóâàííÿ âìіííÿ âèêîðèñòîâóâàòè íàáóòі çíàííÿ ó
ïðàêòè÷íîìó æèòòі òîùî.
Çìіñò ìàòåðіàëó ïіäðó÷íèêà âіäïîâіäàє ïåðåëі÷åíèì çàâäàííÿì.
Âèâ÷àþ÷è ïðåäìåò «Ïðàâîçíàâñòâî», âè îçíàéîìèòåñÿ ç
òàêèìè ðîçäіëàìè (÷àñòèíàìè) ïіäðó÷íèêà:
І. Îñíîâè òåîðії äåðæàâè.
ІІ. Îñíîâè òåîðії ïðàâà òà ïðàâîâіäíîñèí.
ІІІ. Îñíîâè ïóáëі÷íîãî ïðàâà Óêðàїíè.
ІV. Îñíîâè ïðèâàòíîãî ïðàâà Óêðàїíè.
Ó ïåðøіé òà äðóãіé ÷àñòèíàõ ðîçêðèâàєòüñÿ çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà äåðæàâè і ïðàâà ÿê ñîöіàëüíèõ ÿâèù, à òðåòÿ é
÷åòâåðòà – ïðèñâÿ÷åíі õàðàêòåðèñòèöі óêðàїíñüêîї äåðæàâè òà
її ñèñòåìè çàêîíîäàâñòâà.
Îðієíòóâàòèñÿ â ñòðóêòóðі ïіäðó÷íèêà âàì äîïîìîæóòü
ïіêòîãðàìè.
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Г. Сковорода про…

Ïіêòîãðàìà çîáðàæóє ìàíäðіâíîãî óêðàїíñüêîãî ôіëîñîôà Ã. Ñêîâîðîäó àáî іíøèõ âіäîìèõ óêðàїíöіâ. Ïðîïîíóєòüñÿ çàìèñëèòèñÿ íàä âèðàçîì, ÿêèé àêöåíòóє óâàãó
íà ãîëîâíîìó â òåìі, ùî âèâ÷àєòüñÿ.
Проблемне питання

Ñèñòåìà çàïèòàíü äîïîìîæå âèîêðåìèòè ãîëîâíó
ïðîáëåìó óðîêó.
Норма закону

Ïðîïîíóєòüñÿ âèâ÷èòè ïîíÿòòÿ, ùî є îáîâ’ÿçêîâèìè
çà ïðîãðàìíèìè âèìîãàìè.
Для допитливих (з історії понят тя)

Ðóáðèêà ìîæå ìіñòèòè äîñëіâíèé ïåðåêëàä òåðìіíà,
іñòîðіþ éîãî ïîÿâè, öіêàâі ïîäðîáèöі.
Буква закону

Ïîäàíі ôðàãìåíòè þðèäè÷íèõ äîêóìåíòіâ, ùî îçíàéîìëÿòü âàñ іç êîíêðåòíîþ ïðàâîâîþ íîðìîþ.
Розв’яжіть ситуацію

Ïîáà÷èâøè öþ ïіêòîãðàìó, ïîòðіáíî íå òіëüêè ðîçâ’ÿçàòè ïåâíó ñèòóàöіþ, à é ñêîðèñòàòèñÿ çàïðîïîíîâàíèì
àëãîðèòìîì äії: ðîçãëÿíóòè ïåâíå êîëî ïèòàíü, ïðîàíàëіçóâàòè þðèäè÷íі äæåðåëà, ÿêèìè ñëіä êåðóâàòèñÿ
ñàìå â öüîìó âèïàäêó.
** Äâі çіðî÷êè îçíà÷àþòü, ùî öå çàâäàííÿ ïіäâèùåíîї ñêëàäíîñòі.
Âèêîíóâàòè éîãî ìîæíà çà áàæàííÿì.
Запитання та зав дання

Ðóáðèêà ïðîïîíóє çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè é
çàâäàííÿ, ÿêі ìîæíà âèêîíàòè êîëåêòèâíî íà óðîöі.
Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî ïіäðó÷íèê ñòàíå âàøèì ïîìі÷íèêîì ó
ñêëàäíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ і äîïîìîæå ïîðàäîþ і êîðèñíîþ
іíôîðìàöієþ.
Íàäèõàþ÷è âàñ íà íàâ÷àííÿ, àâòîðè áàæàþòü óñïіõіâ і íàãàäóþòü âіäîìèé àôîðèçì «Øëÿõ çäîëàє òîé, õòî éäå!».
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Частина перша
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Іñòîðè÷íèé àñïåêò
âèíèêíåííÿ äåðæàâè

Г. Сковорода про поход ження держави:
 Святий мій Боже і віків творець,
 Стверди, що сам ти клав на скрижаль.
Проблемне питання
 Подумайте, чи завж ди існувала держава.
 На якому етапі розвитку суспільства виник ла держава?
 Прочитайте вищенаведені рядки з пісні Г. Сковороди. Якої
теорії поход ження держави він дотримувався?

1. Порівняльна харак теристика понять
«суспільство», «держава», «країна»
Çàãàëüíîâіäîìî, ùî äåðæàâà – íàáàãàòî ïіçíіøå óòâîðåííÿ,
íіæ ïåðâіñíå ñóñïіëüñòâî, її ñòâîðåííþ ïåðåäóâàâ ïåðâіñíèé ëàä –
ñòàðîäàâíіé ïðèìіòèâíèé òèï êîëåêòèâíîãî âèðîáíèöòâà, ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ é іñíóâàííÿ ÿêîãî áóëà ñëàáêіñòü îêðåìîї
ëþäèíè ïåðåä íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì.
Норма закону

Ñóñïіëüñòâî – іñòîðè÷íî ñôîðìîâàíà ñóêóïíіñòü
іíäèâіäіâ, ôîðìà êîëåêòèâíîãî ñïіâæèòòÿ ëþäåé òà ñèñòåìà ðіçíîìàíіòíèõ (åêîíîìі÷íèõ, ìîðàëüíèõ, ðåëіãіéíèõ, ïîëіòè÷íèõ, þðèäè÷íèõ) çâ’ÿçêіâ і âіäíîñèí ìіæ
ëþäüìè.
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Основи теорії держави

Ïðîòÿãîì òèñÿ÷îëіòü ëþäèíà є òієþ ñêëàäîâîþ, ÿêà óòâîðþє ñïіëüíіñòü і ïîâ’ÿçóє ç íåþ ñâîє áóòòÿ. Ïåðâіñíèé ëàä
ïîñëіäîâíî ïðîéøîâ ó ñâîєìó ðîçâèòêó äåêіëüêà ñòàäіé, àëå
òіëüêè íà ïåâíîìó åòàïі âіí ñòàâ ïåðåðîñòàòè â äåðæàâíî îðãàíіçîâàíå ñóñïіëüñòâî.
Стадії розвитку суспільства

Дикість

Варварство

Цивілізація

Ïåðіîä äèêîñòі – äèòèíñòâî ëþäñüêîãî ðîäó. Íà öüîìó åòàïі çäіéñíþâàëîñÿ ïðèñâîєííÿ ãîòîâèõ ïðîäóêòіâ ïðèðîäè, ÿêі
äîáóâàëè çà äîïîìîãîþ ïðèìіòèâíèõ çíàðÿäü ïðàöі.
Ó ïåðіîä âàðâàðñòâà âèíèêàє äîìàøíє òâàðèííèöòâî, ïî÷èíàєòüñÿ âèðîùóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, óäîñêîíàëþþòüñÿ çíàðÿääÿ ïðàöі äëÿ âèêîíàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ
îïåðàöіé. Ñòàє іíøîþ і ñóñïіëüíà îðãàíіçàöіÿ: ïåðâіñíå ñòàäî
çìіíþєòüñÿ áіëüø äîñêîíà ëèì îá’єäíàííÿì ëþäåé, âèíèêàє
îêðåìà ðîäèíà. Êîëåêòèâíà âëàñíіñòü íà çàñîáè âèðîáíèöòâà
òà ñîöіàëüíà єäíіñòü îáóìîâëþþòü òàêó îðãàíіçàöіþ âëàäè, ÿê
ïåðâіñíå íàðîäîâëàääÿ, ïåðâіñíå ñàìîóïðàâëіííÿ. Íàéâàæëèâіøі ñïðàâè âèðіøóâàëè ñïіëüíî íà çáîðàõ ÷ëåíіâ ðîäó, íà
ÿêèõ îáèðàëè ñòàðіéøèíó, âîæäÿ. Îñòàííі íå ñòîÿëè íàä ðîäîì, à î÷îëþâàëè éîãî.
Ç ïåðåõîäîì äî öèâіëіçàöії ñóñïіëüñòâî ñòàє ñîöіàëüíî íåîäíîðіäíèì. Ñêëà äàþòüñÿ âіäíîñíî ñàìîñòіéíі ãðóïè ëþäåé
(ñòðàòè): êàñòè, ñòàíè, êëàñè òîùî. Ñòðàòèôіêîâàíå ñóñïіëüñòâî çàâæäè є âíóòðіøíüî íåîäíîðіäíèì: іíòåðåñè ðàáà ïðÿìî
ïðîòèëåæíі іíòåðåñàì ðàáîâëàñíèêà. Ñâіòîâèé äîñâіä ñâіä÷èòü,
ùî çàïîáіãòè ñàìîðóéíóâàííþ òàêîãî ñóñïіëüñòâà â çìîçі òіëüêè äåðæàâíà îðãàíіçàöіÿ.
Норма закону

Ïîíÿòòÿ «äåðæàâà» õàðàêòåðèçóє ôîðìó îðãàíіçàöії
ïîëіòè÷íîї âëàäè â ìåæàõ êðàїíè.
Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè âèíèêíåííÿ äåðæàâè є:
 íåîáõіäíіñòü ó áіëüø äîñêîíàëèõ ôîðìàõ óïðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì ó ðåçóëüòàòі ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà, ïîäіëó
ïðàöі, çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ;
 íåîáõіäíіñòü ïіäòðèìàííÿ ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó, ùî çàáåçïå÷óєòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ ñîöіàëüíèõ
íîðì;
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 íåîáõіäíіñòü îðãàíіçàöії çàõèñòó òåðèòîðії òà âåäåííÿ âіéí;
 íåîáõіäíіñòü îðãàíіçàöії çíà÷íèõ ñóñïіëüíèõ ðîáіò (ó äåÿêèõ êðàїíàõ Àçії òà Àôðèêè).
Передумови
виникнення
держави

Економічні

Три великі поділи
праці

Соціальні

Виникнення
патріархальної сім’ї

Політичні

Утворення великих
груп людей з протилежними інтересами

Виникнення
виробничого типу
господарства

Виникнення
міжкласових
конфліктів

Поява на длишкового
продук ту, приватної
власності, майнової
нерівності

Неспроможність
суспільної вла ди
первісного ла ду
врегульовувати
суперечності

Ùî æ ñòîñóєòüñÿ ïîíÿòü «êðàїíà» òà «äåðæàâà», íà ïåðøèé
ïîãëÿä çäàєòüñÿ, ùî âîíè є òîòîæíèìè, òîáòî îäíàêîâèìè.
Ïðîòå ç òî÷êè çîðó þðèäè÷íîї íàóêè öå íå òàê. Òåðìіí «êðàїíà» ïîõîäèòü âіä ñëîâà «êðàé».
Норма закону

Êðàїíà – ãåîãðàôі÷íî îêðåñëåíà òåðèòîðіÿ íà çåìíіé
êóëі, ùî ìàє ïåâíі êîðäîíè òà âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïîäіáíèõ óòâîðåíü ñóêóïíіñòþ åòíі÷íèõ, êóëüòóðíèõ, іñòîðè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ òà ïîëіòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé.
Òåðìіí «äåðæàâà» çàñòîñîâóєòüñÿ ÿê òîòîæíèé ïîíÿòòþ «êðàїíà» äëÿ ïîçíà÷åííÿ ñóêóïíîñòі ëþäåé, òåðèòîðії, íà ÿêіé âîíè
ïðîæèâàþòü, і ñóâåðåííîї â ìåæàõ äàíîї òåðèòîðії âëàäè. Öåé
ñàìèé òåðìіí âæèâàєòüñÿ â þðèäè÷íîìó ñåíñі äëÿ ïîçíà÷åííÿ
îðãàíіçàöії ïîëіòè÷íîї âëàäè, ãîëîâíîãî іíñòèòóòó ïîëіòè÷íîї
ñèñòåìè ñóñïіëüñòâà, ÿêèé ñïðÿìîâóє çà äîïîìîãîþ íîðì ïðàâà
ñïіëüíó äіÿëüíіñòü ëþäåé, çàõèùàє їõíі ïðàâà òà іíòåðåñè.
8
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2. Понят тя і види суспільних відносин
та особливості їх упорядкування
в додержавний період
Норма закону

Ñóñïіëüíі âіäíîñèíè – öå ñòіéêі çâ’ÿçêè ìіæ ñîöіàëüíèìè ãðóïàìè ëþäåé, à òàêîæ óñåðåäèíі öèõ ãðóï, ÿêі
ìàþòü іñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ іñíóâàííÿ і ôóíêöіîíóâàííÿ ïåâíîї, äîñèòü âåëèêîї, ñóêóïíîñòі ëþäåé.
Класифікація суспільних відносин

За сферою їх реалізації на рівні
соціальних спільнот:

За сферою діяльності груп:

класові

виробничі

національні

навчальні

сімейні та інші

інші

Äî ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ëþäèíè ÿê ñóá’єêòà ñîöіàëüíîãî
æèòòÿ íàëåæàòü óñі ñôåðè, à ñàìå: åêîíîìі÷íі, ïîëіòè÷íі,
іäåîëîãі÷íі, ïðîôåñіéíі, ïðàâîâі òîùî.
Äëÿ ðåãóëþâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ âіäíîñèí, ùî âèíèêàþòü
ìіæ ëþäüìè, çàñòîñîâóþòüñÿ ñîöіàëüíі íîðìè. Ó ïåðâіñíîìó ñóñïіëüñòâі ðåãóëþâàííÿ âіäáóâàëîñÿ çâè÷àÿìè і òðàäèöіÿìè, íîðìàìè ïåðâіñíîї ìîðàëі òà ðåëіãії, âñіëÿêèìè çàáîðîíàìè (òàáó).
Ãàðàíòîì äîòðèìàííÿ öèõ íîðì áóâ íå ïðèìóñ, ùî ïðèòàìàííèé äåðæàâі, à ñòðàõ ïåðåä íàäïðèðîäíèìè ñèëàìè òà áîãàìè. Äëÿ ïåðâіñíèõ ëþäåé áóäü-ÿêå ïîðóøåííÿ çâè÷àїâ ìîãëî
ïðèçâåñòè äî íåãàòèâíîї ðåàêöії «äóõіâ çåìëі» òà íàêëèêàòè
íåáåçïåêó.
9
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Â îñíîâі îðãàíіçàöії ïåðâіñíîãî ñóñïіëüñòâà ëåæàëà êðîâíà
ñïîðіäíåíіñòü ëþäåé – ðіä, îáùèíà, ïëåì’ÿ. Âëàäà ґðóíòóâàëàñÿ âèêëþ÷íî íà àâòîðèòåòі, äîñâіäі, îñîáèñòèõ ÿêîñòÿõ.
Норми первісної моралі – це
правила поведінки, що харак теризуються ставленням
людини до добра чи
зла, правди чи
неправди

Первісні
звичаї – правила
поведінки людей,
що увійшли у звич<
ку в процесі неодно<
разового застосування, виконува лися добровільно

Первісні тра диції – це різновид звичаїв, що харак теризува лися певною програмою
дій (танець дощу,
обжинки тощо)

Релігійні
норми – це
правила поведінки людей стосовно віри в богів
(наприк лад, віра
в потойбічне жит тя)

Òàêèì ÷èíîì, ïåðâіñíі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè áàçóâàëèñÿ íà
íåîôіöіéíîìó óïðàâëіííі ñóñïіëüñòâîì і íåîôіöіéíèõ ïðàâèëàõ
ïîâåäіíêè, ùî âðåøòі ïðèâåëî äî çìіíè ñóñïіëüíîãî ëàäó.

3. Теорії виникнення держави.
Зміни в організації суспільних відносин
з появою держави
Ïîÿâà äåðæàâè є íàñëіäêîì äîâãîòðèâàëîãî ïðîöåñó. Âèÿâëåííÿ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ òàêîї ôîðìè îðãàíіçàöії ñóñïіëüñòâà áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü âіä òîãî, ÿê ñîöіàëüíà ãðóïà ÷è
ñîöіàëüíèé іíñòèòóò òëóìà÷àòü öþ äåðæàâíіñòü, її ñóòíіñòü òà
ïðèçíà÷åííÿ. Òîìó þðèäè÷íà íàóêà ðîçãëÿäàє äåêіëüêà òåîðіé
âèíèêíåííÿ äåðæàâè.
Ïðè÷èíàìè âèíèêíåííÿ äåðæàâè є:
 íåîáõіäíіñòü óäîñêîíàëåííÿ óïðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì;
 íåîáõіäíіñòü ïіäòðèìàííÿ â ñóñïіëüñòâі ïîðÿäêó;
 íåîáõіäíіñòü çàõèñòó òåðèòîðії òà âåäåííÿ âіéí;
 íåîáõіäíіñòü îðãàíіçàöії ñóñïіëüíèõ ðîáіò, îá’єäíàííÿ ç
öієþ ìåòîþ âåëèêèõ ãðóï ëþäåé.
10

Gavrysh_96_09_Pravoznav_akadem_10ukr.indd 10

21.07.2010 14:45:37

Основи теорії держави

Основні теорії поход ження держави

№

Назва
теорії
походження
держави

Цитата

Відомі
представники

Коротка
характеристика

1

Теологічна Ф. Аквінський
(релігійна) (12 2 5 –12 74):
теорія
«Право – це
дія справедливості в божественному
порядку людського
спілкування».

У середньовічній Європі відомими представниками цієї
теорії були богослови Аврелій Августін і
Фома
Аквінський; у ХVІІІ ст. –
прихильник абсолютизму філософ Ж. де
Местр; у ХІХ ст. –
католицький філософ Ж. Марітен.

Теологічна
теорія
пояснює походження держави і права
божественною волею. Це обґрунтовує
її вічність, непорушність і святість. Існує
вищий божественний закон, який лежить в основі права,
створюваного державою. Прихильники
цієї теорії пов’язують розвиток держави з діяльністю релігійних діячів, дотриманням релігійних
канонів, орієнтацією
на божественні начала.

2

Патріархальна
теорія

Платон (427–
347 рр. до н.е.):
«Ідеальна держава – це справедливе, засноване на законах,
правління кращих».

Представники
теорії – Арістотель і Платон.
Серед українських мислителів прихильно ставився до
патріархальної
теорії М. Драгоманов.

Сутність цієї теорії
полягає у тверд женні, що держава походить від сім’ї. Сім’я
як початковий осередок суспільного
життя розростається в плем’я, а плем’я –
у державу. Батьківська влада над дітьми трансформується у владу монарха над своїми підданими.

3

Договірна Т. Гоббс (1588–
теорія
1679): «Поки
люди живуть
без загальної
влади,
яка
тримає всіх у
тому стані, що

Представниками цієї теорії
були Т. Гоббс та
Дж. Локк в Англії, Г. Гроцій та
Б. Спіноза в
Го л л а н д і ї ,

Згідно з цією теорією, держава виникає внаслідок укладення між людьми
суспільного договору – добровільної
угоди між правителем

11
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

№

Назва
теорії
походження
держави

Цитата

Відомі
представники

Коротка
характеристика

Договірна н а з и в а є т ь с я Ж.<Ж. Руссо у
теорія
війною
всіх Франції, О. Рапроти всіх».
дищев у Росії,
ректор
Київського університету Св. Володимира К. Неволін та ін.

і народом – для забезпечення
справедливості. Тим самим шляхом утворюється і право, яке,
з
погляду
прихильників цієї теорії,
має природний характер: кожна людина має невід’ємні
права, набуті від
природи.

4

Теорія на- Л. Гумплович
сильства
(18 3 8 –1919):
«Не суспільний договір чи
ідея свободи,
а зіткнення ворожих племен,
війна, боротьба,
спустошення, одним
словом,
насильство,
–
ось хрещені
батьки
держави».

Один із засновників і провідних представників Л. Гумплович, австрійський професор права.
Прихильниками цієї теорії
були німецькі
мислителі
К. Кау тський та
Є. Дюрінг.

Засновники теорії
вбачали причину походження політичної
влади і держави не в
економічних відносинах, а в насильстві, завоюванні одних племен іншими.
У результаті такого
насильства створюється єдність протилежних елементів –
володарюючих і підлеглих, бідних і багатих.

5

Органічна Г. Спенсер
теорія
(182 0 –19 0 3):
«Подібно до
живого організму, держави народжуються, старіють і гинуть».

Представник –
Г. Спенсер: «Для
поганої людини влада істотно необхідна, а
для доброї не
потрібна. Закон для егоїстичної людини –
те ж саме, що і
клітка для дикого звіра. Тому<то ми і називаємо вла ду
необхідним
злом».

Г. Спенсер вважає
державу результатом органічної еволюції,
різновидом
якої є соціальна революція. Подібно до
того, як у живій природі виживають найбільш пристосовані,
так і в суспільстві у
процесі воєн і завоювань
проходить
відбір, який визначає появу правлінь.

12
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

№

Назва
теорії
походження
держави

Цитата

Відомі
представники

Коротка
характеристика

6

Психологічна
теорія

Л. Петражицький (1867–
1931): «Почуття й емоції є
основою поведінки людини, і тому вони
запе ре чують
егоїстичні зазіхання і сприяють
формуванню почуття
обов’язку».

Засновниками
цієї теорії були
французький
криміналіст
Г. Гард і професор Київського
університет у
Св. Володимира, а згодом
Вар шавського
у н і верситет у
Л. Петражицький.

За цією теорією, яка
з’являється в ХІХ ст.,
причини виникнення
держави криються у
властивостях психіки людей. Суть
теорії: у людях закла дена психологічна потреба жити в
умовах організованого
співтовариства, в умовах колективної взаємодії.
Психіці переважної
частини людей притаманна
потреба
підкорятися видатним особистостям,
залежати від духовної еліти суспільства.

7

Класова
(економічна) теорія

У 1848 р. у «Маніфесті комуністичної партії» К. Маркс
та Ф. Енгельс
дали визначення держави і права:
«Держава – це
політична організація, організоване насилля одного
класу над іншими. А право
є введеною в
закон волею
панівного класу, зміст якої
визначаєть<
ся матеріальними умовами
життя цього
класу».

Створена зусиллями німецьких філософів К. Маркса
та Ф. Енгельса.
Пізніше в розробку теорії зробив свій внесок
російський теоретик і політичний
діяч
В. Ленін.

Держава і право виникли одночасно через появу приватної
власності і розшарування суспільства
на класи. Держава і
право перетворилися на інструмент захисту інтересів економічно
пануючих
класів.

К. Маркс

13

Gavrysh_96_09_Pravoznav_akadem_10ukr.indd 13

21.07.2010 14:45:37

ПРАВОЗНАВСТВО

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

№

Назва
теорії
походження
держави

8

Демографічна теорія

9

Теорія
географічного
детермінізму

10 Расова
теорія

Цитата

Т. Мальтус
(176 6 –18 3 4):
«Збі льшення
кількості населення постійно наближається до межі,
на якій воно
все ж таки може існувати й
утримуватися
тому, що починаються
голод, війни й
хвороби».

Ж. Гобіно
(18 18 –18 8 2 )
оголосив арійців
«вищою
расою», покли-

Відомі
представники

Коротка
характеристика

Засновник
–
англійський економіст і священик Т. Мальтус.

Прихильники теорії,
розвиваючи ідеї, висловлені ще 1798 р.
Т. Мальтусом, прагнуть довести, що головною
причиною
суспільних процесів,
у тому числі й виникнення держави, є
зростання народонаселення. Проте сучасною наукою доведено, що демографічні показники
за лежать від загального стану суспільства та характеру
процесів у ньому.

Представники
цієї теорії –
Є. Хантингтон,
І. Мечников.

Нині мало хто зва жає
на роль географічного середовища в
становленні держави. Проте в минулому ідеї географічного детермінізму були
досить поширеними. Певні характеристики суто географічних обставин
(такі як клімат, ландшафт, природні ресурси) не без підстав
вважа лися
вирішальними у визначенні темпів та напрямку суспільно<
політичної еволюції.

Один із засновників расової
теорії француз
Ж. Гобіно.

Зміст цієї теорії склада ли тези про фізичну й психологічну
нерівноцінність людських рас, положен-

14
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі

№

Назва
теорії
походження
держави

Цитата

Відомі
представники

ня про вирішальний
вплив расових відмінностей на історію, культуру. За допомогою держави і
права вищі раси повинні володарювати
над нижчими.
Расова теорія призвела до практики «законного» винищення
цілих народів, національних меншин. Історично расова теорія була повністю дискредитована після
Другої світової війни.

каною володарювати над
іншими.
До
ниж чих
рас
були приписані
семіти,
слов’яни та інші. Важ ливим
засобом вирішення
всіх
державних питань оголошувалася війна.

11 К о с м і ч н а
теорія

12 Сакральна
(харизматична,
магічна)
теорія

Коротка
характеристика

Поява держави за
цією теорією пояснюється втру чанням
інопланетних цивілізацій або вищого
космічного розуму.
Теорія пов’язана з ім’ям відомого
англійського релігієзнавця й етнолога Дж. Фрезера.

Пояснює поход ження держави впливом
на суспільство людини (виконує релігійно<ритуальні функції), що має емоційно<психічні властивості впливати на інших.

Öå äàëåêî íå âè÷åðïíèé ïåðåëіê, ÿêèé ìîæíà ïðîäîâæóâàòè (òåîðіÿ íåîëіòè÷íîї ðåâîëþöії àíãëіéñüêîãî àðõåîëîãà
Ã. ×àéëäà і ãіäðàâëі÷íà òåîðіÿ Ê. Âіòòôîãåëÿ).
Äåðæàâíî îðãàíіçîâàíі ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ñóòòєâî âіäðіçíÿþòüñÿ âіä âëàäè ïåðâіñíîîáùèííîãî ëàäó. Çìіíè âіäáóëèñÿ â
óñіõ ñôåðàõ æèòòÿ ëþäèíè.
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За первісних
форм організації
суспільних
відносин

Зміни
в організації
суспільних відносин
з появою держави

Родовий принцип
організації населення

Територіальний розподіл
населення (наприк лад, селище,
село, місто, район, область)

Наявність суспільної вла ди,
яка вира жає інтереси
всього суспільства і спирається на авторитет

Наявність публічної вла ди,
дії якої не завж ди співпа дають
з інтересами населення

Відсутність податкової
системи

Запровад ження офіційної
податкової системи

Наявність неписаних правил
поведінки – звичаїв

Скла дається певна система
загальнообов’язкових правил
поведінки – правових норм

Îòæå, äåðæàâà òà ïðàâî âèíèêëè â ðåçóëüòàòі ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà ÿê ìåõàíіçì óïîðÿäêóâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí,
çáàëàíñóâàííÿ ïðèâàòíèõ і ïóáëі÷íèõ іíòåðåñіâ òà ñïðèÿííÿ
ôóíêöіîíóâàííþ ñóñïіëüñòâà ÿê öіëіñíîї ñèñòåìè.

4. Історичні типи держави і права: понят тя
і загальна харак теристика
Êîæíîìó òèïó ñóñïіëüñòâà, âèðîáíè÷èõ âіäíîñèí âіäïîâіäàє іñòîðè÷íèé òèï äåðæàâè і ïðàâà ç õàðàêòåðíèìè ðèñàìè
òà îñîáëèâîñòÿìè.
Норма закону

Іñòîðè÷íèé òèï äåðæàâè – öå ñóêóïíіñòü íàéñóòòєâіøèõ îçíàê, ïðèòàìàííèõ äåðæàâàì ó ðіçíі ïåðіîäè
іñòîðії, ÿêі ïðîÿâëÿþòüñÿ â єäíîñòі çàêîíîìіðíîñòåé
ðîçâèòêó, çàñíîâàíі íà îäíàêîâèõ åêîíîìі÷íèõ, êóëüòóðíèõ âіäíîñèíàõ.
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Іñíóє äåêіëüêà ïіäõîäіâ äî іñòîðè÷íîї òèïîëîãіçàöії äåðæàâ.
За формаційним
підходом

Формація – це історичний тип
суспільства, заснований на
певному способі виробництва

Рабовласницька держава

Феодальна
держава

Буржуазна
держава

Соціалістична держава

Су часна
держава

Ïåðåõіä âіä îäíієї ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íîї ôîðìàöії äî іíøîї
âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê çìіíè âіäæèëèõ òèïіâ âèðîáíè÷èõ
âіäíîñèí і çàìіíè їõ íîâèì åêîíîìі÷íèì ëàäîì.
Ïðè òàêîìó ïіäõîäі äåðæàâà íàáóâàє ñóòî êëàñîâîї âèçíà÷åíîñòі, âèñòóïàþ÷è ÿê äèêòàòóðà åêîíîìі÷íî ïàíóþ÷îãî êëàñó.
Íàçèâàþ÷è òðè îñíîâíі òèïè åêñïëóàòàòîðñüêèõ äåðæàâ (ðàáîâëàñíèöüêèé, ôåîäàëüíèé, áóðæóàçíèé), Ê. Ìàðêñ, Ô. Åíãåëüñ, Â. Ëåíіí âèäіëÿëè é îñòàííіé (íååêñïëóàòàòîðñüêèé)
іñòîðè÷íèé òèï – ñîöіàëіñòè÷íó äåðæàâó, ÿêà, íà їõ äóìêó, â
íàéáëèæ÷іé іñòîðè÷íіé ïåðñïåêòèâі ïîâèííà ïåðåðîñòè â ãðîìàäñüêå êîìóíіñòè÷íå ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ïðèõèëüíèêè öüîãî ïіäõîäó â íàø ÷àñ âèäіëèëè ñó÷àñíèé
òèï äåðæàâè, ÿêèé іíîäі ðîçäіëÿþòü íà ïîñòáóðæóàçíèé òà
ïîñòñîöіàëіñòè÷íèé. Ñó÷àñíèé òèï äåðæàâè õàðàêòåðèçóєòüñÿ
ñîöіàëüíîþ ñïðÿìîâàíіñòþ, äåìîêðàòè÷íèì ðåæèìîì óòâîðåííÿ äåðæàâíèõ îðãàíіâ і çäіéñíåííÿ äåðæàâíîї âëàäè, ïðàâîâîþ ôîðìîþ òà õàðàêòåðîì äåðæàâíîї äіÿëüíîñòі. Ñó÷àñíі äåðæàâè çàáåçïå÷óþòü çàäîâîëåííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ ïîòðåá,
ðåàëüíå çäіéñíåííÿ òà çàõèñò îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè. Їõ åêîíîìі÷íîþ îñíîâîþ є íàÿâíіñòü ñåðåä íàñåëåííÿ çíà÷íîї êіëüêîñòі âëàñíèêіâ çàñîáіâ і ðåçóëüòàòіâ âèðîáíè÷îї äіÿëüíîñòі òà
ðіâíîïðàâíіñòü ðіçíèõ ôîðì âëàñíîñòі: ïðèâàòíîї, ìóíіöèïàëüíîї òà äåðæàâíîї. Ñóòòєâîþ ðèñîþ ñó÷àñíîї äåðæàâè є çàáåçïå÷åííÿ і çàõèñò ïðèðîäíèõ ïðàâ ëþäèíè.
Іíøèé ïіäõіä – öèâіëіçàöіéíèé – ïîêëàäàє â îñíîâó òèïîâîї
êëàñèôіêàöії äåðæàâ ïîíÿòòÿ «öèâіëіçàöіÿ», її ðіâåíü, äîñÿãíóòèé òèìè ÷è іíøèìè íàðîäàìè. Ïðèõèëüíèêè öèâіëіçàöіéíîãî ïіäõîäó (Ã. Êåëüçåí, À. Òîéíáі) âіäêèäàþòü ôîðìàöіéíèé
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ïіäõіä ÿê îäíîìіðíèé і ñïіââіäíîñÿòü äåðæàâó íàñàìïåðåä ç
äóõîâíî-ìîðàëüíèìè і êóëüòóðíèìè ÷èííèêàìè ñóñïіëüíîãî
ðîçâèòêó. Àíãëіéñüêèé іñòîðèê À. Òîéíáі âèäіëÿє 21 öèâіëіçàöіþ і ðîçóìіє ïіä öèì ïîíÿòòÿì âіäíîñíî çàìêíåíèé ñòàí
ñóñïіëüñòâà, ÿêå âіäðіçíÿєòüñÿ ñïіëüíіñòþ êóëüòóðíèõ, åêîíîìі÷íèõ, ãåîãðàôі÷íèõ, ðåëіãіéíèõ, ïñèõîëîãі÷íèõ òà іíøèõ
îçíàê.
За цивілізаційним
підходом
Цивілізація – рівень
розвитку ду ховної та
матеріальної культури

Первинні

Давньосхідні держави (Єгипет,
Персія, Шумер, Вавилон та
ін.), еллінська (Спарта, Афіни),
римська, середньовічні

Вторинні

Держави Західної Європи,
Північної Америки, Східної
Європи, Латинської Америки
та ін.

Ïåðâèííèì öèâіëіçàöіÿì ïðèòàìàííà êîìàíäíî-àäìіíіñòðàòèâíà îðãàíіçàöіÿ âëàäè. Äåðæàâà çàáåçïå÷óє ÿê ïîëіòè÷íå,
òàê і ãîñïîäàðñüêå ôóíêöіîíóâàííÿ ñóñïіëüñòâà, à íå âèçíà÷àєòüñÿ íèìè. Ç ïåðâèííèõ öèâіëіçàöіé çáåðåãëèñÿ ëèøå òі,
ùî ñïðîìîãëèñÿ ïîñëіäîâíî ðîçâèíóòè äóõîâíî-êóëüòóðíі çàñàäè â óñіõ âèäàõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè (єãèïåòñüêà, êèòàéñüêà,
ìåêñèêàíñüêà, çàõіäíà, ïðàâîñëàâíà, àðàáñüêà òà іí.).
Âòîðèííі öèâіëіçàöії (äåðæàâè Íîâîãî і Íîâіòíüîãî ÷àñó,
ñó÷àñíі äåðæàâè) òÿæіþòü äî ðèíêîâîãî óñòðîþ, ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà і ïðàâîâîї îðãàíіçàöії. Äåðæàâè Ïіâíі÷íîї
Àìåðèêè ñïðèéíÿëè і ðîçâèíóëè öþ ñïðÿìîâàíіñòü єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ.
Öèâіëіçàöіéíèé ïіäõіä äîçâîëÿє áà÷èòè â äåðæàâі íå ëèøå
іíñòðóìåíò ïîëіòè÷íîãî ïàíóâàííÿ åêñïëóàòàòîðіâ íàä åêñïëóàòîâàíèìè, àëå é íàéâàæëèâіøèé ÷èííèê äóõîâíî-êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.
Êîæíèé ç äâîõ ïіäõîäіâ ìàє ñâîї ïåðåâàãè é íåäîëіêè. Õèáîþ
öèâіëіçàöіéíîãî ïіäõîäó є íåäîîöіíêà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ÷èííèêà òà çâåëè÷óâàííÿ êóëüòóðíîãî åëåìåíòà ÿê «äóøі
ñóòíîñòі öèâіëіçàöії» (À. Òîéíáі). Äî õèá ôîðìàöіéíîãî ïіäõîäó
íàëåæèòü ïåðåîöіíêà êëàñîâî-åêîíîìі÷íîãî ÷èííèêà. Ïîçà ïîëåì éîãî çîðó çàëèøàєòüñÿ âåëè÷åçíèé øàð êóëüòóðíî-öіííіñíèõ
іäåé і óÿâëåíü, êîòðі íå ìîæíà ñõàðàêòåðèçóâàòè ÿê êëàñîâі.
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Êëàñèôіêàöіÿ äåðæàâ çà òèïàìè ìîæå áóòè çäіéñíåíà çà
іíøèìè êðèòåðіÿìè:
За технократичним
підходом

За способом
набут тя вла ди

 Аграрні (побудовані на позаекономічному
примусі до праці, наприк лад на рабстві, кріпосному
праві).
 Індустріальні (на
зміну
фізичній
праці приходять
машини і технології).
 Постіндустріальні
(викорис тову ються переважно інформаційні технології).

 Легітимні (визнані
населенням країни, законом і міжнародним співтовариством).
 Нелегітимні (набут тя вла ди здійснено незаконним
шляхом).

За методами
формування
та здійснення
державної вла ди
 Тра диційні – це
рабовласницькі та
феодальні держави. Тут народ не є
джерелом вла ди,
держава має практично необмежені
повнова ження щодо більшості населення, заперечується наявність у
людей природних
прав.
 Су часні (конституційні) – народ є
джерелом вла ди,
а держава служить суспільству.

Òàêèì ÷èíîì, іäåї ïðî іñòîðè÷íі òèïè äåðæàâè і ïðàâà äàþòü êëþ÷ äëÿ ïðàâèëüíîãî ðîçóìіííÿ ïðîöåñó ïðèðîäíî-іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó äåðæàâè. Çìіíà іñòîðè÷íèõ òèïіâ äåðæàâè і
ïðàâà є îäíèì ç âóçëîâèõ, íàéáіëüø âàæëèâèõ ìîìåíòіâ, áåç
âðàõóâàííÿ ÿêîãî íåìîæëèâî ïðàâèëüíî çðîçóìіòè íі їõ ðîçâèòîê, íі ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèé çìіñò і ïðèçíà÷åííÿ, íі çìіíó
їõíіõ ôîðì, ôóíêöіé, ìіñöÿ і ðîëі â ñòðóêòóðі ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè ñóñïіëüñòâà.
Запитання та зав дання

І. Виконайте тестові завдання.
1. Яке з понять є історично сформованою сукупністю індивідів, формою колек тивного співжит тя людей та системою різноманітних зв’язків і відносин між людьми?

À. Äåðæàâà.
Á. Ñóñïіëüñòâî.
Â. Íàñåëåííÿ.
Ã. Ãðîìàäà.
2. Укажіть причину виникнення держави.

À. Âèíèêíåííÿ ïàòðіàðõàëüíîї ñіì’ї.
Á. Íåñïðîìîæíіñòü ñóñïіëüíîї âëàäè ïåðâіñíîãî ëàäó
âðåãóëüîâóâàòè êîíôëіêòè.
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3.

4.

5.

6.

Â. Òðè âåëèêі ñóñïіëüíі ïîäіëè ïðàöі.
Ã. Íåîáõіäíіñòü ïіäòðèìàííÿ ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó, ùî
çàáåçïå÷óєòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ
ñîöіàëüíèõ íîðì.
Яким видом соціальних норм не регулювалися суспільні
відносини в первісному суспільстві?
À. Ïðàâîâі íîðìè.
Á. Íîðìè ìîðàëі.
Â. Çâè÷àї òà òðàäèöії.
Ã. Ðåëіãіéíі íîðìè.
Яке понят тя харак теризує історичний тип суспільства,
заснований на певному способі виробництва?
À. Öèâіëіçàöіÿ.
Á. Іíäóñòðіàëіçàöіÿ.
Â. Ìîäåðíіçàöіÿ.
Ã. Ôîðìàöіÿ.
Співвіднесіть харак теристику теорії поход ження держави
і назву теорії.
1. Äåðæàâà âèíèêàє âíà- À. Òåîðіÿ ãåîãðàôі÷íîãî
äåòåðìіíіçìó.
ñëіäîê óêëàäåííÿ óãîäè ìіæ ïðàâèòåëåì і
íàðîäîì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïðàâåäëèâîñòі.
2. Äåðæàâà ïîõîäèòü âіä Á. Äåìîãðàôі÷íà òåîðіÿ.
ñіì’ї і є ðåçóëüòàòîì
ðîçðîñòàííÿ ñіì’ї.
3. Äåðæàâà і ïðàâî âè- Â. Ïàòðіàðõàëüíà òåîðіÿ.
íèêëè îäíî÷àñíî ÷åðåç
ïîÿâó ïðèâàòíîї âëàñíîñòі і ðîçøàðóâàííÿ
ñóñïіëüñòâà íà êëàñè.
4. Ãîëîâíîþ
ïðè÷èíîþ Ã. Êëàñîâà (åêîíîìі÷íà)
ñóñïіëüíèõ ïðîöåñіâ, ó òåîðіÿ.
òîìó ÷èñëі é âèíèêíåí- Ґ. Äîãîâіðíà òåîðіÿ.
íÿ äåðæàâè, є çðîñòàííÿ íàðîäîíàñåëåííÿ.
Назвіть засновника цивілізаційного підходу до типологізації держав, який виділив 21 цивілізацію, що відрізняються спільністю культурних, економічних, географічних,
релігійних та інших ознак.
À. Ê. Ìàðêñ.
Á. À. Òîéíáі.
Â. Ã. Ñïåíñåð.
Ã. Äæ. Ôðåçåð.

20

Gavrysh_96_09_Pravoznav_akadem_10ukr.indd 20

21.07.2010 14:45:38

Основи теорії держави

II. Порівняйте поняття.

À. Ôîðìàöіéíèé – öèâіëіçàöіéíèé ïіäõîäè äî іñòîðè÷íîї òèïîëîãіçàöії äåðæàâ.
Á. Äåðæàâà – êðàїíà – ñóñïіëüñòâî.
Â. Îðãàíіçàöіÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ó äîäåðæàâíèé
ïåðіîä – çìіíè â îðãàíіçàöії ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ó
çâ’ÿçêó ç ïîÿâîþ äåðæàâè.
III. Прочитайте та поясніть тези з філософських роздумів
англійського філософа Т. Гоббса. Яку теорію поход ження
держави ілюструють перші дві думки? Запропонуйте продовження третьої тези.

À. «Ëþäèíà ëþäèíі – âîâê».
Á. «Âіéíà âñіõ ïðîòè âñіõ».
Â. «Ïðèðîäíі çàêîíè íåçìіííі òà íåñêіí÷åííі. Їõ
äåâ’ÿòíàäöÿòü: âäÿ÷íіñòü, ñïðàâåäëèâіñòü, ïðîáà÷åííÿ îáðàç, ðіâíіñòü ó êîðèñòóâàííі çàãàëüíèìè
ðå÷àìè, äîâіðà äî æåðåáêóâàííÿ …».
IV. Запитання для самоперевірки.

1. Ùî òàêå ñóñïіëüíі âіäíîñèíè?
2. ßêі âèäè ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí âè çíàєòå?
3. Çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çàñîáіâ âіäáóâàëîñÿ âïîðÿäêóâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ó äîäåðæàâíèé ïåðіîä?
4. ßêі çìіíè âіäáóëèñÿ â îðãàíіçàöії ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí ç ïîÿâîþ äåðæàâè?
5. Äàéòå êîðîòêó õàðàêòåðèñòèêó 3–4 òåîðіÿì ïîõîäæåííÿ äåðæàâè.
6. ßêі ïіäõîäè іñíóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ іñòîðè÷íèõ
òèïіâ äåðæàâè?
7. ßêèé ç íèõ, íà âàø ïîãëÿä, çàñëóãîâóє íàéáіëüøîї
óâàãè? ×îìó? Çà ÿêèì ïіäõîäîì äîöіëüíî âèâ÷àòè
іñòîðіþ ñüîãîäíі?

§ 2. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà

äåðæàâè òà äåðæàâíîї âëàäè

З погляду Г. Сковороди:
 «Нех тування вимогами розумної натури перетворює правленія – в му чительство, судейство – в хищеніе, воинство – в грабленіе, а науки – в орудие злоби. Натомість “сродна” праця, що
відповідає визначеним Богом на хилам людини, є не лише можливою, а й легко здійсненою» (примітка: збережена орфографія
джерела).
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Проблемне питання
 Що означає, на вашу думку, понят тя «сродна» праця?
 Чи відповідають понят тю «сродна» праця головні принципи
державної служби – служіння народу, гуманізм та соціальна
справед ливість?
 Що мав на увазі Г. Сковорода, коли говорив, що «правленіє»
може перетворитися в «му чительство»?

1. Понят тя і ознаки держави
Ó ñïåöіàëüíіé íàóêîâіé ëіòåðàòóðі іñíóє ÷èìàëî âèçíà÷åíü
ïîíÿòòÿ «äåðæàâà», êîòðі âіäáèâàþòü òàêі éîãî àñïåêòè:
 äåðæàâà ÿê îðãàíіçàöіÿ ïîëіòè÷íîї âëàäè;
 äåðæàâà ÿê àïàðàò âëàäè;
 äåðæàâà ÿê ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ âñüîãî ñóñïіëüñòâà.
Êîæíèé іç çàçíà÷åíèõ àñïåêòіâ çàñëóãîâóє íà óâàãó. Ðîçóìіííÿ
äåðæàâè ÿê îðãàíіçàöії ïîëіòè÷íîї âëàäè ïіäêðåñëþє, ùî ñåðåä
іíøèõ ñóá’єêòіâ ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè âîíà âèäіëÿєòüñÿ îñîáëèâèìè ÿêîñòÿìè, є îôіöіéíîþ ôîðìîþ îðãàíіçàöії âëàäè. Âîäíî÷àñ
ïîëіòè÷íà âëàäà – îäíà ç îçíàê äåðæàâè. Òîìó íåäîöіëüíî
ïðèðіâíþâàòè òіëüêè äî íåї âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «äåðæàâà».
Іç çîâíіøíüîãî áîêó äåðæàâà âèñòóïàє ÿê ìåõàíіçì çäіéñíåííÿ âëàäè é óïðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì, ÿê àïàðàò âëàäè. Àëå â
ðàçі òàêîãî ðîçãëÿäó íå âðàõîâóєòüñÿ äіÿëüíіñòü ñèñòåìè îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà іíøèõ îðãàíіâ âëàäè.
Ðîçêðèâàþ÷è çìіñò ïîíÿòòÿ «äåðæàâà», ñëіä ïіäâåñòè її ïіä
òàêå ðîäîâå ïîíÿòòÿ, ÿê ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ. ßêùî äåðæàâó
äî ñåðåäèíè XIX ñò. ìîæíà âèçíà÷àòè ÿê ïîëіòè÷íó îðãàíіçàöіþ
ïàíіâíîãî êëàñó, òî ñó÷àñíà äåðæàâà – öå ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ
âñüîãî ñóñïіëüñòâà. Äåðæàâà ñòàє íå ïðîñòî âëàäîþ, ùî ñïèðàєòüñÿ íà ïðèìóñ, à öіëіñíîþ îðãàíіçàöієþ ñóñïіëüñòâà. Âîíà
âèðàæàє і îõîðîíÿє іíäèâіäóàëüíі, ãðóïîâі і ñóñïіëüíі іíòåðåñè,
çàáåçïå÷óє îðãàíіçîâàíіñòü ó êðàїíі íà îñíîâі åêîíîìі÷íèõ і äóõîâíèõ ÷èííèêіâ, ðåàëіçóє ãîëîâíå, ùî íàäàє ëþäÿì öèâіëіçàöіÿ, – íàðîäîâëàääÿ, åêîíîìі÷íó ñâîáîäó, ñâîáîäó îñîáè.
Ùîá ðîçêðèòè ïîíÿòòÿ äåðæàâè, íåîáõіäíî ïðîíèêíóòè äî її
ñóòíîñòі. Ñóòíіñòü äåðæàâè – öå âíóòðіøíіé çìіñò її äіÿëüíîñòі,
ÿêèé âèðàæàє єäíіñòü çàãàëüíîñîöіàëüíèõ і âóçüêîñòàíîâèõ (ãðóïîâèõ) іíòåðåñіâ ãðîìàäÿí. Áóäü-ÿêà äåðæàâà âèêîíóє é çàãàëüíîñîöіàëüíі çàâäàííÿ («ñïіëüíі ñïðàâè»), áåç ÿêèõ íå ìîæå ôóíêöіîíóâàòè æîäíå ñóñïіëüñòâî (áóäіâíèöòâî øëÿõіâ, áîðîòüáà ç åïіäåìіÿìè, çëî÷èííіñòþ, çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ìèðó òà іíøі).
Âèîêðåìèòè çàãàëüíå âèçíà÷åííÿ äåðæàâè, ÿêå á âіäáèâàëî
âñі áåç âèíÿòêó îçíàêè і âëàñòèâîñòі, õàðàêòåðíі äëÿ êîæíîãî
ç її ïåðіîäіâ ó ìèíóëîìó, ñó÷àñíîìó і ìàéáóòíüîìó, íåìîæëèâî. Âîäíî÷àñ áóäü-ÿêà äåðæàâà ìàє íàáіð òàêèõ óíіâåðñàëüíèõ
îçíàê, ùî âèÿâëÿþòüñÿ íà âñіõ åòàïàõ її ðîçâèòêó.
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Ознаки держави
Територія, яка визначається державним кордоном (суходіл, внутрішні моря, ріки, зовнішні моря і територіальні води, повітряний простір, диппредставництва, морські та повітряні судна, літаки та ін.)

Суверенітет держави (державна вла да єдина в межах
своєї території, не за лежить від інших влад усередині
суспільства і має неза лежність і рівноправність у вирішенні питань зовнішньої політики)

Апарат публічної вла ди (вла да має політичний характер, не співпа дає з поглядами населення країни, проте
виступає від його імені, скла дається з органів вла ди, у
тому числі й апарату примусу)

Правова система (держава встановлює загальнообов’язкові для всього населення правила поведінки і закріплює їх у нормах права)

Податкова система (держава має монопольне право на
збір податків з населення та на формування державного бюд жету)

Символи держави (зовнішні атрибу ти, за якими державу ідентифікують як суверенну в системі внутрішніх і
міжнародних відносин)

Öåé ïåðåëіê îçíàê äåðæàâè íå є âè÷åðïíèì. Êðіì âèùåçãàäàíèõ, іíîäі âèäіëÿþòü:
 îá’єäíàííÿ íàñåëåííÿ çà òåðèòîðіàëüíîþ îçíàêîþ ÷åðåç
ãðîìàäÿíñòâî;
 íàÿâíіñòü ôіíàíñîâîї ñèñòåìè òà ãðîøîâîї îäèíèöі;
 іñíóâàííÿ çàêîíîäàâ÷î çàêðіïëåíîї äåðæàâíîї ìîâè òîùî.
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Норма закону

Äåðæàâà – ñóâåðåííà ïîëіòèêî-òåðèòîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ ñóñïіëüñòâà, ùî âîëîäіє âëàäîþ, ÿêà çäіéñíþєòüñÿ
äåðæàâíèì àïàðàòîì íà îñíîâі ïðàâîâèõ íîðì, ùî çàáåçïå÷óþòü çàõèñò і óçãîäæåííÿ ñóñïіëüíèõ, ãðóïîâèõ,
іíäèâіäóàëüíèõ іíòåðåñіâ ç îïîðîþ, ó ðàçі ïîòðåáè, íà
ëåãàëüíèé ïðèìóñ.
Для допитливих (деякі з філософських поглядів на поняття)

Англійський філософ XVII ст. Томас Гоббс порівняв
державу зі своєрідним звіром (Левіафаном), що
підкорив собі всі існуючі струк тури.

Німецький філософ XVIIІ ст. Йоганн Фіхте визнавав
державу як найповніше здійснення людського «Я»,
вищий емпіричний прояв людської особистості.

Німецький філософ XІХ ст. Артур Шопенгауер писав,
що «держава – не що інше, як намордник для приборкання... тварини, яка називається людиною, та
на дання їй частково травоїдного харак теру».

Представник німецької класичної філософії XІХ ст.
Георг Гегель убачав у державі найдосконаліше
втілення світової ідеї з притаманним їй саморозквітом. «Держава – це дійсність моральної ідеї,
моральний дух, як явна, сама по собі ясна субстанційна воля, яка мислить і знає себе, і виконує те,
що вона знає, оскільки вона це знає».

2. Функції держави: понят тя і види
Норма закону

Ôóíêöії äåðæàâè – öå îñíîâíі íàïðÿìè її äіÿëüíîñòі
íà ïåâíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó. Ó ôóíêöіÿõ äåðæàâè âèðàæàєòüñÿ її ñóòíіñòü òà ïðèçíà÷åííÿ.
24

Gavrysh_96_09_Pravoznav_akadem_10ukr.indd 24

21.07.2010 14:45:38

Основи теорії держави

Êîíêðåòíі ôóíêöії äåðæàâè, à їõ äîñèòü áàãàòî, äîöіëüíî
ðîçãëÿäàòè ÷åðåç їõ êëàñèôіêàöіþ íà âèäè.
Çàãàëîì ôóíêöії äåðæàâè ìîæíà ïîäіëèòè íà òàêі ãðóïè.
Çà ñîöіàëüíîþ çíà÷óùіñòþ – îñíîâíі òà íåîñíîâíі. Îñíîâíі
ôóíêöії – íàéçàãàëüíіøі òà íàéâàæëèâіøі êîìïëåêñíі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè ùîäî çäіéñíåííÿ ñòðàòåãі÷íèõ çàâäàíü
і öіëåé, ùî ñòîÿòü ïåðåä íåþ â êîíêðåòíèé іñòîðè÷íèé ïåðіîä.
Äî íèõ âіäíîñÿòü ôóíêöії: îáîðîíè, ïіäòðèìàííÿ çîâíіøíіõ
âіäíîñèí, îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó, ðåãóëþâàííÿ åêîíîìіêè, çàáåçïå÷åííÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè, ïіäòðèìàííÿ і ðîçâèòîê êóëüòóðè, çàáåçïå÷åííÿ îñâіòè íàñåëåííÿ òà іí.
Íåîñíîâíі ôóíêöії – íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè çі çäіéñíåííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü ó äðóãîðÿäíèõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ. Äî íèõ íàëåæàòü: óïðàâëіííÿ ïåðñîíàëîì, ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íå çàáåçïå÷åííÿ òà óïðàâëіííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì, çáèðàííÿ і ðîçïîâñþäæåííÿ íåîáõіäíîї äëÿ óïðàâëіííÿ
іíôîðìàöії òîùî.
Çàëåæíî âіä òåðèòîðіàëüíîї ñïðÿìîâàíîñòі – âíóòðіøíі
òà çîâíіøíі. Âíóòðіøíі ôóíêöії – òàêі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі
äåðæàâè, ó ÿêèõ êîíêðåòèçóєòüñÿ âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà ñòîñîâíî åêîíîìі÷íèõ, іäåîëîãі÷íèõ, åêîëîãі÷íèõ, êóëüòóðíèõ òà іíøèõ àñïåêòіâ æèòòÿ ñóñïіëüñòâà. Äî òàêèõ âіäíîñÿòü ôóíêöії:
ðåãóëþâàííÿ åêîíîìіêè, ïіäòðèìàííÿ òà ðîçâèòêó êóëüòóðè,
îõîðîíè òà çàõèñòó âñіõ ôîðì âëàñíîñòі, ñîöіàëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ, ãàðàíòóâàííÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè, îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó òà іí.
Çîâíіøíі ôóíêöії – îñíîâíі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè çà
її ìåæàìè ó âçàєìîâіäíîñèíàõ ç іíøèìè äåðæàâàìè, ñâіòîâèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàíіçàöіÿìè і ñâіòîâèì ñïіâòîâàðèñòâîì ó
öіëîìó. Ôóíêöіÿìè є: îðãàíіçàöіÿ ñïіâðîáіòíèöòâà ç іíøèìè
ñóá’єêòàìè ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí, çàõèñò äåðæàâíîãî ñóâåðåíіòåòó, ïіäòðèìêà ìèðó â ðåãіîíі, êóëüòóðíèé òà îñâіòíіé
îáìіí òîùî.
Çà ÷àñîì çäіéñíåííÿ – ïîñòіéíі òà òèì÷àñîâі. Ïîñòіéíі ôóíêöії – íàïðÿìêè äіÿëüíîñòі äåðæàâè, ùî çäіéñíþþòüñÿ íà âñіõ
åòàïàõ її ðîçâèòêó. Áіëüøіñòü çäіéñíþâàíèõ äåðæàâîþ ôóíêöіé
є ïîñòіéíèìè. Òèì÷àñîâі ôóíêöії – íàïðÿìêè äіÿëüíîñòі äåðæàâè, ùî îáóìîâëåíі êîíêðåòíèì åòàïîì іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó
ñóñïіëüñòâà. Ïðèêëàäîì òèì÷àñîâèõ ìîæóòü áóòè ôóíêöії ñòàáіëіçàöії åêîíîìіêè â ïåðåõіäíèé ïåðіîä, ïîäîëàííÿ íàñëіäêіâ
àâàðії íà ×ÀÅÑ ÷è ïîâåíі íà ïåâíіé òåðèòîðії Óêðàїíè.
Çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ – ãóìàíіòàðíі, åêîíîìі÷íі
òà ïîëіòè÷íі. Ãóìàíіòàðíі ôóíêöії – çàáåçïå÷åííÿ, îõîðîíà òà
çàõèñò îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè; îõîðîíà ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà; îõîðîíà і âіäíîâëåííÿ çäîðîâ’ÿ; ñîöіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ;
îñâіòà; âèõîâàííÿ; ðîçâèòîê êóëüòóðè òîùî. Ó ìіæíàðîäíіé
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ñôåðі – öå ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíîìó çàáåçïå÷åííі òà çàõèñòі
ïðàâ ëþäèíè; äîïîìîãà íàñåëåííþ іíøèõ êðàїí (ó ðàçі
ñòèõіéíîãî ëèõà, êðèçîâèõ ñèòóàöіé òîùî); ó÷àñòü ó çàõèñòі
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà (åêîëîãі÷íà ôóíêöіÿ); ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíîìó êóëüòóðíîìó ñïіâðîáіòíèöòâі.
Åêîíîìі÷íі ôóíêöії – ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà íà îñíîâі ðіâíîïðàâíîãî âèçíàííÿ і çàõèñòó ðіçíèõ
ôîðì âëàñíîñòі íà çàñîáè âèðîáíèöòâà; ïðîãðàìóâàííÿ òà îðãàíіçàöіÿ âèðîáíèöòâà íà äåðæàâíèõ ïіäïðèєìñòâàõ, ðîçïîðÿäæåííÿ îá’єêòàìè äåðæàâíîї âëàñíîñòі; îðãàíіçàöіÿ òà ñòèìóëþâàííÿ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü. Ó ìіæíàðîäíіé ñôåðі – öå
ó÷àñòü ó ñòâîðåííі ñâіòîâîї åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè íà îñíîâі
ìіæíàðîäíîãî ðîçïîäіëó òà іíòåãðàöії âèðîáíèöòâà і ïðàöі;
ó÷àñòü ó ðîçâ’ÿçàííі ãîñïîäàðñüêèõ òà íàóêîâèõ ïðîáëåì (åíåðãåòè÷íîї, âèêîðèñòàííÿ Ñâіòîâîãî îêåàíó, äîñëіäæåíü é îñâîєííÿ êîñìîñó òîùî).
Ïîëіòè÷íі ôóíêöії – ñòâîðåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ óìîâ, іíñòèòóòіâ äëÿ âіëüíîãî âèÿâëåííÿ і âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ ðіçíèõ
ñîöіàëüíèõ ãðóï ñóñïіëüñòâà, çîêðåìà äëÿ äіÿëüíîñòі ðіçíîìàíіòíèõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé òà іíøèõ ãðîìàäñüêèõ îá’єäíàíü;
çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ çáåðåæåííÿ і ðîçâèòêó íàöіîíàëüíîї
ñàìîáóòíîñòі êîðіííîї òà іíøèõ íàöіé, ùî ïðîæèâàþòü íà òåðèòîðії äåðæàâè; îõîðîíà і çàõèñò äåðæàâíî-êîíñòèòóöіéíîãî
ëàäó, çàêîííîñòі òà ïðàâîïîðÿäêó. Ó ìіæíàðîäíіé ñôåðі äî
ïîëіòè÷íèõ ôóíêöіé íàëåæèòü îðãàíіçàöіÿ, ïіäòðèìêà і ðîçâèòîê ìіæäåðæàâíèõ äîãîâіðíèõ âіäíîñèí íà îñíîâі çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèïіâ ìіæíàðîäíîãî ïðàâà; ó÷àñòü ó çàáåçïå÷åííі íåíàñèëüíèöüêîãî ìèðó â óñіõ ðåãіîíàõ ïëàíåòè.

За часом
здійснення:
 постійні
 тимчасові

За лежно від
територіальної спрямованості:
 внутрішні
 зовнішні

За сферами
суспільного
жит тя:
 гуманітарні
 економічні
 політичні
 культурні
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3. Органи держави: понят тя, ознаки, види
Êîæåí äåðæàâíèé îðãàí – öå ñòðóêòóðíà ëàíêà, âіäíîñíî
ñàìîñòіéíà ÷àñòèíà äåðæàâíîãî àïàðàòó.
Äåðæàâíèé îðãàí õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè îçíàêàìè:
 çäіéñíþє âіä іìåíі äåðæàâè ïåðåäáà÷åíі çàêîíîì ôóíêöії
ó âіäïîâіäíіé ñôåðі äіÿëüíîñòі;
 âîëîäіє âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè;
 ìàє âіäïîâіäíó êîìïåòåíöіþ (ñóêóïíіñòü çàâäàíü, ôóíêöіé, ïîâíîâàæåíü);
 õàðàêòåðèçóєòüñÿ âіäïîâіäíîþ îðãàíіçàöіéíîþ ñòðóêòóðîþ;
 ôîðìóєòüñÿ â ïîðÿäêó, ÿêèé âñòàíîâëþєòüñÿ çàêîíîì;
 âèäàє îáîâ’ÿçêîâі äëÿ âèêîíàííÿ ïðèïèñè, ðåàëіçàöіÿ
ÿêèõ çàáåçïå÷óєòüñÿ ìîæëèâіñòþ çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñó.
Îðãàíè äåðæàâè ñêëàäàþòüñÿ ç äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ, òîáòî
îñіá, ÿêі íà ïðîôåñіéíіé îñíîâі âèêîíóþòü çàâäàííÿ òà ôóíêöії,
ïîêëàäåíі íà íèõ äåðæàâîþ çãіäíî ç ïîñàäîþ, ÿêó âîíè îáіéìàþòü, îäåðæóþòü çàðîáіòíó ïëàòó çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ.
Норма закону

Îðãàí äåðæàâè – öå îêðåìèé ñëóæáîâåöü (íàïðèêëàä,
Ïðåçèäåíò Óêðàїíè, Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè) ÷è ñòðóêòóðíî îôîðìëåíèé êîëåêòèâ äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ, íàäіëåíèé âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè, óòâîðåíèé íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ äëÿ âèêîíàííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü і ôóíêöіé äåðæàâè.
Äåðæàâíі îðãàíè ôîðìóþòüñÿ âñіì íàðîäîì, ïіäçâіòíі éîìó
òà íåñóòü âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä íèì. Ñòàòóñ, ïðàâà і îáîâ’ÿçêè, çàñàäè äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ ñëóæáîâöіâ âèçíà÷àþòüñÿ
Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó».
Класифікація державних органів
Çà ñïîñîáîì óòâîðåííÿ
Ті, що
призначаються

Виборні

Успадковані
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Çà òåðèòîðієþ, íà ÿêó ïîøèðþþòüñÿ їõíі ïîâíîâàæåííÿ
Місцеві
(локальні)

Загальні
(центральні)

Çà ñêëàäîì
Одноособові

Колегіальні

Çà õàðàêòåðîì і çìіñòîì ôóíêöіé

Законодавчі

Виконавчо<
розпорядчі

Судові

Контрольно<
наглядові

4. Понят тя і види влади.
Особливості державної влади
Âëàäà – ÿâèùå ñîöіàëüíå. Ñîöіàëüíà âëàäà ïðèñóòíÿ (õî÷à
é ó ïðèõîâàíіé ôîðìі) ñêðіçü, äå є óñòà ëåíі îá’єäíàííÿ ëþäåé:
ó ñіì’ї, âèðîáíè÷èõ êîëåêòèâàõ, äåðæàâі, òîáòî òàì, äå є ðåàëüíà ìîæëèâіñòü âïëèâàòè íà ïîâåäіíêó ëþäåé çà äîïîìîãîþ
áóäü-ÿêèõ çàñîáіâ.
Ó øèðîêîìó çíà÷åííі âëàäà – çàâæäè âîëüîâі âіäíîñèíè:
іíäèâіäà äî ñàìîãî ñåáå (âëàäà íàä ñîáîþ), ìіæ іíäèâіäàìè,
28
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ãðóïàìè, êëàñàìè â ñóñïіëüñòâі, ìіæ ãðîìàäÿíèíîì і äåðæàâîþ, ìіæ ïîñàäîâîþ îñîáîþ і ïіäëåãëèì, ìіæ äåðæàâàìè.
Îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè âëàäè є її ñóá’єêò, îá’єêò, çàñîáè (ðåñóðñè) і ïðîöåñ, ùî ïðèçâîäèòü äî ðóõó âñі її åëåìåíòè (ìåõàíіçì і
çàñîáè âçàєìîäії ñóá’єêòà і îá’єêòà). Âëàäà – çàâæäè äâîñòîðîííÿ
âçàєìîäіÿ ñóá’єêòà і îá’єêòà. Âëàäà íіêîëè íå є âіäíîñèíàìè ëèøå
îäíієї îñîáè (àáî îðãàíó), ÿêùî íå ìàòè íà óâàçі âëàäó ëþäèíè íàä
ñîáîþ. Âëàäà îçíà÷àє âіäíîñèíè çàëåæíîñòі ìіæ ëþäüìè: ç îäíîãî
áîêó, íàâ’ÿçóâàííÿ âîëі, ç іíøîãî – ïіäêîðåííÿ їé.
Íà âіäìіíó âіä ðàííіõ åêñïëóàòàòîðñüêèõ äåðæàâ, äå îá’єêò
óïðàâëіííÿ áóâ áåçïðàâíèì і çîáîâ’ÿçàíèì áåççàïåðå÷íî ïіäêîðÿòèñÿ ñóá’єêòó âëàäè, ó ñó÷àñíèõ äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâàõ
ÿêіñòü îá’єêòà ïîëіòè÷íîãî âîëîäàðþâàííÿ âèçíà÷àєòüñÿ íàñàìïåðåä éîãî ïîëіòè÷íîþ і ïðàâîâîþ êóëüòóðîþ.
Норма закону

Ñîöіàëüíà âëàäà – çäàòíіñòü òà ìîæëèâіñòü іíäèâіäà àáî êîëåêòèâó âïëèâàòè íà âîëþ, ïîâåäіíêó é äіÿëüíіñòü ëþäåé çà äîïîìîãîþ ðіçíîìàíіòíèõ çàñîáіâ (àâòîðèòåòó, ïåðåêîíàííÿ, íàñèëüñòâà, ïðèìóñó òîùî).
Êëàñèôіêàöіÿ ñîöіàëüíîї âëàäè:
 çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ – ïîëіòè÷íà, åêîíîìі÷íà,
ðåëіãіéíà òà іíøі;
 çà ñóá’єêòîì, íîñієì âëàäè, âëàäà ãëàâè äåðæàâè, êåðіâíèêà ïіäïðèєìñòâà, áàòüêіâ òà іí.;
 çà ìåòîäàìè òà çàñîáàìè ùîäî îðãàíіçàöії âëàäè – äåìîêðàòè÷íà, íåäåìîêðàòè÷íà.
Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä âèäіâ ñîöіàëüíîї âëàäè â êëàñèôіêàöії
çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ ïîñіäàє ïîëіòè÷íà âëàäà.
Норма закону

Ïîëіòè÷íà âëàäà – öå îñîáëèâèé âèä ñîöіàëüíîї âëàäè, çà äîïîìîãîþ ÿêîї ðåàëіçóþòüñÿ æèòòєâî âàæëèâі
іíòåðåñè âïëèâîâèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï.
Äåðæàâíà âëàäà є îñîáëèâèì ðіçíîâèäîì ñîöіàëüíîї âëàäè.
ßêùî â ïåðâіñíîìó ñóñïіëüñòâі ñîöіàëüíà âëàäà ìàëà ïóáëі÷íèé
(ñóñïіëüíèé) õàðàêòåð, òî â êëàñîâî-îðãàíіçîâàíîìó – ïîëіòè÷íèé.
Â àíàëіçі ïîëіòè÷íèõ ñèñòåì ñóñïіëüñòâà âëàäà ïîñіäàє òàêå ñàìå ìіñöå, ÿê ãðîøі â åêîíîìі÷íèõ ñèñòåìàõ: âîíà ìàє ìіöíі êîðåíі â ñóñïіëüíîìó і ïðèâàòíîìó æèòòі ãðîìàäÿí.
ßêå ñïіââіäíîøåííÿ ïîëіòè÷íîї òà äåðæàâíîї âëàäè?
Є äâі òî÷êè çîðó іç öüîãî ïèòàííÿ:
 ïîëіòè÷íà âëàäà і äåðæàâíà âëàäà – òîòîæíі ïîíÿòòÿ,
îñêіëüêè ïîëіòè÷íà âëàäà ïîõîäèòü âіä äåðæàâè і çäіéñíþєòüñÿ çà її ïðÿìîї àáî îïîñåðåäêîâàíîї ó÷àñòі;
29
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 ïîëіòè÷íà âëàäà і äåðæàâíà âëàäà – ïîíÿòòÿ íå òîòîæíі,
îäíàê áóäü-ÿêà äåðæàâíà âëàäà є ïîëіòè÷íîþ.
Äіéñíî, ïîëіòè÷íà âëàäà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç âëàäîþ
äåðæàâíîþ, çíàõîäèòü ó íіé ñâîє ïðîäîâæåííÿ. Äåðæàâíà âëàäà – ãîëîâíèé, òèïîâèé çàñіá çäіéñíåííÿ ïîëіòè÷íîї âëàäè.
Норма закону

Äåðæàâíà âëàäà – óïðàâëіííÿ ñóñïіëüñòâîì, ÿêå
çäіéñíþєòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâè â ìåæàõ їõíüîї êîìïåòåíöії.
Õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñòÿìè äåðæàâíîї âëàäè є:
 ïóáëі÷íіñòü – âèñòóïàє âіä іìåíі âñüîãî ñóñïіëüñòâà (íàðîäó), ìàє «ïóáëі÷íó» îñíîâó ñâîєї äіÿëüíîñòі (êàçåííå
ìàéíî, âëàñíі ïðèáóòêè, ïîäàòêè);
 âåðõîâåíñòâî – þðèäè÷íî óîñîáëþє çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâó
âîëþ âñüîãî ñóñïіëüñòâà, ìàє ó ñâîєìó ðîçïîðÿäæåííі
ìîíîïîëüíå ïðàâî âèäàâàòè çàêîíè і ñïèðàòèñÿ íà àïàðàò ïðèìóñó ÿê íà îäèí іç çàñîáіâ äîòðèìàííÿ çàêîíіâ òà
іíøèõ ïðàâîâèõ àêòіâ;
 óíіâåðñàëüíіñòü – ïîøèðþє âëàäíі ðіøåííÿ, ÿêі є çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñіõ êîëåêòèâíèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ
ñóá’єêòіâ, íà âñå ñóñïіëüñòâî;
 ñóâåðåííіñòü – âіääіëåíà âіä іíøèõ âèäіâ âëàäè óñåðåäèíі êðàїíè (âіä ïàðòіéíîї, öåðêîâíîї òà іí.). Âîíà íåçàëåæíà âіä íèõ і ìàє âèêëþ÷íå ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå ó
ñôåðі äåðæàâíèõ ñïðàâ;
 ëåãіòèìíіñòü – þðèäè÷íå îáґðóíòóâàííÿ і âèçíàííÿ íàðîäîì êðàїíè, à òàêîæ ñâіòîâîþ ñïіëüíîòîþ. Íàïðèêëàä,
ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè íàáóâàþòü ëåãіòèìíîñòі â ðåçóëüòàòі ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ, ïåðåäáà÷åíèõ і ðåãëàìåíòîâàíèõ
çàêîíîì. Íåëåãіòèìíà âëàäà ââàæàєòüñÿ óçóðïàòîðñüêîþ.
Óçóðïàöієþ є ïîðóøåííÿ ïðàâîâèõ ïðîöåäóð ïðè ïðîâåäåííі âèáîðіâ àáî їõ ôàëüñèôіêàöіÿ. Âèçíàííÿ çàêîííîñòі
ïîõîäæåííÿ і ñïîñîáó âñòàíîâëåííÿ âëàäè îçíà÷àє îäåðæàííÿ êðåäèòó äîâіðè ç áîêó íàðîäó, çãîäó íàðîäó ïіäêîðÿòèñÿ. Âèìîãà ëåãіòèìíîñòі âèíèêëà ÿê ðåàêöіÿ ïðîòè íàñèëüíèöüêîї çìіíè âëàäè â äåðæàâі, óñâіäîìëåííÿ
ñóñïіëüñòâîì ïåðåâàãè ïîðÿäêó і ñòàáіëüíîñòі íàä ïîðóøåííÿì çàãàëüíîâèçíàíèõ íîðì, çàõîïëåííÿì âëàäè
ñèëîþ.
Буква закону

Ñò. 5 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè. Íіõòî íå ìîæå óçóðïóâàòè äåðæàâíó âëàäó.
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5. Органи державної влади.
Загальна харак теристика органів законодавчої,
виконавчої та судової влади
Êîæíèé äåðæàâíèé îðãàí ÿê ÷àñòèíà öіëîãî є íîñієì äåðæàâíîї âëàäè. Òîìó ñàìå ïîíÿòòÿ «îðãàí äåðæàâíîї âëàäè»
ñëóæèòü ÿê äëÿ âèäіëåííÿ â ìåõàíіçìі äåðæàâè ãðóïè ïåðâèííèõ îðãàíіâ, òàê і äëÿ õàðàêòåðèñòèêè êîæíîãî îêðåìîãî îðãàíó äåðæàâè, ÷àñòèíè öüîãî ìåõàíіçìó.
Ç ïèòàííÿì îðãàíіçàöії òà äіÿëüíîñòі äåðæàâíîãî àïàðàòó
òіñíî ïîâ’ÿçàíà òåîðіÿ ðîçïîäіëó âëàä. Àíãëіéñüêèé ôіëîñîô
Äæ. Ëîêê ïåðøèì çàïðîïîíóâàâ öþ òåîðіþ. Âіí çàçíà÷àâ, ùî
ïîòðіáíî ðîçðіçíÿòè òðè âëàäè – çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó і ñîþçíó (ôåäåðàòèâíó). Ñóäîâà âëàäà, çà Äæ. Ëîêêîì, ïîãëèíàєòüñÿ âèêîíàâ÷îþ. Óñі òðè âëàäè ìàëè áóòè ðîçäіëåíі, à öå
îçíà÷àëî, ùî êîæíà ç íèõ ïîâèííà çäіéñíþâàòèñÿ îêðåìèì
äåðæàâíèì îðãàíîì. Ôðàíöóçüêèé ìèñëèòåëü ÕVІІІ ñò.
Ø. Ìîíòåñê’є ðîçâèíóâ іäåї, ñôîðìóëüîâàíі Äæ. Ëîêêîì.
Для допитливих (з історії понят тя)
З історії розвитку української конституційної думки, а саме про
розподіл державної вла ди.
Проаналізувавши текст Розділу VI Конституції Пилипа Орлика,
прийнятої 5 квітня 1710 р. на козацькій раді у м. Бендерах, розуміємо,
що Пилип Орлик пропонує проводити державне управління, розмежувавши повнова ження і об’єднавши всі гілки вла ди в єдиний державний механізм: «Якщо в неза лежних державах дотримуються похвального і корисного для публічної рівноваги порядку, а саме – і під
час війни, і в умовах миру збирати приватні й публічні ра ди, обмірковуючи спільне благо батьківщини, на яких і неза лежні володарі у присутності його величності не відмовлялися підкорити свою думку
спільному рішенню урядовців і радників, то чому ж вільній нації не
дотримуватися такого ж прекрасного порядку?» Далі слідує, що першість у країні на лежить Генеральній старшині, якій підпорядковуються полковники, що за харак тером обов’язків прирівнюються до радників. Щодо законодавчого органу, то від кожного полку повинно
бу ти обрано декілька знатних ветеранів «досвідчених і вельми заслужених мужів, що повинні були скла дати публічну ра ду».
Ясновельможний гетьман (так називає Пилип Орлик у Конституції
гетьмана України) за Конституцією прирівнюється до президента в
республіці з президентською формою правління. Взаємовідносини в
державному механізмі визначаються так: «Генеральній старшині,
полковникам і генеральним радникам на лежить давати пора ди
теперішньому ясновельможному гетьману та його наступникам про
цілісність батьківщини, про її загальне благо і про всі публічні
справи».
За Конституцією УHР (Статут про державний устрій, права і вільності УHР), що була ухва лена Українською Центральною Ра дою
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29 квітня 1918 р., а зокрема в статті 22, читаємо: «Державна вла да в
Українській Народній Республіці походить від народу. Здійснюється
вона за принципом розподілу вла ди на законодавчу, виконавчу і
судову. Верховним органом вла ди в республіці є Всенародні збори,
що безпосередньо здійснюють вищу законодавчу вла ду. Вони ж формують органи виконавчої і судової вла ди. Вища виконавча вла да
на лежить Раді Народних Міністрів. Арбітром посеред цих двох влад є
Генеральний Суд УHР». Стат тя 63 закріплює неза лежність судової
вла ди: «Судових рішень не можуть змінити ні законодавчі, ні
адміністративні органи вла ди».
Сьогодні ідея розподілу влад зна ходить своє відобра ження в конституціях майже всіх країн світу. Україна не є винятком. У Конституції
України зазначено: державна вла да на лежить народові, оскільки він є
носієм суверенітету і єдиним джерелом вла ди в Україні, яку він здійснює безпосередньо, а також через органи державної вла ди і місцевого самоврядування.
Буква закону

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
Ñò. 5. Íîñієì ñóâåðåíіòåòó і єäèíèì äæåðåëîì âëàäè
â Óêðàїíі є íàðîä. Íàðîä çäіéñíþє âëàäó áåçïîñåðåäíüî
і ÷åðåç îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðàâî âèçíà÷àòè і çìіíþâàòè êîíñòèòóöіéíèé ëàä â Óêðàїíі íàëåæèòü âèêëþ÷íî íàðîäîâі і
íå ìîæå áóòè óçóðïîâàíå äåðæàâîþ, її îðãàíàìè àáî ïîñàäîâèìè îñîáàìè.
Ñò. 6. Äåðæàâíà âëàäà â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ íà çàñàäàõ ïîäіëó íà çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà ñóäîâó.
Ñò. 69. Íàðîäíå âîëåâèÿâëåííÿ çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç âèáîðè, ðåôåðåíäóì òà іíøі ôîðìè áåçïîñåðåäíüîї äåìîêðàòії.
Îñêіëüêè äåðæàâà íàñàìïåðåä çäіéñíþє çàêîíîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷ó і ñóäîâó ôóíêöії, òî â ñèñòåìі її îðãàíіâ
ïåðåäóñіì ñëіä ðîçðіçíÿòè çàêîíîäàâ÷і, âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷і
òà ñóäîâі îðãàíè.
Норма закону

Îðãàíè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè – öå äåðæàâíі îðãàíè, äіÿëüíіñòü ÿêèõ ïîëÿãàє â ïðèéíÿòòі, çìіíі àáî ñêàñóâàííі çàêîíіâ.
Ó ñó÷àñíèõ äåðæàâàõ çàêîíîäàâ÷à âëàäà ìàє ïðåäñòàâíèöüêèé õàðàêòåð, òîáòî ñêëàä çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó ôîðìóєòüñÿ øëÿõîì âèáîðіâ. Òàêèì ÷èíîì íàðîä ïåðåäàє âëàäó ñâîїì
ïðåäñòàâíèêàì. Çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì є ïàðëàìåíò (âіä ôðàíö. parler – ãîâîðèòè). Ó ðіçíèõ êðà32
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їíàõ âіí ìàє ðіçíîìàíіòíі íàçâè – Ðàäà, Ñåéì, Ñåíàò, Ñêóïùèíà, Äóìà, Çáîðè, Äèâàí, Ìàäæëіñ, Êîíãðåñ, Êíåñåò, Êîðòåñè,
Àëüòèíã, Ñòîðòèíã òîùî.
Ïàðëàìåíò ìîæå áóòè îäíîïàëàòíèì àáî äâîïàëàòíèì.
Îäíîïà ëàòíі ïàðëàìåíòè, ÿê ïðàâèëî, ñòâîðþþòüñÿ â ïðîñòèõ
çà ôîðìîþ óñòðîþ äåðæàâàõ (íàïðèêëàä, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè). Äâîïàëàòíі ïàðëàìåíòè (áіêàìåðàëіçì) іñíóþòü ó ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâàõ (íàïðèêëàä, ó Ðîñії Ôåäåðàëüíі çáîðè ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ïà ëàò – Ðà äè Ôåäåðàöії òà Äåðæàâíîї äóìè).
Àëå áóâàþòü âèíÿòêè. Â óíіòàðíіé Ïîëüùі Íàöіîíàëüíà
Àñàìáëåÿ ñêëàäàєòüñÿ ç Ñåéìó òà Ñåíàòó.
Îñíîâíà ôóíêöіÿ ïàðëàìåíòó – çàêîíîòâîð÷à äіÿëüíіñòü,
àëå, îêðіì íåї, çàêîíîäàâ÷èé îðãàí ìàє é ðÿä іíøèõ:
 ïðåäñòàâíèöüêó;
 çàñíîâíèöüêó (óñòàíîâ÷ó);
 êîíòðîëüíó (êîíòðîëü çà ðîáîòîþ óðÿäó, іíøèõ ïîñàäîâöіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè) òà іíøі.
Норма закону

Îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè – öå äåðæàâíі îðãàíè, ÿêі
çäіéñíþþòü âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷ó äіÿëüíіñòü íà ïіäñòàâі çàêîíіâ òà іíøèõ àêòіâ çàêîíîäàâ÷îї âëàäè.
Îçíàêè îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè:
 ôîðìóþòüñÿ øëÿõîì ïðèçíà÷åííÿ;
 ïðàêòè÷íî ðåàëіçóþòü öіëі òà çàâäàííÿ âíóòðіøíüîї і çîâíіøíüîї ïîëіòèêè, ñôîðìóëüîâàíі ïàðëàìåíòîì;
 ïіäêîíòðîëüíі ïðåäñòàâíèöüêіé âëàäі.
Система органів виконавчої влади

Вищі (уряд, а в деяких
країнах уряд і президент)

Центральні (міністерства,
відомства, департаменти)

Місцеві (місцеві державні
адміністрації)
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Норма закону

Îðãàíè ñóäîâîї âëàäè – öå ñèñòåìà äåðæàâíèõ îðãàíіâ, ÿêі çäіéñíþþòü ïðàâîñóääÿ.
Îñíîâíі ôóíêöії ñóäîâîї âëàäè:
 îõîðîííà (îõîðîíà ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà);
 ôóíêöіÿ ïðàâîñóääÿ (çàõèñò, âіäíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ);
 êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâà (ñòðèìóâàííÿ äâîõ іíøèõ ãіëîê âëàäè â ðàìêàõ ïðàâà øëÿõîì çäіéñíåííÿ ñóäîâîãî êîíòðîëþ).
Äî ñèñòåìè ñóäîâèõ îðãàíіâ íà ëåæàòü êîíñòèòóöіéíèé ñóä
òà ñóäè çàãàëüíîї þðèñäèêöії.
Ó íàø ÷àñ òåîðіÿ ïîäіëó âëàäè є âàæëèâèì ÷èííèêîì óïðîâàäæåííÿ іíñòèòóòó äåìîêðàòії, çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä ãðîìàäÿí,
ôîðìóâàííÿ ïðàâîâîї äåðæàâè òà ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñïіëüñòâà.
Запитання та зав дання

I. Виконайте тестові завдання.
1. Яке понят тя не є ознакою держави?

À. Òåðèòîðіÿ.
Á. Êîðäîí.
Â. Ñèñòåìà ïîäàòêіâ.
Ã. Ñèñòåìà ïðàâîâèõ íîðì.
2. Суверенна політико<територіальна організація суспільства, що володіє вла дою, яка здійснюється державним
апаратом на основі правових норм, – це
.
À. Àïàðàò äåðæàâè.
Á. Ñóñïіëüíå îá’єäíàííÿ.
Â. Ìåõàíіçì äåðæàâè.
Ã. Äåðæàâà.
3. Назвіть критерій класифікації функцій держави відповідно до якого видами функцій є: гуманітарні, політичні, економічні.
À. Çà ñîöіàëüíîþ çíà÷óùіñòþ.
Á. Çà ÷àñîì çäіéñíåííÿ.
Â. Çà òåðèòîðіàëüíîþ ñïðÿìîâàíіñòþ.
Ã. Çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ.
4. Яке понят тя вира жає сутність держави?
À. Äåðæàâíèé àïàðàò.
Á. Ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè.
Â. Ôóíêöії äåðæàâè.
Ã. Ôîðìà ïðàâëіííÿ.
5. Назвіть підставу, за якою формується персональний
склад Верховної Ра ди України.
À. Îòðèìàííÿ ïîñàäè â ñïàäîê.
34
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Á. Ïðèçíà÷åííÿ.
Â. Âèáîðè.
Ã. Âõîäæåííÿ äî ñêëàäó çà ïîñàäîþ.
6. Яка особливість державної вла ди харак теризується юридичним обґрунтуванням, визнанням народом країни, а
також світовою спільнотою?

À. Âåðõîâåíñòâî.
Á. Ëåãіòèìíіñòü.
Â. Ïóáëі÷íіñòü.
Ã. Ñóâåðåííіñòü.
II. Порівняйте поняття.

À. Ñîöіàëüíà âëàäà – äåðæàâíà âëàäà.
Á. Îðãàíè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè – îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè.
Â. Âíóòðіøíі – çîâíіøíі ôóíêöії äåðæàâè.
III. Розгляньте малюнки**.
1. Україна

2. Росія

3. Польща

4. США

5. Іспанія

6. Ізраїль

7. Норвегія

8. Узбекистан

9. Болгарія

10. Велика
Британія

11. Казахстан

12. Сербія

Êîðèñòóþ÷èñü äîäàòêîâîþ ëіòåðàòóðîþ, óñòàíîâіòü
âіäïîâіäíіñòü ìіæ êðàїíàìè òà íàçâàìè ïàðëàìåíòñüêèõ
óñòàíîâ. 1.
, 2.
, 3.
, 4.
, 5.
, 6.
,
7.
, 8.
, 9.
, 10.
, 11.
, 12.
.
À. Ïàðëàìåíò (Ïà ëàòà îáùèí òà Ïàëàòà ëîðäіâ).
Á. Ñêóïùèíà.
Â. Êíåñåò.
35
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Ã. Âåëèêі Íàðîäíі çáîðè.
Ґ. Êîíãðåñ (Ïà ëàòà ïðåäñòàâíèêіâ òà Ñåíàò).
Ä. Ôåäåðàëüíі çáîðè (Ðàäà Ôåäåðàöії òà Äåðæàâíà äóìà).
Å. Âåðõîâíà Ðàäà.
Є. Ñòîðòèíã.
Æ. Âåðõîâíèé Êåíãåñ (Ñåíàò і Ìàæëіñ).
Ç. Íàöіîíàëüíà Àñàìáëåÿ (Ñåéì òà Ñåíàò).
È. Ãåíåðàëüíі Êîðòåñè (Êîíãðåñ äåïóòàòіâ òà Ñåíàò).
І. Îëіé Ìàæëіñ.
IV. Підберіть прик ла ди державних органів (зі світової практики) за способом утворення (виборні; ті, що призначаються; успадковані).

§ 3. Äåðæàâíèé ëàä
З «Книги буття українського народу» М. Костомарова:
 «Не пропала вона (Україна), бо вона знати не хотіла ні царя, ні
панів, а хоч і був цар, та чужий, і хоч були пани, та чужі; а істий
українець... повинен любити і пам’ятати єдиного Бога Ісуса
Христа, царя і пана над небом і землею. Так воно було, так і тепер зосталось…
Бо голос України не затих. І встане Україна зі своєї могили,
і знову озветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик її,
і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича,
ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні холопа».
Проблемне питання

 Який державний лад, на думку автора, повинен запанувати у
відродженій Україні?

1. Поняття і загальна характеристика
державного ладу
Ôóíêöії äåðæàâè і ïðàâà áàãàòîãðàííі, їõíі ñòðóêòóðè
ñêëàäíі. Îçíàêè äåðæàâè, ùî âèíèêëè â ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî
ðîçâèòêó, óòіëèëèñÿ â ñïåöèôі÷íèé äåðæàâíèé ëàä.
Äåðæàâíèé ëàä – ñêëàäíå ïîíÿòòÿ, ùî õàðàêòåðèçóє äåðæàâó çà òðüîìà àñïåêòàìè, à ñàìå: ôîðìîþ ïðàâëіííÿ, ôîðìîþ òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ òà ïîëіòè÷íèì ðåæèìîì.
Норма закону

Äåðæàâíèé ëàä – öå óñòðіé êðàїíè, ùî âèðàæàєòüñÿ
ó õàðàêòåðі ïîëіòè÷íèõ âçàєìèí ìіæ ëþäüìè, ìіæ ëþäüìè і äåðæàâîþ â ïðîöåñі óïðàâëіííÿ (ïîëіòè÷íèé ðåæèì);
36
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ó ñïîñîáàõ îðãàíіçàöії âèùèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè
(ôîðìà ïðàâëіííÿ) і â àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîìó
ðîçïîäіëі äåðæàâè (ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ).
Форма
територіального
устрою

Форма
правління

Форма
політичного
режиму

Державний
лад

Äåðæàâíèé ëàä çàâæäè ìàє âіäïîâіäíå ïðàâîâå çàêðіïëåííÿ. Óñі éîãî ñêëàäîâі åëåìåíòè ôіêñóþòüñÿ â êîíñòèòóöії, çàêîííèõ і ïіäçàêîííèõ àêòàõ.

2. Види і загальна характеристика форм
правління
Норма закону

Ôîðìà ïðàâëіííÿ – ñïîñіá îðãàíіçàöії âåðõîâíîї äåðæàâíîї âëàäè, ïîðÿäîê її óòâîðåííÿ òà äіÿëüíîñòі, êîìïåòåíöіÿ òà âçàєìîçâ’ÿçîê îðãàíіâ, à òàêîæ âçàєìîâіäíîñèíè ç íàñåëåííÿì äåðæàâè.
Îñíîâíèìè ôîðìàìè ïðàâëіííÿ є ìîíàðõіÿ òà ðåñïóáëіêà.
Форма
правління

Монархія

Республіка

Необмежена (абсолютна)

Обмежена

Парламентська (конституційна)

Дуалістична

Президентська

Змішана

Парламентська

Представницька
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Норма закону

Ìîíàðõіÿ – öå ôîðìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї äåðæàâíà
âëàäà ïîâíіñòþ àáî ÷àñòêîâî çîñåðåäæóєòüñÿ â ðóêàõ
îäíîîñіáíîãî ãëàâè äåðæàâè і ïåðåäàєòüñÿ ó ñïàäîê.
Ìîíàðõі÷íà âëàäà ìàє ïåâíі îñîáëèâîñòі:
 áåçñòðîêîâіñòü;
 ñïàäêîâіñòü;
 íåïіäïîðÿäêîâàíіñòü âëàäè ìîíàðõà áóäü-ÿêèì іíøèì
ñóá’єêòàì.
Ìîíàðõàìè â ðіçíèõ íàðîäіâ áóëè êíÿçі, êîðîëі, öàðі, іìïåðàòîðè, ñóëòàíè, õàíè, êàãàíè, øàõè, ïðàâèòåëі і ò.ä.
Âіäîìі òàêі ôîðìè ìîíàðõії, ÿê íåîáìåæåíà òà îáìåæåíà.
Норма закону

Íåîáìåæåíà (àáñîëþòíà) ìîíàðõіÿ – öå ôîðìà
ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї âåðõîâíà âëàäà â äåðæàâі çîñåðåäæåíà
â ðóêàõ îäíîîñіáíîãî ãëàâè äåðæàâè (ìîíàðõà).
Öåé âèä ìîíàðõії õàðàêòåðèçóєòüñÿ âіäñóòíіñòþ áóäü-ÿêèõ
ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàíіâ, ïîâíèì áåçïðàâ’ÿì íàðîäó, çîñåðåäæåííÿì âñієї ïîâíîòè âëàäè â ðóêàõ ìîíàðõà. Ïðèêëàäàìè
àáñîëþòíîї ìîíàðõії ìîæóòü áóòè â íàø ÷àñ Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ,
Îìàí, Êàòàð òîùî.
Королівство Саудівська
Аравія
Правлячий монарх – король
і прем’єр-міністр Абдала
ібн Абдель Азіз
аль-Сауд.

Держава
Катар
Правлячий
монарх – емір
Держави Катар
шейх Хамад бен
Халіфа аль Тані.

Султанат Оман.
Правлячий монарх – султан
Оману і підлеглих територій
Кабус бен Сайд аль-Саід.

Об’єднані
Арабські
Емірати
Усі емірати – абсолютні монархії, тільки
Абу-Дабі наближений
до конституційної монархії.
Президент – шейх Заід (ІІ)
бен Султан аль-Нахайян,
правитель Абу-Дабі.
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Â Îá’єäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åìіðàòàõ äіє ñâîєðіäíèé ìåõàíіçì
âèáîðó «ñòàðøîãî ìîíàðõà», ÿêèé, ïî ñóòі, і є ìîíàðõîì ÎÀÅ.
Éîãî îáèðàþòü ç ìîíàðõіâ-êíÿçіâ òåðìіíîì íà äâà ðîêè. Ñàìå
òîìó äåÿêі íàóêîâöі âèäіëÿþòü іíøèé ïіäâèä ìîíàðõії – âèáîðíó ìîíàðõіþ.
Норма закону

Îáìåæåíà ìîíàðõіÿ – öå ôîðìà ïðàâëіííÿ, ó ÿêіé âëàäà ìîíàðõà îáìåæåíà êîíñòèòóöієþ, ÿêà ïðèéìàєòüñÿ
ïàðëàìåíòîì, ó ñôåðі çàêîíîäàâñòâà òà êîíòðîëþ íàä
äіÿëüíіñòþ óðÿäó.
Çà îáìåæåíîї ìîíàðõії çàêîíîäàâ÷à âëàäà íàëåæèòü ïàðëàìåíòó, âèêîíàâ÷à – ìîíàðõó (÷è êàáіíåòó ìіíіñòðіâ), ñóäîâà –
ñóäàì, ÿêі îáèðàþòüñÿ ÷è ïðèçíà÷àþòüñÿ.
Çà ïàðëàìåíòñüêîї (êîíñòèòóöіéíîї) ìîíàðõії – âëàäà ìîíàðõà îáìåæóєòüñÿ ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì, öå çàêðіïëþєòüñÿ,
ÿê ïðàâèëî, â êîíñòèòóöії, ÿêà óõâàëþєòüñÿ ïàðëàìåíòîì.
Ìîíàðõ íå ìîæå її çìіíþâàòè. Âèêîíàâ÷à âëàäà íàëåæèòü óðÿäó, ÿêèé ôîðìóєòüñÿ ïàðëàìåíòîì і ëèøå éîìó ïіäçâіòíèé.
Àáñîëþòíà áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ ìîíàðõіé – öå ìîíàðõії ïàðëàìåíòñüêі. Їõíє іñíóâàííÿ çóìîâëåíå íàöіîíàëüíèìè òðàäèöіÿìè.

Королівство
Швеція
Правлячий
монарх –
король
Карл ХVІ
Густав.

Японія
Правлячий
монарх –
імператор Акіхіто.
Згідно
з Конституцією
Японії «імператор
є символом
держави й єдності
народу.»

Королівство
Іспанія
Правлячий
монарх –
король
Хуан Карлос І.

Ó ïàðëàìåíòñüêіé ìîíàðõії ìîíàðõ є ëèøå ñèìâîëîì äåðæàâè, âіí «öàðñòâóє, àëå íå ïðàâèòü». Ðåàëüíî êðàїíîþ êåðóє
ïàðëàìåíò, ÿêèé ôîðìóє óðÿä. Óïðàâëіííÿ â êðàїíі çäіéñíþє
óðÿä, ÿêèé ïіäêîíòðîëüíèé і ïіäçâіòíèé ïàðëàìåíòó. Áóäü-ÿêі
äії ìîíàðõà ïîòðåáóþòü ñõâàëåííÿ óðÿäó.
Äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ (áóëà õàðàêòåðíà äëÿ êðàїí, â ÿêèõ
âіäáóâàëèñÿ áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷íі ðåâîëþöії), ÿê ïðàâèëî,
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ìàє äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò. Íèæíÿ ïàëàòà ôîðìóєòüñÿ âèáîðíèì øëÿõîì і ïðåäñòàâëÿє іíòåðåñè áóðæóàçії. Âåðõíÿ ïàëàòà ñêëàäàєòüñÿ çі çíàòі, ÿêà ïðèçíà÷àєòüñÿ ìîíàðõîì. Óðÿä
ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ ìîíàðõó. Îñòàííіé íà ñâіé ðîçñóä ïðèçíà÷àє, ïåðåìіùóє і çâіëüíÿє ç ïîñàä ÷ëåíіâ óðÿäó. Äóàëіçì ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî ìîíàðõ, ÿê ïðàâèëî, âіäñòîþâàâ іíòåðåñè
çíàòі, à ïàðëàìåíò áóâ âèðàçíèêîì іíòåðåñіâ áóðæóàçії і іíøèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ìîíàðõ íàäіëåíèé ïðàâîì âåòî ùîäî
çàêîíіâ, ÿêі ïðèéìàþòüñÿ ïàðëàìåíòîì. Ó äåÿêèõ ñó÷àñíèõ
äåðæàâàõ (ó Êóâåéòі ç 1991 ð., ó Íåïàëі ç 1994 ð.) ñôîðìóâàëèñÿ äóàëіñòè÷íі ìîíàðõії.
Îêðåìèì ðіçíîâèäîì îáìåæåíîї ìîíàðõії є òåîêðàòè÷íà ìîíàðõіÿ. Ãëàâà äåðæàâè (ìîíàðõ) є îäíî÷àñíî і ãëàâîþ öåðêâè.
Ïîëіòè÷íà âëàäà â òàêèõ êðàїíàõ íàëåæèòü äóõîâåíñòâó.
Прикладом теократичної монархії є Ватикан. Але
зрозуміло, що не за всіма ознаками ця держава може
називатися монархією.
Зважаючи на целібат (обітницю безшлюбності) духовенства, Папа Римський не може досягти свого сану
через право спадкування, тому його обирають кардинали. Проте він має особливі почесні права монарха, носить корону (тіару).

Норма закону

Ðåñïóáëіêà – öå ôîðìà ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї ïîâíîâàæåííÿ âåðõîâíîї âëàäè çäіéñíþþòü âèáîðíі îðãàíè, ÿêі
îáèðàþòüñÿ íàñåëåííÿì íà âіäïîâіäíèé òåðìіí.
Þðèäè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè ðåñïóáëіêè є:
 îáìåæåííÿ âëàäè ãëàâè äåðæàâè, çàêîíîäàâ÷èõ і âèêîíàâ÷èõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ êîíêðåòíèì òåðìіíîì;
 âèáîðíіñòü âèùèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè;
 âіäïîâіäàëüíіñòü ãëàâè äåðæàâè ó âèïàäêàõ, ÿêі ïåðåäáà÷åíі çàêîíîì;
 çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâіñòü ðіøåíü çàêîíîäàâ÷îї âëàäè äëÿ
âñіõ іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ;
 âçàєìíà âіäïîâіäàëüíіñòü îñîáè і äåðæàâè.
Ñó÷àñíі ðåñïóáëіêè ïîäіëÿþòüñÿ íà ïàðëàìåíòñüêі, ïðåçèäåíòñüêі òà çìіøàíі.
Ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ öåíòðàëüíèì
ñòàíîâèùåì ïàðëàìåíòó ñåðåä іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ. Óðÿä
ôîðìóєòüñÿ ïàðëàìåíòñüêèì øëÿõîì ç ÷èñëà äåïóòàòіâ, ùî
íàëåæàòü äî ïàðòіé, ÿêі îòðèìàëè áіëüøіñòü ãîëîñіâ ó ïàðëàìåíòі. Óðÿä âіäïîâіäàëüíèé ïåðåä ïàðëàìåíòîì. Âіí çàëèøàєòüñÿ ïðè âëàäі äîòè, äîêè ìàє ïіäòðèìêó ïàðëàìåíòñüêîї
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áіëüøîñòі. Ó ïàðëàìåíòñüêіé ðåñïóáëіöі óïðàâëіííÿ ìàє ïàðòіéíèé õàðàêòåð, ùî є íå îáîâ’ÿçêîâèì çà ïðåçèäåíòñüêîї ðåñïóáëіêè. Óðÿä ôîðìóєòüñÿ ëіäåðîì ïàðòії, ÿêà ïåðåìîãëà íà
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ. Øëÿõîì âèíåñåííÿ âîòóìó íåäîâіðè
ïàðëàìåíò ìîæå âіäïðàâèòè óðÿä ó âіäñòàâêó.
Ó ïàðëàìåíòñüêіé ðåñïóáëіöі ìîæå іñíóâàòè ïîñò ïðåçèäåíòà, ÿêèé îáèðàєòüñÿ ïàðëàìåíòîì, ïіäçâіòíèé éîìó і ìàє âèêëþ÷íî ïðåäñòàâíèöüêі ôóíêöії. Іíîäі ïðåçèäåíò íå îáèðàєòüñÿ, і ãëàâîþ äåðæàâè ñòàє ïðåì’єð-ìіíіñòð.
Ó íàø ÷àñ ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà іñíóє ó Íіìå÷÷èíі,
Іòàëії, ×åõії, Óãîðùèíі, Іðëàíäії, Іçðàїëі òà іíøèõ äåðæàâàõ.
Ïðåçèäåíòñüêà ðåñïóáëіêà ñòàíîâèòü ñîáîþ òàêó ôîðìó
ïðàâëіííÿ, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîєäíàííÿì ó ðóêàõ ïðåçèäåíòà ïîâíîâàæåíü ãëàâè äåðæàâè і ãëàâè óðÿäó. Ïðåçèäåíò і
ïàðëàìåíò îáèðàþòüñÿ âñіì íàñåëåííÿì. Óðÿä ïðåçèäåíòñüêîї
ðåñïóáëіêè íåñå âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä ïðåçèäåíòîì. Îñòàííіé
íà ñâіé ðîçñóä ïðèçíà÷àє, ïåðåìіùóє і âіäñòîðîíþє âіä ïîñàä
÷ëåíіâ óðÿäó. Âіí ìàє ïðàâî âåòî ùîäî çàêîíіâ, ÿêі ïðèéìàþòüñÿ ïàðëàìåíòîì. ßê ãëàâà äåðæàâè ïðåçèäåíò ïðåäñòàâëÿє
êðàїíó íà ìіæíàðîäíіé àðåíі, ìîæå ïіäïèñóâàòè ìіæíàðîäíі
óãîäè ç íàñòóïíîþ їõ ðàòèôіêàöієþ ïàðëàìåíòîì.
Ïðèêëàäàìè ïðåçèäåíòñüêèõ ðåñïóáëіê є Ñïîëó÷åíі Øòàòè
Àìåðèêè, Ìåêñèêà, Àðãåíòèíà òà іíøі.
Ó ïðàêòèöі äåðæàâíîãî áóäіâíèöòâà ñó÷àñíèõ äåðæàâ òðàïëÿþòüñÿ ôîðìè ïðàâëіííÿ, ÿêі íå âêëàäàþòüñÿ â çâè÷íó êëàñèôіêàöіþ. Їõ íàçèâàþòü çìіøàíèìè òèïàìè ðåñïóáëіêè.
Îçíàêàìè çìіøàíîї ðåñïóáëіêè є:
 ïîäâіéíà âіäïîâіäàëüíіñòü óðÿäó ïåðåä ïàðëàìåíòîì і ïåðåä ïðåçèäåíòîì;
 ïðåçèäåíò îáèðàєòüñÿ íà âñåíàðîäíèõ âèáîðàõ і ìàє øèðîêі ïîâíîâàæåííÿ;
 óðÿä î÷îëþє ïðåì’єð-ìіíіñòð, à ïðåçèäåíò ìîæå çäіéñíþâàòè çàãàëüíå êåðіâíèöòâî óðÿäîì;
 ïðåçèäåíò є ãëàâîþ äåðæàâè;
 ïðåçèäåíò ìàє ïðàâî â ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ
ðîçïóñòèòè ïàðëàìåíò, à ïàðëàìåíò ìàє ïðàâî íà іìïі÷ìåíò ïðåçèäåíòó.
Ó ðіçíèõ âàðіàöіÿõ ïîєäíóþòüñÿ ïðåçèäåíòñüêі òà ïàðëàìåíòñüêі ïîâíîâàæåííÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî âіäíåñåííÿ ðåñïóáëіê äî çìіøàíîãî òèïó, ó Ôðàíöії, Ïîðòóãàëії, Ðóìóíії, Ñëîâåíії, Õîðâàòії òà іíøèõ äåðæàâàõ.
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