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Вступ
Державне право зарубіжних країн є однією з фундаментальних дисци

плін, яка вивчається у всіх вищих юридичних закладах і на юридичних фа
культетах. Її студіювання має розширити знання про конституцію, держа
ву, галузь конституційного (державного) права, конституційно-правовий 
статус особи, набуті в процесі вивчення дисциплін “Теорія держави і пра
ва” та “Конституційне право України”. Ознайомлення з державно- 
правовими інститутами зарубіжних країн, особливостями функціонування 
державного механізму допоможе краще зрозуміти проблеми, які доводить
ся вирішувати Україні на шляху будівництва демократичної, соціальної, 
правової держави, утвердження громадянського суспільства, побачити мо
жливі шляхи вдосконалення вітчизняної конституційної моделі.

Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу завжди відбувається 
краще, якщо задіяні різні типи пам’яті. Особливістю ж візуального сприй
няття є те, що пам’ять значно краще, ніж текст, зберігає образи, картини, 
зокрема графічні матеріали.

Окрім того, схеми й таблиці дають можливість побачити логічні 
зв’язки між елементами системи, яка вивчається, спільне чи відмінне між 
об’єктами, що порівнюються.

Безперечно, жоден опорний конспект не замінить роботи з підручни
ком, фаховою літературою, нормативно-правовою базою. Але він може 
допомогти в закріпленні та систематизації вивченого матеріалу, його по
вторенні, підготовці до семінарських занять, контрольних робіт, складання 
заліку.

Автор свідомо відмовився від посилань в опорних конспектах на стат
ті конституцій чи конституційно-правових актів конкретних держав. По- 
перше, нормативно-правова база є динамічною, зокрема вносяться зміни 
чи поправки до основних законів, приймаються нові конституції. По-друге 
(і це головне), курсанти і слухачі мають обов’язково працювати з текстами 
конституцій, законів та інших нормативно-правових актів.

Комп’ютерний набір та верстка навчально-методичного посібника 
здійснені автором. Певна відмінність у стилі виконання окремих схем та 
таблиць спрямована на краще їх запам’ятовування.

Схеми і таблиці, складені автором за підручниками і посібниками з 
дисциплін “Державне право зарубіжних країн” і “Конституційне право 
України” та фаховими конституційно-правовими дослідженнями, були ап
робовані впродовж п’яти років викладання.

Запропоновані схеми і таблиці не охоплюють всі питання навчального
курсу і мають дидактичний характер. Позначення у схемі ••• (три крапки 
у прямокутнику) означає, що наведений перелік елементів неповний. По
значення !____! (прямокутник, виконаний пунктиром) означає, що даний еле
мент не є загальним, а притаманний державному праву лише окремих 
країн. Дефініції виділені прямокутником з чорною заливкою зліва ( | ).
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І Державне (конституційне) право -  це система правових 
норм конкретної держави, яка встановлює та регулює ос
нови взаємовідносин людини, суспільства та держави, по
літичні й економічні основи суспільного ладу, основи те
риторіального устрою держави, організацію, компетенцію 
та діяльність системи органів державної влади та сис
теми органів місцевого самоврядування.

І Державне (конституційне) право -  це система правових 
норм конкретної держави, які регулюють державно-по
літичні відносини владарювання.

І Об’єкти державно-правових відносин -  це певні дії, особи
сті, соціальні або державні блага, які безпосередньо задо
вольняють інтереси і потреби суб’єктів даних відносин і з 
приводу яких вони вступають у ці відносини, здійснюючи 
свої суб’єктивні права та обов’язки.

л
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Державно-правові (конституційно-правові) відносини -  це 
група суспільних відносин, які складаються в процесі здій
снення державної влади і регулюються нормами 
державного права.

Схема 1. Групування державно-правових відносин

Схема 2. Склад державно-правових відносин
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Таблиця 1. Характеристика державно-правових відносин

Загальні риси Специфічні риси

1. Різновид суспільних 
відносин

2. Ідеологічні відносини
3. Виникають на основі 

норм права
4. Вольові відносини
5. Мають двосторонній 

характер

1. Відрізняються своїм змістом: це —найваж
ливіші суспільні відносини, які виникають 
у  сфері здійснення державної влади

2. Різновид політико-правових відносин
3. Мають в основному імперативний 

характер
4. Мають особливе коло суб’єктів
5. Мають особливий механізм реалізації 

прав та обов’язків
6. Виникають і реалізуються у сфері 

державної діяльності

Схема 3. Класифікація державно-правових відносин

б



Схема 4. Система державного права 
зарубіжних країн
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Схема 5. Загальні принципи
державного права зарубіжних країн
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Схема 6. Класифікація державно-правових інститутів
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Схема 7. Класифікація норм державного права
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Таблиця 2. Особливості державно-правових норм

Регулюють найбільш широкі й істотні суспільні 
відносини, пов’язані з конституційним устроєм

Вища юридична сила

Зовнішня форма виражається в статтях конституції 
та інших джерел державного права

Особливий порядок прийняття, 
зміни і скасування

В багатьох нормах відсутній зв’язок між 
конкретними правами та обов’язками

Переважання імперативного 
характеру регулювання

?
Велика питома вага норм загального характеру, 

що передбачають видання на їх основі інших норм, 
які їх роз’яснюють, конкретизують і розвивають

Більша, ніж в інших галузях питома вага 
норм-принципів, норм-цілей тощо

Багато норм мають 2-елементну 
та 1-елементну структуру
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І Суб’єкт державного права -  це естаноелений державно- 
правовими нормами адресат (носій), який може мати 
юридичні права і нести відповідні обов’язки.

І Суб’єкт державно-правових відносин -  це володар держав
но-правової правоздатності, який реалізує її безпосередньо в 
даних відносинах

Схема 8. Класифікація суб’єктів державно-правових відносин

12



Схема 9. Класифікація джерел державного права
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Схема 11. Методи дослідження
науки державного права
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Конституційний лад -  це устрій держави і су
спільства, закріплений конституційно-право
вими нормами. 

Основи конституційного ладу -  це ключові 
конституційно-правові принципи, які визна
чають і закріплюють найважливіші основи

^правового статусу суб’єктів конституційно- 
правових відносин.

Таблиця 3. Риси основ конституційного ладу

о Основоположність, фундаментальність (узагальню
юче значення для розвитку соціальних процесів)

© Політико-правовий характер

© Нормативність і загальнообов’язковість

о Юридичне верховенство стосовно інших положень 
конституції, всіх нормативно-правових актів дер
жави

© Визначенність і категоричність

© Стислість і концентрованність положень

о Постійність дії

©
п  о • • ^  • • •Загальноприйнятість і свобода від ідеологічних 
настанов

© Цілісність

ф Стійкість і особливий порядок зміни
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Конституціоналізм -  це теорія конституції та 
практика конституційного будівництва.

Схема 12. Структура конституціоналізму

Конституційні 
ідеї та теорії, що 
відображають 
первісні базові 
цінності 
суспільства

Ж

Масова 
конституційна 
свідомість 
громадян, 
населення в 
цілому та його 
верств

Ж

Конституційні«/
норми, акти та 
інститути як*
нормативно 
структуроване 
вираження 
елементів 
а) і б)

Конституційний 
порядок як 
процес і стан • ••• реалізації 
конституційних 
норм

17



Схема 13. Поняття конституції
в науці державного права

Фактична
(соціальна)

Реально існуючий 
суспільний устрій 
(конституційний 
лад). Має місце в 
будь-якому суспільс
тві, включаючи без
класове. Існує неза
лежно від юридично
го закріплення

Формальна

Закон або кілька 
законів, які при
ймаються в особ
ливому порядку и 
мають найвищу 
юридичну силу

V J

Юридична

Офіційно встановлена система 
правових норм, які закріплю
ють засади конституційного 
(державного) ладу, встанов
люють вищі правові гарантії 
прав і свобод людини і грома
дянина, визначають систему і 
принципи організації та фун
кціонування органів публічної 
влади, встановлюють терито
ріальний устрій держави

М атеріальна

Сукупність писаних 
нормативних актів та 
конституційних зви
чаїв (неформалізова- 
них), які не мають 
вищої юридичної сили

Кодифікована Некодифікована
(консолідована) (неконсолідована)

18



Таблиця 4. Основні блоки проблем, 
які розв’язує конституція

1

конституційного устрою

2  Основи правового статусу 
людини і громадянина

4 та місцевого самоврядування

Створення політико-правових 
^  умов формування структур 

громадянського суспільства
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Таблиця 5. Теорії походження конституції

Договірна (суспільного договору) |,
к ---------^

Всі члени суспільства укладають договір, втілений у  
конституції', про принципові засади заснування даного 
суспільства та правила його функціонування

Природно-правова
Конституція -  прояв волі народу, його суверенітету. 
У нормах конституції втілений багатовіковий досвід 
народу та його традиції

Теологічна
Конституція -  зібрання божественних приписів народові 
про правила життя. Відповідно, в конституції 
втілюються ідеї вищої справедливості й розуму

Етатистська
Конституція -  вияв волі державної влади, яка сама 
визначає, що повинен містити основний закон і закріплює в 
ньому межі своїх повноважень

Марксистсько-ленінська
Конституція виражає волю лише економічно панівного 
класу, має класовий характер

20



Функції конституції -  це основні напрямки 
впливу на суспільні відносини.

Схема 14. Класифікація функцій конституції
(1-й варіант)



Схема 15. Класифікація функцій конституції
(2-й варіант)

Соціальна

Установча

Правонадільча

Політична

Програмна

Геополітична
(зовнішньополітична)

Організаційна

Правозахисна

Забезпечення рівних 
економічних умов 
господарювання і 

соціального 
партнерства

Охоронна

Обмежувальна

Виховна

Ю ридична

Загального 
регулювання і 

забезпечення балансу 
соціальних інтересів

Забезпечує стійкий 
розвиток соціальної системи 
“людина — громадянське 
суспільство — держава — 
світ ”

Закріплює баланс між:
— політичними силами, 
спокоєм, порядком і 
прогресом;
— центральною владою і 
місцевими властями;
— гілками та 
інститутами 
центральної влади;
— каталогом прав людини 
та механізмом їх 
гарантування і захисту

У Забезпечує свободу праці, 
підприємництва та 
соціальну відповідальність 
власника, участь держави в 
регулюванні економічних 
процесів в інтересах всього 
суспільства

Ідеологічна

Стабілізуюча
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Таблиця 6. Характерні риси конституції 
як нормативно-правового акта

//
1 Особлива назва

^-------------- і
f

2 Особливий порядок розробки
1

f
4 Особливий порядок введення в дію

f —
5 Особливий порядок внесення змін і доповнень

f — ■ч
6

%____

Особливе коло законодавчо регламентованих
суспільних відносин

У/

/у— "V
7 Вища юридична сила

%— -//

К онституція — це єдиний правовий акт або кілька 
актів з особливими юридичними властивостями, 
через посередництво якого /я к и х  народ, виражаючи 
свою суверенну волю, встановлює основні принципи 
устрою суспільства і держави, визначає структуру 
державної влади, механізм її здійснення, основи 
правового статусу особи, територіальний устрій 
держави.
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Схема 16. Класифікація конституцій

а) За формою виразу

•
• тт = • тя
X<я се(J сео = эя С в шш

с CJ 5
X ГО

Кодифіковані
(консолідовані)

або

Некодифіковані
(неконсолідовані)

б) За порядком прийняття

Даровані
(октройовані)

Народні
(демократичні)

Договірні

Прийняті Прийняті Прийняті
на установчими

референдумі зборами парламентом

в) За порядком внесення змін та доповнень

Жорсткі
*Г її
11 Зміш ані 11

Див. продовження
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Схема 16. Класифікація конституцій (продовження)

г) За часом дії

Постійні Тимчасові

Федеративні Суб’єктів Унітарних
(федеральні) федерації держав

д) За формою правління

Монархічні Республіканські

е) За політичним режимом

Демократичні Авторитарні

різновид

є)
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Схема 1 7. Способи прийняття конституції

Легітимні способи
І І

Виборцями 
шляхом референдуму

Представницьким
органом

Забезпечує найвищий 
ступінь легітимності 
конституції. Може 
застосовуватись як

завершальна 
стадія консти
туційного про
цесу, коли на 
всенародне го
лосування ви
носиться про
ект, поперед
ньо схвалений 
представниць
ким органом

затвердження 
проекту, в роз
робці якого 
представниць
кий орган 
участі не брав

Проект

Надпарламентською
установою

Непостійнодіючий виборний 
орган, що формує 
постійнодіючий парламент

Парламентом

іГ 1Г
Без формальної 
реорганізації н 
установчі збори

Шляхом 
рерганізанії п 
установчі збори

Главою держави 
або главою 

виконавчої влади

Установчими
зборами \

За спо 
форму

собом
вання

1
Сформовані 
шляхом 
загаль-них і 
прямих виборів

П редставницький  
орган, який оби
рається спеціаль
но з метою розроб
ки й прийняття  
конституції

Частина делегатів 
обирається шляхом 
прямих або 
непря-мих виборів, 
а інша частина 
призначається

За обсягом 
компетенції

Наділяються правом 
розробляти і приймати 
конституцію

Несуверенні 
(к онсультати вн і)

Суверенні

Розробляють і 
прийліають проект 
конституції, який 
виноситься на 
референдум

1 h

3 необм еж еним и  
повноваж енням и

3 обм еж еним и  
повноваж енням и

Одночасно з Розробка (розробка і
ус-тановчою прийняття) консти
вла-дою туції є єдиною функ
здійснюють цією. Після її здійсне
повноваження
И Ш 1  7 1 /1 1 І / Л Л М 1 І

ння розпускаються

Специфічні (нелегітимні) 
способи
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I

Правовий статус особи -  це юридично закріплене 
становище особи в державі та суспільстві.

Схема 18. Види правового статусу особи

Правовий статус особи

І
Конституційний 

(загальний) статус людини
і громадянина

Є базовим , J
В И Х І Д Н И М  Д Л Я  в с іх  

інш их статус ів

Конституцій ні 
принципи правового 

статусу людини 
і громадянина

Громадянство

Основні права 
та свободи

Основні обов’язки

Гарантії правового 
статусу

Статус громадянина

Спеціальний статус 
окремих категорій 

громадян

Індивідуальний
статус

Характеризує стать, вік, стан 
здоров'я, національність тощо

Загальний статус 
іноземців

Спеціальний статус 
окремих категорій 

іноземців

Статус апатридів

Галузеві правові 
статуси
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Схема 19. Класифікація основних прав і свобод особи

Основні права і свободи особи

Особисті права і свободи
> Право на життя
> Право на гідність
> Право на свободу
> Право на недоторканність особи
> Право на недоторканність приватного життя
> Право на недоторканність житла
> Свобода пересування
> Свобода вибору місця проживання
> Свобода думки
> Свобода слова
> Свобода совісті
> Свобода віросповідання

Політичні права і свободи
> Право на участь в управлінні справами суспільства та держави
> Свобода друку, радіо й телебачення
> Свобода інформації
> Свобода об’єднань
> Свобода зборів
> Свобода маніфестацій

Економічні, соціальні та культурні права і свободи
> Право приватної власності та її спадкування
> Свобода економічної діяльності (включаючи підприємницьку)
> Право на працю
> Свобода праці
> Право на страйк
> Право на охорону здоров’я
> Право на безпечне довкілля
> Право на працю
> Право на житло
> Право на освіту
> Право на соціальне забезпечення
> Свобода совісті, релігії та культу
> Свобода висловлювань
> Академічна свобода
> Свобода творчості
> Право на вільний доступ до культурних цінностей
> Право на інформацію
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■ Громадянство -  стійкий правовий зв’язок особи з держа
вою, який породжує взаємні права та обов’язки згідно з 
національним та міжнародним правом.

Схема 20. Способи набуття громадянства

Експатріація -  вихід особи з громадянства за власним 
бажанням.
Денатуралізація -  примусове позбавлення особи грома
дянства, набутого в результаті натуралізації.

Денаціоналізація -  примусове позбавлення громадянства 
особи, яка набули його за правом народження.
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Громадянське суспільство -  це система суспільних відно
син, де юридично самостійні індивіди (приватні фізичні 
особи) та організації (юридичні особи), що ними законно 
створюються, пов’язанні між собою обопільними еконо
мічними та іншими інтересами і мають можливість віль
но діяти відповідно до цих інтересів та за своїм розсудом, 
не порушуючи при цьому законних інтересів інших осіб і 
суспільства в цілому, які покликана забезпечувати і захи
щати держава.

Таблиця 7. Риси громадянського суспільства

X Свобода та ініціативність особи, які спрямовані на 
задоволення розумних потреб членів суспільства без 
шкоди його загальним інтересам; визнання невід’єм
них індивідуальних прав людини і громадянського 
стану

______ ______________________________________________________ /

Розвиток суспільних відносин відповідності з фунда-
2 ментального принципу: людина завжди повинна роз

глядатися як мета і ніколи як засіб
У

Послідовний захист прав і свобод людини та громадя
нина, де громадянське суспільство може діяти як си
ла, незалежна від держави

31

Див. продовження



Таблиця 7. Риси громадянського суспільства (продовження)

Духовність життя суспільства, в основі якого ви- 
5 знання гуманістичних та демократичних за своєю 

суттю загальнолюдських цінностей

б Існування так званого “середнього класу” як соці
альної бази громадянського суспільства

/

9

Відсутність з боку держави жорсткої регламента
ції приватного життя членів суспільства, існуван
ня розвинутої соціальної структури, яка гарантує 
задоволення різноманітних інтересів різних груп

/ ~ ---------------------- :------------- :-----------чАктивна участь у суспільному житті недержав
них самоврядних людських спільнот; наявність 

§ суспільних рухів та організацій різноманітних ви
дів, які намагаються підтримати своє існування й 

,^^^^їО Ся™ ^вопмсорпор|тівню ^цлеі^^^^^^^^^^^^

Визнання та матеріалізація ідеї верховенства 
права, поділ права на публічне та приватне, де 
основними ознаками останнього є орієнтація на 
людину-власника, рівний правовий статус у ци
вільних відносинах інтересів державних органів,
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І Політична система -  це відносини, пов’язані з функ
ціонуванням політичної влади в суспільстві

І  Влада -  це такі суспільні відносини ,  які характери
зуються здатністю і можливістю одних людей або 
груп (владарюючих) добиватися здійснення своєї волі 
іншими людьми або групами (підвладними).

І Політична влада -  це влада певної групи людей (елі
ти) над усім суспільством, яка характеризується 
застосуванням у  випадку непокори примусових засо
бів.

І Держава -  це організація політичної влади доміную
чої частини населення у  соціально неоднорідному 
суспільстві, яка, забезпечуючи його цілісність і без
п екуо р га н ізо вує  задоволення загальносоціальних 
потреб та здійснює керівництво суспільством на
самперед в інтересах цієї його частини.

Таблиця 8. Конституційні принципи 
державного будівництва

> Народний суверенітет
> Поділ влади
> Гуманність
> Відповідальність держави перед особою
> Демократизм
> Верховенство права
> Законність
> Політичний, економічний та ідеологічний плю

ралізм
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І Політична партія -  це активна і організована частина суспільства, 
об’єднана спільними інтересами, цілями або ідеалами, яка прагне 
оволодіти державною владою або впливати на її здійснення.

Умова існування: наявність суперників -  інших партій.

І Електорат партії -  прихильники партії, які голосують за висунутих нею 
кандидатів на виборах до державних органів.

І Соціальна база партії -  це соціальні верстви або регіональні громади, до 
яких належить основна маса електорату партії.

І  Функції політичної партії -  це основні напрямки її діяльності, 
обумовлені цілями і завданнями.

Схема 23. Функції політичної партії

Кадрова

Мирне
розв’язання
соціальних
конфліктів

Пронизує всі 
інші функції

Участь партії у 
фрмуванні органів 
державної влади та 

контролі за їх діяльністю

І
д
е
о
л
0 
г
1
ч
н
а

Найважливіша 
функція

Комунікативна

Розробка політичного 
курсу.

Національної
інтеграції

В умовах станов
лення національ
них держав

Вихідний пункт 
діяльності
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Схема 24. Інституалізація політичних партій
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Схема 25. Партійні системи

Чинники, які визначають специфіку партійної системи країни

Соціальна
природа

влади

Методи
здійснення

влади

Історико-на
ціональні
традиції

Політична і 
правова 

культура країни

Партійні системи

Легальні політичні 
партії відсутні

Характерні для феодально-монар
хічних держав, де створення 
партій заборонено законом

Двопартійна система

Реально існує багато партій, але 
претендують на владу і почергово 
формують уряд лише дві. Одна пра
вить, інша знаходиться в опозиції

Однопартійна 
система

Характеризують політичну 
організацію суспільства:

' \

* а 1а З §
а -З Sі  S N
§ §< &
^ ^
зо

Багатопартійна 
система

Характерна для країн з 
авторитарними і тоталітарними 
режимами, де легальний статус і 
право формувати уряд надано 
одній партії

У виборчій боротьбі за 
владу беруть участь 
більше двох партій, і всі 
вони мають шанси взя
ти участь у формуванні 
уряду

Багатопартійна система в 
повному розумінні

Багатопартійна система з 
однією домінуючою партією

Блокова форма 
багатопартійної системи

Ситема фіксованої законом 
кількості партій
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Форма державного правління -  це спосіб орга
нізації державної влади, зумовлений принципа
ми взаємовідносин вищих органів держави.

Схема 26. Основні форми правління

Форми правління

Верховна державна 
влада юридично нале
жить одній особі, що 
займає посаду в уста
новленому порядку 

^прест олонаслідування^

Всі вищі органи дер
жавної влади або оби
раються, або форму
ються загальнонаціо
нальною представ- 

\^ницькою установою J

Я
X
Л
се
н
XQJ
2
СЄ
Ч
Л
се
Є

се
Ао
Н

се X
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Таблиця 9. Основні ознаки абсолютної монархії
> Вся повнота дежавної влади зосереджена в руках самого монарха
> Не існує юридичних обмежень влади монарха
> Відсутній поділ влади
> Відсутній механізм стримувань і противаг
> Всі піддані від початку безправні, і тільки монарх наділяє їх 

правами

Таблиця 10. Основні ознаки дуалістичної монархії

> Влада монарха обмежується конституцією та парламентом
> Законодавча влада належить парламентові, який обирається 

підданими або їх частиною
> Монарх має право абсолютного вето
> Монарх призначає членів верхньої палати парламенту
> Монарх має право розпуску парламенту
> Часто монархові належить право видання надзвичайних указів
> Монархові належить повнота виконавчої влади: він призначає 

уряд, який несе відповідальність тільки перед монархом

Таблиця 11. Основні ознаки парламентарних форм 
правління

> Здійснення повноважень глави держави (монарха або президента) 
і глави уряду різними особами

> Обмеженість владних повноважень глави держави
> Реальна компетенція у сфері виконавчої влади належить урядові 

та його главі
> Формування уряду парламентом за номінальної участі глави 

держави
> Політична відповідальність уряду (колективна та індивідуальна) 

перед парламентом
> Глава держави має право розпуску парламенту, яке фактично 

контролюється урядом
> Контрасигнування актів глави держави главою уряду та / або 

відповідним міністром
к Президент парламентарної республіки 
\  обирається не на загальних виборах, а

____  /  парламентом або спеціальною
V комісією
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Таблиця 12. Основні ознаки
президентської (дуалістичної) республіки

> Будується за принципом жорсткого поділу влади
> Запроваджена збалансована система стримувань та противаг
> Президент обирається позапарламентським шляхом -  

загальними виборами
> Уряд формується президентом за обмеженої участі парламенту
> Повноваження глави держави й глави уряду поєднуються в 

особі президента
> Відсутність політичної відповідальності уряду перед 

парламентом
> Лише президент може відправити уряд в цілому або окремих 

його членів у відставку
> Відсутність у глави держави права на розпуск парламенту
> Президент має право відкладального вето, яке може бути 

подолане кваліфікованою більшістю голосів парламентарів
> Посадові особи виконавчої та судової гілок влади у випадку 

порушення закону усуваються з посад парламентом за 
допомогою спеціальної процедури -  імпічменту

> Відсутність інституту контрасигнування
> Судова влада наглядає за конституційністю та законністю актів 

законодавчої та виконавчої гілок і забезпечує дотримання 
встановленого правопорядку

Таблиця 13. Основні ознаки змішаної республіки

> Президент обирається загальними виборами
> Президент поділяє виконавчу владу з прем’єр-міністром
> Президент незалежний від парламенту, однак він не 

уповноважений управляти один чи безпосередньо, тому його 
воля повинна передаватися і здійснюватися через уряд

> Прем’єр-міністр і уряд є незалежними від президента в тому, в 
чому вони залежні від парламенту: вони є суб’єктом або 
парламентської довіри, або недовіри (чи обох), але в будь-якому 
випадку урядові необхідна підтримка більшості в парламенті

> Можливі різноманітні види рівноваги, а також зміна переваги 
повноважень у межах виконавчої влади за суворого виконання 
умови, що існує “потенціал автономності” кожного її елементу
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Форма державного устрою -  це спосіб організації дер
жавної влади, який визначається системою взаємовід
носин між державою в цілому, представленою її цен
тральними органами, і територіальними складовими 
частинами через діючі там органи публічної влади

Таблиця 14. Характеристика форм державного 
устрою

Основні ознаки форм державного устрою

и

и

и

и
0

0

Єдина конституція, норми 
якої застосовуються на

•  U  • • •всій території держави без 
будь-яких винятків та 
обмежень

Єдина система вищих 
органів державної влади, 
юрисдикція яких поши
рюється на територію всієї 
держави

Єдине громадянство

Єдина система права

Єдина судова система, яка 
здійснює правосуддя на 
всій території держави

Територія поділяється на 
адміністративно-територі
альні одиниці, які не ма
ють політичної самостій
ності

и

0

0

0

0

0

0

Територія в політико-адмі- 
ністративному відношенні 
не є єдиним цілим

Суб’єкти, як правило, наді
ляються установчою вла
дою, тобто мають право 
приймати власну консти
туцію

Суб’єкти наділяються в ме
жах встановленої для них 
компетенції правом видан
ня законодавчих актів

Суб’єкт може мати власну 
правову систему

Суб’єкт може мати власну 
судову систему

Наявність подвійного гро
мадянства

Двопалатна (бікамеральна) 
структура федерального 
парламенту
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Вибори -  це процедура формування органу державної влади 
або місцевого самоврядування чи надання повноважень по
садовій особі, яка здійснюється шляхом голосування впов
новажених осіб за умови, що на кожен мандат можуть 
претендувати в установленому порядку не менше двох 
кандидатів.

Схема 27. Роль виборів в житті суспільства

Схема 28. Класифікація виборів

І Відкликання -  це дострокове позбавлення виборних пред
ставників мандата волею тих, хто уповноважений його 
надавати.
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Схема 29. Поняття виборчого права

і

І

Абсентеїзм -  неявка виборців на вибори.
Відставка -  припинення дії мандата посадовою особою за
власною волею.
Принципи виборчого права -  це умови його визнання 
й реалізації, дотримання яких на виборах робить їх 
дійсно народним волевиявленням. и1 Див. схему ЗО
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Схема ЗО. Принципи виборчого права

Принцип загальності (загальне виборче право)
Виборче право визнається за всіма дорослими дієздатними

громадянами

[  Коло осіб обмежується цензами Див. с. 46

Принцип вільної участі у 
виборах (вільних иборів, 

свободи)
Виборець сам вирішує, чи 

брати йому участь у  виборах
і, якщо брати, то в якій мірі

Принцип обов’язкової 
участі у виборах 

(обов’язковий вотум)
Участь в голосуванні є 
юридичним обов’язком 

виборця

Принцип прямих 
(безпосередніх) виборів

Виборці безпосередньо 
обирають кандидата до 
виборного органу чи на 

виборну посаду

Принцип непрямих 
(багатоступеневих) виборів
Виборці обирають лише членів 

колегії, які потім обирають 
виборний орган чи кандидата на 

виборну посаду

Принцип таємного голосування
Виключення зовнішнього спостереження і контролю 

за волевиявленням виборця
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І Виборець -  особа, за якою конституція держави і /  
або закон визнають право голосу.

І Виборчий корпус (електорат) -  сукупність виборців 
держави або територіальної одиниці.

Схема 31. Співвідношення видів 
виборчого корпусу

Потенційний виборчий 
корпус -  сукупність усіх 
виборців, зареєстрованих 
і з якоїсь причини 
незареєстрованих

Фактичний виборчий 
корпус -  сукупність 
виборців, які взяли 
участь у голосуванні

— i t
В и з н а ч а є  р е з у л ь т а т и  виб о р і в

Юридичний виборчий корпус -  
сукупність зареєстрованих виборців
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І Виборчі цензи (кваліфікації) -  це вимоги або спеці
альні умови для потенційних виборців.
Загальні цензи регламентують активне виборче право. 
Додаткові цензи регламентують пасивне виборче право.

Віковий ценз — встановлена законом вимога, згідно з якою право брати 
участь у  виборах надається лише після досягнення певного віку

Ценз осілості — встановлена законом вимога, згідно з якою право брати 
участь у  виборах надається тільки особам, що проживають у  тій чи 
іншій місцевості впродовж певного часу

Ценз громадянства — встановлена законом вимога, згідно з якою право 
брати участь у  виборах надається лише особам, що є громадянами даної 
держави не менше встановленого терміну

Ценз статі* — встановлена законом вимога, згідно з якою право брати 
участь у  виборах надається лише чоловікам

Майновий ценз* — встановлена законом вимога, згідно з якою право 
брати участь у  виборах надається лише особам, що володіють майном 
на суму не нижче встановленої або сплачують певний розмір податку

Освітній ценз — встановлена законом вимога, згідно з якою право брати 
участь у  виборах надається лише особам, що володіють встановленим 
обсягом знань

РІЗНОВИД-  ценз грамотності

Релігійний ценз* — встановлена законом вимога, згідно з якою право 
брати участь у  виборах надається лише особам певного віросповідання

Моральний ценз — позбавлення права участі у  виборах осіб, поведінка 
яких не відповідає прийнятим у  суспільстві нормам моралі (часто не 
мають чіткого юридичного вираження)

* Зараз зустрічаю ться рідко.
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І Виборчий процес -  це врегульована правовими та іншими 
соціальними нормами діяльність індивідів, органів, орга
нізацій та груп з підготовки і проведення виборів до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування.

Схема 32. Стадії виборчого процесу та їх зміст

Стадії виборчого процесу

Виборчий ок р уг-  
територіальна оди- 
і їй ця, яка об'єднує 
виборців д ія  обрання 
депутатів  у  пред
ставницькі органи 
державної в.лади т а  
місцевого самовря- 

\дування

S'
Виборча . дільниця -
територіальна  
одиниця, яка об 'сднус 
виборців а іиьним  
місцем голосування

О Призначення виборів Встаи ов. ієн пн дати 
голосування

л
© Встановлення виборчих округів

© Встановлення виборчих дільниць

о Створення виборчих органів

ь-*а «с

5
5

> ;  -s
5,1 ! »  * *
0 *

г 1Г 1
J

г

Т е р и то р іа і ьііі О к р уж н і Д ільничн і

Див. продовження
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Схема 32 . Стадії виборчого процесу та їх зміст (продовження)

О Реєстрація кандидатів
Отримання 
офіційного ста
тусу кандидата

Юридично
найменш
в р е г у л ь о 
вана
ст адія

=>
О Агітаційна

(передвиборча) кампанія

Доведення програм  

до виборців і  м е т о ю  

о тр и м а н н я  голосів 

під  час голосування

Особливим предметом регулювання є  фінансування
і  витрати

ф  Підрахунок голосів
і встановлення 
підсумків 
голосування

З ’ясування наслідків воле

виявлення виборців, у  резуль

т а т і  якого ч а с ти н а  канди

д а т ів  о тр и м у є  право на ви

борчий м а н д а т  або допу

ск а ється  до балотування у  

другому т у р і

-  к 0 0П р о в о д и ть ся  за 

м а ж о р и т а р 

н о ї виборчої 

с и сте м и  

а б со л ю тн о ї або 

кваліф ікованої б іл ьш о сті, якщ о  

в перш ому т у р і  у  виборчому 

окрузі не визначено перемож ця

Повторне голосування 
(другий тур)
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I
Виборча система -  це сукупність встановлених законом 
правил, принципів і критеріїв, за допомогою яких визнача
ються результати голосування.

________ Схема 33. Виборчі системи__________
Види виборчих систем
“ .......................... u ..........................

Вибір є результатом співвідношення політичних силу суспільстві

Мажоритарна і-
система

-N
і /

Змішана 
система 

_ї -*.

\ г
Пропорційна

система

О браним  в окрузі 
в важ ається  к ан ди 
дат, який  отрим ав  
встановлен у біль
ш ість голосів

П оєдную ть у  певно
му сп іввіднош енні 
елем енти  м аж ори
тар н ої та пропор
ц ійн ої систем

V_______________ ^

К ож н а партія  (або блок) 
отрим ує у  представн и ць
ком у органі число м анда
тів , пропорційне числу  
поданих за н еї голосів

відносної більшості

т
Переваги

т
Недоліки

OfО браним  вваж аєть
ся к андидат, який  
отрим ав найбільш е  
число голосів  серед  
суперників

існує значна  

к іл ь к іс ть  різновидів

Завжди ре
зультативна

Д е п у т а т  мож е бути  обраний 
абсолютною м енш істю  виборців

Обрані канди
д ати  є вираз
никами ін те 
ресів більшо
с т і  виборців 
округу

Переваги

Голоси, подані проти  кандидата, 
який переміг, втрачаю ться

П артія , яка отримала більшість 
голосів виборців держави, мож е  
о тр и м а ти  меншу частину  
мандатів у парламенті

Переваги Недоліки
✓ 1

Не
 

в
тр

а
ч

а
ю

ть
с

я
 

го
ло

си
 

м
е

н
ш

о
с

ті Практично
виключає
мож ливість
балотування
позапартійних
кандидатів

Недоліки
Ч а ста  нерезультативність

абсолютної
більшості

Обраним вважається 
кандидат, який отримав 
абсолютну більшість го- 

_ лосів виборців (більше 
^^ ^^ полови ни )

> Вихідне число 
визначення

Загальне 
число заре
єстрованих 
виборців

кваліфікованої 
більшості

(використовується вкрай рідко 
через низьку результативність)

У Обраним вважається 
кандидат, який отримав 
кваліфіковану біль
шість голосів виборців

Загальне 
число пода
них голосів

Загальне 
число пода
них дійсних 
голосів
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Референдум -  це голосування виборчого корпусу, шляхом 
якого розв’язується державне питання або питання само
врядування.

Схема 34. Принципи участі у референдумі*

Схема 35. Класифікація референдумів

Форми референдуму

За територіальною ознакою

Загально
національні -
проводяться в 
межах всієї 
держави

Місцеві -  про
в од яться  в суб'
є к т а х  федера
ц ії або адм ін і
с т р а т и в н о - 
т е р и т о р іа л  ьних  
одиницях

За обов'язковістю проведення

За об'єктом волевиявлення

Конституційні
п р е д м е том  є  
п р о е к т  нової 
к о н с т и т у ц ії,  
к о н с т и т у ц ій н а  
реф орма або 
поправка до 
к о н с т и т у ц і ї

Законодав
чі -  предме
т о м  є п р о е к т  
закону або 
закон, щ о вж е  
набув 
ч и н н о с т і

т За юридичною силою

Обов’язкові -
н еобх ідн ість  
проведення 
передбачена 
к о н с т и т у ц іє ю  
чи законом

Факультативні -
п роводяться з волі 
органів влади, м іс 
цевого самовряду
вання або виборчого 
корпусу

Імперативні -  
рішення є 
обов \язковими 
для всіх органів

Консультативні 
п/нминЬїптя.щоб 
з'ясувати став
лення виборців до 
певного питання

*  Зміст принципів див. у схемі ЗО “Принципи виборчого права”.
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I Парламент (легіслатура) -  загальнонаціональний 
законодавчий та представницький повністю або частково 
виборний колегіальний орган, який працює на постійній 
основі.

І Компетенція парламенту -  сукупність його повноважень 
за певними предметами відання.

Схема 36. Напрямки діяльності парламенту

Схема 37. Класифікація парламентів
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I Глава держави -  це посадова особа або орган, який фор
мально займає вище місце в структурі органів державної 
влади і водночас здійснює функції представництва держави 
в цілому, є символом єдності народу та держави.

Схема 38. Форми глави держави
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Виконавча влада -  це відносно самостійна форма єдиної 
державної влади з притаманними лише їй функціями, які 
здійснюються системою органів виконавчої влади на під
ставі встановленого правового механізму реалізації законів 
та інших нормативно-правових актів за допомогою дер
жавного управління з метою реалізації прав і свобод люди
ни та громадянина.

Схема 39. Напрямки діяльності виконавчої влади

Схема 40. Органи виконавчої влади
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Уряд -  це (переважно колегіальний, рідше одноосібний) 
орган державної влади загальної компетенції, який здій
снює керівництво виконавчою та розпорядчою діяльністю 
в державі на основі її законодавства.

Схема 41. Основні способи формування урядів

Схема 42. Склад уряду

* У  змішаних республіках в формуванні уряду беруть участь і парламент, 
і глава держави. Уряд перебуває під подвійним контролем.
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Схема 43. Напрямки діяльності уряду

Схема 44. Види відповідальності уряду
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■ Конституційні принципи судової влади -  це закріплені в 
конституціях керівні ідеї, яким підпорядковані правове 
регулювання та практика діяльності судів.

Схема 45. Конституційні принципи судової влади 
в демократичних державах

Конституційні принципи судової влади

Принципи судоустрою

Незалежність суддів та їх 
підпорядкування лише 

закону

Винятковість судів як 
органів правосуддя

Відправлення правосуддя 
від імені народу та з

*2:

Колегіальність
судочинства

Можливість оскарження 
судових ухвал 

у вищі інстанції

Обов’язковість судових 
рішень, винесених у дер
жаві, на всій її території

Присяжні Народні
засідателі засідателі

Принципи судочинства

Гласність 
судового розгляду

Зв’язаність суддів 
тільки законом

Конституційність 
судових рішень

Змагальність та 
рівноправність сторін

Усний та очний 
характер судочинства

Конституційні 
процесуальні гарантії 

прав людини

• Право на належну судову 
процедуру
• Право на захист
• Презумпція невинності
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Суд -  це державний орган, який здійснює правосуддя у 
формі розв’язання кримінальних, цивільних, адміністра
тивних та інших справ у встановленому законом проце
суальному порядку.

Схема 46. Моделі систем судових органів

Схема 47. Види органів правосуддя
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Конституційний контроль (нагляд) -  це перевірка на відпо
відність конституції держави актів і дій органів публічної 
влади та громадських об’єднань, які виконують публічні 
функції або беруть участь у здійсненні публічної влади.

Схема 48. Види конституційного контролю

Схема 49. Органи конституційного контролю
ІОргани 

конституці йного 
контролю

Загальні державні органи:
Глава держави 
Парламент 
Уряд
Омбудсмен
Контрольна (лічильна) палата 
Прокуратура

Здійснюють
політичний
конституційний
контроль

Спеціалізовані органи
конституційного контролю

Здійснюють судовий конституційний контроль

Способи формування
І

■ s « а 
5 д

С *Uc
S

I
« ’5 - so. *
tt X 
c  Й
м * ОС s

I
35
5
5

Основний
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Місцеве (муніципальне) самоврядування -  управління 
справами місцевого значення, яке здійснюється спеціаль
ними виборними органами, котрі безпосередньо представ
ляють населення певної адміністративно-територіальної 
одиниці держави, та їх адміністративним апаратом.

Таблиця 15. Теорії місцевого самоврядування

Теорія Зміст

Теорія вільної 
громади

Право громади завідувати своїми справами 
має такий самий природний і невідчужува- 
ний характер, як і права вільної людини, ос
кільки громада виникла раніше держави. Дер
жава повинна поважати свободу громадсько
го врядування

Суспільна тео
рія самовряду
вання

Свобода, незалежність від держави місцевих 
громаду здійсненні своїх завдань. Характерна 
ознака місцевого самоврядування -  недержав
ний і переважно господарчий характер діяль
ності його органів

Державна теорія 
самоврядування

напрямки

1  1Політичний у
Ю ридичний

Самоврядування -  це одна з форм організації 
місцевого державного управління. Всі повно
важення у  сфері місцевого самоврядування 
надані державою, мають джерелом держав
ну владу. Однак, на відміну від центрального 
державного управління, місцеве самовряду
вання здійснюється не державними чиновни
ками, а за допомогою місцевих громад, місце
вих мешканців, зацікавлених у  результатах 
місцевого управління

Теорія дуалізму 
муніципального 
управління

Муніципальні органи самостійні в суто міс
цевих справах, а також здійснюють певні 
державні функції на місцевому рівні. Вико
нуючи управлінські функції\ вони виходять за 
межі місцевих інтересів, а тому повинні дія
ти як інструмент державної адміністрації

Теорія соціаль
ного обслугову
вання

Муніципалітети надають послуги своїм ме
шканцям, організують обслуговування насе
лення
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Таблиця 16. Сучасні моделі місцевого самоврядування

Модель Характерні ознаки
Англо
саксонська

Відсутність на місцях повноважних представників 
уряду, які опікають місцеві органи. Муніципалітети 
розглядаються як автономні утворення, що здійс
нюють владу, покладену на них парламентом

Французька Високий ступінь централізації місцевого управління 
та самоврядування. Розвинута система адмініст
ративного контролю центральної влади над місце
вими органами, субординація у  відносинах центру й 
місцевих органів. Провідну роль в системі місцевого 
управління відіграє представник урядової влади, який 
визначає всі напрямки місцевої діяльності

Німецька Держава делегує частину своїх функцій органам са
моврядування. Громади та райони виконують пок
ладені на них функції або як інститути самовряду
вання, або від імені держави за розпорядженням 
державного органу в межах делегованих повнова
жень

Адміністра
тивна
автономія

В автономних утвореннях існують обрані населен
ням представницькі установи та органи управління. 
Центральна влада призначає в автономне утворен
ня свого представника, який здійснює контрольні 
функції за діяльністю місцевих органів влади

Схема 50. Класифікація систем місцевого самоврядування
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