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2.4. Форма державного устрою 
 
Форма державного устрою характеризує державу з точки зору її 

територіального поділу та відповідної організації державних органів. 
Державний устрій може проявлятись у простій або у складній формах. До 

простої форми державного устрою належать унітарні (єдині) держави. 
Унітарна держава – це єдина централізована держава, територія якої 

поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не володіють ознаками 
суверенітету. 

До найважливіших юридичних ознак унітарної держави належать такі: 
1. До складу унітарної держави не входять державні утворення, що 

наділені ознаками суверенітету. 
2. Вона має єдину систему державних органів. 
3. В унітарній державі діє єдина конституція і єдина система 

законодавства. 
4. В ній існує єдине громадянство. 
5. У міжнародних стосунках унітарна держава виступає в єдиному числі. 
У сучасному світі більшість держав – унітарні. 
До складної форми державного устрою належать федерація і конфедерація. 
Федерація – це складна держава (союзна держава), до складу якої входять 

декілька державних утворень (суб’єктів федерації), що володіють суверенітетом. 
У літературі (Теорія держави і права. – Київ.: Юрінформ, 1995) розрізняють 

два різновиди федерації: 
а) федерація, заснована на договорі, суб’єкти якої – суверенні держави, 

що зберігають за собою значний обсяг повноважень аж до права виходу із 
складу федерації; 

б) федерація, заснована на автономії, суб’єкти якої – державні 
утворення, що не мають ознак суверенітету, але мають певну самостійність у 
вирішенні питань місцевого (автономного) значення. 

До юридичних ознак федерації належать: 
1. Наявність конституції федерації в цілому і конституцій кожного з її 

суб’єктів, і, відповідно, системи законодавства всієї федерації та її 
суб’єктів. 

2. Існування громадянства як всієї федерації, так і її суб’єктів. 
3. У міжнародних стосунках може виступати як федерація в цілому, так і 

кожен з її суб’єктів. 
Федераціями є США, Росія, ФРН та деякі інші країни. 
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Другою складною формою державного устрою є конфедерація, що являє 
собою союз держав, об’єднаних для досягнення певних цілей одним або 
декількома органами (наприклад, воєнними) при збереженні в інших питаннях 
повної самостійності. 

До ознак конфедерації слід віднести:  
1. Відсутність загальних для всієї конфедерації законодавчих органів. 
2. Відсутність для всієї конфедерації законодавства, громадянства, 

судової та фінансової системи. 
3. Рішення загальноконфедеративних органів для членів конфедерації не 

є обов’язковими, і їх невиконання не тягне за собою ніяких санкцій. 
4. Наявність безумовного права виходу зі складу конфедерації у 

кожного з її суб’єктів. 
У своїй абсолютній більшості конфедерація – це досить нестійка, перехідна 

форма від співіснування повністю незалежних держав до їх федерації або до 
утворення нової унітарної держави. 

Через стан конфедеративних відносин у своєму розвитку пройшли США, 
Нідерланди та Швейцарія, яка і зараз офіційно зветься конфедерацією. З 1981по 
1989 рік існувала конфедерація Сенегамбія, що об’єднувала Сенегал і Гамбію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


