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2.3. Форма державного правління 
 

Форма державного правління визначається порядком організації, структурою і 
взаємодією вищих державних органів влади і управління.  

Розрізняють дві основні форми державного правління: монархію і республіку. 
Монархія – це форма державного правління, в якій вища державна влада 

зосереджується (повністю або частково) в руках однієї особи – монарха – і 
передається як спадщина серед представників правлячої династії або формується 
якимсь іншим шляхом.  

Монархії притаманні такі юридичні ознаки: 
1. безстроковість влади монарха; 
2. володіння владою за спадком по праву крові; 
3. представництво монарха від імені держави не за дорученням, а за 

власним правом; 
4. непідпорядкованість влади монарха будь-яким іншим суб'єктам. 
Монархії поділяються на дві групи: необмежені та обмежені. 
Необмежені монархії – це монархії, в яких влада монарха ніким і нічим не 

обмежена. Інакше кажучи, у країні не існує ні органів, ні законів, що могли б у 
якійсь мірі змінити або відмінити волю монарха. 

У рамках необмеженої монархії можна виділити такі її різновиди:  
а) деспотична монархія, в якій влада монарха обожнюється, а він сам офіційно 

визнається божеством. Цей різновид необмеженої монархії був розповсюджений 
в державах рабовласницького типу і, перш за все, на Древньому Сході; 

б) абсолютна монархія характерна для більш близьких до нас часів і свого 
розквіту досягла в епоху феодалізму. В ній монарху вже не надаються 
божественні почесті, але за ним визнається необмежена влада, що обумовлюється 
його належністю до правлячої династії. 

Прикладами абсолютної монархії можуть бути царська Росія, а у наш час – 
Саудівська Аравія. 

Обмежені монархії – це монархії, в яких влада монарха в тій чи іншій мірі 
обмежується повноваженнями певних державних органів. 

Розрізняють такі її різновиди: 
а) дуалістична монархія, при якій монарх уже не має законодавчої влади, 

яка перейшла до парламенту, але він ще зосереджує у своїх руках виконавчу 
владу і по своїй волі формує уряд, що відповідальний перед ним, а не перед 
парламентом. Дуалістична монархія характерна для періоду переходу від 
феодалізму до капіталізму і є своєрідною спробою примирення інтересів 
відживаючого класу феодалів (в особі монарха) і нового пануючого класу – 
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буржуазії (в особі парламенту); 
б) парламентарна (конституційна) монархія, при якій влада монарха 

суттєво обмежена у всіх сферах здійснення державної влади і за яким лише 
формально зберігається статус глави держави, але виключно з 
представницькими повноваженнями. Виконавча влада належить уряду, який 
формується парламентом і лише йому підзвітний. 

Абсолютна більшість сучасних монархій – це монархії парламентарні. Їх 
існування обумовлено національними традиціями, живучістю певних символів і 
т.п. (Англія, Швеція, Японія та ін.). 

Республіка – форма державного правління, в якій всі вищі державні органи 
обираються населенням або формуються загальнонаціональним представницьким 
органом влади. 

В сучасному світі розрізняють два види республік: 
а) президентська республіка, в якій повноваження глави держави, а в 

деяких випадках – і голови уряду, належать президенту, який обирається 
непарламентським шляхом (прямими чи непрямими виборами населенням) і 
формує уряд, що не несе, як правило, повної відповідальності перед 
парламентом. Президентські республіки сформувались у США, Франції, 
Аргентині та ін.;  

б) парламентська республіка, в якій здійснюється принцип верховенства 
парламенту, що обирається населенням країни і формує відповідальний 
перед ним уряд (Італія, Греція, Індія та ін.). 

Слід мати на увазі, що і в парламентській республіці можливе існування поста 
президента. Але, на відміну від президентської республіки, він обирається не 
населенням, а парламентом, йому підзвітний і має виключно представницькі 
функції (ФРН, Індія та ін.). 

Щодо України, то в наш час вона має змішану форму правління. В ній 
вбачаються ознаки як президентської (вибори президента населенням, широке 
коло його повноважень), так і парламентської (обов'язкове затвердження 
Верховною Радою ключових членів уряду, можливість виразу парламентом 
недовіри уряду) республік. 

 

 

 

 


