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Монархія 

Монархія (від грецької Μοναρχία — єдиновладдя, 
єдинодержавність) форма державного правління, за 
якої найвища державна влада повністю або частково 
належить одній особі — спадкоємному монархові.  

 

Ознаки: 

 довічне користування владою; 

 влада передається, як правило, у спадщину; 

 представництво у зовнішніх відносинах монарх 
здійснює за власним бажанням; 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85


1/6 держав у світі є монархіями 

 деспотична — необмежена монархія, відзначається повним свавіллям 

влади, безправ'ям підданих(країни Стародавнього Сходу) 

 абсолютна — верховна влада належить одній особі та для якої 

характерний найвищий ступінь централізації державної влади.      

    (Саудівська Аравія,Оман) 

 теократична — різновид абсолютної монархії, за якої політична влада 

належить голові церкви або релігійному лідерові. (Ватикан) 

 парламентська монархія — влада монарха обмежена конституцією, 

законодавчі функції передані парламенту, виконавчіуряду 

(Великобританія,Бельгія,Норвегія,Швеція,Іспанія) 

 дуалістична монархія — форма державного правління, за якої поряд з 

монархом функціонують парламент і уряд. 

     (Монако,Бутан,Йорданія) 

 



Республіка 

Респу́бліка (від лат. res publica — громадська справа) форма 
державного правління, за якої верховні органи державної 
влади обираються на певний термін, з окресленими 
законами повноваженнь, існує поділ влади на 
законодавчу, виконавчу, судову 

 

Ознаки: 

 формування органів влади шляхом обрання 
(парламент,глава держави); 

 органи влади; 

 відповідальність глави держави; 

 звітність виборних органів перед населенням; 

 взаємно відповідальність держави і особи;  



 У світі 140 республік 

 Президентська республіка характеризується значною 
роллю президента в системі державних органів, 
поєднанням в його руках повноважень глави держави і 
глави уряду.  

     (США,Бразилія,Франція,Мексика,Єгипед) 

 Парламентська республіка — це різновид республіки з 
перевагою повноважень на користь парламенту. У 
парламентській республіці уряд відповідає тільки 
перед парламентом, а не перед президентом 

    (Болгарія,Угорщина,Індія,Чехія,Італія) 

 Змішана республіка — форма державного правління, 
яка поєднує ознаки президентської і парламентської 
республік 

    (Португалія,Словенія,Хорватія) 

 
 



Форма  

територіального 

устрою 

Проста Складна 

унітарна федерація конфедерація імперія 



Ознаки унітарної держави : 

 єдина система державних органів; 

 єдине громадянство; 

 єдина державна символіка; 

 єдина конституція; 

 єдина система законодавства 

система законодавства 

проста 

без автономних утв. 

(Болгарія,Польща) 

складна 

(Фінляндія,Данія,Україна, 

Великобританія,Італія) 



Автономія. Федерація. 
 Автоно́мія (грец. αυτος  — «сам» і грец. νομος — «закон») 

— право самостійного здійснення державної влади чи 
управління, надане якійсь частині держави, що 

здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним 
законом або конституцією. Автономія означає право 

якого-небудь національно-територіального утворення 
(наприклад, області) самостійно здійснювати внутрішнє 

управління. Автономія може базуватися на культурній чи 
етнічній відмінності — і часто веде до наступної 

незалежності.  

 Федера́ція (лат. foederatio — об'єднання, союз) — форма 
державного устрою, за якої вищі територіальні одиниці 
держави мають певну юридично визначену політичну 

самостійність, чим відрізняються від звичайних 
адміністративно-територіальних одиниць унітарної 
держави. Складові частини федерації - це своєрідні 

державо подібні утворення, які називають суб’єктами 
федерації, а територія федерації складається з територій її 

суб'єктів. 

 



Серед федерацій 

розрізняють : 

 договірні та конституційні 
     (США,ОАЕ)         (Індія,Пакистан) 

 національні та територіальні 
   (Югославія,Бельгія)         (США,Бразилія) 

 комплексні , симетричні та асиметричні 

    (Росія,Індія)            (Австрія,Німеччина)        (Індія,США) 



Конфедерація. Імперія. 

 Конфедерація — союз держав, кожний член 
якого зберігає незалежність, має власні органи 
державної влади та управління, але водночас 
створює спеціальні органи для координації 

діяльності в певних, чітко визначених сферах 
(насамперед військовій, рідше 

зовнішньополітичній, економічній та інших 
сферах).(не існує в світі) 

 Імперія — складна держава,створена шляхом 
завоювання однієї держави іншою,де є подія на 
головну державу метрополію та залежні від неї 

колонії.(не існує в світі) 

 



Державна влада — це управління суспільство 
органами державної влади в межах їхньої 
компетенції. 

 

Ознаки державної влади : 

 верховенство 

 легітимність 

 загальність 

 публічність 

 суверенітет 

 універсальність 

 обов'язковість 

 

 



Ознаки держави: 

 територія і населення 

 публічна влада 

 податки 

 наявність органів державного примусу 

 право 

 грошова одиниця 

 суверенітет 

 державні символи 


