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Форма державного правління є категорією, яка формувалася під 

впливом різних чинників, які зумовлювали появу тієї чи іншої форми 
правління.  
Два види форми правління як монархія та республіка не відбивають належним 
чином розвиток юридичної науки, не відповідають розвитку демократії та 
громадянського 
суспільства. Поняття «монархія» і «республіка» є за своєю суттю застарілими. 
Введення в науковий обіг терміну «поліархія» сприяло б появі певного балансу 
між республікою та монархією адже ті дискусії щодо переваг монархії чи 
республіки є ніщо інше як відстоювання власних інтересів. 
Використання поняття «поліархії» замість «республіки» при типологізації форм 
державного правління, мало б усунути існуючий мовно термінологічний 
«грецько–латинський» дисбаланс у цьому питанні, використовуючи одну мову 
– грецьку (μοναρχία – рολіαρχία), яка є загальновизнаним термінологічним 
джерелом державознавства, на відміну від латинської, яка вважається мовою 
права (правознавства), адже ( республіка з лат. «res publica» - справа народу».  

Монархія – влада, яка є похідною від одного суб’єкта, а правління є 
результатом дії теж одного державного органу – монарха; поліархія – влада, яка 
похідна від багатьох суб’єктів (народу), а правління є результатом колективних 
дій теж багатьох (більше одного) 
державних органів. По-третє, терміни «монархія» та «поліархія» за своєю 
природою є юридичними термінами і пов’язані саме із державною владою. 
Поділ форм правління на республіку і монархію носить швидше політичний 
характер, аніж відображає порядок реалізації державної влади в країні. Такої 
думки притримуються С.М. Тимченко, С.К. Бостан, Н.М. Пархоменко. 
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Форма держави, як і її сутність та зміст, не є статичними, вони будуть завжди 
змінюватися та розвиватися під впливом багаття економічних, соціально-
політичних, ідеологічних та інших факторів. Постійно змінюється й уявлення 
про них. Форма держави є комплексним інститутом конституційного права, 
який представляє внутрішньо узгоджену систему норм, та який регулює в їх 
єдності структуру та взаємовідносини основних органів держави (голови 
держави, парламенту, уряду), територіально-політичний устрій, головні види 
діяльності державного апарату та форми його зворотного зв’язку з населенням.  

Елементи, які складають в теорії державознавства форму держави 
(форма правління, державний устрій тощо), в конституційному праві є 
підінститутами комплексного інституту «форма держави».  

Форма правління обумовлюється конкретним розташуванням соціально-
політичних сил і результатами боротьби між ними; історичними особливостями 
окремих країн; особливостями культури народу; впливом у країні державних 
процесів, у тому числі воєнних. Існує багато думок і визначень, щодо цього 
терміну. 

 Форма правління завжди була і залишається головним елементом 
конституційного устрою і питанням фундаментального історичного вибору для 
кожної нації, тому що вибір форми правління багато в чому визначає русло 
всього подальшого політичного розвитку, а часто, й долю демократії на цілу 
історичну епоху [10].  
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