
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 
 

РОЗДІЛ ІІ. Позитивне (юридичне) право. 
 

Тема 2. Держава: загальнотеоретична характеристика 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 
1. Держава: загальне поняття, ознаки, сутність. 
2. Основні теорії походження держави. 
3. Класифікація держав. Формаційний та цивілізаційний 
підхід до типології держав. 
4. Функції держави: поняття, види. Правові форми 
здійснення функцій держави. 
5. Взаємодія держави з іншими суб’єктами політичної 
системи суспільства. 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 
Засвойте визначення таких понять: держава, державна 
влада, історичний тип держави, державний суверенітет, функції 
держави, політична система суспільства, громадська організація, 
політична партія, місцеве (територіальне) самоврядування 
 

Практичні завдання 
1. Ознайомтесь зі змістом Декларації про державний 

суверенітет України від 16.07.1990. 
Визначіть, які з її положень присвячені внутрішньому та 

зовнішньому суверенітету та КОРОТКО занотуйте у зошиті 
нижченаведену таблицю. 

Заповніть таблицю 

Декларація про державний суверенітет України  
від 16.07.1990 

державний суверенітет України – … 
 

внутрішній суверенітет  
України 

зовнішній суверенітет 
України 

… 
… 

… 
… 

 

Поясніть (письмово у зошиті), в чому полягає 
взаємозалежність внутрішнього та зовнішнього суверенітету 
держави?  

Наведіть відомі Вам приклади порушення внутрішнього  та 
зовнішнього державного суверенітету в сучасному світі. 
2. Яка з теорій про причини походження держав є, на Вашу думку, 
найбільш обгрунтованою?  

Ознайомтесь із нижченаведеними положеннями та визначіть, 
якій із теорій про причини походження держави вони 
відповідають?  

Заповніть таблицю 

 
№ 

назва теорії про причини 
походження держав 

2.1. № ??? 

2.2. № ??? 

2.3. № ??? 

2.4. № ??? 

2.5. № ??? 

2.6. № ??? 

2.7. № ??? 

2.1. «Акт, через який народ сам конституюється в державу, 
завдяки якому можна мислити про його правомірність … – це 
першопочаткова угода, відповідно до якої усі у складі народу 
відмовляються від своєї зовнішньої свободи для того, щоб знову 
водночас прийняти цю свободу вже як члени спільноти, тобто 
народу, що вже розглядається як держава». (Імануїл Кант, 
німецький філософ, XVIII ст.) 
2.2. «Історія не надає нам жодного прикладу, де б держава 
виникала не за допомогою акту насилля, а якось інакше. Крім того 
це завжди було насиллям одного племені над іншим. Воно 
проявлялось у завоюванні та поневоленні більш сильним чужим 
племенем більш слабкого осілого населення» (Людвіг Гумплович, 
польський вчений, XIX ст.)  
2.3. «Історія всього дотеперішнього суспільства є історія 
боротьби класів. Вільний і раб, патрицій і плебей, феодал і 
кріпак, цеховий майстер і підмайстер, коротко кажучи, 
гнобитель і гноблений перебували в постійному антаґонізмі 
один до одного, вели безупинну, то приховану, то явну 
боротьбу, боротьбу, яка кожний раз кінчалася революційною 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/55-12.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/55-12.


перебудовою всього суспільства або спільною загибеллю класів, 
що боролися… Сучасна державна влада, це – тільки комітет, 
який управляє спільними справами всього класу 
буржуазії…Пролетаріат використає своє політична панування 
для того, щоб крок за кроком вирвати у буржуазії весь капітал, 
централізувати всі знаряддя виробництва в руках держави, 
тобто орґанізованого в пануючий клас пролетаріату, і якомога 
швидше збільшити масу продуктивних сил». (Карл Маркс, 
Фрідріх Енгельс, німецькі філософи та політичні діячі XIX ст.) 
 

2.4. «Треба приносити велику подяку Богові і за те, що є царі, і 
за те, що є судді. Піклуючись про благоустрій людей, щоб 
багато з них не жили гірше звірів, Бог заснував владу 
начальників і царів, ніби кермо для управління колісницею або 
для управління кораблем. Тому, якщо ти начальник, то дякуй 
чоловіколюбному Богу за те, що ти удостоївся брати участь у 
такій опіці; якщо ти підлеглий, то знову дякуй Йому за те, що 
маєш начальника, який турбується про тебе і не дозволяє злим 
людям будувати тобі підступи». (Іван Золотоуст, IV-V ст., 
вчитель Церкви) 
 
2.5. «Держава виникає заради потреб життя, але існує вона 
заради досягнення.  благого життя. Звідси витікає, що будь-яка 
держава – продукт природного виникнення і що вона 
уподібнюється в цьому відношенні первинним спілкуванням – 
сім’ї й селищу; вона є завершенням їх...». (Арістотель, грецький 
філософ, IV ст. до н. е.) 
 
2.6. «Так як властивості суспільства подібні із властивостями 
живого тіла, то необхідно розглянути підстави, які дозволять 
стверджувати, що постійні зв’язки між частинами суспільства 
аналогічні постійним зв’язками між частинами живого тіла ... 
Між живим тілом та тілом політичним не існує інших аналогій, 
крім тих, які є необхідним наслідком тієї взаємної залежності 
частин, яка притаманна їм обом». (Герберт Спенсер, 
англійський філософ та соціолог, XIX ст.) 
 
2.7. «Ефективність управління цими роботами вимагає створення 
організаційної системи, яка б охоплювала собою або все 
населення країни, або, в крайній мірі, його найбільш активну 

частину. В підсумку ті, хто контролює цю систему, володіють 
унікальними можливостями для досягнення вищої політичної 
влади». (Карл Вітфогель, німецький та американський соціолог, 
XX ст.) 

 
3. Ознайомтесь із Законом України «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 № 2411-VI  
(Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2411-17).  

3.1. Визначіть, до яких функції держави за територією 
поширення (зовнішні чи внутрішні) належать такі напрями 
діяльності Української держави: 
3.1.1. запобігання конфліктам у регіонах, що межують з Україною, 
та врегулювання наявних конфліктів; 
3.1.2. боротьба із злочинністю шляхом поліпшення координації 
роботи правоохоронних органів, оптимізації їх структури, 
належного забезпечення їх діяльності; 
3.1.3. створення сприятливих умов для задоволення національно-
культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами 
України, підтримання з ними сталих зв'язків; 
3.1.4. зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням 
переваг територіального поділу і кооперації праці; 
3.1.5. підтримка інтеграції України у світовий інформаційний 
простір. 
3.1.6. забезпечення незалежної діяльності об'єднань громадян, 
посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень; 

Функції держави 

Внутрішні Зовнішні 

  

 
3.2. Визначіть, до яких функції держави за часом дії (постійні чи 

тимчасові) належать такі напрями діяльності Української 
держави: 
3.2.1. впровадження системи екологічно збалансованого 
використання природних ресурсів; 
3.2.2. забезпечення комплексного захисту населення та 
реабілітації території від негативного впливу наслідків 
Чорнобильської катастрофи, подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2411-17


3.2.3. гарантування державою непорушності усіх форм власності 
як основи ринкової системи господарювання; 
3.2.4. переведення українських газо-, нафтотранспортних і 
електричних мереж на умови функціонування, що діють у 
державах Європейського Союзу; 
 

Функції держави 

Постійні Тимчасові 

  

 
3.3. Визначіть, до яких функцій держави за сферою суспільних 

відносин (політична, економічна, культурна, соціальна) належать 
такі напрями діяльності Української держави: 
3.3.1. вдосконалення системи проведення виборів до Верховної 
Ради України та органів місцевого самоврядування; 
3.3.2. захист, модернізація та розвиток національної культурної 
індустрії (книговидання, кінематографія, мистецтво); 
3.3.3. досягнення ефективного демографічного розвитку; 
3.3.4. підвищення ролі та відповідальності політичних партій, 
сприяння політичній структуризації суспільства на засадах 
багатопартійності, створення умов для забезпечення широкого 
представництва інтересів громадян у представницьких органах 
влади; 
3.3.5. подолання бідності і зменшення соціального розшарування, 
3.3.6. забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки, досягнення високих темпів її зростання, забезпечення 
макроекономічної стабільності та низького рівня інфляції; 
3.3.7. удосконалення системи пенсійного забезпечення, 
створення умов для гідного життя людей похилого віку, 
стимулювання розвитку недержавної системи пенсійного 
страхування; 
3.3.8. перехід на європейську модель ринкового нагляду, якості та 
безпеки продукції; 
3.3.9. підвищення ролі вищої освіти і науки як основ становлення 
в Україні ефективної «економіки знань». 
 

Функції держави 

Політична Економічна Культурна Соціальна 

    

Поясніть, які з перелічених функцій держави, на Вашу думку,  
є основними, а які неосновними (допоміжними)? Яким значенням 
володіє законодавче закріплення основних напрямів діяльності 
держави та засад її політики в окремому Законі України? 

 
4. Ознайомтесь із статтею 36 Конституції України, статтею 2 

Закону України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 № 
2365-III (Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2365-
14), статтею 1 Закону України «Про громадські об’єднання» від 
22.03.2012 № 4572-VI (Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4572-17). 

Ознайомтесь із статутом політичної партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» (п. 2.1) (Режим доступу: 
http://solydarnist.org/wp-
content/uploads/2016/05/statut_solidarnist.pdf) та статутом 
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників 
України» (п. 2.1-2.3) (Режим доступу: 
http://uba.ua/ukr/official_documents/).   

Порівняйте мету та завдання цих громадських 
об’єднань? 

 Політична партія 
«Громадянська 
Позиція»  

Громадська 
організація «Асоціація 
правників України» 

Мета  
та завдання 

… 

… 

… 

… 

Поясніть письмово у зошиті, яка мета та призначення 
політичних партій та громадських організацій у політичній системі 
суспільства? Як взаємодіють політичні партії та громадські 
організації із державою у політичній системі суспільства? 

У яких випадках держава може заборонити діяльність 
політичних партій та громадських організацій? Чи відомі Вам 
випадки заборони діяльності політичних партій у сучасному 
політичному житті України та світу. 

Чим, на Вашу думку, діяльність політичних партій 
відрізняється від діяльності громадських організацій? Чи може 
бути іноземний громадянин членом громадської організації та 
політичної партії в Україні? 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2365-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/2365-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
http://solydarnist.org/wp-content/uploads/2016/05/statut_solidarnist.pdf
http://solydarnist.org/wp-content/uploads/2016/05/statut_solidarnist.pdf
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5. Ознайомтесь зі статтею 7 та 140 Конституції України, 
статтею 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (Режим доступу: : 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/280/97-вр) та поясніть, у чому 
полягає місцеве самоврядування? Як взаємодіють органи 
місцевого самоврядування із державою у політичній системі 
суспільства? 

Визначіть, які із наведених завдань належать до напрямів 
діяльності місцевого самоврядування, а які з них – до напрямів 
діяльності держави. Для вирішення завдання доцільно 
ознайомитись із Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»  
(Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/280/97-вр): 
1) забезпечення збалансованого економічного та соціального 
розвитку відповідної території; 
2) забезпечення проведення державної економічної політики, 
здійснення прогнозування та державне регулювання національної 
економіки;  
3) справляння місцевих зборів, передбачених законодавством; 
4) забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних 
програм економічного та соціального розвитку; 
5) управління об'єктами житлово-комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, 
що перебувають у комунальній власності відповідних 
територіальних громад; 
6) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, 
фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать 
територіальним громадам; 
7) забезпечення проведення державної фінансової та податкової 
політики, сприяння стабільності грошової одиниці України; 
8) забезпечення проведення державної правової політики; 
9) проведення єдиної державної політики у сфері державної 
служби; 
10) координація на відповідній території діяльності суб'єктів 
містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів. 
 

 держава Місцеве 
самоврядування 

завдання ??? ??? 
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