
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 
 

РОЗДІЛ ІІ. Позитивне (юридичне) право. 
 

Тема 3. Демократична, соціальна, правова держава 
в громадянському суспільстві: сучасні концепції 

 
Теоретичні питання 

1. Громадянське суспільство: поняття, ознаки. 
2. Демократична держава: поняття, ознаки.  
3. Правова держава: поняття, ознаки. 
4. Соціальна держава: поняття, ознаки, принципи.  
5. Функції сучасної демократичної держави соціально-

правової орієнтації.  
 

Термінологічне завдання 
 

Засвойте визначення таких понять: громадянське 
суспільство, демократична держава, правова держава, соціальна 
держава  

 
Практичні завдання 

1. Ознайомтесь зі змістом таких приписів: 
ч. 2, 4 статті 5, стаття 7, стаття 15, ч. 1 ст. 38, стаття 69  
Конституції України від 28.06.1996 
ч. 1-2 статті 11 Конституції Болгарії 1991 
стаття 6 Конституції Ірландії 1937 
стаття 56 Конституції Естонії 1992  
стаття 9 Конституції Словенії 1991. 
Визначіть відповідність змісту цих положень ознакам 
демократичної держави. Поясніть зміст цих ознак демократичної 
держави. 

Заповніть у зошиті таблицю 

ознаки 
демократичної 

держави 

Конституція 
України 

конституції 
зарубіжних 
кран 

зміст приписів 
Конституції України 

та конституцій 
зарубіжних країн 

джерелом влади 
є народ 

? ? … 

вираження волі 
більшості 
населення через 
демократичні 
інститути 

? ? … 

децентралізація 
державної влади 

? ? … 

ідеологічний 
плюралізм в 
суспільстві 

? ? … 

 
2. Ознайомтесь зі змістом таких приписів: 
статті 3, ч. 1 статті 6, ч. 2 статті 8,  ч. 1-2 статті 126 Конституції 
України від 28.06.1996; 
п. 1-2 статті 87 Конституції Греції 1975; 
статті 1 Конституції Німеччини 1949; 
ч. 1 статті 10 Конституції Польщі 1997; 
статті 5 Конституції Хорватії 1990. 
Визначіть відповідність змісту цих положень ознакам правової 
держави. Поясніть зміст цих ознак правової держави. 

Заповніть у зошиті таблицю 

ознаки 
правової 
держави 

Конституція 
України 

конституції 
зарубіжних 

кран 

зміст приписів  
Конституції України 

та конституцій 
зарубіжних країн 

визнання та 
забезпечення 
прав і свобод 
людини 

??? ??? … 

верховенство 
конституції 

??? ??? … 

розподіл 
державної 
влади 

??? ??? … 

незалежність 
суддів 

??? ??? … 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://worldconstitutions.ru/?p=120
http://worldconstitutions.ru/?p=151
http://worldconstitutions.ru/?p=105
http://worldconstitutions.ru/?p=109
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://worldconstitutions.ru/?p=153&page=4
http://worldconstitutions.ru/?p=155
http://worldconstitutions.ru/?p=112
http://worldconstitutions.ru/?p=107


3. Ознайомтесь зі змістом статті 19 Конституції України Визначіть, 
у якій частині статті 19 закріплено загально-дозвільний, а у якій – 
спеціально-дозвільний принцип (тип) правового регулювання? 

Поясніть (письмово у зошиті), яке значення для 
функціонування правової держави мають загально-дозвільний та 
спеціально-дозвільний типи правового регулювання? Чи можуть у 
такій державі її органи, у виняткових випадках, здійснювати свої 
функції на загально-дозвільних засадах, а громадяни – на 
спеціально-дозвільних? 

 
Заповніть таблиці. 

тип правового 
регулювання 

зміст статті 19  
Конституції України 

загально-
дозвільний 

… 

спеціально-
дозвільний 

… 

 
1. громадяни 
2. органи державної влади 

…? дозволяється все те, що прямо не заборонено 
законом 

…? забороняється лише те, що прямо передбачено 
законом 

…? дозволяється лише те, що прямо передбачено 
законом  

…? забороняється все те, що  прямо не передбачено 
законом 

 
1. прямо не заборонено законом; 
2. прямо передбачено законом; 
3. прямо не передбачено законом. 

 
 

громадяни 
 

органи  
державної влади 

дозволяється Все те,що … ? Лише те, що …? 

забороняється Лише те, що …? Все те, що …? 

 
 
 

Творчі завдання 
1. Ознайомтесь із Висновками та рекомендаціями (С. 150-151) 
актуальної теми номера «Громадянське суспільство в Україні: 
сучасний стан і стратегія розвитку» журналу «Право України». – 
2014. – № 4. 
Висловіть (письмово у зошиті) свою позицію щодо проблем та 
перспектив розбудови громадянського суспільства в Україні.  
 
2. Опрацюйте наукову статтю Головащенко О. С. Розвиток 
соціальної держави на сучасному етапі. [Електронний ресурс]./ О. 
С. Головащенко // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 60–63  
 
Висловіть (письмово у зошиті) свою позицію, у чому полягають 
особливості соціальної держави в сучасних умовах? 

 
Рекомендована література 

 
Базова 

1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. 
– К.: Ваіте, 2015. – С. 380-391 

2. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-
методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – 
К.: Атіка, 2013. – С. 65-72 

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: 
Навч. посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. – 
С. 64-71 

4. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – К.: Алерта; 
КНТ; ЦУЛ, 2009, – С. 77-84, 180-201 

5. Теорія держави і права : підручник / за ред. О. В. Петришина. 
– Х. : Право, 2015. – С. 310-340 

 
Допоміжна 
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