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1. Генезис, сутність , функції держави. 
2. Місце  і роль держави  у політичній  системі 
суспільства. 
3. Проблеми становлення та розвитку 
демократичної , правової держави України. 

Теми рефератів 
1. Походження держави та тенденції  розвитку  
державності в сучасному  світі . 
2. Держава як базовий  інститут  політичної  
системи. 
3. Типи держав. 
4. Основні напрямки  становлення  державності в 
Україні. 

Основні категорії, поняття 
Держава · державний  устрій  · державний  апарат · державне 
правління · адміністрація · державні  атрибути · виконавча  
влада · бюрократія  · політика держави  · правова  держава  · 
демократична держава · “Держава загального 
благоденства” · державний  контроль  · державний  устрій  · 
державна дисципліна · державний  договір  · законність  · 
Кабінет міністрів · Конституція · державна монополія  · 
незалежність · нейтралітет  · громадянське  суспільство · 
самоврядування  · унітарна  держава · федеративна  держава  · 
уряд та інші. 

Те
ма

 6
 

Суть  і функції держави 
у політичній системі 
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Методичні рекомендації 
1. Перш за все, потрібно з’ясувати, завдяки яким обставинам, об’єктивним 

закономірностям чи суб’єктивним чинникам виникла держава. Поняття 
“держава”,  як  стверджують  автори  підручника  “Основи 
політології” (Ф.М.Кирилюк та ін. – К.,1995. – С. 153) виникло близько трьох 
тисячоліть тому. Інші дослідники стверджують, що держава виникла понад п’ять 
тисячоліть тому. В IX-VI ст. до н.е. існувала одна з найдавніших держав – Урарту 
(територія сучасної Вірменії). 

В поняття “держава” в різні історичні епохи вкладався різний зміст. 
Згадаймо Старогрецького філософа Платона. Він уявляв ідеальну державу як 
ієрархію трьох станів: правителів-мудреців, воїнів і чиновників, селян і 
ремісників. А відомий всім із курсу філософії основоположник утопічного 
соціалізму Т.Мор доводив, що держава – це змова багатих проти бідних. Не менш 
відомий німецький філософ Г.Гегель вважав, що держава – це образ і дійсність 
розуму, це хід Бога в світі. До речі, цей висновок взятий в основу теологічної 
теорії, яка походження держави пояснює Божою волею (тому її потрібно 
вихваляти, стверджувати її право на недоторканність, зверхність над усім, крім 
релігійних організацій). 

Окрім теологічної, існують і багато інших теорій: патріархальна 
(основоположники і провідники Арістотель, Михайловський та ін.); так звана, 
договірна теорія (Гоббс, Русо та ін.); психологічна (Фрейзер, Петражицький та 
ін.); теорія насильства (Дюрінг, Гумплович); марксисько-ленінська. 
Прочитайте про них у підручнику “История политических и правовых учений” 
різних років видання. Там же ви знайдете відомий вислів Людовіка XIV: 
“Держава – це Я”. В XX ст. у зв’язку з розвитком демократії з’явилася нова 
формула: “Держава – це ми”. Поміркуйте над цими теоріями, визначеннями, 
висновками. Таким чином, логічно підійдете до розкриття сутності держави. 

Визначень сутності держави теж чимало. Їх не тільки цікаво, а й потрібно 
знати.  

Держава – це багатоаспектний інститут, який виступає, з одного боку, як 
особливий апарат управління суспільством, а з іншого – як асоціація всіх членів 
суспільства, розташованого на певній території. Ось такий висновок сутності 
держави існує. Але чи повний він? Які ще визначення сутності держави ви 
зустрічали, запам’ятали? Наведіть їх, порівняйте. Візьміть для цього хоча б 
визначення держави М.Вебера, К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна. проаналізуйте їх, 
вдумайтесь в них і зробіть своє визначення суті держави. 

Щодо функцій держави, то їх прийнято розділяти на внутрішні і зовнішні. 
До внутрішніх відносять: організаційно-управлінську, економічну, соціально-
політичну, соціально-інтегративну, культурно-виховну, правоохоронну, 
демографічну, екологічну та ін. “Розшифруйте” кожну з функцій, наведіть інші, 
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підкріпіть прикладами. 
До основних зовнішніх функцій держави відносять: дипломатичну 

(встановлення широких, сталих політичних, економічних, культурних та інших 
зв’язків з державами світу) та оборонну (забезпечення оборони країни, якщо в 
цьому виникає потреба). 

Але такий поділ функцій держави досить умовний. Держава так чи інакше має 
відношення до всіх сфер життя суспільства… 

2. Функціями, по суті, визначається місце і роль держави у політичній 
системі суспільства. Держава, як відмічає І.С.Дзюбко, – це публічна влада, яка 
поширює свою дію на суспільство (С.140). Вона має виняткове право видавати 
закони, постанови, розпорядження, правила, які є обов’язковими для всіх 
громадян, право на збирання податків, мита, на примус щодо відповідних 
категорій населення тощо. 

Положення держави як центра, ядра політичної системи суспільства 
зумовлюється тим, що тільки вона володіє верховною і самостійною суверенною 
владою, може забезпечити загальносоціальні потреби, встановлювати обов’язкові 
для всіх загальні правила поведінки – правові чи юридичні норми, зобов’язана 
забезпечити і захистити основні права людини, виступати основним 
представником усього (чи більшості) населення суспільства, бути уособленням 
суверенітету народу, реалізовувати його права на самовизначення в політичній, 
економічній та інших сферах. 

Відповідно з перерахованими (подумайте, що іще туди можна і потрібно 
додати) правами і обов’язками, держава поширює свою діяльність на всі сфери 
життя. Крім згаданих вище, її внутрішніми функціями є: 

• соціальна (соціальне забезпечення всіх верств населення 
всім тим, що їм належить по закону, в т.ч. охорона і 
відновлення здоров’я); 

• гуманістична (забезпечення і захист основних прав 
людини); 

• культурно-виховна (освіта, виховання, розвиток культури, 
обгрунтування і підтримка соціально-політичного устрою 
тощо); 

• економічно-стимулююча (створення умов для розвитку 
виробництва на основі затверджених в суспільстві форм 
власності на засоби виробництва, захист вітчизняного 
виробника, підтримка його); 

• господарсько-організаторська (індикативне планування, 
програмування й організація виробництва на державних 
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підприємствах та надання допомоги в цьому виробникам 
недержавної форми власності); 

• науково-організаторська (організація і стимулювання 
наукових досліджень, науково-технічного прогресу); 

• створення і забезпечення умов для збереження і розвитку 
національної самобутності народів, що проживають на 
території держави; 

• створення демократичних умов для вільного виявлення і 
врахування інтересів різних соціальних груп суспільства, 
діяльності партій в рамках прийнятих законів, громадських 
організацій; 

• захист державно-конституційного ладу, правопорядку та 
законності та інші (подумайте, які інші, назвіть їх). 

А серед зовнішніх функцій держави (йдеться про державу соціально-
демократичної орієнтації) найчастіше виділяються такі: 

• організація, підтримка і розвиток міждержавних 
договірних відносин в різних сферах життя на основі 
загальновизнаних принципів міжнародного права; 

• участь держави у забезпеченні миру в усіх регіонах планети; 
• захист природного середовища; 
• допомога населенню інших країн (стихійні лиха тощо); 
• розв’язання глобальних господарських та наукових 

проблем (енергетичної, охорони здоров’я, продовольчої, 
розумного використання Світового океану тощо); 

• участь у міжнародному забезпеченні і захисті прав 
людини; 

• боротьба з порушниками міжнародного правопорядку 
(Інтерпол тощо). 

Подумайте і назвіть інші обов’язки держави у зовнішньополітичній сфері. 
Уже із наведеного вище видно, що держава посідає особливе місце в 

політичній системі. Останній вона надає цілісності і стійкості, виконуючи 
особливий, найбільш важливий обсяг завдань по управлінню, організації ресурсів 
на вирішення важливих суспільних прав. 

Для виконання своїх обов’язків держава має певний механізм. Мається на 
увазі комплекс відповідних органів – законодавчих, виконавчих, розпорядчих, 
правоохоронних… Назвіть, яких іще, наведіть приклади. 

Згаданий вище механізм держави, з допомогою якого вона виконує свої 
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функції, залежить також від режиму держави. У останньому відображаються 
форми правління. Розрізняють дві основні форми державного правління: 
монархію та республіку. Охарактеризуйте, які форми управління властиві для 
монархії і для республіки, наведіть конкретні приклади із світової практики. 
Причому, майте на увазі, що є чи мала місце (функціонувала) абсолютна 
(необмежена) і конституційна (тобто обмежена) монархія. А республіки теж є 
парламентські (Італія, Австрія, ФРН та ін.), і парламентсько-президентські 
(Франція, Фінляндія, Португалія, США). 

В парламентській республіці переважна роль належить парламенту та 
обраному ним уряду. Президент часто обирається парламентським шляхом і йому 
у системі керівництва державою належить скромне місце. 

В парламентсько-президентській республіці, навпаки, президент, як правило, 
обирається виборцями безпосередньо і стає центральною фігурою в системі 
вищих органів влади. 

Це лише напрями для широких роздумів із наведенням конкретних прикладів. 
Для глибокого розуміння держави як головного суб’єкта політичної влади 

потрібно знати і територіальний державний устрій та принципи 
взаємовідносин центральних та регіональних державних органів. В цьому 
відношенні існують дві основні форми державної системи: унітарна й 
федеративна. Наведіть основні ознаки тієї та іншої. 

Підсумовуючи розгляд питання про місце і роль держави у політичній системі 
суспільства, мабуть, можна погодитись з висновком В.М.Ніконенка про те, що 
держава в сучасному цивілізованому розумінні – це передусім гарант законності, 
свободи, впевненості, стабільності і громадянського миру. Якщо такої держави 
суспільство не створює, воно неминуче вступає в зону нестабільності і 
деструктивних процесів… (В.М.Ніконенко. Політологія. – Т., 1992. – С. 61). 

3. Наведеним вище висновком підходимо до розгляду третього питання. Що 
являють собою Український державний устрій і правління? Який в Україні 
політичний режим?… 

Запитання складні. Українське суспільство з набуттям незалежності перебуває 
у стані економічної кризи, та й не дуже стійкої політичної стабільності. 
Загострюються соціальні проблеми. У певних колах людей з’явились зневіра, 
песимізм, туга за “спокійним” життям в умовах “застійного часу” (О.І.Семків. 
Політологія. – Л., 1994. – С. 525). 

Все це дійсність, яку не можна ігнорувати. Але маємо пам’ятати, що 
проголошену незалежність важче закріпити. Це нелегко зробити хоча б тому, що 
Україна перебуває у початковій фазі консолідації своєї національної 
самостійності. Наприклад, для республік Прибалтики та країн Європи (Польщі 
тощо), не існує питання, чи залишаться вони самостійними державами, так само, 
як немає такого питання і в Росії. В Україні ж чимало населення, котре не вважає 
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доцільною самостійність України. Тому має проводитись чимала робота в плані 
консолідації громадян і вихованні у них (перш за все українців) національної 
гордості, самобутності у великій світовій інтернаціональній співдружності. Це 
вимагає конструктивних дій політичної еліти не тільки у внутрішній, а й у 
зовнішній політиці. Назвіть ті процеси, які вже відбулися чи проходять в цьому 
плані. 

Україна знаходиться в перехідній стадії від тоталітарного до демократичного 
суспільства. Належних економічних, соціально-політичних, духовних та 
психологічних передумов для цого не було. Їх потрібно створювати. На 
перешкоді стали відсутність ринкової економіки, плюралістичної психології, 
політичної культури і свідомості. Назвіть об’єктивні причини цього явища. 
Покажіть, що дісталося Україні від колишнього “єдиного народногосподарського 
комплексу СРСР”, на що при тому комплексі була спрямована економіка УРСР, 
які сьогодні проходять процеси в економіці, і як вони проходять. Наведіть 
приклади і свої пропозиції. Особливо зверніть увагу на процеси приватизації і 
дотримання в цих процесах політико-правових норм, державного регулювання 
плюралістичної економіки у взаємодії, співпраці різних форм власності. 

Проблеми становлення та розвитку демократичної, правової держави слід 
вирішувати і в політичній системі. Тут пройшли і продовжують провадитись 
суттєві реформи. Новим – і структурно, і за змістом – державним інститутом є 
президентство, система його регіонального представництва, котрі виникли і 
розпочали діяти при відсутності цивілізованої ринкової економіки і 
громадянського суспільства. Склалась ситуація, при котрій йде змагання не між 
виробниками різних форм власності, а між споживачами. 

В цих та інших питаннях допоможуть розібратись Конституція України, 
закони Верховної Ради, укази Президента України та конкретні факти із 
реального життя, яких досить в засобах масової інформації. Аналізуючи їх, можна 
прийти до висновку, що специфічною рисою нинішнього перехідного суспільства 
України є безсистемність, неузгодженість дій між законодавчою і виконавчою 
гілками влади. Ця неузгодженість пронизує весь громадський організм. Вона 
негативно відбивається  і на духовному житті, формуванні політичної свідомості 
та політичної культури у громадян держави. 

Звичайно, при розгляді питання не можна обійти такої проблеми, як 
формування політичної еліти. Нове суспільство потребує докорінного оновлення 
правлячої верхівки, на що теж потрібен час. 

Назвіть інші проблеми становлення та розвитку демократичної, правової 
держави України, котрі в цих рекомендаціях не зазначені. 
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Запитання для дискусії 
4. Які невідкладні функції сьогодення нашої держави? 
5. Які складові суверенітету держави? 
6. Чи є правомірним нині лозунг “Вся влада Радам”? 
7. Що ви розумієте під самоврядуванням? 
8. Чи є сенс розподілу влади в правовій державі? 
9. Якою ви бачите Українську державу в найближчій та далекій перспективі? 


