
Розділ 2. Суспільство, державка, право 

Тема 2.1 Поняття, походження та розвиток держави і права 

Семінарське заняття 3 

Тема: Походження, розвиток, сутність та ознаки держави 

Мета: узагальнити та закріпити знання щодо основних ознак держави, основних 

концепцій походження держави, типів держави, а також особливостей виникнення 

держави у різних народів. 

План 

1. Основні закономірності походження держави. Особливості формування 

держави у різних країнах світу. 

2. Загальне поняття та ознаки держави. Її сутність та призначення. 

3. Основні концепції (теорії) походження держави. 

4. Типологія держави. Поняття та види типів держави. 

Ключові поняття та категорії: первісний лад, суспільна влада, державна влада, 

суверенітет держави, держава, соціальні норми (мононорми), публічна влада, теорії 

походження держави, причини утворення держави, ознаки держави, типи держави, 

сутність держави, соціальне призначення держави. 

Реферати 

1. Сучасні теорії походження держави. 

2. Поняття та ознаки державного суверенітету. 

3. Особливості виникнення держави у слов'янських народів. 

4. Плюралізм державорозуміння (основні концепції про поняття держави). 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Коли виникає влада у первісному суспільстві? Назвіть особливості її 

організації та форм її здійснення. 

2. Які причини виникнення держави? 

3. Які ознаки відрізняють державу від самоуправління в первіснообщинному 

суспільстві? 

4. Дайте визначення поняття «держава», охарактеризуйте основні аспекти 

сучасного розуміння цього поняття. 

5. Які ознаки держави як основної політичної організації суспільства? 

6. Визначіть основні концепцій (теорій) теорії походження держави. Які причини 

виникнення держави їхні автори вважали визначальними в даному процесі? У чому 

полягає обмеженість цих теорій? Спробуйте викласти власне бачення даної проблеми. 

7. Розкрийте зміст, головні особливості формаційного та цивілізаційного 

підходів до типології держав. 

8. Які особливості переходу від одного типу держави до іншого. 

9. Що нового вносить сучасна юридична наука в поняття держави та її 

соціального призначення? 

10. Чи тотожні поняття «країна» і «держава»? Аргументуйте відповідь. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого другого питання. Слід зауважити, що причини виникнення держави 



та права були й завжди будуть підставою для наукової дискусії, зумовленої різними 

ідейними та філософськими поглядами, що лежать в основі пояснення причини. 

Розкриваючи причинні зв’язки щодо формування державної влади, системи 

відповідних органів, політизації соціального управління тощо, необхідно зазначити, що 

на процес виникнення держави впливали різні чинники, які умовно можна розподілити 

на групи (військові, економічні, організаційні, інтелектуальні). Однак, у кожного народа 

був свій шлях одержавлення, що говорить про певні особливості цього процесу у 

кожному конкретному випадку. У теорії держави розрізняють два основних шляхи 

виникнення держави: європейський (Афіни, Рим) східно-азіатський (Єгипет, Вавилон, 

Китай, Індія). 

До другого третього питання. Студенти повинні звернути увагу на те, що термін 

«держава» може мати кілька значень, наприклад, як визначений спосіб організації 

суспільства, основний елемент політичної системи, порядок створення публічної влади; 

також держава може бути представлена як юридична особа, як суб’єкт міжнародного 

публічного права. На сьогодні у політико-правовій літературі можна віднайти розмаїття 

понять держави, що свідчить про складність держави як соціального явища, 

неоднозначність розуміння держави та закономірностей виникнення, розвитку, 

функціонування і власного призначення держави в суспільстві. Держава як соціальний 

інститут має низку характерних рис, які відрізняють її від інших суспільних явищ, тобто 

певні ознаки, з-поміж яких основними є: наявність території, суверенітету, особливого 

апарату управління - публічної влади, системи законодавства, грошової та податкової 

системи, офіційних символів та атрибутів. Аналізуючи ознаки держави, студенти 

повинні розкрити суть і зміст їх, виокремлюючи характерні риси основних складових. 

До третього питання. В основі поглядів і суджень про виникнення держави і 

права завжди знаходилися різні економічні, фінансові, політичні, ідеологічні та інші 

інтереси, різні історичні й соціальні умови, в яких жили і творили автори конкретних 

теорій. Студенти повинні звернути увагу на основні теорії виникнення держави: 

теологічна, патріархальна, договірна, психологічна, теорія насильства, класова; та 

сучасні, до яких належать: органічна, космічна, теорія «держави загального 

благоденства» теорія еліт, теорія правової держави, теорія національної держави. 

Досліджуючи дане питання, потрібно звернути увагу на позитивні та негативні сторони 

різних теорій і представників їх. 

До четвертого питання. Слід звернути увагу на те, що в науці є різні критерії 

класифікації держави, відповідно до історичних типів: за методами здійснення влади, 

рівнем розвитку суспільства, за відношенням до релігії та географічним розташуванням. 

Водночас, студенти мають звернути увагу на основні причини зміни типів держави: 

зміна соціально-класової структури суспільства, встановлення нового співвідношення 

соціальних груп, зміна панівної верстви суспільства, зміна соціальної суті держави 

внаслідок переходу державної влади до представників іншої групи чи класу. 
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