
Лекція №6  

Тема :  Функції держави. 

Мета лекції: розкрити поняття та ознаки функцій держави; критерії класифікації та види 

функцій Української держави. 

План: 

1. Поняття “функція держави”. Взаємозв’язок і взаємозалежність між функціями держави та 

їх розвитком на різних етапах розвитку держави. 

2.  Класифікація функцій держави. 

3. Внутрішні та зовнішні функції держави.  

4. Основні і неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави. 

 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  

визначення рівня знань, умінь та навичок (зазначені вкінці лекційного 

матеріалу) 

1. Переглянути інформацію за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=AhWZjdLWylQ  

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи  

1. Форми та методи здійснення функцій держави. 

3. Пройти тест за посиланням яке буде надане під час відеоконференції 

Бажаю успіхів 

 

І.  Функції держави – це взяті в комплексі  головні напрями її внутрішньої і зовнішньої 

діяльності, що виражають і конкретизують класову і загальнолюдську сутність і призначення 

держави в суспільстві, цілі й завдання держави по управлінню суспільством у властивих їй 

формах і властивими їй методами.   

        Ознаки функцій держави. 

1. Функція держави – основний головний напрям її діяльності. 

2. У функціях предметно виявляється її класова і загальнолюдська сутність, її соціальне 

призначення. Функції держави як вираження її соціального призначення показують, у чому 

знаходить своє виявлення вплив держави на суспільство, її регулююча роль.  

3. Виконуючи свої функції держава тим самим вирішує завдання, що постають перед нею. 

4. Функції держави конкретизують цілі державного управління. Виконуючи свої функції 

держава вирішує завдання  з управління  суспільства.  

5. Реалізуються функції у певних формах і особливими , характерними для державної 

влади методами. 

6. Функції держави мають об’єктивний конкретно історичний характер. 

Характерними ознаками функцій держави є їх безпосередня взаємодія з сутністю і 

соціальним призначенням держави, спрямованість на вирішення завдань в інтересах 

досягнення державної мети, яка буває різною в умовах конкретних історичних відрізків часу, 

видозмінюється у процесі становлення, зміцнення і подальшого розвитку держави. 

Характер державного ладу відображається у функціях (діяльності) держави (вони 

опосередковують собою суть, тип, природу і призначення держави). Тому Конституція, 

визначаючи державний лад, закріплює поряд з механізмом держави також її основні функції. 

Ці (основні) функції держави закріплюються як прямо, безпосередньо, так і 

опосередковано, маючи, до того ж, далеко не однакову назву: зміст і спрямованість діяльності 

держави, обов'язок держави (ст. 3), здійснення державної влади (ст. 6), державне забезпечення, 

піклування (ст. 11, 12, 13); найважливіші функції держави (ст. 17) тощо. 

Зазначимо, що основні функції держави не закріплюються повною мірою в якомусь 

одному розділі Конституції, а є змістом практично всіх розділів Конституції, вони 

закріплюються насамперед в розділі І, присвяченому загальним засадам Конституції і 

конституційного ладу. 

https://www.youtube.com/watch?v=AhWZjdLWylQ


Система цих функцій значною мірою відрізняєтеся від відповідної системи функцій 

колишнього Союзу РСР і Української РСР як у зв'язку зі зміною природи, характеру нашої 

держави, нашого державного ладу, так і у зв'язку із певними зрушеннями у теорії функції 

держави, зокрема у національній науковій правовій думці. 

Тривалий час майже у всій соціалістичній правовій науковій літературі ці (об'єктні) 

функції вважалися практично єдиними функціями соціалістичної держави. Правда, вони 

поділялись на внутрішні і зовнішні та мали відповідно до етапів розвитку держави різні 

кількість і назви.  

Зокрема, серед внутрішніх функцій розрізнялись, принаймні останнім часом, такі функції, 

як господарсько-організаторська, культурно-виховна, соціальна, правоохоронна тощо.  

Серед зовнішніх функцій держави розрізнялись: захист, оборона Вітчизни, боротьба за 

мир і мирне співіснування держав з різним соціальним ладом, функція взаємодопомоги і 

братерського співробітництва з державами соціалістичної співдружності тощо. Назви 

функцій свідчили значною мірою про приниження ролі держави і перекручення її фактичного 

змісту діяльності. 

Так, політична функція держави називалась правоохоронною функцією. Тим самим 

держава відсторонювалась від вироблення внутрішньої і зовнішньої політики, від  творчої, 

позитивної діяльності, їй відводилась у політиці переважно роль охоронця державного і 

суспільного ладу та інших інститутів. 

Економічна функція називалась господарсько-організаторською, чим підкреслювався 

виконавчий, другорядний характер діяльності держави у сфері економіки. 

Культурна (духовна) функція називалась культурно-виховною, чим спрощувався зміст 

відповідного напряму діяльності держави, принижувалась роль держави в духовній, 

ідеологічній сфері. 

Зовнішня діяльність держави, навпаки, — гіпертрофувалась, перебільшувалась 

(складалась з 4—5 зовнішніх функцій відповідно до основних сфер зовнішньої, міжнародної 

діяльності). 

Але й ця система об'єктних функцій визнавалась у повному обсязі лише за колишнім 

Союзом РСР в цілому. Щодо союзних республік, нинішніх суверенних держав, в тому числі й 

України, то навіть ці, обмежені об'єктні функції не визнавались за ними в повному обсязі, 

оскільки значну частину їх змісту брали на себе союзні (загальносоюзні) державні органи і 

організації. Найбільш обмеженими функціями колишніх союзних республік з числа 

внутрішніх функцій були господарсько-організаторська і культурно-виховна функції. 

Щодо зовнішніх функцій, то вони практично не визнавались за союзними республіками. 

Республікам відводилась допоміжна роль у здійсненні цих функцій. 

За новою Конституцією, Україна здійснює цілісну, повноцінну систему об'єктних 

(внутрішніх і зовнішніх) функцій. Це такі функції, як політична, економічна, соціальна, 

культурна, екологічна і т. п. Найбільш рельєфно в Конституції закріплюється політична 

функція (ст. ст. 1, 5, 6, 15, 36, 39, 85, 102, 106, 116 тощо). Зокрема, держава в особі відповідних 

органів державної влади визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики (ст. 85), здійснює  

внутрішню та зовнішню політику (ст. 116) тощо. 

Досить повно закріплена в Конституції також економічна функція держави (ст. ст. 13, 14, 

41, 42, 85, 106, 116 тощо).  

Так, держава в особі відповідних органів державної влади здійснює від імені Українського 

народу права власника на природні ресурси, забезпечує захист прав усіх суб'єктаів права 

власності і господарювання (ст. 13), охороняє основне національне багатство — землю (ст. 

14), забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності (ст. 42), розробляє, 

затверджує і здійснює загальнодержавні програми економічного розвитку України (ст. 85, 

116), встановлює порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що 

мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального (ст. 92), тощо. 

Найдетальніше Конституцією визначена соціальна функція (ст 1, 3, 13, 24, 43, 46, 47, 49, 

85, 92, 116). 

Насамперед наша держава проголошується в Конституції соціальною державою (ст. 1). 

Вона визнає людину, її життя іі здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою 



соціальною цінністю. Визначальними щодо змісту і спрямованості діяльності держави є права 

і свободи людини та їх гарантії (ст. 3). Держава забезпечує соціальну спрямованість економіки 

(ст. 13), належні умови для повного здійснення громадянами права на працю (ст. 43), на 

достатній життєвий рівень (ст. 48), гарантує право на соціальний захист (ст. 46), створює 

умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування (ст. 50), 

розробляє, затверджує і здійснює загальнодержавні програми соціального розвитку України 

(ст. 85, 116), тощо. 

Всебічно закріплена й культурна (духовна) функцій держави (ст. 10, 11, 12, 53, 54, 85, 116 

тощо). Зокрема, держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної 

свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 

самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11), забезпечує 

всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на 

всій території України (ст. 10), доступність і безплатність дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних 

закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-

технічної, вищої та післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних 

стипендій та пільг учням і студентам (ст. 53); сприяє розвиткові науки, охороняє культурну 

спадщину (ст. 54), розробляє, затверджує та здійснює загальнодержавні програми культурного 

розвитку (ст. 85, 116). 

Порівняно новим явищем у конституційному закріпленні і регулюванні функцій держави 

є закріплення екологічної функції (ст. 16, 50, 85, 92, 116 тощо). Зокрема, в Конституції 

зазначається, що гарантування екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 

території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду 

українського народу є обов'язком держави (ст. 16). 

Досить повно визначено в Конституції зовнішні функції держави: оборони, захисту 

суверенітету і територіальної цілісності (ст. 17), а також зовнішньополітичну (ст. 18) й 

зовнішньоекономічну функції, функцію культурного співробітництва (гуманітарну функцію) 

тощо. Серед них особливо детально закріплено оборонні функції. Зокрема, зазначається, що 

захист суверенітету і територіальної цілісності України, гарантування її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави (ст. 17). 

Щодо зовнішньополітичної функції, то в Конституції зазначено: зовнішньополітична 

діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 

підтримання мирного та взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного 

співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права (ст. 18). 

Держава в особі Верховної Ради виключно законами визначає засади 

зовнішньоекономічної діяльності (ст. 92), в особі Кабінету Міністрів організовує й забезпечує 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ст. 116). 

Щодо зовнішньокультурної (гуманітарної) функції, то держава сприяє, зокрема, 

встановленню наукових зв'язків України із світовим співтовариством, забезпечує збереження 

історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для 

повернення в Україну культурних цінностей народу, які перебувають за її межами (ст. 54). 

Звичайно, не всі названі об'єктні функції, і насамперед внутрішні, мають належну правову 

й організаційну основи, і це негативно позначається на рівні та ефективності їх втілення. 

Особливо це стосується економічної, культурної і соціальної функцій, хоч основи таких 

функцій в Конституції закладено. 

Проблема цілісності і повноти закріплення й здійснення державою системи об'єктних — 

внутрішніх і зовнішніх — функцій досить багатопланова. 

Першочерговим тут є питання доцільносгі безпосереднього закріплення об'єктів функцій 

держави в якості головних функцій держави. 

У конституціях більшості країн ці функції передбачаються і визначаються також 

опосередковано: шляхом закріплення політичної, економічної та інших систем або основ 

суспільства і держави та відповідних функцій і повноважень органів державної влади. 

Відсутність у Конституції цілісного, системного визначення економічних, соціальних, 

культурних та інших основ держави й суспільства і тим самим їх функцій — прямо чи 



опосередковано — може істотно знизити відповідальність держави за здійснення її половних 

функцій, а саме: внутрішніх і зовнішніх об'єктних функцій, принизити її роль та значення і 

тим самим об'єктивно спонукати до виникнення нових соціальних інститутів.  

Проблеми основних об'єктних функцій держави не зводяться до формально-юридичних . 

аспектів, навіть конституційного рівня. Головне — суть і зміст цих функцій. Українська 

держава і українське суспільство переживають перехідний період, перебувають у стадії 

становлення. В залежності від того, яке суспільство і яка держава утвердяться, буде складатись 

та закріплюватись система основних об'єктних функцій держави і визначатимуться 

пріоритети, тобто головні функції держави. 

Мова не йде, звичайно, про суспільство — буржуазне чи соціалістичне — в чистому 

вигляді. Головне, які відносини — буржуазні, ринкові чи соціалістичні — переважатимуть в 

суспільстві, будуть визначальними, пріоритетними, складатимуть певну соціальну систему, а 

які будуть допускатись як неосновні. Хоч ці відносини, звичайно, можуть тривалий час 

гармонійно і рівномірно поєднуватись. 

У разі утвердження в Україні і закпіплення суспільства і держави такими, що грунтуються 

переважно на приватній власності, система об'єктивних функцій держави і їх зміст будуть 

значно вужчими, а їх роль - меншою, що об'єктивно пов'язано з роздержавленням 

(приватизацією, муніципалізацією) значного кола об'єктів (підприємств, установ, організацій) 

в економічній, соціальній, духовній та інших сфера.  

За таких умов об'єктні функції, принаймні основні внутрішні функції, як правило, 

перестають відігравати роль головних функцій держави, а їх закріплення в Конституції — 

пряме чи опосередковане — втратить актуальність. 

У разі становлення суспільства і держави як соціалістичних (у своїй основі), у державній 

власності буде зосереджена переважна частина об'єктів у галузі економіки, в духовній та 

інших сферах. 

Відповідно роль держави у більшості сфер зростатиме. Об'єктні функції держави в 

переважній більшості набуватимуть ролі головних і їх закріплення в Конституції в тій чи іншій 

формі стане актуальним. Звичайно, відсутність у новій Конституції закріплення економічних, 

соціально-культурних та інших основ суспільства і держави і відповідного розділу, 

присвяченого суспільству, суспільному ладові, об'єктивно сприяє утвердженню й закріпленню 

України як традиційної європейської держави, в якій об'єктні функції мають, як правило, 

.другорядне значення. 

 

ІІ.   Критеріями класифікації функцій держави є основні елементи її діяльності. Такими 

елементами, зокрема, є суб'єкти, об'єкти, способи, засоби діяльності, мета, завдання 

діяльності тощо. 

В наукових і практичних цілях функції держави можуть бути класифіковані за різними 

критеріями : 

1. За часом (тривалістю) існування розрізняють постійні і тимчасові функції 

держави. Постійні функції реалізуються державою протягом всього періоду її існування або 

починаючи з певного етапу її розвитку. Слід зазначити, що на певних етапах вони можуть 

перебувати у зародковому стані, як це мало місце з соціальною функцією, яка була 

недостатньо виражена у рабовласницькому, феодальному та капіталістичному типах держави. 

Головне те, що відповідна діяльність держави існувала як така. Стосовно тимчасових функцій, 

то вважається, що вони з’являються внаслідок виникнення специфічних умов суспільного 

розвитку, в зв’язку з необхідністю вирішення деяких невідкладних завдань.        

2.   Класифікація за об’єктом – найхарактерніша. Кожна функція держави має свій об’єкт 

впливу і свій зміст. Об’єкт – певна сфера суспільних відносин (економіка. Культура, екологія 

та інші), на яку спрямовано державний вплив. Об’єкти служать критерієм розмежування 

функцій держави, їх поділу на економічні, політичні, культурні, ідеологічні.  

3.   Класифікують функції держави також за принципом  поділу влади. Відповідно  

функції поділяють на законодавчі, виконавчі і судові.  



4.   Основні і неосновні функції (додаткові) . Кожна функція держави є об’єктивно 

необхідною. Основні функції – це найзагальніші найважливіші напрями діяльності держави зі 

здійснення стратегічних завдань і цілей, що постають перед нею в певний історичний період.  

 Основні функції держави містять неосновні функції, які являють собою напрям діяльності 

держави з виконання її завдань у конкретній сфері громадського життя. 

5.   За причинами ( джерелами) виникнення  функції держави можна поділити на 

функції, що випливають з класових протиріч, та функцій, що випливають з потреб суспільства 

в цілому.  

Класові функції – це ті напрями діяльності держави, що найповніше відображають класові 

інтереси, волю того класу, тієї соціальної сили, групи, що панують в цьому суспільстві, 

захоплюють і здійснюють державну владу. 

Загально соціальні функції  реалізуються в інтересах усього суспільства , в тому числі 

панівної еліти і підлеглих класів, і соціальних груп. 

6.     За сферами політичної спрямованості ( внутрішня і зовнішня політика). Функції 

держави поділяють  на внутрішні, що визначають діяльність держави в середині країни, її роль 

у житті цього суспільства, і зовнішні – діяльність за її межами, що розкриває роль держави у 

відносинах з іншими державами. Внутрішні функції націлені на вирішення внутрішніх  

завдань країни. А зовнішні – на встановлення і підтримку відносин з іншими державами.  

 

ІІІ.   За об'єктами (сферами) діяльності держави можна виокремити внутрішні й 

зовнішні функції держави. Внутрішні функції характеризують мету і завдання держави 

всередині країни, а зовнішні - розкривають специфіку її інтересів у міждержавних відносинах, 

діяльність України як суверенного суб'єкта міжнародних відносин. Системи внутрішніх і 

зовнішніх функцій тісно пов'язані, взаємодіють у певній єдності, доповнюючи одна одну. 

 

Серед внутрішніх функцій можна виділити блок охоронних функцій – охорони 

існуючих форм власності, забезпечення правопорядку, охорони і захисту прав і свобод 

громадян. 

КУ, визначивши людину, її права і свободи вищою соціальною цінністю, вперше 

закріпила захист прав і свобод людини і громадянина як функцію держави.  

Охорона правопорядку – найважливіша і найнеобхідніша функція будь-якої держави, 

що випливає з потреб суспільства. У демократичній державі на перший план висувається 

охорона прав і свобод громадян, без чого неможливий справжній правопорядок. Охорона 

наявних форм власності – функція властива всім державам, бо всі вони охороняють і 

захищають свій економічний фундамент. У демократичному суспільстві діє принцип рівного 

правового захисту усіх форм власності. 

Економічна функція (друга половина ХХ століття). Тепер держава втручається в 

економіку, визначає темпи її зростання, встановлює пропорції між окремими її галузями. На 

ній базується державний сектор економіки, державна власність, державне управління 

підприємствами й організаціями.  

Соціальна функція  держави. Головне її призначення – усувати можливу соціальну 

напруженість у суспільстві, вирівнювати різкі  диспропорції в соціальному стані людей, 

розвивати охорону здоров’я, освіту, культуру. В усьому цьому чітко простежується мета 

держави – забезпечити всім гідне існування, вільний розвиток особистості, захист родини, 

соціальну справедливість і соціальну захищеність.  

Ця функція випливає зі ст..1 КУ,  що визначає нашу державу як соціальну. Зміст цієї 

функції багатозначний: у державі охороняється праця і здоров’я людей, встановлюється 

гарантований мінімальний розмір оплати праці, забезпечується державна підтримка родини; 

розвивається система соціальних служб; встановлюються державні пенсії та інші гарантії 

соціального захисту.   

Функція розвитку науково-технічного прогресу. Постійно розширюється сфера 

науково-технічних досліджень, що відбуваються на державній основі. Це викликано тим, що 

сучасні масштаби наукових досліджень і експериментальних робіт значно зросли. Тому 



держава бере на себе стимулювання технічного прогресу, майже повністю оплачує витрати в 

галузі фундаментальних теоретичних досліджень. 

Функція розвитку культури , науки й освіти. Склалася замість раніше здійснюваної 

культурно-виховної функції з властивим їй домінуванням радянської державної ідеології. Ця 

функція ґрунтується на визнанні КУ ідеологічного плюралізму, відповідно до якого ніяка 

ідеологія не може встановлюватися як загальнообов’язкова . КУ гарантує кожному свободу 

літературної, художньої, наукової, технічної творчості., охорону інтелектуальної власності.  

Екологічна функція (функція охорони природи і раціонального використання  

природних ресурсів). Екологічна функція об’єктивно обумовлена розвитком науково-

технічної революції і її часом негативних наслідків для людини. Проблема екології вийшла на 

перший план не тільки  в межах окремої країни, але й у глобальному міжнародному масштабі.  

Зовнішні функції держави випливають із внутрішніх потреб суспільства та завдань 

держави. Зовнішні функції виступають як певне продовження внутрішніх функцій держави 

аналогічно тому, як зовнішня політика за своєю суттю є продовженням внутрішньої політики. 

Серед зовнішніх функцій держави можна виділити оборонну, зовнішньополітичну, 

зовнішньоекономічну, зовнішньокультурну (гуманітарну). 

Найважливішим спрямуванням зовнішньополітичної діяльності держави є її військова 

функція. Позитивними проявами цієї функції є збройний захист цілісності і недоторканості 

власної території, виконання міжнародних зобов’язань.  

Починаючи з другої половини ХХ століття дедалі більшого значення в сучасних умовах 

набуває функція забезпечення миру і світового порядку, проведення дипломатичної роботи 

по припиненню існуючих і неприпущенню нових конфліктів. В її основі лежать принципи 

незастосування сили, мирне вирішення спорів, рівної безпеки держав, подолання актів агресії. 

Найголовнішими напрямками цієї функції є  проведення роботи по роззброєнню, 

нерозповсюдження зброї масового ураження, додержання зобов’язань по забороні ядерних 

випробувань, поступової ліквідації ядерної зброї.  

Значущим стає напрямок діяльності по співробітництву організації колективних дій у 

сфері боротьби з міжнародним тероризмом. Постійною турботою держави є участь у боротьбі 

з організованою злочинністю, в тому числі з контрабандою всіх видів, наркобізнесу.  

Дедалі більшого розвитку набуває функція співробітництва сучасних держав. 

Йдеться про розвиток політичних, економічних, правових, культурних, інформаційних та 

інших відносин, що базувалися б на гармонійному поєднанні інтересів кожної з держав. 

В Україні, що далі більшу роль відіграє функція інтеграції  в європейську та світову 

економіку. Вона випливає з визнання економічної взаємозалежності держав, що охоплює 

широке коло відносин – виробничі, науково-технічні, валютні , кредитні, транспортні, у сфері 

яких окремі держави доповнюють одна одну на основі розподілу праці, взаємо обміну, 

взаємоузгодження шляхів розвитку і таке інше.  

 Основу інтеграційних процесів становлять загальновизнані  принципи суверенітету 

держав щодо їх природних ресурсів (кожна держава вільно розпоряджається ними); свободу 

вибору інтеграційних зв’язків; рівності, взаємовигідної співпраці, незастосування 

дискримінаційних заходів. Відповідно до них будується державно-правовий захист права 

власності та іноземних інвестицій, які зокрема повинні бути захищені від націоналізації та 

експропріації. 

 

 

ІV. Серед внутрішніх і зовнішніх функцій держави розрізняють функції основні і 

неосновні. 

Основні функції — це найбільш загальні, найважливіші напрямки діяльності держави по 

здійсненню корінних стратегічних завдань і цілей, що стоять перед нею у визначений історичний 

період. 

Основним функціям держави притаманний ряд спільних рис. 

По-перше, у них найбільш рельєфно виявляється загальнолюдська сутність держави, її 

соціальне призначення. Достатньо зіставити, наприклад, такі напрямки діяльності держави, як, 

з одного боку, налагодження засобів зв'язку, забезпечення ремонту і будівництва шляхів, 



роботи транспорту, участь у міжнародних конвенціях про захист рослин від хвороб, боротьба з 

епідеміями й ін., з іншого боку, економічна, соціальна діяльність держави, здійснювана нею 

охорона прав і свобод громадян, усіх форм власності, правопорядку, оборона країни та ін. 

По-друге, на відміну від численних державних функцій, здійснюваних, як правило, 

спеціально створеними для цього органами (наприклад, охорона здоров'я, соціальне 

забезпечення, вища освіта, фінансова діяльність, дипломатія, зовнішня торгівля тощо), основні 

функції відносяться до діяльності держави в цілому, виконуються, хоча й у різній мірі, усіма 

або багатьма ланками державного апарату. 

По-третє, з погляду свого змісту і структури головна функція носить комплексний, 

збірний характер, потребує системного аналізу. Вона втілює зосередження зусиль держави на 

одному із вирішальних, генеральних напрямків її внутрішньої або зовнішньої діяльності. її 

об'єктом є широке коло суспільних відносин, що мають відому схожість, у певній великій 

сфері соціального життя. 

Відповідно до цього, основні функції держави групують за найбільш важливими 

напрямками державного впливу на суспільні відносин. 

Основними функціями держави є : 

- функції оборони країни; 

- захисту правопорядку; 

- законності; 

- охорона прав і свобод громадян. 

Більшість інших державних функцій є неосновними функціями. Вони, будучи складовими 

структурними частинами головних функцій, являють собою напрямки діяльності держави по 

виконанню її завдань у конкретній і в цьому змісті більш вузькій сфері громадського життя. 

Необхідно пам'ятати, що термін "неосновні функції" — умовний. Його вживання 

правомірне лише остільки, оскільки допомагає виділити з множини різноманітних державних 

функцій більш широкі за обсягом і спільні за змістом основні функції держави. 

Важливо підкреслити, що основна функція — не конгломерат, а визначена, перейнята 

внутрішньою єдністю і цілеспрямованістю система численних напрямків діяльності держави. 

Ця система відрізняється від її складових елементів. 

Б)  додаткові, що є основними елементами основних функцій, але самі собою не 

розкривають сутності держави. Так у складі такої основної функції як оборона країни, можна 

виділити низку допоміжних: зміцнення збройних сил, розвиток науково-технічного прогресу 

для забезпечення їх озброєння, забезпечення відповідних пропорцій військового і цивільного 

виробництва.  

Від основних і неосновних функцій держави варто відмежовувати функції органів 

держави, тобто реалізацію компетенції, прав і обов'язків окремих органів відповідно до їхнього 

місця і призначення в державному механізмі і політичній системі суспільства. 

Здійснення основних функцій держави за своїм змістом є безперервним процесом 

реалізації численних неосновних державних функцій і функцій окремих державних органів. 

Співвідношення між указаними різновидами державних функцій відбиває діалектику 

спільного, особливого й одиничного в діяльності держави. 

Розгляд поняття основних функцій держави потребує відповіді і на питання про їхню 

взаємодію з її завданнями і принципами діяльності. 

Завдання і функції держави — явища співвідносні, тісно взаємопов'язані, але вони не 

співпадають. їх не можна ні протиставляти, ні ототожнювати. 

У завданнях держави визначаються її соціальне призначення, історична місія в той або 

інший історичний період. 

Завдання держави мають похідне значення стосовно її функцій, є їх найближчою 

безпосередньою передумовою. У завданнях концентрується і переломлюється вплив економіки 

і політики на розвиток функцій держави. 

У свою чергу функції держави являють собою засіб реалізації, виконання її завдань. 

Завдання держави втілюються в жиггя за допомогою здійснення її функцій. 

Функції державних органів є похідними від функцій держави. 



Механізм держави охоплює широку систему органів і установ, різноманітних за 

змістом своєї діяльності. Саме тому постає проблема визначення співвідношення функцій 

держави і функцій її органів. Це питання має подвійне значення: теоретичне і практичне. У 

теоретичному плані вирішення цього питання поглиблює та конкретизує знання про функції 

держави, їх природу. У практичному значенні певне розмежування цих понять спрямоване на 

вдосконалення структури і повсякденної діяльності державних органів. 

У функціях державних органів розкривається конкретна діяльність кожної окремої 

ланки в механізмі держави. Функції ж держави виступають як основні напрями і види 

діяльності всієї системи державних органів. Функції державних органів можна розрізняти 

тільки шляхом конкретизації всього загального цілісного, що є в діяльності держави, 

виділяючи специфічне, особливе, притаманне кожній ланці - державному органу, які тим чи 

іншим чином беруть участь у здійсненні державних функцій. 

Функції державних органів за своїм змістом підпорядковані функціям держави, їх меті 

та вимогам. Тому діяльність державних органів повинна узгоджуватись із функціями держави. 

Відомо, що юридичні закони відбивають вимоги об'єктивних законів суспільного розвитку. 

Вираження цих об'єктивних законів у функціях державних органів, на нашу думку, - це перш 

за все відповідність функцій органів функціям держави як об'єктивній категорії.  

Необхідно також зазначити, що функції державних органів відрізняються від функцій 

держави і за формою (формами). Кожна функція держави здійснюється, як правило, за 

допомогою сукупності всіх форм державної діяльності, у той час як функції державних органів 

мають здебільшого будь-яку єдину загальнодержавну форму діяльності. 

Специфічною рисою функцій держави щодо функцій державних органів є те, що 

функції держави здійснюються, як правило, у межах компетенції і території всієї держави, а 

функції її органів - у межах своїх повноважень і відповідних галузей та адміністративно-

територіальних одиниць. 

Отже, співвідношення функцій держави і функцій державних органів - це 

співвідношення загального і особливого в державній діяльності, де функції держави - це 

загальне в її діяльності, притаманне в тій чи іншій мірі всім державним органам, а функції 

державних органів - особливе, що відрізняє їх один від одного. Розмежування цих категорій 

перш за все може проводитись за формою (формами), за змістом, обсягом та масштабом 

(територіальним критерієм). Функції державних органів є свого роду конкретизацією або 

деталізацією функцій держави. Вони обумовлені чітко визначеним на законодавчому рівні 

місцем кожного з них у механізмі держави. 

Безперечно, що вивчення розмежувань між функціями держави та функціями її органів, 

з одного боку, і взаємозв'язок між ними - з іншого, - це важливий аспект в дослідженні питання 

про співвідношення цих категорій на сучасному етапі розвитку Української держави, тому 

воно має як теоретичне, так і практичне значення. 

 


