
Лекція № 4 

Тема : Роль держави і права в організації та здійсненні політичної влади. 

План : 

І.     Політична система суспільства та політична діяльність держави. 

ІІ.   Роль держави в організації суспільства і здійснення політичної влади. 

ІІІ. Суспільство і соціальні інститути. 

ІV. Право, як складова політичної системи суспільства. Напрями здійснення 

правом політичної влади в суспільстві. 

С.р. 1. Роль права в організації суспільства. 

2. Співвідношення між політикою і правом. 

https://www.youtube.com/watch?v=PnCeJrU-OY4 

Призначення політичної системи — це забезпечення 

інтеграції, розробка та реалізація загальної мети 

суспільства. 

Т. Пирсон 

І.     Політична система суспільства та політична діяльність держави. 

Політична система суспільства – це сукупність політичних інститутів і 

організацій, політичної діяльності. політичних відносин, політичних норм, принципів і 

традицій, політичної свідомості і культури та засобів масової інформації у їх взаємодії, 

які відображають інтереси і волю соціальних об’єднань, що реалізують політичну 

владу, борються за її здійснення в рамках права через державу.   

       Політичну систему характеризує ряд рис : 

1. її участь у розв’язанні таких загально соціальних завдань, як інтеграція 

суспільства; 

2. розподіл у ньому матеріальних і духовних цінностей; 

3. досить складна внутрішня будова, що включає різноманітні політичні 

організації, принципи, норми, механізми комунікацій, які забезпечують прямий і 

зворотній зв’язок соціальних груп і членів суспільства з політичною владою; 

4. політична система має монополію на здійснення влади; 

5. в рамках політичної системи виробляється політична лінія, економічна, 

соціальна, культурна і інші форми політики; 

6. через її інститути здійснюється політичне керівництво й управління 

суспільством. 

У політичній системі суспільства є центральний компонент, який зв’язує всі інші 

складові в систему і стосовно якого визначається її компонентна структура – політична 

влада. Оскільки в суспільстві політична влада в основному зосереджена в державі, то 

державна влада є основним об’єктом політичної діяльності. 

Елементи структури політичної влади: 

1) суб’єкти ( носії політики); 

2)  політичні норми; 

3) політичні відносини , стосунки; 

4) політичні функції; 

5) політичний процес; 

https://www.youtube.com/watch?v=PnCeJrU-OY4


6) політичний режим; 

7) політична свідомість; 

8) політична культура. 

Суб’єкти політики – це носії політичної влади, що об’єднані в асоціативні 

спільності, прошарки, державні і громадські організації, політичні партії і рухи, трудові 

колективи та інші групи людей , а також окремі особи. 

Політичні норми – правила поведінки, що регулюють політичні відносини 

суб’єктів політики. 

Політичні відносини – вид суспільних відносин, що складаються між суб’єктами 

політики з приводу здійснення політичної влади.  

Політичний процес -  сукупна діяльність усіх суб’єктів політичних відносин, що 

спрямована на формування, зміну чи перетворення, а також функціонування політичної 

системи суспільства. 

Політичні функції. – основні напрями політичної діяльності політичних 

суб’єктів. 

До них належать :  

 А) політичне ціле визначення; 

Б) політична інтеграція суспільства; 

В) регулювання політичної діяльності; 

Г) забезпечення цілісного впливу на суспільні процеси. 

Політичний режим – це політичний стан суспільства, що реально складається і 

характеризується якісними та кількісними показниками участі народу, націй, 

соціальних груп, окремих громадян у здійсненні політичної влади. 

Політична свідомість – це система ідеологічних і психологічних елементів (ідей, 

теорій, поглядів, переконань, почуттів, звичок) щодо діючої  чи бажаної політичної 

системи суспільства. 

Політична культура – це знання, досвід суб’єктів  політичної системи у 

політичній сфері діяльності, вибір варіантів поведінки, сприйняття і засвоєння системи 

політичних цінностей. Важливим системоутворюючим фактором  у політичній системі 

є політична діяльність, яка забезпечується взаємодією усіх компонентів політичної 

системи.  

 Згідно з Конституції політична система України характеризується такими 

ознаками : 

1. Україна проголошується суверенною та незалежною, демократичною, 

соціальною, правовою державою. 

2. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. 

3. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. 

4. В Україні визнається та діє принцип верховенства права. 

5. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та 

ідеологічної багатоманітності . 

6. Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

7. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 



Політична діяльність являє собою вид суспільної діяльності суб'єктів політики у сфері 

політичного життя, що ґрунтується на врахуванні політичних інтересів, мобілізації 

політичної волі та здійснюється з метою досягнення політичних цілей. 

Вона тісно пов'язана із суспільними відносинами. Особливості політичної діяльності 

визначають її сутність і зміст. Сутність — це сукупність осмислених дій, спрямованих на 

завоювання та утримання, функціонування і розвиток політично-владних відносин. По 

суті, ця діяльність віддзеркалює систему політично-владних відносин, що панують у 

суспільстві. Функціонує та взаємодіє з іншими сферами суспільного життя, утому числі 

економічною. За допомогою діяльності у сфері політики та інших сферах реалізуються 

усвідомлені суб'єктами політичні інтереси. Зміст політичної діяльності становлять 

вольові дії з виявлення, осмислення та реалізації політичних потреб і політичних 

інтересів усіх соціальних суб'єктів суспільства щодо політичної влади. Вона є основою 

суспільних перетворень і властива будь-якому політично організованому суспільству. 

Політична діяльність виявляється у різних видах: 

 стихійна чи організована; 

 політично усвідомлена чи спонтанна; 

 цілеспрямована чи хаотична; 

 проста чи складна; 

 традиційна і така, що втілюється у нових формах; 

 законна чи незаконна; s активна чи пасивна. 
Під впливом цих видів вона прискорює або уповільнює перебіг подій. У реальному 

житті вони виявляються одночасно в різних формах: 

— за напрямами здійснення (державна, партійна, громадсько-політична, 

комунікативно-інформаційна); 

— за суб'єктами політики (класова, соціально-групова, національна, міжнародна, 

індивідуальна); 

— за специфікою предмета впливу (теоретична, практична); 

— за політичним простором (зовнішньополітична - міжнародна; 

внутрішньополітична - самоврядна); 

за специфікою сфер (військова, діяльність органів безпеки та ін.). 

Політична діяльність охоплює усі сфери політики і має свою внутрішню структуру. 

• політичне керівництво державою та суспільством; 

• політичне функціонування; 

• участь громадян у політичному житті суспільства; 

• політичний маркетинг. Основні типи політичної діяльності: 

— радикальні дії, спрямовані на докорінні зміни суспільної системи (революція, 

контрреволюція, заколот); 

— реформаторські заходи, спрямовані на суспільні зміни, що не підривають основ 

влади правлячої еліти; 

— політичні перевороти, які змінюють правлячу еліту, не зачіпаючи соціально-

економічної основи держави, її суспільно-політичних структур. 

Ефективність політичної діяльності як специфічного виду людської діяльності 

залежить від кількох чинників: 

 обраних цілей і засобів їх реалізації; 

 розробки політичної технології досягнення результатів політичної діяльності; 



 володіння інформацією про політичні відносини вертикального типу між 

центральними та місцевими органами влади і населенням, що уможливлює оцінку рівня 

довіри до влади; 

 володіння інформацією про політичні відносини горизонтального типу тощо. 

 

ІІ.   Роль держави в організації суспільства і здійснення політичної влади. 

Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади зумовлена 

тим, що вона є центром, ядром політичної системи. 

Тому тільки держава: володіє суверенною владою, що є верховною, самостійною, 

повною, єдиною і неподільною в межах її території, а також незалежною і рівноправною 

у зовнішніх відносинах; виступає офіційним представником всього або більшої частини 

населення країни; уособлює суверенітет народу і нації, а також здатна реалізувати права 

народу на самовизначення; має спеціальний апарат управління і примусу, за допомогою 

якого здатна забезпечити реалізацію своїх функцій, охорону прав людини і 

громадянина, задовольнити загальносоціальні та загальнолюдські потреби; з метою 

реалізації управління суспільством видає загальнообов'язкові для всіх правила 

поведінки у вигляді юридичних норм, а також індивідуально-правові приписи, 

необхідні для регулювання прав та обов'язків конкретних осіб стосовно до конкретних 

життєвих ситуацій. 

Отже, політика держави охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. В її 

основі лежать потреби народу, нації, соціальних верств і груп, особи і держави, інших 

соціальних суб'єктів. 

Місце і роль держави в політичній системі суспільства визначаються наступними 

основними обставинами: 

1)   держава відіграє важливу роль у вдосконаленні суспільства як власника основних 

засобів і знарядь виробництва, визначає основні напрямки його розвитку в 

інтересах усіх і кожного; 

2)    держава — організація всіх громадян; 

3) держава має спеціальний апарат управління, який забезпечує виконання 

державних функцій; 

4) держава має розгалужену систему юридичних органів, що дозволяє 

використовувати різні методи переконання і примусу; 

5)    держава володіє суверенітетом; 

   держава володіє єдністю законодавчих, управлінських і контрольних функцій, це 

єдина повновладна організація у масштабі всієї країни. 

Основними напрямками формування і розвитку політичної системи України є:  

· побудова демократичної соціальної правової держави;  

· утвердження громадянського суспільства;  

· подальший розвиток й вдосконалення політичних відносин, політичних принципів та 

норм;  

· зростання політичної свідомості та політичної культури суспільства і особи;  

· вдосконалення діяльності засобів масової інформації.  

Недержавні організації такими функціями не володіють. Вони вирішують локальні 

за своїм змістом і об'ємом завдання в чітко визначеній сфері суспільно-політичного 

життя. 

Таким чином, не протиставляючи державу як «особливу ланку» в політичній 

системі суспільства всім іншим об'єднанням, не применшуючи її ролі в системі інших 



демократичних організацій, слід ще раз наголосити, що поняття ядра і центру в структурі 

політичної системи не є ідентичними. Роль головної ланки, яка охоплює своєю 

організуючою і спрямовуючою діяльністю активність усіх структурних елементів, 

виконує особистість, у той час, як особливою ланкою є держава. 
 

ІІІ. Суспільство і соціальні інститути. 

Суспільство має давнішню історію. З позиції теорії держави і права, а не 

філософії, нас цікавить суспільство у його взаємодії з державою і правом. Нам належить 

зрозуміти суспільство як систему, його структуру. 

У цьому аспекті і треба досліджувати поняття "суспільство", місце та роль у ньому 

держави і права. 

Суспільство - соціальний організм, частина природи, що складається з людей, які 

постійно працюють над удосконаленням знарядь і засобів виробництва. 

Природа - це те, що оточує людське суспільство, географічне середовище. 

Організація суспільства і здійснення політичної влади державою залежить і від 

того, який зміст вкладається у визначення суспільства. 

Тут є дві позиції: широка і вузька. 

У широкому розумінні суспільство - це частина матеріального світу, яка 

відокремилася від природи і є формою життєдіяльності людей, що історично 

розвивається. 

У вузькому розумінні суспільство - це певний етап історії людства, 

внутріформаційні чи міжформаційні ступені історичного розвитку чи індивідуальне, 

окреме суспільство. 

Прикладами такого розуміння суспільства можуть бути: 

- суспільно-економічна формація; 

- ранньофеодальне суспільство, докапіталистичне суспільство і т. ін.; 

- французьке, радянське, американське суспільство і т.д.  

"Існують різні думки щодо розвитку суспільства. Одна з них - та, що суспільство 

розвивається в межах конкретної суспільно-економічної формації. 

Суспільно-економічна формація - певний тип суспільства, цілісна соціальна 

система, що функціонує і розвивається за своїми специфічними законами на основі 

конкретного способу виробництва. 
У філософії XVII-XIX ст. розглядалось і договірне суспільство. Критикуючи його, Гегель висунув концепцію 

громадянського суспільства. В сучасному розумінні це - спільність вільних незалежних, рівноправних людей, кожному з 

яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником, користуватися економічною свободою і надійним 

соціальним захистом, іншими правами і свободами, брати активну участь у політичному житті та в інших сферах 
життєдіяльності людини і громадянина. 

Отже, держава, здійснюючи політичну владу в громадянському суспільстві: 

- підпорядковує свою діяльність служінню цьому суспільству; 

- забезпечує рівні можливості для всіх людей у всіх сферах їхньої життєдіяльності на 

засадах соціальної справедливості й милосердя; 

- не втручається в особисте життя людини; 

- регулює суспільні відносини в межах чинної конституції, законів та інших 

нормативно-правових актів (чи інших джерел права). 

 Основним у розвитку  суспільства  є   формування  чітко  налагоджених, 

регламентованих, контрольованих і стійких соціальних  взаємодій,  соціальних зв'язків.  

Система  соціальних   інститутів   визначає   суспільний   устрій суспільства і відповідно 

економічний,  політичний  устрій  суспільства,  тип культури освіти  та  ін.   



 Чим ширше інституалізована сфера в системі  соціальних  зв'язків,  тим 

більшими можливостями  володіє  суспільство.  Зрілість  суспільства  саме  і 

визначається  багатоманітністю  соціальних  інститутів,   їх   розвинутістю, здатністю 

надійно, стійко, професіонально задовольняти різноманітні  потреби  індивідів, 

соціальних спільностей людей. 

 У  суспільстві  на  розвиток  соціальних  процесів  істотно  впливають 

сформовані  соціальні  утворення  —  соціальні  інститути.  Інституціональні форми  —  

соціальні  утворення  забезпечують  в  суспільстві   розвиток   та переміщення 

соціальних спільностей, соціальних  груп,  надають  стійкість  і певність соціальним 

зв'язкам. 

  Всякий соціальний інститут виникає тільки тоді, коли виникає соціальна 

потреба  і  функціонує  доти,  поки  існує  потреба.  Відпадає  потреба,   і соціальний 

інститут стає  непотрібним,  навіть  гальмом  суспільного  життя. 

 Отже, інститут, виступаючи сукупністю  взаємозв'язків  та  систем  поведінки 

людей, визначається їх потребами і діє в їх інтересах. Хоча  сам  соціальний інститут 

формує соціальні взаємозв'язки і норми поведінки,  все  ж  стосунки між людьми 

здійснюються не в межах соціального інституту,  але  інституальні зв'язки  і  стосунки   

використовуються   іноді   практично.   Це   викликає необхідність формування 

соціальних спільностей людей  тощо.  Тим-то,  кожний соціальний інститут охоплює 

різноманітні соціальні спільності і визначає  їх поведінку в суспільстві.  

 Отже, соціальний  інститут  —  це  своєрідна  форма людської діяльності, 

заснована на чітко розробленій системі  правил  і  норм відповідно  до  соціального  

статусу  і  ролі,  а   також   на   розвинутому соціальному контролі за  їх  здійсненням.  

Соціальні  інститути  підтримують соціальні структури і порядок, стабільність у 

суспільстві. 

      Надаючи  стійкості  і  певності  діяльності   соціальних   спільностей соціальні  

інститути  інтегрують  їх,   надають   їх   взаємодії   цілісного характеру. Соціальний 

інститут —  різновид  особливих  соціальних  зв'язків, тобто зв'язків, що забезпечують 

цілісність. 

      Соціальні інститути — велике соціальне досягнення людини, що не тільки 

забезпечує  досягнення  головних   переваг   соціального   (передбачливість, надійність, 

регулярність та ін.), але і дають підстави надіятись на  те,  що та або інша потреба так 

або інакше задовольняється  і  мета  досягається  на якісному рівні.  

      Соціальні інститути, що  формуються  в  процесі  складання  соціальної 

структури  суспільства,  є  важливим  компонентом  соціальних   зв'язків   і соціальних 

дій, цементуючим фактором соціальної  структури  суспільства.  

      Важливим  компонентом  соціального  інституту  є  соціальні  норми   і 

нормативність  дій  і  взаємозв'язків  різних  ланок  соціальної   структури суспільства.   

 Візьмемо дію в соціальній  структурі  суспільства соціального інституту сім'ї: по-

перше, це  сукупність  суспільних  цінностей (любов,  ставлення  до  дітей,  сімейні  

правила  і  обставини);   по-друге, переплетіння різних соціальних статусів і ролей 

(статуси і ролі  чоловіка  і дружини, дитини, підлітка,  тещі,  свекрухи,  братів,  сестер  

та  ін.),  за допомогою яких здійснюється сімейне життя. 

Соціальний інститут  —  стійкий  комплекс  формальних  і  неформальних правил,  

принципів,  норм,  настанов,  що  регулюють  різні  сфери  людської діяльності і 

організують  їх  в  систему  ролей  і  статусів,  що  утворюють соціальну систему. 

 



ІV. Право, як складова політичної системи суспільства. Напрями 

здійснення правом політичної влади в суспільстві. 

З появою держави і права в суспільстві виникають нові види суспільних відносин: 

політичні та правові. Це спонукало до виникнення політичної та правової систем. 

Політична система в теорії держави і права визначається по-різному. Різні позиції 

з цього питання можна звести до двох: широкого і вузького розуміння цього суспільного 

явища. 

Вузьке розуміння політичної системи зводиться до сукупності державних 

організацій, громадських об'єднань і трудових колективів, що здійснюють функції з 

реалізації політичної влади. 

Політична система в широкому розумінні - це найбільша сукупність матеріальних 

і нематеріальних Компонентів, зв'язаних політичними відношеннями під час здійснення 

політичної влади. 

Політика - частина життєдіяльності людей, пов'язана з головними для життя й 

діяльності особи, держави і суспільства інтересами, в основі яких лежать потреби 

народів, націй, соціальних груп, держави та інших соціальних суб'єктів. Відомо, що 

чистої політики, не зв'язаної з іншими сферами життєдіяльності людей, не буває. В 

широкому розумінні політика охоплює економіку, власне політику, соціальну сферу, 

духовну та інші сфери життєдіяльності особи. З розвитком суспільства в межах 

суспільно-економічної формації відбувається і розвиток політики, оформлення її в 

цілісну політичну систему. В теорії права політика, як багатогранне явище, 

визначається по-різному: а) як спосіб практичної діяльності партій, класів, держав та 

засоби, з допомогою яких захищаються інтереси цих суб'єктів; б) особливий вид 

діяльності людей, пов'язаний з організацією всього процесу соціального життя; в) як 

платформа вибору цілей, стратегії й тактики, що ведуть до здійснення цих цілей; г) як 

сфера взаємовідносин народів, національностей, партій, інших об'єднань громадян, 

держав та інших суспільностей; д) як свідома й цілеспрямована діяльність політичних 

суб'єктів, що зачіпають відносини між державами і народами. 

Роль держави в організації суспільства і здійсненні політичної влади зумовлена 

тим, що вона є центром, ядром політичної системи. 

Тому тільки держава: володіє суверенною владою, що є верховною, самостійною, 

повною, єдиною і неподільною в межах її території, а також незалежною і рівноправною 

у зовнішніх відносинах; виступає офіційним представником всього або більшої частини 

населення країни; уособлює суверенітет народу і нації, а також здатна реалізувати права 

народу на самовизначення; має спеціальний апарат управління і примусу, за допомогою 

якого здатна забезпечити реалізацію своїх функцій, охорону прав людини і 

громадянина, задовольнити загальносоціальні та загальнолюдські потреби; з метою 

реалізації управління суспільством видає загальнообов'язкові для всіх правила 

поведінки у вигляді юридичних норм, а також індивідуально-правові приписи, 

необхідні для регулювання прав та обов'язків конкретних осіб стосовно до конкретних 

життєвих ситуацій. 

Отже, політика держави охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. В її основі 

лежать потреби народу, нації, соціальних верств і груп, особи і держави, інших 

соціальних суб'єктів. 

Важлива роль в організації суспільства і здійсненні політичної влади належить і 

праву. 



Право, як і держава, - це надбудова над економічним базисом суспільства, є 

складником правової системи даного суспільства. 

Правова система - сукупність внутрішньо узгоджених, взаємозв'язаних, соціальне 

однорідних юридичних засобів, за допомогою яких держава здійснює необхідний 

нормативний вплив на суспільні відносини, закріплюючи, регулюючи, охороняючи й 

захищаючи їх. 

Отже, можна розглядати співвідношення економіки, політики і права в суспільстві. 

Роль права в суспільстві передусім виявляється у співвідношенні його з 

економікою. 

По-перше, виробничі відносини в економіці об'єктивно визначають, яким повинно 

бути право. 

По-друге, економіка визначає право не безпосередньо, а через інші соціальні 

явища: соціальну структуру суспільства (класи, прошарки, групи), політику, 

правосвідомість, ідеологію, спосіб виробництва, які відображаються у праві. 

По-третє, право своєю чергою також впливає на економіку. Такий вплив 

здійснюється як безпосередньо, так і через різні економічні важелі. 

Держава, як власник засобів виробництва та іншого майна, володіє, користується й 

розпоряджається своїм майном. Держава також визначає суб'єктів і розміри податків, 

мінімальної заробітної плати і пенсії, тривалість робочого часу і часу відпочинку, 

нормування праці, правила технічної, екологічної безпеки праці й виробництва, 

санітарії тощо. Усі ці відносини держава регулює з допомогою права. 

Право співвідноситься і з політикою, а саме: 

право залежить від політики і насамперед від керівної частини суспільства, що має 

державну владу; 

право є формою вияву політики вказаної частини суспільства; 

у праві відображається тільки та політика керівної частини суспільства, до якої 

вона прагне, якій може надати загальнообов'язковість за допомогою держави та інших 

суб'єктів політичної системи суспільства; 

право є концентрованим виразом політики тієї частини суспільства, що здійснює 

керівництво; 

політика в праві формується у вигляді конкретних прав та обов'язків людини і 

громадянина; 

політика, зі свого боку, залежить від права, оскільки право є засобом декларування, 

здійснення і гарантування політики, а також пропаганди окремих політичних програм 

чи їхніх положень. 

Роль права у громадянському суспільстві та здійсненні політичної влади залежить 

від взаємозв'язку держави і права. Як уже було зазначено, право (як юридичне явище) і 

держава (як політична організація влади) виникають водночас і тісно взаємозв'язані. 

Право залежить від держави, оскільки: 

- виникає як інституйована система джерел, що встановлюються чи 

санкціонуються державними органами і службовими особами, а це означає, що 

юридичне право походить від держави; 

- є більш-менш сталим і недоторканним завдяки державі; 

- завдяки державі та її органам впроваджується в життя; 

- його авторитетність і престижність залежать від держави; 

- сутність права відображає соціальну сутність і призначення державної 

організації. 



Але слід мати на увазі, що право має відносну самостійність і впливає на державу 

(її органи), а отже, і держава залежить від права. 

Право виконує важливу і необхідну функцію узгодження різних інтересів людей, 

їхніх об’єднань, суспільства в цілому. Надає суспільним відносинам ознак стабільності, 

впорядкованості за допомогою специфічних юридичних засобів. 

Право впливає на політику такими способами: 

1. є формою вираження політики – закріплює в нормативно – правових актах  

2. політичний лад суспільства; 

3. статус партій; 

4. процедуру оволодіння політичною владою (виборче право); 

5. політичні права і свободи громадян. 

6. Виступає індикатором зрілості політики чи іншого класу, народу, держави. 

7. Установлює межі певних міждержавних політичних відносин 

8. Служе гарантом реалізації певної державної політики. 

Підводячи підсумки розглянутої теми, слід зробити деякі висновки: 

1. Держава і право в суспільстві існували не завжди. Основною причиною 

виникнення держави і права була поява соціальна неоднорідного, класового 

суспільства, суперечностей між класами, які не могли бути подолані суспільною владою 

первісного ладу. 

2. Держава і право відрізняються низкою ознак від суспільної влади, звичаїв, 

традицій і моралі первісного суспільства. 

3. У демократичному суспільстві формуються правова держава і правова система, 

що захищають інтереси всіх верств населення. 
 


