
 

 

Розділ 3. Теорія держави 

Тема 3.1 Функції держави 

Семінарське заняття 6 

Тема: Взаємозв’язок та взаємозалежність функцій держави, їх 

розвиток на різних етепах розвитку держави 

Мета: систематизувати знання щодо ознак, видів функцій держави, а 

також характеристики зовнішніх і внутрішніх функцій України. 

Шановні студенти, Вам необхідно пройти тест. Код доступу 

надам у вайбері. 

Бажаю успіхів 

План 

1. Поняття і ознаки функцій держави. Взаємозв'язок і 

взаємообумовленість функцій держави з метою, завданнями і принципами 

діяльності держави. 

2. Критерії і класифікація функцій. 

3. Характеристика внутрішніх функцій держави 

4. Зовнішні функції держави. 

Ключові поняття та категорії: функції держави, постійні функції, 

тимчасові функції, основні функції, похідні (неосновні) функції, внутрішні та 

зовнішні функції держави. 

Реферати 

1. Функції української держави на сучасному етапі. 

2. Проблеми ефективності функцій держави. 

3. Сучасні форми здійснення функцій держави. 
4. Основні і неосновні функції. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності 

студентів 

1. Яке значення має категорія «функції держави» для розуміння сутності 

держави? 

2. Визначіть основні ознаки функцій держави. 

3. Як пов’язані між собою функції та завдання держави? 

4. За якими критеріями класифікують функції держави? 

5. Визначте та охарактеризуйте внутрішні функції держави. 

6. Визначте та охарактеризуйте зовнішні функції держави. 

7. У чому сутність економічної функції держави? 

8. Визначте зміст і об’єкт впливу політичної функції держави. 

9. Перелічіть і дайте стислу характеристику напрямам реалізації 

правоохоронної функції держави. 



 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Відповідь на перше питання семінарського заняття 

доцільно розпочати з визначення поняття «функції держави» та 

охарактеризувати основні їх ознаки: функції держави — головні напрями 

діяльності держави, без яких вона не може існувати на певному етапі свого 

розвитку; функції держави визначають і конкретизують сутність держави, 

інтереси, що лежать в основі державної діяльності; функції держави 

визначають її роль відносно суспільства; функції держави втілюють практичну 

діяльність держави у межах власної території та на зовнішньополітичній арені; 

функції держави реалізуються у визначених, переважно правових формах, 

методами, характерними для державної діяльності. Далі варто підкреслити, 

функції держави здійснюються та розвиваються відповідно до тих завдань, що 

належить виконувати державі у конкретних історичних умовах. Завдання 

держави та її функції пов’язані між собою, але не збігаються за змістом. 

Потрібно визначити відмінність між ними. На прикладі конкретних держав 

розкрити динаміку виникнення, здійснення і розвитку окремих функцій 

держави. 

До другого питання. Розкрити критерії та підстави класифікації функцій 

держави. Далі доцільно дати характеристику основних та неосновних, 

постійних та тимчасових, внутрішніх і зовнішніх функцій держави, за 

джерелом виникнення. Кожен вид функцій необхідно проілюструвати 

прикладами. Потрібно звернути увагу, що особливо останнім часом важливе 

значення в життєдіяльності держави, відіграє й національний зміст функцій. 

До третього питання. При характеристиці внутрішніх функцій 

держави потрібно дати загальну характеристику та розкрити особливості 

економічної, культурно-виховної функцій, функції соціального 

обслуговування населення, охорони і захисту всіх форм власності, охорони 

правопорядку, прав і свобод людини і громадянина, екологічної та інших 

функцій держави. Слід звернути увагу на внутрішні функції української 

держави. 

До четвертого питання. При характеристиці зовнішніх функцій 

держави розкрити функцію захисту державного суверенітету, дипломатичну, 

міжнародного співробітництва з іншими державами, міжнародними 

організаціями та світовим співробітництвом в цілому, вирішення глобальних 

проблем сучасності. Особливу увагу необхідно приділити функції підтримки 

миру в регіоні та боротьби за мирне співіснування держав різного напрямку 

орієнтації. Слід звернути увагу на зовнішні функції української держави. 
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