
Тема 2.3 Взаємозв’язок та взаємодія суспільства, держави і права 

Семінарське заняття 5 

Тема: Громадянське суспільство і держава 

Мета: сформувати стійкі знання студентів щодо ознак, структури 

громадянського суспільства та визначити шляхи формування громадянського 

суспільства в Україні. 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань для  визначення 

рівня знань, умінь та навичок  

1. Пройти тест відкривши посилання join.naurok.ua. Код доступу буде 

надано під час відео конференції. 

2. Опрацювати запропоновані в семінарському занятті види робіт 

3. Виконати модульний контроль №1 

Бажаю успіхів 

План 

1. Концепція громадянського суспільства: витоки формування. 

2. Поняття та ознаки громадянського суспільства. 

3. Структура громадянського суспільства. Держава і громадянське 

суспільство. 

4. Формування громадянського суспільства в Україні. 

Ключові поняття та категорії: громадянське суспільство, структура 

громадянського суспільства, соціальна підсистема, економічна підсистема, 

політична підсистема, духовно-культурна підсистема, інформаційна 

підсистема. 

Реферати 

1. Механізм реалізації принципів побудови громадянського суспільства 

в Україні. 

2. Проблеми розвитку громадянського суспільства та шляхи подолання 

їх. 

3. Наукові підходи до розуміння громадянського суспільства. 

4. Перспективи формування громадянського суспільства в Україні 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності 

студентів 

1. Як формувалася концепція громадянського суспільства ? 

2. Які передумови виникнення громадянського суспільства в Україні 

3. Сформулюйте поняття і ознаки громадянського суспільства. 

4. Визначте норми Конституції України, в яких закріплено принцип 

громадянського суспільства. 

5. Які організації належать до структури громадянського суспільства ? 

6. Чи можуть державні органи входити до структури громадянського 

суспільства ? Чому? 

7. Яка роль і значення структурних елементів громадянського 

http://join.naurok.ua/


суспільства в розвитку держави? 

8. Проаналізуйте роль засобів масової інформації у розвитку 

громадянського суспільств 

9. Визначте специфіку становлення громадянського суспільства при 

демократичному, авторитарному та тоталітарному режимах. 

10. Які проблеми існують у становленні громадянського суспільства в 

сучасній Україні? 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Процес становлення громадянського суспільства 

охоплює десятки століть, починаючи ще в античних державах, знаходить своє 

продовження у вільних містах магдебурзького права, реалізується в новітні 

часи в багатьох державах сучасного світу. Поняття «громадянське 

суспільство» введено в науковий обігу XVII столітті. Вважається, що вперше 

його використав видатний мислитель, філософ і вчений Г. Лейбніц (1646-1716) 

Студентам потрібно звернути увагу на ідеї громадянського суспільства, які 

розвинули Т. Гоббс (1588-1679) і Дж. Локк (1632-1704) - видатні англійські 

філософи, Ш. Монтеск'є (1689-1755) - знаменитий французький правознавець 

і політичний мислитель, Ф. Гегель (17701831) - один з найвідоміших і 

впливових філософів в історії людства та ін. Щодо етапів становлення 

громадянського суспільства (за Скакун О. Ф.), то їх можна виділити три: 

процес визрівання передумов; формування громадянського суспільства в 

найбільш розвинених буржуазних країнах; розвиток постіндустріального 

суспільства. 

До другого питання. Висвітлюючи це питання, потрібно сформулювати 

визначення, розкрити напрями функціонування громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство потрібно розглядати як систему взаємодії вільних і 

рівноправних громадян, їх об’єднань, що добровільно сформувалися і 

перебувають у відносинах конкуренції і солідарності поза безпосереднім 

втручанням держави. Важливо проаналізувати ознаки громадянського 

суспільства, до яких потрібно віднести: громадянське суспільство не існує до 

держави і поза державою; складається із суб’єктів вільних і рівноправних 

громадян; має певну самостійність щодо держави; впливає на створення і 

функціонування державних органів у власних інтересах; розвивається і 

взаємодіє з державою в межах права. Студенти повинні визначити суть 

принципів побудови громадянського суспільства, до яких потрібно віднести 

такі: пріоритетність прав, свобод людини і громадянина, законності, свободи 

вибору, принцип саморегулювання, економічний плюралізм, соціально- 

політичний плюралізм, незалежність засобів масової інформації тощо. 

До третього питання. Студентам потрібно звернути увагу на достатньо 

складну структуру громадянського суспільства і охарактеризувати основні її 

підсистеми: соціальну підсистему, яка охоплює спільноти людей і взаємини 

між ними; економічну підсистему, що передбачає сукупність економічних 

інститутів та відносин, у які вступають люди під час реалізації відносин 

власності, виробництва, розподілу, обміну та споживаннясукупного 



суспільного продукту; політичну підсистему складається з організацій — 

держави, політичних партій, суспільно- політичних рухів і відносин між ними; 

духовно-культурну підсистему, яка створюється з відносин між людьми, їх 

об'єднаннями, державою і суспільством загалом з приводу духовно-

культурних благ і відповідних установ та інститутів, через які реалізуються ці 

відносини (освітні, наукові, культурні, релігійні установи); інформаційну 

підсистему — наслідок спілкування людей один з одним безпосередньо й 

через засоби масової інформації. 

До четвертого питання. Важливо розкрити основні напрямки 

діяльності держави щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, в 

тому числі: закріплення і розвиток його інститутів, стимулювання активності 

населення, проведення активної соціальної політики, ліквідація негативних 

соціальних явищ тощо. Також слід звернути увагу на три підходи до 

співвідношення громадянського суспільства і держави: держава і 

громадянське суспільство виступають, як соціальні системи, що збігаються; як 

різні соціальні системи, де первинною є держава, що контролює громадянське 

суспільство; як різні соціальні системи, держава виконує підлеглу роль щодо 

громадянського суспільства. Студентам потрібно визначити проблеми, які 

існують в Україні щодо побудови громадянського суспільства і шляхи їх 

подолання. 

 

Модульний контроль № 1 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 22.10.2020 р. 

До уваги студентів! 

Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно 

зазначити наступне: 

Модульний контроль № 1 

з дисципліни «Теорія держави та права» 

Варіант № ___________________________________  

студента-(ки) групи П - _____________________________  

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, 

правильності, сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні 

(вимоги до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається за першою літерою прізвища 

студента відповідно до наступних варіантів : 

 

Варіант № 1 - А, Д, З, П 

1. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук. 

Метрологічне значення теорії держави і права 

2. *Співвідношення між політикою і правом. 

3. Система дисципліни «Теорія держави і права». 

 



 

Варіант № 2 - Г, Ж, К, Ф, Щ 

1. Система дисципліни «Теорія держави і права» 

2. Ознаки, що відрізняють державу від самоуправління в первісному суспільстві 

та від інших організацій суспільства.  

3. *Структура громадянського суспільства. 

4. Історичні типи права. Принципи права , принципи інститутів права. 

 

Варіант № 3 - Б, Л, С, Ш 

1. Предмет теорії держави і права. 

2. Право й економіка. Право та політика. 

3. *Поняття “громадянське суспільство” та його ознаки. 

4. *Поняття «об’єктивне  право» та «суб’єктивне  право», їх загальна 

характеристика. 

 

Варіант № 4 - В, Н, Р, У, Х 

1. Роль держави в організації суспільства та  здійсненні політичної влади 

2. Поняття “право” та його соціальна цінність. Право як регулятор суспільних 

відносин. 

3. *Роль права в організації  суспільства. 

4. Поняття “право” та його соціальна цінність. Право як регулятор суспільних 

відносин. 

 

Варіант № 5 - Є, М,Т, Ц, Ю 

1. Функції теорії держави і права 

2. Суспільство і соціальні інститути. Політична система суспільства. Політична 

діяльність держави.  

3. *Вплив теорії держави і права на становлення системи права в Україні 

4. Конкретно-соціологічний метод. Порівняльно-правовий метод. Формально-

юридичний метод.  

 

Варіант № 6 - І, О, Ч, Я 

1. Ознаки, що відрізняють державу від самоуправління в первісному суспільстві 

та від інших організацій суспільства.  

2. Напрями здійснення правом політичної влади в суспільстві. 

3. *Поняття “громадянське суспільство” та його ознаки. 

4. *Вплив теорії держави і права на становлення системи права в Україні 

 

 

До уваги студентів! Для відпрацювання модульного контролю вам 

рекомендовано: 

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованими 

матеріалами. 



Для достатнього та відмінного рівня вам рекомендовано відповіді 

оформити творчо, а саме: зробити презентацію, навести приклади, зробити 

аналіз - все на ваш вибір! 

Виконані роботи мають бути підписані, тобто мати титульну сторінку. 

Виконані завдання надсилайте на перевірку на пошту: 

 

Додаток 1 

Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних 

аркушах формату А-4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New 

Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною ”; міжрядковий інтервал 

“Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ - п’ять знаків (1,25 см);верхнє і 

нижнє поле - 2 см., ліве - 2 см, праве - 1 см. Абзацний відступ має бути 

однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). Нумерація 

сторінок має бути наскрізною. 

Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і 

проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

 

 

№ групи ПІП викладача Пошта 

П-22, 23 Шиян О.М. Shiuanoksana2020@ gmail. com 

П-21 Децюра Ю.В. Yuliyadec@gmail.com  
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