
Тема 3.6 Правова держава 

Шановні студенти, вам необхідно:  

1. Пройти тестове завдання в реальному часі. Посилання буде надане під час 

конференції в Zoom. 

2. Виконати модульну контрольну роботу (варіанти в кінці семінарського заняття) 

Бажаю успіхів 

Семінарське заняття 11 

Тема: Правова, соціальна, демократична держава 

Мета: охарактеризувати основні ознаки та принципи правової держави, визначити основні 

шляхи побудови правової держави в Україні 

План 

1. Концепція правової держави: історія виникнення та розвитку. 

2. Поняття та ознаки правової держави. 

3. Верховенство права і законність. 

4. Поняття і ознаки соціальної держави. 

5. Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні/ 

Ключові поняття та категорії: правова держава, громадянське суспільство, соціальна 

держава, верховенство права, законність, демократична держава, недемократична держава. 

Реферати 

1. Правова держава і громадянське суспільство у діалектичному взаємозв'язку 

2. Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. 

3. Україна на шляху формування соціальної держави. 

4. Рівень правосвідомості та правової культури громадян в правовій державі. 

5. Взаємна відповідальність держави і особи. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Охарактеризуйте ідеї про правову державу мислителів Древньої Греції, Древнього Риму та 

Древнього Сходу. 

2. Якого відомого зарубіжного вченого вважають автором теорії розподілу 

влад? 

3. Як ви розумієте положення: правова держава - це державна влада, яка визнає право і 

одночасно цим правом обмежена? 

4. Розкрийте сутність принципу поділу влади, його цінність для формування та 

функціонування правової держави. 

5.  Як розуміти тезу: «Свобода людини полягає у праві робити все те, що не заборонено 

законом»? 

6. Що є економічною основою правової держави? 

7. Що складає соціальну основу правової держави? 

8. В чому конкретно проявляється правове забезпечення вільного розвитку особи? Наведіть 

приклади статей з Конституції України 

9. Що складає моральну основу правової держави? 

10. Охарактеризуйте співвідношення понять «верховенство права» та «верховенство 

закону» 



11. Визначте, які ознаки правової держави знайшли відображення у статтях Конституції 

України (розділи І - ІІІ). Чи дозволяє закріплення конкретних ознак та принципів правової держави у 

Конституції України, визнати її такою? 

12. Чи може бути правова, соціальна держава недемократичною? 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Відповідь слід розпочати із того, як формувалася концепція правової 

держави. Потрібно проаналізувати міркування знаменитих учених з приводу правової держави, таких 

як Піфагор, Платон, Аристотель, Полібій, Цицерон, Сенека; Джон Локк, Кант, Монтескє, та інші. 

До другого питання. Необхідно дати визначення правової держави та охарактеризувати її 

основні ознаки, а саме: юридичне закріплення основних прав і свобод людини в конституції та їх 

фактичне забезпечення; верховенство в суспільному та державному житті права й закону; 

врегулювання відносин між собою і державою на основі загального принципу: «Особі дозволено 

робити все, що прямо не заборонено законом»; взаємна відповідальність та взаємодопомога особи й 

держави; притаманність усім громадянам високої правової культури; демократичний плюралізм та 

гласність; чіткий розподіл функціональних повноважень держави між певними спеціалізованими 

системами, її органами (принцип поділу влади); юридична захищеність особи; верховенство 

громадянського суспільства та його представника над державою та її апаратом, значуще становище 

судових органів у суспільному та державному житті. 

До третього питання. Насамперед потрібно усвідомити, що право, по відношенню до 

держави, є первинним. Панування права в житті суспільства забезпечує створення демократичних 

державних структур, незалежність державного апарату від зміни правлячих політичних сил, гарантує 

верховенство конституції та правових законів. Верховенство права означає, що не тільки громадянин, 

але й передусім сама держава, її органи та державні службовці повинні діяти виключно у межах права. 

За допомогою права і через правові закони правова держава самообмежує себе. У правовій державі 

повинні управляти не окремі особи, а правовий закон і доки держава не буде реально обмежена 

правом, правовим законом, вона не може вважатися правовою. 

До четвертого питання. Слід розглянути поняття і основні ознаки соціальної держави: 

ґрунтується на розвиненому громадянському суспільстві, ефективній правовій системі; передбачає 

стабільну збалансовану економічну основу; має юридичну основу; гарантує поєднання державної 

турботи про соціальну захищеність основних прав громадян відповідно до закону і соціальної 

активності самих громадян у сферах, ключових для їхнього особистого (навіть не приватного) життя; 

надає соціальну допомогу громадянам (хоч би на рівні прожиткового мінімуму), які неспроможні 

нести відповідальність за свій добробут, тобто соціально вразливими верствами; проводить соціальну 

політику, спрямовану на зміцнення соціальної стабільності і злагоди в суспільстві, зведення до 

мінімуму надмірного майнового розшарування населення, формування «середнього класу». Активна 

теоретична розробка поняття соціальної держави почалася у 20 столітті. Першою державою, у якій на 

конституційному рівні було закріплено положення про соціальну державу, вважається Німеччина 

(після Другої світової війни). Конституція України характеризує нашу державу як соціальну, тому 

необхідно визначити, які ознаки соціальної держави притаманні Україні, а також першочергові заходи 

для її розбудови. 

До п ’ятого питання. Конституція, проголосивши Україну правовою державою, закріпила не 

стільки реальний, скільки бажаний стан держави. В Україні на сьогодні створено лише правові 

передумови для становлення і подальшого розвитку правової держави. Це процес складний і тривалий. 

Для того, щоб побудувати в Україні правову державу, треба передусім сформувати громадянське 

суспільство. Поняття правової держави у багатьох країнах є невід’ємним від поняття соціальної 

держави, тому побудова реальної правової держави значною мірою залежить від рівня 

соціальноекономічного розвитку країни, накопичення матеріальних благ, що давало б можливість 



здійснення ефективної соціальноекономічної політики, забезпечення соціальноекономічних прав 

громадян. Студенти повинні визначити шляхи формування соціальної, правової держави в Україні. 

Модульний контроль № 2 
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 02.12.2020 р. 

До уваги студентів! 
Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити наступне: 

Модульний контроль № 2 

з дисципліни «Теорія держави і 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,  
1.Поняття “функція держави”. Взаємозв’язок і взаємозалежність між функціями держави та їх 

розвитком на різних етапах розвитку держави. 

2.Форма правління. Монархія і республіка,  їх основні види 

3*Поняття «державний апарат», «структура державного апарату» 

 

Варіант № 2 - Г, Ж, К 
1.Класифікація функцій держави. 

2. Поняття “форма державного устрою” та її види 

3.*Гарантії здійснення прав та обов’язків громадян України 

 

Варіант № 3 - Б, Л, С 
1.Роль споживчої кооперації України в здійсненні державних функцій 

2. Поняття “механізм держави  

3.*Основи правового становища особи в Україні 

 

Варіант № 4 - В, Н, Р   

1. Поняття “форма держави”. 

2. Основні напрями удосконалення механізму Української держави й органів управління споживчої 

кооперації. 

3.  * Форми та методи здійснення функцій держави 

 

Варіант № 5 - Є, М,Т, Ц 
1.Поняття “державно-правовий режим”. 

2. Поняття “функціонування держави”. Реалізація державою своїх функцій 

3. *Співвідношення між державним апаратом  і механізмом. 

 

Варіант № 6 - І, О, Ч 
1.Особливості елементів форм Української держави. 

2. Поняття «державна служба». Державні службовці, їхня роль у функціонуванні держави. 

3. *Роль державного апарату у функціонуванні  держави 

 

Варіант 7 – П, Щ, Ш, Ф 

1.Поняття “людина”, “особа” і “громадянин”. Права і свободи людини і громадянина в їх історичному 



розвитку. 

2. Апарат держави, державні підприємства, державні установи, інші державні організації 

3 * Унітарна держава, федерація, конфедерація, співдружність, імперія. Їх основні ознаки та 

особливості 

 

Варіант 8 – Х, Ю, Я, У 
1.Суб’єктивні права, свободи, законні інтереси та обов’язки особи і громадянина 

2. Поняття “державна влада”. 

3. *Державна служба та державні службовці 

 

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, підібрати статистику, навести сучасні приклади, скласти діаграми, 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-23 Шиян О.М. Shiuanoksana2020@ gmail. com 

П-21,22 Децюра Ю.В. yuliyadec@gmail.com  
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