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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна “Сучасна концепція соціально-правової дер-
жави” вивчає загальні закономірності виникнення, розвитку і функціо-
нування соціально-правової держави та її ідейні витоки, розкриває її 
глибинну сутність і основні характеристики, зв’язок соціально-правової 
держави з різноманітними суспільними явищами і процесами: громадян-
ським суспільством, правотворчістю і правореалізацією, правами і сво-
бодами людини і громадянина, економікою, політикою, культурою та ін.  

Навчальний курс передбачає ознайомлення з широким колом держа-
вознавчих і правознавчих концепцій, які покладено в основу створення 
єдиної і цілісної теорії соціально-правової держави і які містяться в пра-
цях вітчизняних і зарубіжних авторів, у взаємозв’язку з іншими суспіль-
ними науками (філософією, політологією, соціологією, історією та ін.).  

Провідними ідеологічними засадами у вивченні соціально-правової 
державності є ідеї пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, 
панування права і верховенства правового закону, демократії, законнос-
ті, поділу влади, соціально орієнтованої ринкової економіки, вільного 
громадянського суспільства. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“СУЧАСНА  КОНЦЕПЦІЯ   
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ  ДЕРЖАВИ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Виникнення і розвиток ідей правової держави в античний період та 
епоху середньовіччя 

2 Концепції соціально-правової держави нового і новітнього часу 
3 Принципи панування права і верховенства правового закону як основ-

ні характеристики соціально-правової держави 
4 Права людини в соціально-правовій державі 
5 Принцип поділу влади як засіб обмеження держави 
6 Громадянське суспільство і соціально-правова держава 
7 Причини і умови формування соціально орієнтованої держави 
8 Проблеми становлення і розвитку соціально-правової держави  

в сучасній Україні та шляхи їх вирішення 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“СУЧАСНА  КОНЦЕПЦІЯ   
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ  ДЕРЖАВИ” 

Тема  1 . Виникнення і розвиток ідей правової держави в анти-
чний період та епоху середньовіччя 

Предмет дисципліни “Сучасна концепція соціально-правової держа-
ви” та методологія її вивчення.  

Зародження ідей правової державності в античній політико-правовій 
думці. Ідеї правового реформування суспільства Солона. Ідеї рівності і 
справедливості Піфагора та його послідовників. Ідеї розумного закону 
як форми організації полісного життя Геракліта. Природно-правові ідеї 
Демокрита. Ідеї школи софістів про людський вимір політики. Ідеї то-
тожності законності і справедливості Сократа. Ідеї Платона про необ-
хідність обмеження держави справедливими законами. Ідеї Аристотеля 
про співвідношення права і політичної справедливості. Ідейні витоки 
поділу влади в уявленнях Полібія.  

Політико-правові ідеї римських юристів: Ульпіана, Цельса, Цицеро-
на та Сенеки. 
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Ідеї природно-правової рівності та держави як засобу забезпечення 
загального блага в уявленнях Фоми Аквінського. Політико-правові ідеї 
Марсилія Падуанського. Рецепція римського права та її вплив на полі-
тико-правову думку середньовіччя. 

Література [3; 4; 6; 7; 9; 15; 17; 18; 23; 29; 30; 32–35; 37; 45; 47; 48; 
50; 51; 56; 59; 62; 64; 66; 70] 

Тема  2 . Концепції соціально-правової держави нового  
і новітнього часу 

Розвиток ідей правової держави в епоху буржуазно-демокра-тичних 
революцій. Договірна концепція держави Г. Гроція. Природ-но-правові 
ідеї Б. Спінози. Ідея невідчужуваних прав людини Дж. Локка. Ідеї поділу 
влади як засобу обмеження державного всевладдя в уявленнях 
Ш. Монтеск’є, Т. Пейна, Т. Джеферсона та ін. Концепція народного су-
веренітету Ж. Ж. Руссо.  

Ідея категоричного імперативу І. Канта та її реалізація у сфері дер-
жавності. Єдність права і держави в філософії права Гегеля. 

Теоретичне обґрунтування концепції правової держави (Rechts-staat) 
в ідеях К. Велькера, Р. фон Моля, І. фон Аретина та ін. 

Ідеї правової держави у вітчизняній політико-правовій думці 
(О. Радищев, П. Новгородцев, М. Ковальський, Б. Кістяківський, 
В. Гессен, С. Котляревський, Б. Чичерін, В. Соловйов, М. Бердяєв та 
ін.). 

Позитивістська концепція правової держави Д. Дайсі, Г. Еллі-нека, 
Р. Йеринга, М. Коркунова, Г. Кельзена. 

Виникнення і розвиток ідей соціальної держави. Проблема співвід-
ношення правової і соціальної держави в сучасній політико-правовій 
думці. 

Література [3; 4; 6; 7; 9; 15; 17; 18; 23; 29; 30; 32–35; 37; 45; 47; 48; 
50; 51; 56; 59; 62; 64; 66; 70] 

Тема  3 .  Принципи панування права і верховенства правового  
закону як основні характеристики соціально-правової 
держави 

Основні підходи до розкриття сутності права (природно-правова 
концепція та юридичний позитивізм), їх співвідношення. Регулятивна 
природа права. Соціальна цінність права. Право як нормативна форма 
взаємодії індивідів. Право як засіб обмеження державного всевладдя і 
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підпорядкування держави потребам та інтересам суспільства в цілому. 
Право як загальна міра соціальної свободи, формальної рівності і спра-
ведливості. Право як основа публічно-правового союзу народу. Пануван-
ня права в суспільстві як умова всебічного розвитку і забезпечення само-
цінності кожної особистості. 

Методологічні проблеми співвідношення права і закону. Принцип 
верховенства правового закону як вимога єдності права і закону. Основ-
ні критерії правового характеру закону: відповідність принципам гума-
нізму, демократизму, соціальної справедливості і формальної рівності; 
всебічне юридичне забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 
відповідність загальнолюдським цінностям; відповідність реальним по-
требам та інтересам суспільства в цілому; відповідність загальновизна-
ним міжнародним стандартам. Вимоги щодо легітимності, внутрішньої 
єдності і несуперечливості, технічної досконалості законодавства. За-
конність і конституційність як режим соціально-правової держави. 

Література [2; 3; 9; 27; 28; 38; 47–49; 56; 58; 62; 63] 

Тема  4 . Права людини в соціально-правовій державі 

Принцип зв’язаності держави правами і свободами людини і грома-
дянина та їх пріоритетність. Взаємна відповідальність держави і особи. 
Права людини як критерій цивілізованості держави і суспільства. По-
няття і еволюція прав людини. Правовий статус особи як категорія, що 
дозволяє системно розглядати права, свободи і обов’язки людини і гро-
мадянина. Класифікація прав і свобод людини (права людини і громадя-
нина; “три покоління” прав людини; класифікація прав і свобод людини 
і громадянина за об’єктом).  

Поняття і призначення забезпечення прав і свобод особи, його струк-
тура та механізм. Поняття реалізації, охорони і захисту прав і свобод 
особи, їх форми і види. Поняття гарантій прав і свобод особи та їх кла-
сифікація. Характеристика нормативно-правових, інституційних і орга-
нізаційних гарантій прав і свобод особи. Міжнародні стандарти у сфері 
прав і свобод людини і громадянина. 

Загальносоціальні умови забезпечення прав і свобод особи як сукуп-
ність соціально-економічних, політичних, культурних та інших чинників 
їх практичної реалізації. Співвідношення правового і фактичного стату-
су особи в суспільстві, шляхи подолання їх невідповідності. Соціально-
правова держава як головний суб’єкт забезпечення найефективнішої ре-
алізації охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина. 
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Література [1; 2; 8; 10; 11; 16; 19–21; 26–28; 31; 43; 46; 53–55;  
61; 67] 

Тема  5 . Принцип поділу влади як засіб обмеження держави 

Поділ владних повноважень як форма правової організації держави, 
засіб обмеження держави і контролю над владою, гарантія прав і свобод 
особистості. Розвиток концепції поділу влади. Співвідношення принци-
пів єдності і поділу влади на три гілки. Механізм стримувань і противаг 
як організаційна передумова поділу влади.  

Принцип незалежності, невтручання в діяльність одне одного та 
принцип “Дозволено лише те, що прямо передбачено законом” як осно-
ва функціонування гілок влади.  

Законодавча гілка влади та її місце в системі поділу влади: правовий 
статус парламенту. Реалізація принципу поділу влади у сфері виконавчої 
гілки влади. Незалежна судова гілка влади як гарант законності. Роль 
Конституційного Суду в механізмі правової соціальної держави. Статус 
Президента в механізмі поділу влади. 

Співвідношення “горизонтального” і “вертикального” поділу влади, 
принципів централізації і децентралізації управління. Федералізм як по-
діл владних повноважень між федерацією та її суб’єктами.  

Проблеми і перспективи реалізації принципу поділу влади в сучасній 
Україні. 

Література [9; 13; 21; 26; 28; 38–41; 55; 56; 58; 68] 

Тема  6 .  Громадянське суспільство і соціально-правова держава 

Поняття громадянського суспільства. Громадянське суспільство як 
сфера реалізації інтересів індивідів та їх об’єднань. Громадянське суспі-
льство як передумова соціально-правової держави. 

Основні характеристики громадянського суспільства: громадянське 
суспільство — правове демократичне суспільство; громадянське суспі-
льство як умова забезпечення свободи і благополуччя особистості, як 
співтовариство вільних індивідів; плюралізм в усіх сферах як ознака ві-
льного громадянського суспільства; громадянське суспільство — від-
крите соціальне утворення.  

Роль громадянського суспільства у правотворчості і правореалізації, 
у забезпеченні прав і свобод особи. Громадянське суспільство як джере-
ло природних невіддільних прав людини.  
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Структура громадянського суспільства. Соціальна система (інститути 
родини, виховання, освіти, суспільні об’єднання за інтересами, групи, 
стани, класи, нації, раси). Економічна сфера (власність, виробництво, 
поділ, обмін та споживання). Політична сфера громадянського суспільс-
тва (діяльність політичних партій, громадсько-політичних об’єднань). 
Духовно-культурна система.  

Конституційні засади формування громадянського суспільства в 
Україні. Основні тенденції становлення і розвитку громадянського сус-
пільства в Україні.  

Література [5; 9; 13; 14; 21; 22; 36; 41; 47; 48; 56; 58; 60; 69] 

Тема  7 .  Причини і умови формування соціально орієнтованої 
держави 

Історія виникнення і розвитку ідей соціальної держави (Л. Дюгі, 
П. Новгородцев, В. Соловйов, Дж. Кейнс, Дж. Роулс, К. Дженкінс та ін.). 

Права людини “другого покоління” і проблеми їх забезпечення, роль 
держави. Проблеми співвідношення вільної ринкової економіки з соціа-
льною спрямованістю державної політики. 

Основні напрями функціонування соціальної держави (вирівнювання 
різкої поляризації в соціальному становищі громадян; забезпечення за-
йнятості населення; гарантування прожиткового мінімуму і достатньої 
заробітної плати; регулювання рівня цін; створення соціальних програм; 
справедливий перерозподіл доходів через систему оподаткування; за-
охочення благодійної діяльності; ліквідація монополії в галузях вироб-
ництва і торгівлі; загальне безперервне підвищення добробуту тощо). 

Юридичне закріплення основних характеристик соціальної держави 
в Загальній декларації прав людини і Міжнародному пакті про економі-
чні, соціальні і культурні права. 

Соціальна держава як передумова забезпечення повноцінного за-
хисту та реалізації всього комплексу прав і свобод людини і громадяни-
на.  

Співвідношення принципів правової і соціальної держави в сучасних 
умовах. Теоретичні і практичні проблеми формування соціально-
правової держави. 

Література [10; 11; 21; 28; 37; 40; 55; 58–61; 65; 70] 
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Тема  8 .  Проблеми становлення і розвитку соціально-правової 
держави в сучасній Україні та шляхи їх вирішення 

Проблеми впровадження в дійсність принципів панування права і 
верховенства правового закону в Україні — правовий нігілізм і право-
вий ідеалізм, низький рівень правової свідомості і правової культури; 
суперечливість системи законодавства; недостатньо високий рівень 
юридичної техніки та ін. 

Проблеми реалізації принципу поділу влади — недостатня відпра-
цьованість системи стримувань і противаг; дисбаланс між окремими 
вищими органами державної влади; конфронтація і відсутність констру-
ктивної співпраці; політична нестабільність; проблеми становлення не-
залежної судової гілки влади та ін. 

Проблеми впровадження принципу зв’язаності держави правами і 
свободами особи.  

Проблеми створення соціально орієнтованої ринкової економіки та 
дієвої системи соціального забезпечення громадян, всебічного гаранту-
вання прав і свобод людини і громадянина, гарантованого державою до-
статнього життєвого рівня. 

Необхідність впровадження комплексу заходів правового, соціально-
економічного, політичного, організаційного і виховного характеру, 
спрямованих на реалізацію принципів соціально-правової держави. 

Література [12; 16; 19; 20; 22; 25–28; 35; 38; 40; 41; 48; 49; 53; 56; 
59–61; 65; 68; 69] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Ідеї правової державності в античній політико-правовій думці.  
2. Політико-правові ідеї в галузі правової держави римських юристів. 
3. Ідеї мислителів середньовіччя про правову державу. 
4. Розвиток ідей правової держави в епоху буржуазно-демократичних 

революцій.  
5. Теоретичне обґрунтування концепції правової держави (Rechts-

staat). 
6. Ідеї правової держави у вітчизняній політико-правовій думці. 
7. Позитивістська концепція правової держави. 
8. Виникнення і розвиток ідей соціальної держави.  
9. Принцип панування права та його зміст. 

10. Право як засіб обмеження державного всевладдя.  
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11. Право як загальна міра соціальної свободи, формальної рівності і 
справедливості.  

12. Методологічні проблеми співвідношення права і закону.  
13. Принцип верховенства правового закону.  
14. Основні критерії правового характеру закону.  
15. Законність і конституційність як режим соціально-правової держа-

ви. 
16. Принцип зв’язаності держави правами і свободами людини і грома-

дянина.  
17. Взаємна відповідальність держави і особи.  
18. Поняття і еволюція прав людини.  
19. Правовий статус особи.  
20. Класифікація прав і свобод людини.  
21. Поняття і призначення забезпечення прав і свобод особи.  
22. Поняття гарантій прав і свобод особи та їх класифікація. 
23. Загальносоціальні умови забезпечення прав і свобод особи.  
24. Співвідношення правового і фактичного статусу особи в суспільст-

ві. 
25. Поділ владних повноважень як форма правової організації держави. 
26. Поділ владних повноважень як засіб обмеження держави і контролю 

над владою. 
27. Поділ владних повноважень як гарантія прав і свобод особистості.  
28. Розвиток концепції поділу влади.  
29. Співвідношення принципів єдності і поділу влади на три гілки.  
30. Механізм стримувань і противаг як організаційна передумова поді-

лу влади.  
31. Законодавча гілка влади та її місце в системі поділу влади.  
32. Реалізація принципу поділу влади у сфері виконавчої гілки влади.  
33. Незалежна судова гілка влади як гарант законності.  
34. Роль Конституційного Суду в механізмі правової соціальної держа-

ви.  
35. Статус Президента в механізмі поділу влади. 
36. Співвідношення “горизонтального” і “вертикального” поділу влади.  
37. Проблеми і перспективи реалізації принципу поділу влади в сучас-

ній Україні. 
38. Поняття громадянського суспільства.  
39. Співвідношення громадянського суспільства з державою. 
40. Громадянське суспільство як передумова соціально-правової держа-

ви. 
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41. Основні характеристики громадянського суспільства.  
42. Роль громадянського суспільства в забезпеченні прав і свобод лю-

дини і громадянина. 
43. Структура громадянського суспільства.  
44. Конституційні засади формування громадянського суспільства в 

Україні.  
45. Основні тенденції становлення і розвитку громадянського суспільс-

тва в Україні. 
46. Поняття соціальної держави та її ознаки.  
47. Проблеми співвідношення вільної ринкової економіки з соціальною 

спрямованістю державної політики. 
48. Основні напрями функціонування соціальної держави. 
49. Юридичне закріплення основних характеристик соціальної держави 

в Загальній декларації прав людини. 
50. Юридичне закріплення основних характеристик соціальної держави 

в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права. 
51. Соціальна держава як передумова забезпечення повноцінного за-

хисту та реалізації всього комплексу прав і свобод.  
52. Співвідношення правової і соціальної державності в сучасних умо-

вах. 
53. Конституційне закріплення основних характеристик соціально-

правової держави в Україні. 
54. Проблеми впровадження в дійсність принципів панування права і 

верховенства правового закону в Україні. 
55. Проблеми впровадження принципу зв’язаності держави правами і 

свободами особи.  
56. Проблеми створення соціально орієнтованої ринкової економіки та 

дієвої системи соціального забезпечення громадян. 
57. Шляхи і напрями реалізації принципів соціально-правової держави. 
58. Система юридичних заходів впровадження принципів соціально-

правової держави. 
59. Система соціально-економічних заходів впровадження принципів 

соціально-правової держави. 
60. Організаційні і виховні заходи, спрямовані на реалізацію концепції 

соціально-правової держави. 
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