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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна “Соціально-правова держава” вивчає загальні 
закономірності виникнення, розвитку і функціонування соціально-
правової держави, розкриває її основні змістовні характеристики, дослі-
джує її правознавчі та політологічні аспекти. Навчальним курсом перед-
бачено ознайомлення студентів з ідейними витоками концепції соціаль-
но-правової держави, які містяться у працях вітчизняних і зарубіжних 
науковців починаючи з античних часів і до наших днів. Провідними іде-
ологічними засадами у вивченні соціально-правової державності є ідеї 
пріоритетності прав та свобод людини і громадянина, панування права і 
верховенства правового закону, демократії, законності, поділу влади, со-
ціально орієнтованої ринкової економіки, вільного громадянського суспі-
льства, оптимального співвідношення економічної доцільності та соціаль-
ної справедливості. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА  ДЕРЖАВА” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Еволюція ідейних засад соціально-правової держави 
2 Основні характеристики  правової держави 
3 Причини і умови формування соціально орієнтованої держави 
4 Співвідношення громадянського суспільства і соціально-правової дер-

жави 
5 Розвиток соціально-правової держави в сучасній Україні 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА  ДЕРЖАВА” 

Тема  1 .  Еволюція ідейних засад соціально-правової держави 

Зародження ідей правової державності в античній політико-правовій 
думці. Ідеї Солона, Піфагора, Геракліта, Демокрита, Сократа, Платона, 
Аристотеля і Полібія про справедливий устрій держави.  

Політико-правові ідеї римських юристів: Ульпіана, Цельса, Цицеро-
на та Сенеки. 

Політико-правові ідеї Фоми Аквінського і Марсилія Падуан- 
ського.  

Розвиток ідей правової держави в епоху буржуазно-демократичних 
революцій. Ідея категоричного імперативу І. Канта та її реалізація у 
сфері державності. Єдність права і держави у філософії права Гегеля. 

Теоретичне обґрунтування концепції правової держави (Rechtsstaat) 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. Еллінека, 
Р. Йеринга, М. Коркунова, Г. Кельзена. 

Виникнення і розвиток концепції соціальної держави. 
Література [3– 5; 7; 9; 15; 17; 18; 23; 29; 30; 32–35; 37; 45; 47; 48; 

50; 51; 56; 62; 64; 66; 70] 

Тема  2 .  Основні характеристики  правової держави 

Право як засіб обмеження державного всевладдя і підпорядкування 
держави потребам та інтересам суспільства в цілому. Право як загальна 
міра соціальної свободи, формальної рівності і справедливості. Пану-
вання права в суспільстві як умова всебічного розвитку і забезпечення 
самоцінності кожної особистості. 

Принцип верховенства правового закону як вимога єдності права і 
закону. Принцип зв’язаності держави правами і свободами людини і 
громадянина та їх пріоритетність. Взаємна відповідальність держави і 
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особи. Права людини як критерій цивілізованості держави і суспільства. 
Поняття і еволюція прав людини. Правовий статус особи. Поняття гара-
нтій прав і свобод особи та їх класифікація. Загальносоціальні умови за-
безпечення прав і свобод особи як сукупність соціально-економічних, 
політичних, культурних та інших чинників їх практичної реалізації.  

Поділ владних повноважень як форма правової організації держави. 
Співвідношення принципів єдності і поділу влади на три гілки.  

Література [1–3; 8–11; 13; 16; 19; 20; 21; 26–28; 31; 38–41; 43; 46–
49; 53–56; 58; 61–63; 67] 

Тема  3 . Причини і умови формування соціально орієнтованої 
держави 

Історія виникнення і розвитку ідей соціальної держави. Проблеми 
співвідношення вільної ринкової економіки з соціальною спрямованістю 
державної політики. Основні напрями функціонування соціальної дер-
жави. Юридичне закріплення основних характеристик соціальної держа-
ви в Загальній декларації прав людини та Міжнародному пакті про еко-
номічні, соціальні і культурні права. Соціальна держава як передумова 
забезпечення повноцінного захисту та реалізації всього комплексу прав і 
свобод людини і громадянина. Співвідношення принципів правової і со-
ціальної державності в сучасних умовах. Проблеми формування соціа-
льно-правової держави. 

Література [10; 11; 21; 28; 37; 40; 55; 58–61; 65; 70] 

Тема  4 .  Співвідношення громадянського суспільства  
і соціально-правової  держави 

Поняття громадянського суспільства. Основні характеристики гро-
мадянського суспільства. Структура громадянського суспільства. Роль 
громадянського суспільства у правотворчості і правореалізації.  

Роль громадянського суспільства як соціального джерела природних 
невід’ємних прав людини у формуванні правової держави, забезпеченні 
прав і свобод людини і громадянина. Громадянське суспільство як сере-
довище становлення соціально орієнтованої держави. 

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] 
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Тема  5 . Розвиток соціально-правової держави в сучасній Україні 

Призначення соціально-правової держави. Проблеми впровадження в 
дійсність принципів панування права і верховенства правового закону в 
Україні. Проблеми реалізації принципу поділу влади. Проблеми впрова-
дження принципу зв’язаності держави правами і свободами особи. Про-
блеми створення соціально орієнтованої ринкової економіки та дієвої си-
стеми соціального забезпечення громадян, всебічного гарантування прав 
і свобод людини і громадянина, гарантованого державою достатнього 
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 римських юристів щодо правової держави.  
3. Ідеї мислителів середньовіччя про правову державу. 
4. Розвиток ідей правової держави в епоху буржуазно-демократичних 

революцій.  
5. Теоретичне обґрунтування концепції правової держави (Rechtsstaat). 
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.  
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.  
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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. 
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. 
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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 принципів правової і соціальної державності в су-

часних умовах. 
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 та напрями реалізації принципів соціально-правової держа-

ви. 
58. Система юридичних заходів із впровадження принципів соціально-

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

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

соціально-правової держави. 
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