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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вища юридична освіта традиційно починається з вивчення теорії 
держави і права — ключової юридичної науки, що є підґрунтям для 
вивчення інших юридичних дисциплін. Навчальний курс передба-
чає поглиблене вивчення основних проблем виникнення, розвитку 
і функціонування держави і права на високому теоретичному рівні. 
Мета курсу — надання отриманим у результаті вивчення загальної 
теорії держави і права знанням системності, методологічної єдності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль І. Теорія держави і права на сучасному 
етапі

1 Загальна характеристика сучасних проблем теорії держави 
і права
Змістовий модуль ІІ. Актуальні проблеми теорії держави

2 Загальнотеоретичні засади сучасного державознавства
3 Теоретичні і практичні проблеми розбудови соціально-право-

вої держави
Змістовий модуль ІІІ. Актуальні проблеми теорії права

4 Сутність права в сучасній юридичній науці
5 Теоретичні і практичні проблеми механізму правового 

регулювання
Змістовий модуль ІV. Право і суспільство

6 Проблеми юридичної відповідальності, законності  
і правопорядку

7 Сучасні проблеми формування правосвідомості і правової 
культури
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1 2
8 Забезпечення прав і свобод людини і громадянина: теорія 

 і практика
9 Проблеми розвитку правових систем і формування світового 

правопорядку
Разом годин: 108

ЗМІСТ 
дисципліни

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

Змістовий модуль І. Теорія держави і права на сучасному етапі

Тема 1. Загальна характеристика сучасних проблем теорії 
держави і права

Предмет, завдання і методологія навчальної дисципліни “Актуаль-
ні проблеми теорії держави і права”. Теорія держави і права як система 
знань про основні та загальні закономірності держави і права, її мета 
і завдання. Характеристика предмета теорії держави і права. Теорія 
держави і права в системі суспільних і юридичних наук. Проблеми 
зв’язку теорії держави і права з суспільною практикою. Методологія 
теорії держави і права та її роль у пізнанні державно-правових явищ. 
Значення теорії держави і права в сучасних умовах розвитку суспіль-
ства. Основні проблеми наукового дослідження державно-правової 
дійсності на сучасному етапі.

Література [3; 4; 6; 20; 21; 46; 57; 60; 68; 80;
82; 92; 93; 101; 113; 125; 134]

Змістовий модуль II. Актуальні проблеми теорії держави

Тема 2. Загальнотеоретичні засади сучасного 
державознавства

Основні підходи до розуміння сутності держави, плюралізм в ро-
зумінні і визначенні держави. Співвідношення класового і загаль-
нолюдського в сутності держави. Еволюція сутності і соціального 
призначення держави. Функціонування держави та проблеми його 
вдосконалення. Проблеми удосконалення організації і діяльності ме-
ханізму української держави. Діалектика співвідношення формацій-
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ного і цивілізаційного підходів у типології держави. Співвідношення 
форми держави i її сутності. Форма державного правління України та 
її розвиток у сучасних умовах. 

Література [20; 28; 46; 65–67; 74; 75; 82; 89;
92; 97; 101; 125; 130]

Тема 3. Теоретичні і практичні проблеми розбудови 
соціально-правової держави

Об’єктивні і суб’єктивні причини різноманіття існуючих концеп-
цій держави. Теорія правової держави і теорія соціальної держави та їх 
органічне поєднання на сучасному етапі розвитку цивілізації. Еволю-
ція вчення про правову державу. Основні принципи і характеристики 
правової держави. Поняття соціальної держави, її співвідношення з 
правовою державою. Соціально-правова держава, її сутність, призна-
чення та співвідношення з громадянським суспільством. Теоретичні і 
практичні проблеми формування соціально-правової держави.

Література [20; 23; 25–27; 48; 61; 62; 76; 79; 86;
87; 103; 105–108; 129; 131; 134]

Змістовий модуль III. Актуальні проблеми теорії права

Тема 4. Сутність права в сучасній юридичній науці 

Причини, умови та закономірності виникнення права. Методоло-
гічні основи визначення сутності права. Розуміння сутності права у 
світовій і вітчизняній юриспруденції. Теорія юридичного позитивіз-
му. Нормативістська теорія права. Соціологічна теорія права. Психо-
логічна теорія права. Теорія природного права. Теорія широкого ро-
зуміння права. Інтегративний підхід до розуміння сутності права. 

Проблема вироблення універсального визначення поняття права. 
Соціальне призначення права і його сутнісні характеристики. Мето-
дологічні проблеми співвідношення права і закону. 

Поняття принципів права, їх класифікація. Форми існування 
принципів права. Закріплення загальносоціальних та спеціально-
юридичних принципів права в Конституції України. Проблеми функ-
ціонування права. Характеристика загальносоціальних і спеціально-
юридичних функцій права та форми їх реалізації. Соціальна цінність 
права.

Література [3; 4; 6; 21; 29; 53; 57; 58; 64;
74; 80; 93; 95; 104]
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Тема 5. Теоретичні і практичні проблеми механізму правового 
регулювання

Необхідність і закономірність соціальної регламентації суспільних 
відносин. Право в системі соціального нормативного регулювання. 
Дія права. Правовий вплив і правове регулювання: їх співвідношен-
ня. Предмет, методи, способи і типи правового регулювання. Засоби 
правового регулювання. Поняття і характеристика основних стадій 
правового регулювання. Механізм правового регулювання, наявні 
підходи до розкриття його сутності, елементного складу і функціону-
вання. Проблеми ефективності права і правового регулювання. Пра-
вове регулювання і правореалізація: співвідношення і взаємодія. По-
няття і суть реалізації права як кінцевої мети правового регулювання. 
Особливості правореалізації в сучасних правових системах. Вдоско-
налення механізму правового регулювання в сучасній Україні.

Література [5; 16; 20; 49; 54; 74; 85; 86; 93; 113; 114]

Змістовий модуль IV. Право і суспільство

Тема 6. Проблеми юридичної відповідальності, законності
і правопорядку

Поняття правової поведінки та її основні ознаки. Соціальні причи-
ни правопорушень. Проблеми попередження правопорушень. Мето-
дологічні проблеми дослідження відповідальності. Основні підходи 
до розуміння сутності юридичної відповідальності. Поняття і озна-
ки юридичної відповідальності. Мета, завдання і функції юридичної 
відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Юридична 
відповідальність і державний примус, питання їх співвідношення. 
Розуміння законності в правовій державі. Гарантії законності: по-
няття, система і форми реалізації. Права людини і законність. Зміц-
нення законності як умова створення правової держави. Підходи до 
правопорядку. Поняття, ознаки і структура правопорядку. Тенденції 
розвитку правопорядку. Співвідношення законності і правопорядку. 
Роль законності і правопорядку в житті суспільства. Проблеми і шля-
хи зміцнення законності і правопорядку.

Література [1; 13; 19; 27; 42; 46; 74; 87; 131]
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Тема 7. Сучасні проблеми формування правосвідомості
і правової культури

Психологічні аспекти розуміння сутності і соціального призна-
чення права. Право і суспільна свідомість. Місце і роль правосвідо-
мості в системі форм суспільної свідомості (політичної, економічної, 
моральної, релігійної та ін.). Поняття правової свідомості. Структура 
правової свідомості, її раціональні, емоційні і поведінкові компонен-
ти. Функції правосвідомості та їх практична реалізація. Класифікація 
правосвідомості. Взаємодія права і правосвідомості. Проблеми ролі 
правосвідомості в правотворчому і правореалізаційному процесах.

Поняття, основні характеристики і функції правової культури. 
Структура правової культури суспільства і окремої особистості. Рі-
вень розвитку правової культури суспільства. Деформації правової 
свідомості та шляхи їх подолання. Проблеми вдосконалення право-
вого виховання.

Література [2; 26; 46; 52; 74; 76; 77; 79; 80; 103; 104; 111]

Тема 8. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина: 
теорія і практика

Поняття і еволюція прав людини. Правовий статус особи: його по-
няття, структура і класифікація. Поняття забезпечення прав і свобод 
особи. Гарантії прав і свобод особи та їх класифікація. Поняття реалі-
зації, охорони і захисту прав і свобод особи, їх форми і види. Загаль-
носоціальні умови забезпечення прав і свобод особи як сукупність 
соціально-економічних, політичних, культурних та інших чинників 
їх практичної реалізації. Співвідношення правового і фактичного 
статусу особи в суспільстві, шляхи подолання невідповідності.

Література [2; 4; 12; 23; 25; 41; 55; 75; 94; 108; 122]

Тема 9. Проблеми розвитку правових систем і формування 
світового правопорядку

Поняття, зміст і структура правової системи. Порівняльне пра-
вознавство як напрям юридичної науки і метод дослідження. Роз-
межування термінів “система права” і “правова система”. Типологія 
правових систем. Романо-германська правова система та її основні 
характеристики. Структура і джерела англосаксонської правової 
системи. Загальна характеристика мусульманського і традиційного 
права. 
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Історичні і соціально-культурні витоки правової системи України. 
Особливості правової системи України. Основні напрями вдоскона-
лення організації і функціонування правової системи України. Місце 
і роль української держави в правовій системі. 

Роль держави і права в забезпеченні соціального миру та безпеки. 
Загальна характеристика глобальних проблем сучасності. Поняття і 
підстави формування світового правопорядку. Характеристика сучас-
ного світового правопорядку. Міжнародне право — основа світового 
правопорядку. Міжнародні норми, принципи та інституції, напрями 
їх дії. Співвідношення міжнародного права з внутрішньодержавним.

Література [40; 41; 47; 69; 71; 88; 93; 104; 113; 119]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Предмет і завдання навчальної дисципліни “Актуальні пробле-
ми теорії держави і права”. 

2. Зв’язок теорії держави і права з суспільною практикою. 
3. Поняття і види функцій теорії держави і права. 
4. Поняття методології теорії держави і права.
5. Необхідність методологічної підготовки спеціалістів юридич-

ного профілю. 
6. Поняття, суть і структура громадянського суспільства. 
7. Необхідність дослідження проблем походження держави і пра-

ва. 
8. Загальна характеристика наявних теорій виникнення держави і 

права.
9. Характеристика первісного суспільства. 

10. Причини і умови виникнення держави і права. 
11. Східний (азійський) шлях виникнення держави. 
12. Західний шлях виникнення держави. 
13. Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності дер-

жави.
14. Поняття держави і ознаки, що відрізняють її від родової общи-

ни та від інших суспільно-політичних інститутів.
15. Поняття функцій держави та їх суспільно-історична обумов-

леність
16. Класифікація функцій держави. 
17. Поняття і основні критерії типології держав. 
18. Поняття форми держави.
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19. Форма правління: поняття, суть, зміст і види. 
20. Форма державного устрою, її сутність і види.
21. Державно-політичний режим та його види.
22. Поняття і призначення механізму держави. 
23. Структура державного апарату. 
24. Поняття і ознаки державних органів, їх система і класифікація. 
25. Основні принципи організації і здійснення державної влади. 
26. Державна служба. 
27. Класифікація сучасних концепцій держави. 
28. Теорія правової держави.
29. Основні принципи і характеристики правової держави. 
30. Поняття соціальної держави.
31. Причини, умови та закономірності виникнення права. 
32. Поняття праворозуміння. 
33. Інтегративний підхід до розуміння права. 
34. Поняття права і його сутнісні характеристики. 
35. Право в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. 
36. Позитивне і природне право, їх співвідношення. 
37. Співвідношення права і закону. 
38. Поняття принципів права, їх класифікація. 
39. Поняття функцій права, їх система і класифікація. 
40. Поняття правового регулювання. 
41. Предмет і методи правового регулювання. 
42. Стимули і обмеження в праві. 
43. Поняття і характеристика основних стадій правового регулю-

вання. 
44. Механізм правового регулювання, його структура.
45. Поняття і види соціальних норм. 
46. Поняття і ознаки норми права. 
47. Класифікація правових норм. 
48. Структура правових норм.
49. Основні види форм (джерел) права. 
50. Співвідношення правотворчості і нормотворчості. 
51. Принципи правотворчості. 
52. Суб’єкти правотворчості. 
53. Стадії (етапи) правотворчого процесу. 
54. Види правотворчості.
55. Поняття юридичної техніки. 
56. Поняття і зміст системи права.
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57. Поняття системи законодавства. Співвідношення системи пра-
ва і системи законодавства. 

58. Поняття і ознаки нормативно-правового акта. 
59. Класифікація нормативно-правових актів. 
60. Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом 

осіб. 
61. Поняття і призначення систематизації нормативно-правових 

актів. 
62. Поняття і основні ознаки правових відносин. Юридичний зміст 

правових відносин. 
63. Поняття суб’єкта правових відносин. Види суб’єктів правових 

відносин. 
64. Поняття і структура правосуб’єктності.
65. Поняття і види об’єктів правових відносин. 
66. Поняття і види юридичних фактів. 
67. Поняття і суть реалізації права. 
68. Форми безпосередньої правореалізації.
69. Поняття і основні ознаки правозастосування. 
70. Підстави правозастосування. 
71. Поняття і характеристика тлумачення права. Суб’єкти тлума-

чення права. Способи тлумачення права. Види тлумачення пра-
ва.

72. Прогалини в законодавстві: поняття, причини виникнення і 
способи їх подолання. 

73. Поняття правової поведінки та її основні ознаки. 
74. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки. 
75. Поняття і ознаки правопорушення. 
76. Юридичний склад правопорушення. Види правопорушень. 
77. Поняття і ознаки юридичної відповідальності. 
78. Мета, завдання і функції юридичної відповідальності. 
79. Поняття і принципи юридичної відповідальності. 
80. Поняття і структура правової свідомості. 
81. Поняття і функції правової культури. 
82. Поняття, зміст і принципи законності. 
83. Поняття, ознаки і структура правопорядку. 
84. Співвідношення законності і правопорядку. 
85. Поняття і структура правового статусу особи.
86. Права людини, їх класифікація.
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87. Поняття обов’язків, співвідношення прав і обов’язків в струк-
турі правового статусу особи.

88. Поняття гарантій прав і свобод особи та їх класифікація. 
89. Поняття, зміст і структура правової системи. Типологія право-

вих систем. 
90. Поняття і підстави формування світового правопорядку. 
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