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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Актуальні 

проблеми теорії держави та права”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблеми виникнення, 

призначення і функціонування держави та права, їх сутність, типи, форми, 

функції, структура і механізм дії, взаємовідносини між собою та 

правовідносини з іншими суб’єктами суспільного життя, основні державно-

правові категорії, спільні для всіх галузей юриспруденції, а також особливості 

державно-політичної і правової свідомості та правової культури. 

Фундаментальні проблеми, які покликана досліджувати навчальна дисципліна, 

мають величезне методологічне значення як для всієї юридичної науки, так і 

для правотворчої та правозастосовної практики. 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави і права; юридична 

деонтологія; історія вчень про державу і право; історія держави і права 

України; історія держави і права зарубіжних країн; політологія, філософія; 

кримінологія; адміністративне право; конституційне право; цивільне право; 

кримінальне право. 

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів: 

1. Теоретичні проблеми розвитку суспільства, держави та права в сучасній 

Україні. 

2. Дія права в сучасному суспільстві. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Актуальні проблеми теорії 

держави та права” є формування світоглядних позицій того, хто навчається, про 

особливості пострадянського розвитку суспільства, держави та права в Україні, 

напрями модернізації політичної системи суспільства в епоху глобалізації, 

фундаментальні правові цінності сучасного українського суспільства тощо. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Актуальні проблеми теорії 

держави та права” є отримання вичерпної інформації про чинники, що 

обумовлюють найефективнішу дію механізму правового регулювання, еволюційні 

процеси правової системи України, принципи, види, форми та механізми 

реалізації правової політики в Україні, динамічні процеси у праві тощо. 



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти та слухачі 

повинні: 

знати: 

- понятійно-категоріальний апарат та методологічні підходи до вивчення 

державно-правових явищ; 

- юридичні концепції та теоретичні положення, які дають змогу 

здійснювати функціональні повноваження в юридичному середовищі; 

- призначення та можливості права і держави при вирішенні соціальних і 

особистих правових проблем; 

- формування концепцій правової держави, прав людини, громадянського 

суспільства та їхній вплив на сучасну політико-правову теорію та практику; 

- закономірності становлення та розвитку національної політико-правової 

ідеології, ідеї української державності; 

- різноманіття існуючих правових систем, тенденції їхнього розвитку та 

взаємодії; 

- сучасні політичні теорії та ідейно-політичні доктрини. 

вміти: 

- давати об’єктивну оцінку правових явищ на основі порівняльного аналізу; 

- розуміти сутність і тенденції розвитку сучасних політико-правових 

доктрин та державотворчих процесів;  

- використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки для 

вирішення правових проблем; 

- застосовувати теоретичні знання політико-правових концепцій для 

високопрофесійного виконання службових обов’язків; 

- оцінювати конфлікти, що виникають у суспільстві, через призму 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків для використання юридичних 

засобів і державного механізму в їх розв’язанні; 

- самостійно працювати з науковою та науково-публіцистичною 

літературою;  

- готувати конспекти доповіді, публічні виступи, реферати та ін. 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

дисципліни  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І ТЕМИ 

 

Змістовий модуль І. Теоретичні проблеми розвитку суспільства, держави 

та права в сучасній Україні 

Тема 1. Держава: сутність, поняття, структура, функції та механізм.  

Тема 2. Аспекти співвідношення держави та політичної системи суспільства. 

Змістовий модуль ІІ. Дія права в сучасному суспільстві  

Тема 3. Право як соціокультурне явище розвитку цивілізації . 

Тема 4. Внутрішня будова права України та зовнішня форма його прояву. 

Тема 5. Актуальні проблеми правового регулювання.  

Змістовий модуль ІІІ. Правова система України в умовах глобалізації  

Тема 6. Еволюція правової системи України. 

Тема 7. Динамічні процеси у праві. 

Тема 8. Правова поведінка особи та її наслідки. 
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ЗМІСТ  

дисципліни  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

Змістовий модуль І. Теоретичні проблеми розвитку суспільства, 

держави та права в сучасній Україні 

 

Тема 1. Держава: сутність, поняття, форма, функції та механізм 

Сутність підходів до визначення поняття держави. Причини різноманіття 

підходів. Основні риси та особливості держави. Пострадянський розвиток 

держави в Україні. Взаємна відповідальність особи та держави. Соціальна 

правова держава: причини та умови формування. 

Сучасні тенденції еволюції форм держави. Особливості елементів форм 

української держави. Загальнотеоретичні проблеми суверенітету народу, нації 

та держави.  

Теорія функцій сучасної української держави. Сучасні підходи до 

класифікації функцій держави. Форми реалізації функцій держави. Методи 

реалізації функцій держави.  

Механізм сучасної української держави. Основні аспекти трансформації 

структури механізму держави на сучасному етапі. Принцип розподілу влади в 

побудові державного апарату. Напрями удосконалення діяльності державного 

апарату. 

Література [1; 10; 15; 27; 35; 63] 

 

Тема 2. Аспекти співвідношення держави та політичної системи 

суспільства 

Поняття і характеристика держави як політико-правової організації 

суспільства. Модернізація політичної системи суспільства в епоху глобалізації. 

Політична система суспільства та її співвідношення з економічною і духовною 

системами.  



Основні підсистеми функціонування політичної системи суспільства. 

Характеристика елементів політичної системи. Політична діяльність як 

основний фактор у політичній системі суспільства. Правове регулювання 

політичної діяльності.  

Теоретичні аспекти природи влади. Влада в демократичній державі. 

Поняття та співвідношення політичної та державної влади. Державна влада та 

принципи її організації в демократичному суспільстві. Державна влада та 

особистість. Влада та право.  

Місце та роль держави в політичній системі України. Форми взаємодії 

держави з іншими суб’єктами політичної системи. Держава та політичні партії. 

Особистість у політичній системі суспільства. Політична система України та її 

характеристика на сучасному етапі.  

Література [2; 15; 45–56; 60; 61] 

 

Змістовий модуль ІІ. Дія права в сучасному суспільстві 

 

Тема 3. Право як соціокультурне явище розвитку цивілізації 

Сучасні підходи до визначення поняття права. Система основних ознак 

права. Право як засіб соціального управління. Ефективність впливу права на 

відносини особи та держави. Взаємозв’язок та взаємовплив права, політики, 

економіки.  

Право як ціннісна категорія. Механізм забезпечення соціальної цінності 

права. Цілі та засоби в праві. Фундаментальні правові цінності сучасного 

українського суспільства. Правові цінності та їх засвоєння особою. Сучасні 

загальнолюдські принципи в праві та проблеми їх впровадження в Україні. 

Правоутворення та його механізм. Правотворча діяльність суб’єктів права. 

Правотворчість у правовій державі. Правотворча політика української держави. 

Відомча правотворчість. Законотворчість: теоретико-правова характеристика. 

Уніфікація нормативно-правової термінології.  

Форма права: теоретико-правова характеристика. Актуальні проблеми 

теорії джерел права. Еволюція системи джерел права в Україні в радянський та 



пострадянський періоди. Системні зв’язки юридичних джерел права України. 

Система джерел права в розвитку права Європейського Союзу.  

Література [11; 20; 35; 37; 45; 60–65] 

 

Тема 4. Внутрішня будова права України та зовнішня форма його 

прояву 

Процеси глобалізації в сучасному праві та їх прояв у системі законодавства 

України. Система права та система законодавства: поняття та співвідношення. 

Систематизація нормативно-правових актів в Україні. Право та закон: аспекти 

співвідношення. 

Норми права в системі соціонормативного регулювання. Норма права як 

явище правової культури. Норми права та їх дія. Відмінні риси та особливості 

правових норм. Критерії класифікації та види норм права. 

Характеристика структурних елементів норм права. Внутрішня будова 

норм права. Форми викладення норм права. Співвідношення норм права та 

текстів нормативно-правового акта. Теоретичні проблеми ефективності норм 

права. 

Внутрішнє право держави та міжнародне право – взаємопов’язані системи 

права. Форми взаємодії національного права держави та міжнародного права. 

Характер взаємозв’язку та взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного 

права. 

Література [4; 10; 13; 18; 20–28; 33–52] 

 

Тема 5. Актуальні проблеми правового регулювання 

Правовий вплив на суспільні відносини. Канали правового впливу. 

Механізм правового впливу. Відмінність правового впливу від правового 

регулювання. Правові засоби: поняття, ознаки, види. Нормативність правових 

явищ.  

Основи правового регулювання суспільних відносин. Інституціоналізація 

правового регулювання. Юридична доктрина у сфері правового регулювання. 



Правове регулювання соціально-економічних відносин. Шляхи підвищення 

ефективності правового регулювання.  

Системний підхід до дослідження механізму правового регулювання. 

Держава та механізм правового регулювання. Фактори, що обумовлюють 

найефективнішу дію механізму правового регулювання.  

Юридична діяльність у механізмі правового регулювання. Конфліктна 

юридична діяльність. Правовий консенсус. Поняття, ознаки, види юридичної 

практики. Юридичний процес: поняття, ознаки, види. Юридична справа та 

способи її вирішення. 

Література [3; 12; 14; 21–45; 58; 59; 65] 

 

Змістовий модуль ІІІ. Правова система України в умовах глобалізації 

 

Тема 6. Еволюція правової системи України 

Сучасні підходи до розуміння правової системи. Загальні та специфічні 

властивості правової системи. Засади формування та розвитку правової 

системи. Характеристика рівнів існування правової системи. Основні принципи 

правової системи. Трансформація правової системи в період глобалізації.  

Структурно-функціональна характеристика правової системи. Статичні та 

динамічні елементи правової системи. Правова система України в контексті 

розбудови правової демократичної держави. Реформування правової системи як 

засіб підвищення її ефективності.  

Принципи, види, форми та механізми реалізації правової політики в 

Україні. Пріоритети правової політики в сучасній українській державі. 

Контроль як засіб здійснення правової політики в Україні. Правова інтеграція 

України до Європейського Союзу.  

Юридична компаративістика як наука, її завдання і значення. Причини 

різноманіття правових систем сучасності. Романо-німецька правова сім’я. 

Англо-американська правова сім’я. Сім’я релігійного типу. Сім’я традиційного 



типу. Соціалістична правова сім’я. Змішаний тип правових систем. 

Характеристика правової системи України. 

Література [11; 15; 18; 19; 22–25; 45; 48; 52; 54] 

 

Тема 7. Динамічні процеси у праві 

Передумови виникнення правовідносин. Взаємозв’язок норм права та 

правовідносин. Склад правовідносин та характеристика його елементів. 

Держава як суб’єкт правовідносин. Юридичний факт у системі правовідносин. 

Юридичні колізії та способи їх подолання. Правові презумпції, правові 

преюдиції, правові аксіоми та правові фікції. 

Характеристика основних форм реалізації норм права. Механізми 

здійснення форм реалізації норм права. Прийоми та засоби, що 

використовуються при реалізації норм права. Ефективність 

правореалізаційного процесу. Правореалізаційний ризик. 

Вимоги до правозастосовної діяльності у сфері державного управління. 

Ідеологія правозастосування. Межі та стадії правозастосовної діяльності. 

Характеристика правозастосовних актів. Шляхи підвищення ефективності 

правозастосовної діяльності. Прогалини у праві та шляхи їх подолання.  

Передумови тлумачення норм права. Тлумачення норм права та 

індивідуальне правове регулювання. Функції інтерпретаційної практики. 

Інтерпретаційні акти та їх відмінність від нормативно-правових та 

правозастосовних актів. Ефективність актів офіційного тлумачення норм права. 

Література [5–7; 14; 18; 23; 26; 33–41; 64] 

 

Тема 8. Правова поведінка особи та її наслідки 

Поведінка особи в публічно-правовій сфері. Сучасні підходи до розуміння 

правової поведінки. Правомірна поведінка як об’єкт юридичного дослідження. 

Зловживання правом як особливий вид правової поведінки. Об’єктивно-

протиправна поведінка в праві України. Порівняльно-правова характеристика 

правопорушень. 



Позитивна та ретроспективна юридична відповідальність. Принципи 

юридичної відповідальності в системі принципів права. Функції юридичної 

відповідальності та форми їх реалізації відповідно до українського 

законодавства. Види юридичної відповідальності та підстави притягнення і 

звільнення від неї. Обставини, що виключають юридичну відповідальність. 

Заохочення та покарання як парні категорії. Стимули, заохочення, 

обмеження у праві. Пільги, привілеї та імунітети як загальноправові категорії. 

Права, свободи, законні інтереси та обов’язки людини і громадянина. 

Правовідновлюючі заходи в праві України.  

Розвиток правової культури. Умова правового прогресу суспільства. 

Правосвідомість як джерело правової поведінки особи. Правовий нігілізм: 

причини та шляхи подолання. Правове виховання та толерантність в умовах 

сучасного українського суспільства. Юридичні конфлікти та форми їх 

вирішення.  

Література [6–18; 35–47; 54–65] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

Студент виконує контрольну роботу індивідуально в письмовому вигляді 

відповідно до вказівок і запропонованих варіантів завдань. 

Контрольна робота складається з теоретичних завдань. 

Щоб виконати завдання контрольної роботи, потрібно опрацювати 

рекомендовані джерела. Студент обирає  будь-які два питання з 1 по 30 і з 31 по 

60 позиції. Обов’язково в контрольній роботі повинні бути посилання  на 

використану літературу та список використаних джерел.  

 
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. У чому відмінність між правовою та правомірною поведінкою? 

2. Перерахуйте складові елементи механізму правової поведінки. 

3. Поясніть особливості об’єктивно протиправної поведінки та зловживання 

правом. 

4. Які Ви знаєте причини правопорушень?  

5. Назвіть підстави притягнення, звільнення та які виключають юридичну 

відповідальність. 

6. Наведіть підстави для класифікації юридичної відповідальності. 

7. Які існують функції правових пільг? 

8. За допомогою яких засобів відбувається стимулювання в праві? 

9. З яких елементів складається юридичний конфлікт? 

10. Як співвідносяться правовий нігілізм та правовий ідеалізм? 

11. Дайте визначення та перерахуйте ознаки правовідносин. 

12. Перерахуйте структурні елементи складу правовідносин. 

13. Які можна виділити етапи наділення суб’єктів права юридичними 

властивостями правовідносин? 

14. Що таке юридичний факт? Назвіть його ознаки, функції та види. 

15. Які форми реалізації норм права Ви знаєте? 

16. Чому застосування норм права називають особливою формою реалізації? 

17. Які виділяють стадії застосування норм права? 

18. Чим викликана необхідність тлумачення норм права? 

19. У чому відмінність між способами та прийомами тлумачення норм права? 



20. Які існують критерії істинності та правильності результатів тлумачення 

норм права? 

21. Якими загальними та специфічними властивостями наділена правова 

система? 

22. З яких елементів складається правова система? 

23. Перерахуйте види рівнів існування правової системи. 

24. Якими механізмами забезпечується функціонування правової системи? 

25. Які Ви знаєте фактори формування та напрями реалізації правової 

політики в Україні? 

26. Дайте визначення порівняльного правознавства як науки та визначте, що 

є її предметом. 

27. Назвіть критерії класифікації правових систем сучасності. 

28. Що таке правова сім’я? 

29. Дайте характеристику основним правовим сім’ям сучасності. 

30. Що називають правовим впливом і по яких каналах він здійснюється? 

31. Дайте визначення правового регулювання та назвіть його ознаки. 

32. Що таке предмет правового регулювання та які його властивості Ви 

знаєте? 

33. Наведіть поняття методу правового регулювання та проаналізуйте його 

види. 

34. Дайте визначення способу правового регулювання та назвіть його види. 

35. Що таке тип правового регулювання та які його види виділяють в 

науковій літературі? 

36. Які виділяють види правових та неправових форм діяльності держави як 

засобів правового регулювання? 

37. Перерахуйте та проаналізуйте стадії правового регулювання. 

38. Дайте характеристику елементів механізму правового регулювання. 

39. Від чого залежить ефективність механізму правового регулювання? 

40. Як співвідносяться між собою система права та система законодавства ? 

41. З яких структурних елементів складаються система права і система 

законодавства?  



42. Які Ви знаєте основні види структурної організації законодавства?  

43. У чому особливості різновидів систематизації законодавства? 

44. Що таке уніфікація законодавства і яка її роль в удосконаленні 

національного законодавства та зближенні правових систем світу? 

45. Які Ви знаєте структурні елементи нормативно-правового акта? 

46. Які елементи складають структуру норми права?  

47. Які підстави для класифікації норм права Ви знаєте? 

48. Чим відрізняються способи викладення норм права у статтях нормативно-

правового акта від розташування норм права у статтях нормативно-

правового акта? 

49. Що впливає на ефективність норм права? 

50. Дайте визначення права і перерахуйте його основні ознаки. 

51. Назвіть сучасні концепції праворозуміння. 

52. Які види функцій права Ви знаєте? 

53. Наведіть класифікацію принципів права. 

54. Як співвідносяться поняття “правоутворення”, “правотворчість” та 

“законотворчість”? 

55. Які Ви знаєте стадії правотворчості?  

56. Хто наділений правом законодавчої ініціативи відповідно до Конституції 

України? 

57. Що таке юридична техніка? 

58. Які види джерел права Вам відомі? 

59. Яке місце займає держава в політичному житті будь-якої країни? 

60. Назвіть проблеми становлення та розвитку політичної системи в Україні. 

 
 

 

 
 
 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Основні сучасні підходи до розуміння держави. 

2. Соціодинаміка державного устрою та проблеми державного 

суверенітету. 

3. Функції сучасної української держави. 

4. Механізм держави в умовах реформування. 

5. Напрями удосконалення діяльності державного апарату. 

6. Взаємна відповідальність особи і держави. 

7. Соціальна правова держава: причини, умови та шляхи формування. 

8. Держава та громадянське суспільство: аспекти співвідношення. 

9. Політична система суспільства та її трансформація в епоху глобалізації. 

10. Особистість у політичній системі суспільства. 

11. Співвідношення політичної, економічної та духовної систем. 

12. Характеристика елементів політичної системи суспільства. 

13. Місце та роль держави в політичній системі суспільства. 

14. Влада в демократичній державі. 

15. Влада та право. 

16. Концепції обмеження державної влади. 

17. Політичний конфлікт: політико-правова характеристика. 

18. Підходи до праворозуміння в сучасній юридичній науці. 

19. Соціальна цінність права, його сутність та зміст. 

20. Фундаментальні правові цінності сучасного суспільства. 

21. Взаємозв’язок та взаємовплив права, економіки та політики. 

22. Правотворча діяльність суб’єктів права. 

23. Механізм правоутворення та його відмінність від категорій 

формулювання права. Правотворчість, законодавчий процес. 

24. Система джерел права сучасності. 

25. Співвідношення форм та джерел права. 

26. Система права та система законодавства: єдність та розбіжності. 

27. Причини розбіжності деяких галузей права та галузей законодавства. 



28. Систематизація та уніфікація українського законодавства: принципи та 

процедури. 

29. Юридична сила нормативно-правових актів. 

30. Аспекти співвідношення права та закону. 

31. Наступність та запозиченість у праві. Правова акультурація. 

32. Види елементів права за структурою та їх характеристика. 

33. Норми права в системі соціонормативного регулювання. 

34. Особливості структури норми права та способи її викладення у статтях 

нормативно-правових актів. 

35. Норми національного та міжнародного права: взаємовплив та 

взаємозалежність. 

36. Правовий вплив на суспільні відносини. 

37. Предмет, методи, способи, типи, сфери, напрями, межі та стадії 

правового регулювання. 

38. Шляхи підвищення ефективності правового регулювання. 

39. Правові та неправові форми діяльності держави як засіб 

функціонування механізму правового регулювання. 

40. Характеристика складових елементів механізму правового 

регулювання. 

41. Особливості механізму процесуального регулювання. 

42. Юридична діяльність, юридичний процес та юридична справа. 

43. Конфліктна юридична діяльність. 

44. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової 

системи. 

45. Структура правової системи та характеристика її елементів. 

46. Правова та економічна системи суспільства: аспекти взаємовпливу. 

47. Трансформація правової системи в період глобалізації. 

48. Поняття та типологія правових систем сучасності. Критерії їх 

класифікації. 

49. Правова система, система права та правова сім’я: аспекти 

співвідношення. 



50. Правова політика: поняття, форми реалізації, пріоритети. 

51. Загальнотеоретичні основи формування європейської правової системи. 

52. Юридична компаративістика як наука та її місце в системі юридичних 

наук. 

53. Юридичний факт у системі правовідносин. 

54. Ефективність дії норм права в сучасній Україні. 

55. Форми реалізації права та механізми їх здійснення. 

56. Механізм правозастосування та його вплив на суспільство. 

57. Проблеми тлумачення норм права. 

58. Правові презумпції та правові преюдиції: поняття, ознаки. 

59. Правові аксіоми та правові фікції: поняття, ознаки. 

60. Юридичні колізії та способи їх подолання. 

61. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення на сучасному етапі 

розвитку права. 

62. Інтерпретаційні акти: поняття, ознаки, види. 

63. Сучасна концепція правової поведінки особи. 

64. Державний контроль над злочинністю та профілактика правопорушень. 

65. Підстави притягнення, звільнення та які виключають юридичну 

відповідальність. 

66. Державно-правовий примус та юридична відповідальність як різновид 

соціальної відповідальності. 

67. Пільги, заохочення, стимули та обмеження в праві. 

68. Юридичний конфлікт та його профілактика. 

69. Правові засоби: поняття, ознаки та зміст. 

70. Правовий нігілізм та правовий ідеалізм: аспекти співвідношення. 

71. Правовий консенсус та правовий популізм. 
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