
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

з дисципліни 

“СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ” 

(для магістрів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 



2 
 
Підготовлено професором кафедри конституційного права, історії та теорії 

держави і права П. М. Лісовським 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного права, історії та теорії 

держави і права (протокол № 7 від 19.02.18) 

 

 

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 

 

 

 

Лісовський П. М. Методичні рекомендації щодо забезпечення 

самостійної роботи студентів  дисципліни «Cучасна концепція соціально-

правової держави» (для магістрів). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. – 

17 с. 

 

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний 

план, зміст дисципліни, питання для самоконтролю, теми рефератів, 

контрольних робіт, а також список літератури. 

 

 

© Міжрегіональна Академія 

 управління персоналом (МАУП), 2018 

© ДП «Видавничий дім «Персонал»,  

2018 

 

 



3 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальний курс “Сучасна концепція соціально-правової держави” 

розрахований на навчально-освітній рівень “магістр” і передбачає 

поглиблене вивчення основних проблем виникнення, розвитку і 

функціонування соціально-правової держави на більш високому 

теоретичному рівні. Метою вивчення цього курсу є надання, отриманим у 

процесі вивчення сучасної концепції соціально-правової держави знанням, 

єдності, системності, методологічної єдності. Навчальний курс “Сучасна 

концепція соціально-правової держави” передбачає ознайомлення з широким 

колом державознавчих і правознавчих концепцій, які містяться в працях 

вітчизняних та зарубіжних авторів, широке використання сучасних даних 

інших наук (філософії, політології, історії та ін.). Провідними ідеологічними 

засадами у вивченні цієї дисципліни виступають ідеї пріоритетності прав і 

свобод людини і громадянина, правової соціальної держави, панування права 

і верховенства правового закону, демократії, законності.  

Мета курсу: забезпечити поглиблене засвоєння студентами основних 

загальнотеоретичних проблем концепції соціально-правової держави та 

вивчити основні теоретичні підходи до їх розв’язання.  

Завдання курсу: всебічно сприяти розвитку у студентів самостійного 

юридичного мислення; оволодінню базовими теоретичними знаннями та 

навичками практичної поведінки в правовому середовищі; формуванню у 

студентів позитивної правосвідомості та правової активності; активної 

політичної та громадської позиції; усвідомленню студентами незаперечної 

цінності прав і свобод людини і громадянина. У результаті опанування цього 

курсу студенти повинні:  

знати: існуючі в сучасній теорії держави і права проблеми і наукові 

підходи до соціально-правової дійсності;  

уміти: аналізувати різні позиції та аргументовано висловлювати своє 

ставлення до розв’язання загальнотеоретичних проблем. 
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Самостійна робота над навчальним матеріалом є індивідуальним видом 

роботи на семінарах, конференціях, передбачає виконання практичних 

завдань та контрольних робіт. Вона здійснюється відповідно до навчальних 

планів, навчальної і робочої програм з курсу.  

Мета самостійної роботи студентів – це:  

• забезпечення фундаментальної загальноосвітньої та практичної 

підготовки студентів;  

• засвоєння методів самостійного вивчення навчального матеріалу, 

навичок пошуку більш глибоких знань;  

• підвищення ефективності навчального процесу за допомогою 

організації позааудиторного навчання відповідно до особистих здібностей 

кожного студента;  

• оволодіння студентами культурою розумової праці, вмінням 

орієнтуватися у потоці наукової інформації, розвиток незалежності мислення, 

формування власної точки зору на питання, що вивчаються. Ефективність 

самоосвіти, яка є одним із основних методів навчання студентів, 

визначається постійністю, послідовністю і наполегливістю в роботі з 

навчальним матеріалом, здійсненням самоконтролю, систематичністю 

занять, умінням поєднувати практичні навички з теорією.  

Самостійна робота студентів денної форми навчання починається після 

вступної лекції, на якій викладач дає основні рекомендації щодо методики 

самостійного опанування курсом “Сучасна концепція соціально-правової 

держави”.  

Основними формами самостійної роботи є: 

• робота з підручниками та посібниками;  

• робота з науковою літературою;  

• самостійне вивчення окремих тем і питань до семінарських та 

практичних занять на основі навчальної, монографічної літератури, 

документів, матеріалів, періодичних видань;  

• підготовка реферату;  
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• підготовка до аудиторної контрольної роботи;  

• підготовка до консультації з викладачем;  

• підготовка до заліку та екзамену. 

Екзамени та заліки є підсумковими формами контролю знань студентів 

і проводяться у письмовій формі. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«Cучасна концепція соціально-правової держави» 

№ пор. Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Ідея соціально-правової держави: генезис 

основних складових поняття та форми культурно-історично- 

го феномену 

1 Еволюція ідейних засад соціально-правової держави 

2 Основні характеристики правової держави 

3 Причини і умови формування соціально-орієнтовної держави 

 Змістовий модуль ІІ. Громадянське суспільство та соціальна 

правова держава 

4 Співвідношення громадянського суспільства і соціально-правової 

держави 

 Змістовий модуль ІІІ. Трансформація ідеї та принципів 

соціально-правової держави у сучасній Україні 

5 Розвиток соціально-правової держави у сучасній Україні 

Разом годин: 54 

 

Форма контролю: усне опитування; контрольні роботи; перевірка 

конспектів; перевірка завдань для самостійної роботи; тестування; реферат.  
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ЗМІСТ  

дисципліни 

«Cучасна концепція соціально-правової держави» 

 

Змістовий модуль І. Ідея соціально-правової держави: генезис 

основних складових поняття та форми культурно-історичного феномену 

 

Тема 1. Еволюція ідейних засад соціально-правової держави 

Історія ідей про правову державу. Сучасна концепція правової держави. 
Сутність і ознаки правової держави. Співвідношення правової держави і 
громадянського суспільства. Шляхи формування правової держави в Україні. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть найважливіші ознаки правової держави, дайте їм 
характеристику.  

2. Що розуміється під “системою стримань і противаг” у державно- 
правовій практиці і у теорії правової держави?  

3. Яка мета правової держави?  
4. Проблеми становлення правової державності в Україні.  

Теми рефератів 

1. Сучасна правова держава: теорія і досвід.  
2. Проблеми становлення правової державності в Україні.  

Література [1–3; 8–11; 13; 16; 19–21; 26–28; 31; 38–41; 43; 46–49; 53–

56; 58; 61–63; 67; 68] 

 

Тема 2. Основні характеристики правової держави 

Сутність підходів до визначення поняття держави. Причини 
різноманіття підходів. Основні риси та особливості держави. Проблеми 
типології держави. Пострадянський розвиток держави в Україні. Взаємна 
відповідальність особи та держави. Соціальна правова держава: причини та 
умови формування.  

Питання для самоконтролю 

1. Сучасні тенденції еволюції форм держави.  
2. Ідентифікація державності.  
3. Сучасні види об’єднань держав.  
4. Особливості елементів форм української держави.  
5. Теорія функцій сучасної української держави.  
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Теми рефератів 
1. Методи реалізації функцій держави.  
2. Громадянське суспільство та держава. 
3. Межі втручання держави у сферу громадянського суспільства. 

Література [2; 4; 5; 12; 14; 20; 22; 41; 47] 

Тема 3. Причини і умови формування соціально-орієнтовної держави 

Системний підхід до дослідження механізму правового регулювання. 
Держава та механізм правового регулювання. Фактори, що зумовлюють 
найефективнішу дію механізму правового регулювання. Правова система 
України в контексті розбудови правової демократичної держави. 
Реформування правової системи як засіб підвищення її ефективності.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Принципи, види, форми та механізми реалізації правової 
політики в Україні.  

2. Пріоритети правової політики у сучасній українській державі.  
3. Контроль як засіб здійснення правової політики в Україні.  
4. Правова інтеграція України до Європейського Союзу.  

 

Теми рефератів 

1. Сучасні підходи до розуміння правової системи. Загальні та 
специфічні властивості правової системи.  

2. Засади формування та розвитку правової системи.  
3. Основні принципи правової системи.  
4. Трансформація правової системи в період глобалізації.  

Література [15;19; 23; 24; 36; 43; 47; 56] 

 

Змістовий модуль ІІ. Громадянське суспільство та соціальна 

правова держава 

 

Тема 4. Співвідношення громадянського суспільства і соціально-

правової держави 

Положення особистості в різних суспільствах: особливості та тенденції.  
Основні права й свободи громадянина та їх класифікація. Концепція 
природного права. Громадянське суспільство: поняття й ознаки. Основні 
напрями формування громадянського суспільства в Україні. 
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Питання для самоконтролю 
1. Право й особа, положення особи в різних суспільствах.  
2. Дайте визначення поняттю громадянського суспільства.  
3. Громадянство і підданство. Громадянин як член державно-

організованого суспільства.  
4. Правовий статус особи. Права і свободи людини і громадянина.  
5. Юридичні обов’язки і відповідальність особи перед суспільством.  
6. Рівень дотримання прав людини і громадянина в Україні.  
7. Держава й особа. Взаємна відповідальність держави й особи. 

 
Теми рефератів 

1. Взаємна відповідальність держави й особи.  
2. Юридичні обов’язки і відповідальність особи перед суспільством.  

Література [5; 9; 13; 14; 21; 22; 36; 41; 47; 48; 56; 58; 60; 69] 
 
Змістовий модуль ІІІ. Трансформація ідеї та принципів соціально-

правової держави у сучасній Україні 
 
Тема 5. Розвиток соціально-правової держави у сучасній Україні  
Сучасний стан і перспективи розробки теорії соціальної держави. 

Формування соціального законодавства і права. Розбудова соціальної 
держави в Україні: сучасний стан і перспективи. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Призначення соціально-правової держави.  
2. Проблеми реалізації принципу розподілу влади.  
3. Проблеми створення соціально орієнтованої ринкової економіки та 

дієвої системи соціального забезпечення громадян.  
4. Необхідність впровадження комплексу заходів правового, соціально-

економічного, політичного, організаційного і виховного характеру, 
спрямованих на реалізацію принципів соціально-правової держави.  

 
Теми рефератів 

1. Проблеми становлення соціальної державності.  
2. Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні. 
3. Конституційна реформа і реалізація принципу розподілу влади. 

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

61; 65; 68; 69] 
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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 (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 та 

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 

держави.  

16. Принцип зв’язаності держави правами і свободами людини і 

громадянина.  

17. Взаємна відповідальність держави й особи.  

18. Поняття й 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 у 

суспільстві.  
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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 розподілу влади.  

29. Співвідношення принципів єдності та розподілу влади на три гілки.  

30. Механізм стримувань і противаг як організаційна передумова 

розподілу влади. 

31. Законодавча гілка влади та її місце в системі поділу влади.   

32. Реалізація принципу розподілу влади у сфері виконавчої гілки 

влади.  

33. Незалежна судова гілка влади як гарант законності.  

34. Роль Конституційного Суду в механізмі правової соціальної 

держави.  

35. Статус Президента в механізмі розподілу влади.  

36. Співвідношення “горизонтального” і “вертикального” розподілу 

влади.  

37. Проблеми і перспективи реалізації принципу розподілу влади у 

сучасній Україні.  

38. Поняття громадянського суспільства.  

39. Співвідношення громадянського суспільства з державою.  

40. Громадянське суспільство як передумова соціально-правової 

держави.  

41. Основні характеристики громадянського суспільства.  

42. Роль громадянського суспільства у забезпеченні прав і свобод 

людини і громадянина.  

43. Структура громадянського суспільства.  

44. Конституційні засади формування громадянського суспільства в 

Україні.  
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45. Основні тенденції становлення і розвитку громадянського 

суспільства 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 

у Загальній декларації прав людини.  

50. Юридичне закріплення основних характеристик соціальної держави 

у Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права.  

51. Соціальна держава як передумова забезпечення повноцінного 

захисту та реалізації всього комплексу прав і свобод.  

52. Співвідношення правової і соціальної державності у сучасних 

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 і напрями реалізації принципів соціально-правової держави.  

58. Система юридичних заходів з впровадження принципів соціально-

правової держави.  

59. Система соціально-економічних заходів з впровадження принципів 

соціально-правової держави.  

60. Організаційні та виховні заходи, спрямовані на реалізацію 

концепції соціально-правової держави.  
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ТЕМИ КОНТОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Ідеї правової державності в античній політико-правовій думці.  

2. Розвиток ідей правової держави в епоху буржуазно-демократичних 

революцій.  

3. Ідеї правової держави у вітчизняній політико-правовій думці.  

4. Виникнення і розвиток ідей соціальної держави.  

5. Принцип панування права та його зміст.  

6. Право як засіб обмеження державного всевладдя.  

7. Право як загальна міра соціальної свободи, формальної рівності та 

справедливості.  

8. Інтегративний підхід до праворозуміння.  

9. Методологічні проблеми співвідношення права і закону.  

10. Принцип верховенства правового закону.  

11. Основні критерії правового характеру закону.  

12. Принцип зв’язаності держави правами і свободами людини і 

громадянина.  

13. Поняття й еволюція прав людини.  

14. Класифікація прав і свобод людини.  

15. Поняття гарантій прав і свобод особи та їх класифікація.  

16. Поділ владних повноважень як засіб обмеження держави і 

контролю над владою. 

 17. Механізм стримувань і противаг як організаційна передумова 

розподілу влади.  

18. Співвідношення “горизонтального” і “вертикального” розподілу 

влади.  

19. Проблеми і перспективи реалізації принципу розподілу влади у 

сучасній Україні.  

20. Співвідношення громадянського суспільства з державою.  

21. Громадянське суспільство як передумова соціально-правової 

держави.  
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22. Структура громадянського суспільства.  

23. Конституційні засади формування громадянського суспільства в 

Україні.  

24. Поняття соціальної держави та її ознаки.  

25. Основні напрями функціонування соціальної держави.  

26. Співвідношення правової і соціальної державності у сучасних 

умовах.  

27. Проблеми впровадження в дійсність принципів панування права і 

верховенства правового закону в Україні.  

28. Проблеми впровадження принципу зв’язаності держави правами і 

свободами особи.  

29. Проблеми створення соціально орієнтованої ринкової економіки та 

дієвої системи соціального забезпечення громадян.  

30. Шляхи і напрями реалізації принципів соціально-правової держави. 
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