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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета вивчення дисципліни – сформувати розуміння студентами 

основних теоретичних і практичних проблем сучасних теорій правовідносин. 

Засвоєння проблематики курсу передбачає також оволодіння студентами 

необхідними навиками пошуку та аналізу наукової літератури з відповідного 

напряму. 

Завдання курсу “Сучасні теорії правовідносин” – це: 

− надати студентам базові теоретичні знання із сучасних правових 

відносин, які необхідні для формування навичок професійної роботи; 

− ознайомити студентів з основними проблемами сучасних 

правових відносин; 

− вказати на можливі сфери застосування знань, отриманих у ході 

навчання; 

− навчити студентів використовувати здобуті знання при аналізі 

поточних правових подій. 

У результаті вивчення курсу студент повинен: 

− розуміти місце правових відносин у сучасному світі; 

− бачити взаємозв’язок різних дисциплін при аналізі правових 

відносин; 

− знати основні поняття правових відносин, різновиди учасників 

правових відносин, особливості сучасної системи правових відносин і 

сучасного світового порядку 

 уміти: 

− знаходити необхідну літературу, документи, довідкові матеріали 

з проблематики дисципліни; 

− орієнтуватися в поточних правових подіях та використовувати 

набуті знання при їх аналізі; 

− висловлювати власні судження стосовно тих чи інших тенденцій і 

процесів у сфері сучасних правових відносин. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«Cучасні теорії правовідносин» 

№ пор. Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Вступ до теорії правових відносин 

1 Теорія правових відносин: предмет, об’єкт, методи дослідження 

2 Учасники правовідносин: проблема суб’єктності 

3 Закономірності та принципи правовідносин 

 Змістовий модуль ІІ. Сучасні теоретичні підходи та 

парадигми дослідження правовідносин 

4 Формування та розвиток сучасних теорій правовідносин 

5 Європейський союз та НАТО у сучасній системі правовідносин 

Разом годин: 54 

 

Форми контролю: усне опитування; контрольні роботи; перевірка 

конспектів; перевірка завдань для самостійної роботи; реферат.  

 

ЗМІСТ  

дисципліни 

«Cучасні теорії правовідносин» 

 

Змістовий модуль І. Вступ до теорії правових відносин 

 

Тема 1. Теорія правових відносин: предмет, об’єкт, методи 

дослідження 

Поняття “правовідносини”. Правовідносини як складова теорії держави 

та права. Місце сучасної теорії правовідносин у системі юридичних наук, 

методологічний статус дисципліни. 

Предмет та об’єкт сучасної теорії правовідносин. 
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Специфіка правовідносин, їх генеза. Чинники формування правових 

відносин. Форми правовідносин. Сутність та особливості правовідносин. 

Умови зародження теорії правовідносин як самостійної дисципліни на 

початку ХХ ст. Автономізація теорії правовідносин. Співвідношення та 

проблема розмежування предметних сфер юридичної науки та теорії 

правовідносин. Труднощі та суперечності формування сучасної теорії 

правовідносин як окремої дисципліни. 

Методологія, методи та техніки у сучасній теорії правовідносин. Місце 

і роль емпіричних досліджень, значення гіпотез у сучасній теорії 

правовідносин. Основні поняття та категорії сучасної теорії правовідносин. 

 

Тема 2. Учасники правовідносин: проблема суб’єктності 

  Поняття “суб’єкт правовідносин”. Зміст понять “суб’єкт 

правовідносин”, “суб’єкт права”, ”учасник”, “сторона”. Ознаки суб’єктності у  

правовідносинах. Типологія суб'єктів правовідносин. Держава як головний 

суб’єкт правовідносин. Недержавні суб’єкти правовідносин. Проблема  

пріоритетності суб’єктів. Співвідношення і взаємодія  основних суб’єктів 

правовідносин. 

 Поняття “інтерес” у правовідносинах. Типологія інтересів у сучасних 

правовідносинах, їх ієрархія. Взаємозв’язок між потребами, інтересами та 

цілями у правовідносинах. Засоби досягнення цілей у сучасних 

правовідносинах.  

Тема 3. Закономірності та принципи правовідносин 

Проблема закономірностей правовідносин. Відносний, непевний та 

вірогідний характер закономірностей правовідносин. Детермінованість 

закономірностей історичною епохою та принципами теоретичних  парадигм. 

Закономірності та тенденції у правовідносинах.  
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 Універсальні закономірності правовідносин: інтеграція та 

регіоналізація (фрагментація) світу; збільшення кількості та багатоманіття 

учасників; визначальна роль структури системи правовідносин.  

Глобалізація та демократизація як тенденції розвитку світу. 

Принципи правовідносин: посилення системного характеру правових 

взаємодій, викликів та загроз. 

 

Змістовий модуль ІІ. Сучасні теоретичні підходи 

та парадигми дослідження правовідносин 

 

Тема 4. Формування та розвиток сучасних теорій 

правовідносин 

Основні принципи правовідносин. Публічні правовідносини. Приватні 

правовідносини. Диспозитивний метод регулювання. Імперативний метод 

регулювання. 

 

Тема 5. Європейський союз та НАТО у сучасній системі 

правовідносин 

Формування нової системи правовідносин в Європі. Особливості 

трансформаційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи. 

Утворення ЄС. Маастрихтський договір і його роль у розвитку європейської 

інтеграції. Розширення Європейського Союзу та поглиблення інтеграції в ЄС. 

Трансформація НАТО у постбіполярну епоху. Цілі та завдання НАТО на 

сучасному етапі. Розширення НАТО на Схід.  

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Види правоохоронних відносин. 

2. Юридичні факти: теоретико-методологічні аспекти. 

3. Презумпції, фікції та аксіоми як особливі юридичні факти. 
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4. Класифікація юридичних фактів. 

5. Особливості правовідносин за участю працівників поліції. 

6. Поняття та структура суб'єктивного права. 

7. Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи. 

8. Місце і роль держави в політичній системі України. 

9. Поняття та класифікація функцій держави. 

10. Внутрішні функції держави: поняття і зміст. 

11. Зовнішні функції держави: поняття та зміст. 

12. Форми і методи здійснення функцій держави. 

13. Роль Національної поліції України у здійсненні державних функцій. 

14. Поняття та елементи форми держави. 

15. Поняття та види форми правління, їх характеристика. 

16. Поняття та види форми державного устрою, їх характеристика. 

17. Поняття та види державно-правового режиму. 

18. Характеристика різновидів демократичного режиму. 

19. Особливості елементів форм Української держави. 

20. Механізм держави як система державних організацій. 

21. Поняття та структура державного апарату України. 

22. Принципи організації та функціонування апарату держави. 

23. Поняття та ознаки органів держави. 

24. Види органів держави. 

25. Національна поліція України в механізмі держави. 

26. Поняття та ознаки правової держави. 

27. Поняття та ознаки соціальної держави. 

28. Поняття громадянського суспільства та основні риси. 

29. Доктрина держави загального благоденства та технократії. 

30. Основні ідеї марксистського вчення про державу. 

31. Основні положення теорії плюралістичної демократії. 

32. Теорія еліт та елітарної демократії. 

33. Поняття та види державної дисципліни. 
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34. Класифікація конституційних прав громадян України. 

35. Поняття предмета та методу правового регулювання. 

36. Поняття права та його соціальна цінність. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Дайте визначення поняття "правовідносини". 

2. Які ознаки характеризують правовідносини? 

3. Які умови необхідні для виникнення правовідносин? 

4. Хто належить до суб'єктів правовідносин? 

5. Охарактеризуйте суб'єкти правовідносин. 

6. Розкрийте зміст понять "правоздатність" і "дієздатність". 

7. Що таке "правовий статус"? 

8. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок. 

9. Що відноситься до об'єктів правовідносин? 

10. Схарактеризуйте юридичні факти 

11. Дайте визначення реалізації норм права. 

12. Назвіть види реалізації норм права. 

13. Розкрийте сутність дотримання, виконання та використання як форм 

реалізації норм права. 

14. Дайте визначення застосуванню норм права. 

15. Назвіть випадки, в яких виникає необхідність у застосуванні норм 

права. 

16. Схарактеризуйте стадії застосування норм права. 

17. Назвіть вимоги до застосування норм права. 

18. Сформулюйте визначення правозастосовного акта. 

19. Назвіть та розкрийте види тлумачення за суб’єктами. 

20. Розкрийте сутність способів тлумачення норм права. 

21. Як ви розумієте поняття «правовий прецедент»? 

22. Розкрийте зміст поняття «форма (джерело) права». 
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23. Які ознаки притаманні формі (джерелу) права? 

24. Які ви знаєте різновиди форм (джерел) права? 

25. Сформулюйте дефініцію поняття «нормативно-правовий договір». 

26. Як ви розумієте поняття «правовий звичай»? 

27. Які основні форми (джерела) права України ви знаєте? 

28. Які ознаки відрізняють нормативно-правовий акт від акта застосування 

норм права? 

29. Який з видів нормативно-правових актів має вищу юридичну силу? 

30. Що означає дія нормативно-правового акта у просторі? 

31. Надайте визначення правової поведінки та перелічіть її ознаки. 

32. Назвіть види правової поведінки. 

33. Поясніть значення поняття «правовий вчинок» та розкрийте сутність 

його складу. 

34. Сформулюйте визначення правомірної поведінки. 

35. Вкажіть ознаки та мотиви правомірної поведінки. 

36. Перелічіть види правомірної поведінки за ступенем активності процесу 

залучення особистості у правовому регулюванні. 

37. Назвіть і розкрийте зміст причин нестабільності правомірної поведінки 

у суспільстві. 

38. Схарактеризуйте правомірну поведінку працівників поліції. 

39. Поясніть значення поняття «правопорушення» та розкрийте зміст його 

ознак. 

40. Як співвідносяться поняття «зловживання правом» та «об’єктивно 

протиправне діяння»? 

41. Дайте визначення реалізації норм права. 

42. Назвіть види реалізації норм права. 

43. Розкрийте сутність дотримання, виконання та використання як форм 

реалізації норм права. 

44. Дайте визначення застосуванню норм права. 
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45. Назвіть випадки в яких виникає необхідність у застосуванні норм 

права. 

46. Охарактеризуйте стадії застосування норм права. 

47. Назвіть вимоги, до застосування норм права. 

48. Сформулюйте визначення правозастосовного акта. 

49. Назвіть та розкрийте види тлумачення за суб’єктами. 

50. Розкрийте сутність способів тлумачення норм права. 

51. Чи можна розглядати правове регулювання як різновид правового 

впливу на суспільні відносини? 

52. Сформулюйте поняття правового регулювання та вкажіть його ознаки. 

53. Наведіть елементи механізму правового регулювання. 

54. Розкрийте поняття правового впливу та вкажіть його основні види. 

55. Охарактеризуйте типи правового регулювання. 

56. Сформулюйте поняття законності. 

57. Визначте відмінність правопорядку та громадського порядку. 

58. Розкрийте сутність правопорядку як правового явища. 

59. Які принципи законності ви можете назвати? 

60. Вкажіть, які є принципи законності та правопорядку. 
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