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ТЕМА 1. ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  

АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 
 

Семінарське заняття 2 год. 
План 

1. Поняття та система теорії держави і права, її об’єкт, предмет, 

ознаки. 

2. Функції теорії держави і права: поняття, види та їх характеристика. 

3. Методологія і методи в пізнанні держави і права. 

3.1. Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права. 

3.2. Загальнонаукові методи пізнання держави і права. 

3.3. Спеціальні та власні методи правознавства. 

4. Понятійно-категоріальний апарат і концепція теорії держави і 

права. 

5. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.  

6. Актуальні проблеми теорії держави і права та суспільні науки: 

питання взаємодії. 

7. Актуальні проблеми теорії держави і права як навчальна 

дисципліна: поняття, система, завдання. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

теорія, закономірність, теорія держави і права, предмет теорії держави і права, 

функції теорії держави і права, аксіологічна функція, онтологічна функція, 

евристична функція, прогностична функція, методологічна функція, ідеологічна 

функція, політична функція, системотворча функція, комунікативна функція, 

навчальна функція, науково-прикладна функція, метод теорії і держави права, 

методологія теорії держави і права, теорія держави і права як навчальна 

дисципліна. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття Після розгляду вищевикладеного матеріалу 

студенти повинні знати: Поняття та систему теорії держави і права, її об’єкт, 

предмет, ознаки. Функції теорії держави і права: поняття, види та їх 

характеристика. Методологію і методи в пізнанні держави і права. Загальні 

(філософські) підходи до дослідження держави і права. Загальнонаукові методи 

пізнання держави і права. Спеціальні та власні методи правознавства. 

Понятійно-категоріальний апарат і концепція теорії держави і права. Місце 

теорії держави і права в системі юридичних наук. Актуальні проблеми теорії 

держави та права та суспільні науки: питання взаємодії. Актуальні проблеми 

теорії держави та права як навчальна дисципліна: поняття, система, завдання. 

  
Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
Теми рефератів: 

➢ «Теорія держави і права: становлення і розвиток науки». 
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➢ «Місце та значення теорії держави і права у вітчизняній науці». 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  
Скласти схеми: 

✓ Класифікація методів науки теорії держави і права. 

✓ Загальнотеоретична характеристика функцій науки теорії держави і 

права. 
 

ТЕМА 6. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Семінарське заняття 4 год. 

План 

1. Реалізація норм права: поняття та ознаки. Форми реалізації норм 

права. 

2. Застосування норм права: поняття, ознаки та види. 

3. Підстави, форми і функції застосування норм права. 

4. Стадії застосування нормативних приписів.  

5. Акти правозастосування: поняття та види. 

6. Прогалини в законодавстві та способи їх подолання. Аналогія 

закону. Аналогія права.  

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

реалізація норм права, реалізація загальних установлень, додержання, 

виконання, використання, застосування права, стадії застосування норм права, 

встановлення фактичних обставин справи, встановлення юридичної основи 

справи, прийняття рішення та його документальне оформлення у 

правозастосовному акті, виконання ухваленого рішення уповноваженими 

органами, вимоги до застосування норм права, акт застосування норм права, 

правозастосовний акт, прогалини у праві, аналогія закону, аналогія права, 

субсидіарне застосування норм права, правозастосовна техніка, юридичні 

колізії, колізії в законодавстві, темпоральна (часова) колізія, ієрархічна 

(субординаційна) колізія, змістовна (сутнісна) колізія. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття Після розгляду вищевикладеного матеріалу 

студенти повинні знати: реалізація норм права: поняття та ознаки. Форми 

реалізації норм права. Застосування норм права: поняття, ознаки та види. 

Підстави, форми і функції застосування норм права. Стадії застосування 

нормативних приписів. Акти правозастосування: поняття та види. Прогалини в 

законодавстві та способи їх подолання. Аналогія закону. Аналогія права.  

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
Теми рефератів: 

➢ «Прогалини у праві та шляхи їх подолання: питання теорії і 

практики». 
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➢ «Особливості застосування аналогії права при вирішенні 

юридичних справ». 

➢ «Колізії в законодавстві та способи їх переборення». 

 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  
Скласти схеми: 

✓ Види актів застосування норм права. 

✓ Форми безпосередньої реалізації норм права. 

✓ Ознаки та основні види реалізації норм права. 

✓ Стадії застосування правових норм. 
 

ТЕМА 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Семінарське заняття 2 год. 

План 

1. Поняття та принципи правового статусу людини та громадянина в 

Україні (та країнах СНД). Класифікація прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

2. Система гарантій прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 

в Україні. 

3. Громадянство України: законодавство; міжнародні акти; зміст права 

на громадянство; документи, які підтверджують громадянство України. 

Принципи та способи набуття громадянства України. Територія держави. 

Умови прийняття до громадянства України (порядок розгляду заяв громадян з 

питань громадянства України). Припинення громадянства України. Зміна 

громадянства України.  

4. Роль міжнародних актів в регулюванні конституційних прав, свобод 

та обов’язків в Україні. 

5. Конституційно-правові засади статусу іноземних громадян, осіб без 

громадянства та біженців в Україні. 

6. Обов’язки громадян: поняття, види та їх характеристика. 

7. Необмеженість конституційних прав і свобод людини і 

громадянина. 

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

абсолютне суб’єктивне право, відносне суб’єктивне право, свобода людини і 

громадянина, конституційний обов’язок громадянина і людини, правовий 

статус, індивідуальний статус особи, родовий (спеціальний) статус особи, 

галузевий статус особи, конституційно-правовий (базовий) статус особи, 

конституційно-правовий статус людини і громадянина як конституційно-

правовий інститут, принципи конституційно-правового інституту прав і свобод 

людини і громадянина, конституційні права, свободи та обов’язки, загальна 

правоздатність, дієздатність, громадянство, принципи громадянства, філіація, 

принцип «права крові», принцип «права ґрунту», натуралізація, індивідуальна 

натуралізація, натуралізація внаслідок правонаступництва держав, іноземець, 
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імміграція, іммігрант, міграція, апатриди, біпатриди, біженці, природні права і 

свободи людини, громадянські права, економічні права, соціальні права, 

культурні права, політичні права і свободи, конституційні обов’язки людини і 

громадянина, механізм реалізації прав і свобод людини і громадянина, система 

гарантій конституційних прав, свобод та обов’язків, організаційні гарантії, 

юридичні гарантії, механізм захисту прав і свобод людини і громадянина, право 

на захист, право на звернення, адвокат. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття Після розгляду вищевикладеного матеріалу 

студенти повинні знати: поняття та конституційні принципи правового статусу 

людини та громадянина в Україні (та країнах СНД). Класифікація 

конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Система гарантій 

конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. 

Громадянство України: законодавство; міжнародні акти; зміст права на 

громадянство; документи, які підтверджують громадянство України. Принципи 

та способи набуття громадянства України. Територія держави. Умови прийняття 

до громадянства України (порядок розгляду заяв громадян з питань 

громадянства України). Припинення громадянства України. Зміна громадянства 

України. Роль міжнародних актів в регулюванні конституційних прав, свобод та 

обов’язків в Україні. Конституційно-правові засади статусу іноземних громадян, 

осіб без громадянства та біженців в Україні. Конституційні обов’язки громадян: 

поняття, види та їх характеристика. Необмеженість конституційних прав і свобод 

людини і громадянина.  

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
Тематика рефератів:  

1. «Конституція України та міжнародні стандарти в сфері прав і 

свобод людини». 

2. «Гарантії правового захисту прав і свобод людини і громадянина». 

 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  
Скласти схеми: 

✓ Механізм захисту прав і свобод людини. 

✓ Міжнародний захист прав людини: особливості регламентації. 

✓ Міграційні процеси в Україні. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття і система юридичної науки. 

2. Функції юридичної науки, її завдання на сучасному етапі. 

3. Предмет загальної теорії держави і права. 

4. Методи (методологія) пізнання держави і права. 

5. Місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних 

наук. 

6. Влада та соціальні норми в первісному суспільстві. 

7. Історичні умови зародження держави і права. 

8. Ознаки держави, які відрізняють її від влади первісного суспільства. 

9. Ознаки права, які відрізняють його від норм первісного суспільства. 

10. Типові та унікальні форми виникнення держави. 

11. Різноманітність поглядів на походження держави і права. 

12. Поняття та ознаки держави. 

13. Наукові погляди щодо сутності держави. 

14. Особливості становлення державно-правової організації в Україні. 

15. Поняття типу держави, фактори, які його визначають. 

16. Поняття та структура форми держави. 

17. Форма правління: поняття та різновиди. 

18. Форма державного устрою: поняття та різновиди. 

19. Політико-правовий режим і його різновиди. 

20. Співвідношення типу і форми держави. 

21. Поняття, зміст функцій держави, їх класифікація. 

22. Правові форми здійснення функцій державою. 

23. Роль органів внутрішніх справ у здійсненні функцій держави. 

24. Поняття державного апарату та його ознаки. 

25. Орган держави: поняття, ознаки, види. 

26. Фактори, які впливають на зміну в функціях і апараті держави. 

27. Система державних органів згідно з Конституцією України. 

28. Громадянське суспільство і держава. Їх взаємодія та 

співвідношення. 

29. Поняття та структура політичної системи. 

30. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. 

31. Державна влада, її суверенні властивості. Правові форми 

обмеження державної влади. 

32. Поняття, сутність і види держав соціально-демократичної 

орієнтації. 

33. Правова держава в історії політико-правової думки. 

34. Поняття правової держави і її основні ознаки. 

35. Поняття і основні риси правового статусу особи в правовій державі. 

36. Основні форми й інститути демократії в Україні. 

37. Проблема формування правової держави в Україні. 

38. Наукові концепції праворозуміння. 

39. Поняття і ознаки права.  
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40. Об’єктивне і суб’єктивне в праві. 

41. Класифікація функцій права та їх загальна характеристика.  

42. Принципи права: поняття та класифікація. 

43. Право, економіка, політика. Співвідношення правової, економічної 

та політичної підсистем суспільства 

44. Поняття, система та функції нормативного регулювання суспільних 

відносин, його види. 

45. Поняття і види соціальних норм. Співвідношення правових і 

технічних норм. 

46. Право і мораль. Співвідношення норм права і норм моралі. 

47. Право та інші соціальні норми. 

48. Правовий вплив та правове регулювання. 

49. Поняття механізму правового регулювання, його стадії та елементи. 

50. Вимоги до механізму правового регулювання в умовах 

демократичної правової держави. 

51. Поняття та класифікація форм (джерел) права. 

52. Поняття та ознаки нормативно-правового акту, його види. 

53. Поняття закону, його основні ознаки та види. 

54. Конституція України, її основні риси і місце в правовій системі. 

55. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття та ознаки. 

56. Поняття і загальні ознаки норми права. 

57. Структура норми права: поняття та загальна характеристика. 

58. Класифікація норм права. Загальна характеристика їх основних 

видів. 

59. Способи викладу правових норм у нормативно-правових актах. 

60. Нетипові нормативно-правові приписи. Співвідношення норми 

права і припису статті нормативно-правового акту. 

61. Система права: поняття, ознаки, основні елементи. 

62. Поняття предмету та методу правового регулювання. 

63. Система права, система законодавства, система юридичних наук, їх 

співвідношення. 

64. Система законодавства України: поняття, структура. 

65. Система права та правові системи. 

66. Поняття та ознаки правових відносин. 

67. Критерії класифікації та види правових відносин. 

68. Склад і зміст правових відносин.  

69. Суб’єкти правових відносин, їх властивості. 

70. Поняття і види об’єктів правових відносин. 

71. Поняття юридичних фактів, їх класифікація. 

72. Поняття правотворчості, її функції та принципи. 

73. Види правотворчості. 

74. Основні стадії правотворчого процесу. 

75. Юридична сила нормативно-правових актів. 

76. Порядок видання законів в Україні. 

77. Межі чинності нормативно-правових актів. 
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78. Поняття і форми систематизації нормативно-правового матеріалу. 

79. Законодавча техніка: поняття та види. 

80. Поняття і форми безпосередньої реалізації права. 

81. Поняття та основні риси застосування юридичних норм. 

82. Основні стадії правозастосувального процесу. Вимоги правильного 

застосування норм права. 

83. Акти застосування правових норм, загальна характеристика та їх 

види. 

84. Особливості правозастосування при прогалинах в праві та колізіях 

правових норм. 

85. Поняття тлумачення норм права, його основні види. 

86. Основні способи тлумачення правових норм. 

87. Види тлумачення норм права за суб’єктами. 

88. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. 

89. Поняття та види інтерпретаційних актів. 

90. Юридична природа керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду 

України. 

91. Поняття правомірної поведінки та її види. 

92. Об’єктивна і суб’єктивна сторони правомірної поведінки. 

93. Поняття і основні ознаки правопорушення, його різновиди. 

94. Склад правопорушення, характеристика його основних елементів. 

95. Поняття, підстави, цілі та види юридичної відповідальності. 

96. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. 

97. Роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. 

98. Поняття юридичного процесу, його ознаки та види. 

99. Стадії юридичного процесу. 

100. Процесуальні документи: загальні положення та їх види. 

101. Природа і система процесуального права. 

102. Поняття, структура та види правосвідомості. 

103. Правова культура: поняття, структура, сфери та форми дії. 

104. Правовий нігілізм: витоки, форми прояву, перспективи і шляхи 

його подолання в Україні. 

105. Правове виховання: поняття, структура, види. 

106. Значення правової культури в формуванні правової держави та 

сучасного юриста. 

107. Поняття законності як багатоаспектного політико-правового явища. 

108. Поняття правопорядку, його співвідношення з суспільним порядком 

і законністю. 

109. Гарантії та методи забезпечення законності та правопорядку. Види 

юридичних гарантій законності. 

110. Поняття та види дисципліни.  

111. Система забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх 

справ. 

112. Правова система суспільства: поняття і структура. 
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113. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї. 

114. Загальна характеристика англосаксонської правової сім’ї. 

115. Загальна характеристика правової сім’ї релігійно-моральної 

орієнтації. 

116. Загальна характеристика сім’ї традиційного права. 
 


