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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У системі політичних знань політологічна теорія держави є осно
воположною системоутворюючою наукою, мета вивчення якої поля
гає в засвоєнні цілісного комплексу загальнотеоретичних знань про 
державу та її особливі властивості, отримання наукового підґрунтя 
для подальшої практичної діяльності в політичній сфері.

Вивчаючи курс політологічної теорії держави, необхідно врахо
вувати її фундаментальний характер щодо інших політологічних 
дисциплін, визначальне значення. У системі політичних наук політо
логічна теорія держави виконує функції отримання, оновлення і пог
либлення знань про основні закономірності державноправового се
редовища. Здобуті цією наукою об’єктивні знання використовуються 
галузевими та іншими політичними науками як вихідні положення. 
З огляду на це одне з найважливіших завдань політологічної теорії 
держави — надати політичній науці цілісності, системності, методо
логічної єдності.

Політологічна теорія держави як наука вивчає загальні законо
мірності виникнення, розвитку і функціонування державнопра
вових явищ, глибинну сутність права і держави, взаємозумовлений 
характер їх зв’язків, зв’язок держави з різноманітними суспільними 
явищами та процесами. Держава розглядається з позицій її правово
го оформлення, а право — у контексті його державного забезпечення, 
надання йому загальної обов’язковості. Багато уваги приділяється 
з’ясуванню основних принципів права, засвоєнню не тільки букви, а 
й духу закону, умінню правильно його тлумачити і застосовувати.

Навчальний курс “Політологічна теорія держави” передбачає оз
найомлення з комплексом державних концепцій, що містяться у пра
цях вітчизняних і зарубіжних авторів, широке використання знань з 
інших наук — філософії, політології, історії, права. Основними ідео
логічними засадами у вивченні державноправової сфери є ідеї пріо
ритетності прав і свобод людини й громадянина, правової соціальної 
держави, панування права і верховенства правового закону, демок
ратії, законності.

Мета курсу — забезпечити загальнотеоретичну підготовку висо
кокваліфікованих фахівців зі спеціальності “Політологія”, що опану
вали основи теоретичних знань і здобули практичні навички в полі
тичній сфері.
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Завдання курсу — всебічно сприяти розвитку у студентів само
стійного науковополітологічного мислення, опануванню базових 
теоретичних знань і формуванню навичок практичної поведінки в 
політичному середовищі, позитивної правосвідомості та правової ак
тивності, активної політичної та громадської позиції, усвідомленню 
беззаперечної цінності прав і свобод людини й громадя нина.

У результаті опанування курсу студенти повинні:
знати загальнотеоретичні положення, що стосуються основних 

причин виникнення держави, закономірностей їх розвитку та функ
ціонування в суспільстві;

уміти застосовувати загальнотеоретичні політологічні поняття і 
категорії; використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; 
аналізувати сучасні державні та політичні процеси.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ПОЛІТОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ”

№  

пор.
Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Введення в політологічну теорію 
держави

1 Політологічна теорія держави як наука і навчальна 
дисципліна, її завдання, функції і місце в системі 
суспільних і політичних наук

2 Методологія політологічної теорії держави
3 Співвідношення суспільства, держави і права

Змістовий модуль ІІ. Загальна теорія держави
4 Походження держави
5 Державна влада і держава
6 Сутність і функції держав
7 Типологія держав
8 Форми держави
9 Механізм і апарат держави

10 Наукові концепції сучасної держави. Соціальна правова 
держава

1 2
Змістовий модуль ІІІ. Правове регулювання та його 
структура

11 Загальне вчення про право
12 Поняття і ознаки права, його принципи і функції
13 Правове регулювання та його механізм
14 Норми права в системі соціальних норм
15 Форми (джерела) права
16 Правова система держави і система права
17 Правовідносини
18 Реалізація норм права

Змістовий модуль IV. Право в житті суспільства
19 Правова і правомірна поведінка
20 Правосвідомість і правова культура
21 Правовий статус особи
22 Правові системи сучасності. Правова система України

Разом годин: 216

ЗМІСТ
дисципліни 

“ПОЛІТОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ”

Змістовий модуль І. Введення в політологічну теорію держави

Тема 1. Політологічна теорія держави як наука і навчальна 
дисципліна, її завдання, функції і місце 
в системі суспільних і політичних наук

Політологічна теорія держави як система знань про основні та за
гальні закономірності держави і права, її мета і завдання. Характерис
тика предмета політологічної теорії держави. Політологічна теорія 
держави в системі суспільних наук. Роль і місце політологічної теорії 
держави в системі політичних наук. Особливості науки політологіч
ної теорії держави. Зв’язок політологічної теорії держави із суспіль
ною практикою. Значення політологічної теорії держави в сучасних 
умовах розвитку українського суспільства. Поняття і ознаки функцій 
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політологічної теорії держави, їх класифікація і загальна характерис
тика. Взаємозв’язок і єдність функцій політологічної теорії держави. 
Політологічна теорія держави як навчальна дисципліна, її мета і за
вдання. Система курсу “Політологічна теорія держави”.

Література [4–13; 57]

Тема 2. Методологія політологічної теорії держави
Загальнофілософські питання наукової методології та методів 

наукового пізнання. Методологія політологічної теорії держави та 
її роль у пізнанні державноправових явищ. Взаємозв’язок предмета 
і методу науки. Структура методології політологічної теорії держа
ви. Основні підходи до вивчення держави. Методологічні принципи. 
Логічні прийоми. Методи політичного пізнання та їх класифікація: 
загальнонауковий, часткові, спеціальні та спеціальноюридичні. Ме
тодологія політологічної теорії і політичної практики. Необхідність 
методологічної підготовки спеціалістів політичного профілю.

Література [4–13; 38; 46; 56]

Тема 3. Співвідношення суспільства, держави і права
Політикотеоретичне осмислення взаємозв’язку суспільства, осо

би, держави і права, його необхідність і специфіка. Поняття суспіль
ства, значення його організації. Суспільство і структура, соціальні і 
політичні інститути, соціальне регулювання. Зумовленість соціаль
ної організації, соціальної влади і соціального регулювання. Суспіль
ство, політика і влада. Політична і неполітична влада. Політична сис
тема суспільства, її структура і основні функції. Суб’єкти політичної 
системи. Місце держави в політичній системі. Співвідношення сус
пільства і держави. Суспільство і право. Людина, держава і право: їх 
співвідношення та методологічні підходи до проблеми. Політична 
організація суспільства і громадянське суспільство. Поняття, суть 
і структура громадянського суспільства. Характер співвідношення 
і взаємозв’язку громадянського суспільства і держави як критерій 
цивілізованості держави.

Література [4; 5; 13; 29; 60; 76; 86]

Змістовий модуль ІІ. Загальна теорія держави

Тема 4. Походження держави
Необхідність дослідження проблем походження держави і права 

в загальнонауковому та теоретикополітологічному аспектах. Загаль
на характеристика існуючих теорій виникнення держави: підстави 
і причини різноманітності підходів. Основні теорії походження де
ржави: теологічна, патріархальна, патримоніальна, органічна, теорія 
насильства, психологічна, договірна, історикоматеріалістична, іри
гаційна. Загальна характеристика первісного суспільства. Причини і 
умови виникнення держави. Східний (азіатський) і західний шляхи 
виникнення держави. Загальні закономірності виникнення держави. 
Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади 
первіснообщинного ладу.

Література [4–10; 12; 13; 42; 68]

Тема 5. Державна влада і держава
Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, 

державної влади і держави. Держава — складне та історично зумовле
не суспільнополітичне явище. Основні підходи до розуміння сутності 
держави, плюралізм у розумінні та визначенні держави. Державна 
влада як основа сутності держави. Пошук універсального визначен
ня поняття держави. Розуміння держави в субстанційному, атрибу
тивному, інституційному і міжнародному аспектах. Основні ознаки 
держави, що відрізняють її від первісного суспільства та інших сус
пільних організацій (наявність території, публічної (державної) вла
ди, всеохоплюючий, офіційний, універсальний характер, суверенітет, 
нерозривний зв’язок з правом). Методи здійснення державної влади 
(переконання і примус). Економічні, соціальні та моральноідеоло
гічні засади державної влади. 

Література [4–14; 55; 65; 72]

Тема 6. Сутність і функції держави
Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності держа

ви. Еволюція сутності та соціального призначення держави. Поняття, 
значення й об’єктивний характер функцій держави, їх співвідношення 
з цілями, завданнями і принципами діяльності держави. Суверенітет 
держави та його співвідношення із суверенітетом народу і нації. Функ
ції держави. Основні характерні ознаки функцій держави. Конкрет 
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ноісторична зумовленість функцій держави. Зумовленість функцій 
держави її сутністю і соціальним призначенням. Класифікація функцій 
держави. Основні внутрішні функції держави. Основні зовнішні функ
ції держави. Основні та додаткові, постійні та тимчасові функції дер
жави. Функції держави та її окремих органів. Функціонування держа
ви. Форми здійснення функцій держави: правові та неправові. Методи 
здійснення функцій держави. Характеристика основних внутрішніх і зо
внішніх функцій сучасної Української держави. Динаміка функцій дер
жави. Зв’язок і взаємодія функцій держави. Межі діяльності держави.

Література [1; 2; 4–14; 65]

Тема 7. Типологія держав
Поняття типу держави. Теоретичні засади і значення типології 

дер жав. Необхідність визначення різних типів держав. Типологія 
як один з найважливіших прийомів і засобів пізнання історичного 
процесу розвитку держави. Критерії типології держав: географічний 
принцип, ідеальний тип, типи розвитку (динамічний і статичний), 
суспільноекономічна формація, цивілізація. Фактори, що визнача
ють тип держави. Формаційний підхід: переваги і недоліки. Особ
ливості держави в межах одного історичного типу. Характеристика 
окремих типів дер жав. Рабовласницька держава. Феодальна держава. 
Капіталістична дер жава. Соціалістична держава.

Цивілізаційний підхід: переваги і недоліки. Класифікація цивілі
заційних підходів: вирізнення східних, західних і мішаних держав; 
стародавніх, середньовічних і сучасних; аграрних, індустріальних, 
постіндустріальних та ін. Діалектика співвідношення формаційного 
і цивілізаційного підходів у типології держави.

Література [4; 8–10; 12; 13; 87]

Тема 8. Форми держави
Форма держави як сукупність найзначущіших її ознак. Співвід

ношення форми держави та її сутності. Форма правління: поняття, 
сутність і типологія. Загальна характеристика монархій і республік. 
Форма дер жавного правління України, її розвиток у сучасних умо
вах. Співвідношення типу і форми держави. Різноманітність форм 
правління в межах одного типу держави.

Форма державного устрою, її сутність і види: унітарна, федератив
на та конфедеративна. Держава складна і проста. Унітарна держава, 
федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки та особливості. 

Співдружність і співтовариство. Роль економічних, політичних, на
ціональних та інших факторів у виборі форми держави. Державний 
режим як характеристика форми держави, його співвідношення з 
формою правління і державним устроєм. Види державних режимів. 
Демократичний, авторитарний, тоталітарний режими. Тиранія, де
спотія, охло кратія, олігархія, теократія. Демократичні та недемокра
тичні дер жавні режими. Теоретичні аспекти форми держави України 
(форми державного правління, устрою, тип державнополітичного 
режиму) за Конституцією України 1996 р.

Література [1; 4–14; 65; 85]

Тема 9. Механізм і апарат держави
Поняття і призначення механізму держави, його роль у здійсненні 

функцій і завдань держави. Широке і вузьке розуміння механізму дер
жави. Співвідношення механізму держави та її апарату. Структура 
державного апарату. Поняття і ознаки державних органів, їх система 
і класифікація. Основні принципи організації і здійснення державної 
влади. Проблема поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. 
Система “стримувань і противаг” органів законодавчої, виконавчої і 
судової гілок влади. Принципи організації і діяльність державного апа
рату. Державна служба. Державний службовець і посадова особа. По
няття і суть бюрократії. Номенклатура. Конкуренція. Централізм демо
кратичний і бюрократичний. Вимоги до державного апарату та основні 
засади його діяльності в умовах демократичної, правової, соціальної 
держави. Гарантії діяльності органів державної влади. Проблеми вдо
сконалення організації і діяльності механізму Української держави.

Література [1; 4–14; 17; 65]

Тема 10. Наукові концепції сучасної держави. Соціальна 
правова держава

Об’єктивні та суб’єктивні причини існування різних концепцій 
держави. Класифікація сучасних концепцій держави. Характеристи
ка держави в доктринах соціологічного характеру. Теорія солідариз
му. Тео рія держави загального благоденства. Теорія плюралістичної 
демо кратії. Теорія еліт. Теорія конвергенції, технократична доктрина. 
Історія ідеї про правову і соціальну державу. Поняття і ознаки со
ціальної правової держави. Особа і держава. Теорія правової держа
ви і теорія соціальної держави, їх органічне поєднання на сучасному 
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етапі розвитку цивілізації. Еволюція вчення про правову державу. 
Основні принципи і характеристики правової держави. Поняття со
ціальної держави, її співвідношення з правовою державою. Форму
вання правової, соціальної держави в сучасній Україні: успіхи, про
блеми і перспективи.

Література [4; 5; 8–10; 12–14; 33; 44; 45; 75–77]

Змістовий модуль ІІІ. Правове регулювання та його структура 

Тема 11. Загальне вчення про право 
Проблеми походження права. Регулювання суспільних відносин у 

період первіснообщинного ладу. Обряди, ритуали, табу, звичаї. При
чини, умови та закономірності виникнення права. Методологічні за
сади визначення сутності права. Поняття праворозуміння. Суб’єкт, 
об’єкт і зміст праворозуміння. Джерела формування права у різних 
народів світу. Нормативістська теорія права. Соціологічна теорія пра
ва. Психологічна теорія права. Теорія природного права. Теорія ши
рокого розуміння права. Інтегративний підхід до розуміння сутності 
права. Поняття типу права. Історичні типи права: рабовласницьке, 
феодальне, буржуазне, соціалістичне.

Література [4–14; 16; 38]

Тема 12. Поняття і ознаки права, його принципи і функції
Проблема формування універсального визначення поняття права. 

Соціальне призначення права і його сутнісні характеристики: нор
мативність, загальна обов’язковість, формальна визначеність, сис
темність, універсальність, забезпеченість державою тощо. Право в 
об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Позитивне і природне право, 
їх співвідношення. Приватне і публічне право. Методологічні проблеми 
співвідношення права і закону. Співвідношення і взаємозв’язок права 
й держави. Право і політика. Поняття принципів права, їх класифіка
ція. Соціальноправові принципи права, їх сутність. Форми існування 
принципів права. Закріплення загальносоціальних і спеціальноюри
дичних принципів права в Конституції України. Правові презумпції 
та аксіоми. Функціонування права як його природна якість. Поняття 
функцій права. Система і класифікація функцій права. Характеристи
ка загальносоціальних і спеціальноюридичних функцій права. Форми 
реалізації функцій права. Соціальна цінність права.

Література [1; 4–14; 16; 48]

Тема 13. Правове регулювання та його механізм
Необхідність і закономірність соціальної регламентації суспільних 

відносин. Право в системі соціального нормативного регулювання. 
Дія права. Поняття правового впливу та його види: інформаційний, 
логічний, виховний, соціальний. Поняття правового регулювання. 
Пра вовий вплив і правове регулювання, їх співвідношення. Предмет, 
методи, способи і типи правового регулювання. Засоби правового 
регулювання. Стимули і обмеження як специфічні інформаційно
психологічні засоби правового регулювання: їх поняття і природа. 
Поняття правових режимів. Співвідношення стимулів і обмежень у 
різних правових режимах.

Поняття і характеристика основних стадій правового регулюван
ня. Механізм правового регулювання, існуючі підходи до розкрит
тя його сутності, елементного складу і функціонування. Поняття і 
суть механізму правового регулювання. Характеристика структури 
механізму правового регулювання. Проблеми ефективності права і 
правового регулювання. Вдосконалення механізму правового регу
лювання в сучасній Україні.

Література [4–14; 16; 34; 58; 64]

Тема 14. Норми права в системі соціальних норм 
Поняття, ознаки, функції і види соціальних норм. Соціальні і тех

нічні норми, їх взаємозв’язок. Технікоюридичні норми. Історична 
обумовленість соціальних норм. Економічні норми, політичні нор
ми, корпоративні норми, норми звичаю, релігійні норми, норми мо
ралі, технічні норми, лінгвістичні норми. Нормативність як одна з 
провідних характеристик права. Поняття і суть норми права. Місце 
норм права в системі соціальних норм. Ознаки правових норм, що 
відрізняють їх від інших норм регулювання суспільно значимої по
ведінки. Норми права та соціальні норми: їх співвідношення і взає
модія. Поняття, суть і підстави класифікації правових норм. Класи
фікація норм права за суб’єктами відання, за соціальним призначен
ням, за об’єктом, за методом правового регулювання, за сферою дії 
тощо. Види правових норм: установчі (нормипринципи), охорон
ні (нормизаборони), забезпечувальні (нормигарантії), регулятивні 
(нормиправила поведінки), декларативні (нормиоголошення), де
фінітивні (нормивизиачення), колізійні (нормиарбітри), оператив
ні (нормиінструменти).
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Поняття структури правової норми. Логічна обумовленість будо
ви правових норм. “Ідеальна” трьохелементна конструкція правової 
норми. Особливості будови регулятивних і охоронних правових 
норм. Поняття, ознаки і види гіпотез правових норм. Поняття, зміст 
і види диспозиції. Поняття, види і призначення санкцій правових 
норм.

Література [4–14; 16; 62; 71]

Тема 15. Форми (джерела) права
Формальна визначеність як одна з найважливіших властивостей 

права. Проблеми визначення форм і джерел права; існуючі підходи 
до їх визначення. Співвідношення понять “форма права” і “джерело 
права”. Поняття юридичних форм (джерел) права, їх співвідношення. 
Основні форми (джерела) права. Поняття і ознаки нормативнопра
вового акту як форми (джерела) права. Поняття і суть судового (ад
міністративного) прецеденту. Правовий звичай як форма (джерело) 
права, його сутність. Принципи і норми міжнародного права як дже
рела права в сучасному світі. Поняття і сутність нормативного дого
вору як форми (джерела) права. Особливості джерел права сучасних 
правових систем. Основні форми (джерела) права в Україні.

Література [4–14; 16; 35; 67]

Тема 16. Правова система держави і система права
Системність як одна з визначальних характеристик права. Понят

тя і зміст системи права, її відмінність від правової системи. Структу
ра системи права та її складові: галузі, підгалузі та інститути. Предмет 
і метод правового регулювання як підстави побудови системи права. 
Поняття, галузі права. Загальна характеристика галузей права. Інсти
тут права: поняття і види. Галузевий і міжгалузевий інститути права. 
Співвідношення міжнародного і націо нального права. Система права 
України і міжнародне право. Спів відношення матеріального і проце
суального права. Співвідношення публічного і приватного права.

Література [1; 2; 4; 14; 16; 27; 32; 61; 63]

Тема 17. Правовідносини
Характеристика суспільних відносин, які набирають правового ха

рактеру, і підстави його набуття. Соціологічні аспекти праворозумін
ня. Поняття і основні ознаки правових відносин. Структура правових 
відносин та її елементи (суб’єкти, об’єкти, юридичні факти та їх взає

модія). Суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників як юри
дичний зміст правових відносин. Класифікація правових відносин.

Поняття суб’єкта правових відносин. Види суб’єктів правових 
відносин. Правосуб’єктність як підстава участі суб’єкта у правових 
відносинах. Структура правосуб’єктності фізичних осіб. Поняття і 
сутність правоздатності. Поняття дієздатності та її співвідношення з 
правоздатністю. Дієздатність в основних правових галузях. Поняття 
делікто здатності. Особливості правосуб’єктності юридичних осіб.

Поняття об’єктів правових відносин, їх роль і місце у правових від
носинах. Класифікація об’єктів правових відносин. Поняття, ознаки і 
сутність юридичних фактів. Призначення юридичних фактів у право
вих відносинах. Класифікація юридичних фактів. Складні юридичні 
факти і фактичні склади. Конкретизація юридичних фактів. Пробле
ма вибору юридичних фактів. Юридичні факти і соціальні ситуації. 
Фактичні системи. Презумпції як різновид юридичних фактів.

Література [1–14; 28; 37; 74]

Тема 18. Реалізація норм права
Правове регулювання і правореалізація: співвідношення і взаємодія. 

Поняття і сутність реалізації права як кінцевої мети правового регу
лювання. Забезпеченість державою як підстава підвищеної здатності 
права до реалізації. Необхідність урахування багатоплановості 
змісту права з позицій його природного і позитивного, об’єктивного і 
суб’єктивного характеру при вивченні реалізації права. Особливості 
правореалізації в сучасних правових системах. Форми безпосеред 
ньої правореалізації: виконання, дотримання і використання. Понят
тя механізму правореалізації.

Література [4–14; 16; 70]

Змістовий модуль IV. Право в житті суспільства

Тема 19. Правова і правомірна поведінка
Поведінка особи і право. Поведінка у правовій сфері як безпосе

редній об’єкт правового регулювання. Поняття правової поведінки та 
її основні ознаки. Критерії класифікації правової поведінки: відповід
ність правовим нормам, соціальна значущість, юридичні наслідки. 
Причини нестабільності правомірної поведінки. Поняття правового 
вчинку. Склад правового вчинку: суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт, 
об’єктивна сторона. Поняття, ознаки і Право в житті суспільства пра
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вомірної поведінки. Правомірна поведінка як мета державнопра
вового регулювання. Класифікація видів правомірної поведінки: за 
суб’єктами, суб’єктивною, об’єктивною сторонами, формою реаліза
ції норм права. Стимулювання правомірної поведінки.

Правопорушення як соціальний і правовий антипод правомірної 
поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Суспільна шкідливість 
і небезпечність, протиправність, негативні юридичні наслідки як ос
новні ознаки правопорушення. Юридичний склад правопорушення 
як сукупність його суб’єктивних і об’єктивних характеристик. Види 
правопорушень. Поняття і ознаки злочину. Поняття і види вини, їх 
характеристика. Соціальні причини правопорушень. Шляхи і засоби 
попередження правопорушень. Об’єктивно протиправне діяння. Зло
вживання правом.

Література [1–14; 31; 51; 52; 54; 59]

Тема 20. Правосвідомість і правова культура

Психологічні аспекти розуміння сутності та 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 та поведінкові компонен
ти. Правова психологія та ідеологія. Функції правосвідомості: пізна
вальна, оцінна і регулятивна, їх практична реалізація. Класифікація 
правосвідомості за суб’єктами (індивідуальна і колективна), рівнем 
відображення правової дійсності (повсякденна, професійна і теоре
тична). Взаємодія права і правосвідомості. Роль правосвідомості у 
правотворчому і правореалізаційному процесах.

Поняття, основні характеристики і функції правової культури. 
Структура правової культури суспільства та окремої особистості. 
Рівень розвитку правової культури суспільства. Поняття, джерела і 
форми вираження правового нігілізму. Поняття, причини і наслідки 
правового ідеалізму. Правове виховання як основний засіб цілеспря
мованого формування правової культури особистості: поняття, фор
ми і методи здійснення.

Література [4–16; 36; 73]

Тема 21. Правовий статус особи

Співвідношення інтересів суспільства, держави й особистості. Права 
людини як критерій цивілізованості держави і суспільства. Співвідно
шення понять “людина”, “особистість”, “громадянин”. Поняття прав лю
дини, їх еволюція. Правовий статус особи як категорія, за якою можна 
системно розглядати права, свободи й обов’язки людини і громадянина. 
Види правових статусів. Права людини як основний елемент правового 
статусу, їх класифікація (права людини і громадянина; “покоління” прав 
людини; класифікація прав за об’єктами). Права людини і громадянина: 
природний і позитивний аспекти. Поняття і сутність обов’язків, співвід
ношення прав і обов’язків у структурі правового статусу особи.

Література [1–3; 8–10; 12–14; 16; 19; 22; 24; 40; 66]

Тема 22. Правові системи сучасності. Правова система 
України

Поняття, зміст і структура правової системи. Розмежування тер
мінів “система права” і “правова система”. Типологія правових сис
тем. Порівняльне правознавство як напрям юридичної науки і метод 
дослідження. Виникнення та основні школи порівняльного право
знавства. Романогерманська правова система та її основні характе
ристики: система, форми (джерела) права, юридична практика, пра
вова ідеологія. Структура і джерела англосаксонської правової систе
ми. Загальна характеристика мусульманського і традиційного права.

Історичні та соціальнокультурні витоки правової системи Украї
ни. Особливості правової системи України. Форми (джерела) права в 
Україні. Становлення і розвиток правової системи України. Основні 
напрями вдосконалення організації і функціонування правової сис
теми України. Місце і роль української держави у правовій системі. 
Основні принципи держави Україна та їх конституційне закріплен
ня. Завдання розвитку держави і права України на сучасному етапі.

Література [5; 8–10; 12–14; 30; 63; 69]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет політологічної теорії держави.
 2. Політологічна теорія держави в системі суспільних наук.
 3. Роль і місце політологічної теорії держави в системі політичних 

наук.
 4. Зв’язок політологічної теорії держави із суспільною практикою.
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 5. Поняття і види функцій політологічної теорії держави.
 6. Політологічна теорія держави як навчальна дисципліна, її мета і 

завдання.
 7. Поняття методології політологічної теорії держави.
 8. Взаємозв’язок предмета і методу політологічної теорії держави.
 9. Структура методології теорії держави і права.
 10. Методологічні принципи політологічної теорії держави.
 11. Логічні прийоми в методології політологічної теорії держави.
 12. Методи політичного пізнання та їх класифікація.
 13. Необхідність методологічної підготовки спеціалістів юридич

ного профілю.
 14. Поняття суспільства, необхідність його організації.
 15. Суспільство: структура, соціальні та політичні інститути, соціальне 

регулювання.
 16. Взаємозумовленість соціальної організації, влади і соціального 

регулювання.
 17. Суспільство і влада.
 18. Поняття й ознаки державної влади.
 19. Політична система суспільства та її структура. Місце держави в 

політичній системі.
 20. Співвідношення суспільства, держави і права.
 21. Поняття, суть і структура громадянського суспільства.
 22. Необхідність дослідження проблем походження держави і права.
 23. Загальна характеристика існуючих теорій виникнення держави і 

права.
 24. Причини різноманітності концепцій виникнення держави.
 25. Теологічна теорія виникнення держави.
 26. Патріархальна теорія виникнення держави.
 27. Договірна теорія виникнення держави.
 28. Характеристика первісного суспільства.
 29. Причини та умови виникнення держави і права.
 30. Східний (азіатський) шлях виникнення держави.
 31. Західний шлях виникнення держави.
 32. Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності 

держави.
 33. Поняття держави і ознаки, що відрізняють її від родової об щи

ни.
 34. Поняття держави і ознаки, що відрізняють її від інших суспіль

нополітичних інститутів.

 35. Методи здійснення державної влади.
 36. Поняття функцій держави та їх суспільноісторична зумовленість.
 37. Класифікація функцій держави.
 38. Основні внутрішні функції держави.
 39. Основні зовнішні функції держави.
 40. Форми і методи здійснення функцій держави.
 41. Поняття і основні критерії типології держав. 
 42. Формаційний підхід до типології держав. 
 43. Історичні типи держави.
 44. Цивілізаційний підхід до типології держав. Поняття форми 

держави.
 45. Форма правління: поняття, сутність, зміст і види.
 46. Форма державного устрою, її сутність і види.
 47. Державнополітичний режим та його види.
 48. Поняття і призначення механізму держави.
 49. Структура державного апарату.
 50. Поняття і ознаки державних органів, їх система і кла си фікація. 
 51. Основні принципи організації і здійснення державної влади. 
 52. Державна служба.
 53. Класифікація сучасних концепцій держави.
 54. Теорія правової держави.
 55. Основні принципи і характеристики правової держави.
 56. Поняття соціальної держави.
 57. Причини, умови та закономірності виникнення права. 
 58. Поняття праворозуміння.
 59. Теорія юридичного позитивізму.
 60. Нормативістська теорія права.
 61. Соціологічна теорія права.
 62. Психологічна теорія права.
 63. Теорія природного прав.
 64. Інтегративний підхід до розуміння права.
 65. Історичні типи права.
 66. Поняття права та його сутнісні характеристики.
 67. Право в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.
 68. Позитивне і природне право, їх співвідношення.
 69. Співвідношення права і закону.
 70. Поняття принципів права, їх класифікація.
 71. Загальносоціальні принципи права.
 72. Спеціальноюридичні принципи права.
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 73. Поняття функцій права, їх система і класифікація.
 74. Поняття правового регулювання.
 75. Предмет і методи правового регулювання.
 76. Способи і типи правового регулювання.
 78. Засоби правового регулювання.
 79. Стимули і обмеження у праві.
 80. Поняття і характеристика основних стадій правового регу лю

вання.
 81. Механізм правового регулювання, його структура.
 82. Поняття і види соціальних норм.
 83. Поняття і ознаки норми права.
 84. Місце норм права в системі соціальних норм.
 85. Ознаки правових норм, що відрізняють їх від інших соціальних 

норм.
 86. Поняття і класифікація правових норм.
 87. Поняття структури правової норми.
 88. Поняття, ознаки і види гіпотез правових норм.
 89. Поняття, зміст і види диспозицій правових норм.
 90. Поняття, види і призначення санкцій правових норм.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Значення вивчення навчального курсу політологічної теорії 
держави для підготовки висококваліфікованих юристів. 

 2. Зв’язок політологічної теорії держави із суспільною практикою. 
 3. Основні закономірності розвитку загальнотеоретичної політич

ної науки у світі та в сучасній Україні.
 4. Методологія політичної теорії і практики, їх співвідношення.
 5. Необхідність методологічної підготовки спеціалістів політич ного 

профілю.
 6. Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні.
 7. Взаємодія держави з іншими інститутами політичної системи.
 8. Основні тенденції розвитку політичної системи України в 

сучасних умовах.
 9. Соціонормативна культура первісного ладу: основні проблеми 

дослідження.
 10. Соціальноекономічні передумови виникнення держави. 
 11. Співвідношення держави і права: методологічні підходи до 

проблеми.

 12. Методи здійснення державної влади. 
 13. Легітимність і легальність державної влади. 
 14. Конкретноісторична зумовленість функцій держави. 
 15. Характеристика сучасної держави перехідного типу. 
 16. Розподіл влади як провідна характеристика республіканської форми 

правління.
 17. Особливості форми Української держави. 
 18. Роль механізму держави у здійсненні її функцій і завдань. 
 19. Основні принципи організації і здійснення державної влади. 
 20. Органи держави і місцевого самоврядування, їх співвідношення.
 21. Еволюція вчення про правову державу.
 22. Проблеми розвитку соціальноправової держави в сучасній 

Україні.
 23. Регулювання суспільних відносин у період первіснообщинного ладу.
 24. Історичний процес формування позитивного права. 
 25. Теоретичні проблеми співвідношення права і закону. 
 26. Правовий вплив і правове регулювання, їх співвідношення. 
 27. Роль стимулів і обмежень у праві.
 28. Проблеми ефективності права і правового регулювання.
 29. Норми права та соціальні норми, їх співвідношення і взаємодія.
 30. Основні особливості джерел права сучасних правових систем.
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