
Тематика курсових робіт,  

що виконуються на кафедрі теорії та філософії права у 2016/ 2017 н. р. 

1 курс, заочне навчання 

 

1. Права людини: поняття, види. Юридичні гарантії їх забезпечення. 

2. Права нації: поняття, види. Юридичні гарантії їх забезпечення. 

3. Впровадження (імплементація) міжнародно-правових принципів та норм щодо 

прав людини у сучасну юридичну практику України (поняття, стадії, засоби, сучасний 

стан). 

4. Правова держава: поняття, ознаки. Конституційні засади формування правової 

держави в Україні. 

5. Сучасна демократична держава: поняття, сутність, види. 

6. Поняття і види функцій держави. Функції української держави в сучасних 

умовах. 

7. Форма держави: поняття, елементи, види. Проблеми удосконалення форми 

Української держави. 

8. Поняття та види органів держави. Державні органи в сучасній Україні. 

9. Державний службовець: поняття, види. Проблеми правового статусу 

державного службовця в Україні. 

10. Політична система суспільства: поняття, елементи, різновиди. Політична 

система сучасної України. 

11. Держава у політичній системі суспільства України. ЇЇ взаємозв'язок з іншими 

суб'єктами політичної системи. 

12. Механізм та апарат держави. Конституційні засади організації та 

функціонування апарату української держави. 

13. Правовий статус особи: поняття, склад, види. Конституційні засади розвитку 

правового статусу особи в Україні. 

14. Поняття, ознаки та значимість державного суверенітету. 

15. Об'єктивне юридичне право: поняття, сутність, функції. 

16. Правова свідомість: поняття, склад. Її взаємодія з правом. 

17. Основні принципи об'єктивного юридичного права (поняття, види, значення). 

18. Поняття правової культури особи: поняття, склад та значення. Засоби 

формування правової культури особи в Україні. 

19. Юридичний акт: поняття, ознаки, види. 

20. Правотворчість: поняття, ознаки, види, стадії. Конституційні засади 

законотворення в Україні. 

21. Зовнішні форми (джерела) права: поняття, види. Різновиди у сучасній правовій 

системі України. 

22. Нормативно-правовий акт - основна форма права в Україні: поняття, 

властивості, види. 

23. Закон: поняття, ознаки, види та заходи по підвищенню його ролі. Конституція 

(Основний Закон) України. 

24. Підзаконні нормативні акти України: поняття, види, значення. 

25. Дія нормативно-правових актів в України у часі, просторі та за колом осіб. 

26. Правова система суспільства: поняття, ознаки, елементи.  



27. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, співвідношення із поняттям 

соціальна, правова держава. 

28. Сучасна недемократична держава: поняття, ознаки, види. 

29. Система права: поняття, основні риси, елементи. Критерії утворення галузей 

права. 

30. Система законодавства: поняття елементи та співвідношення з системою права. 

31. Систематизація законодавства: поняття, способи, види. Стан в Україні. 

32. Правотворча (законодавча) техніка: поняття, склад та значення для 

удосконалення законодавства України. 

33. Норма права: поняття, ознаки, структура, види. 

34. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права. 

35. Правомірна поведінка та реалізація правових норм (поняття, види, форми). 

36. Застосування правових норм: поняття, ознаки, стадії. Основні вимоги 

правильного застосування права. 

37. Тлумачення правових норм: поняття, способи, види. 

38. Правові відносини: поняття, ознаки, елементи, види. 

39. Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види. 

40. Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного права в 

Україні. 

41. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, стадії, функції, види. 

42. Правове регулювання суспільних відносин: поняття, стадії, типи. сфера та 

межі. 

43. Механізм правового регулювання: поняття, елементи. 

44. Прогалини у законодавстві та способи їх подолання. 

45. Основні сучасні концепції права. 

46. Основні сучасні концепції держави. 

47. Соціальна норма: поняття, ознаки, види. Співвідношення юридичних та інших 

соціальних норм. 

48. Конкуренція нормативно-правових приписів у системі джерел права. 

49. Інтерпретаційно-правовий акт: поняття, властивості, види. 

50. Акти застосування норм права: поняття, ознаки, види. 

51. Суб'єктивне юридичне право та юридичний обов'язок (поняття, склад, види, 

значення). 

52. Суб'єкти та об'єкти правовідносин: поняття, ознаки, види, значення. 

53. Юридичний механізм забезпечення прав людини. 

54. Юридичні колізії: поняття, види  та способи їх попередження та подолання. 

55. Правовий (судовий) прецедент: поняття, ознаки. 

56. Юридичні факти: поняття, види, значення. 

57. Нормативно-правовий договір: поняття, ознаки, види. 

58. Уповноважений Верховної Ради з прав людини: загальнотеоретична 

характеристика. 

59. Акти Конституційного Суду України як форма (джерело права). 

60. Права людини: загальнотеоретична характеристика. 

61. Межі прав людини за Конституцією України. 

62. Межі прав людини: міжнародний та національний аспект. 



63. Класифікація прав людини: загальнотеоретична характеристика. 

64. Міжнародно-правові гарантії прав людини. 

65. Європейський Суд з прав людини як гарант прав людини. 

66. ООН як гарант прав людини. 

67. Система Європейських гарантій прав людини: загальнотеоретична 

характеристика. 

68. Міжнародний договір як джерело права. 

69. Впровадження міжнародних норм з прав людини у національний 

правопорядок. 

70. Стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика. 

71. Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика. 

72. Право людини на життя: загальнотеоретична характеристика. 

73. Право на евтаназію: загальнотеоретична характеристика. 

74. Право людини на свободу світогляду та віросповідання: загальнотеоретична 

характеристика. 

75. Економічні, соціальні та культурні права: загальнотеоретична характеристика. 

76. Право людини на свободу пересування: загальнотеоретична характеристика. 

77. Поняття, стадії, механізм імплементації міжнародних норм з питань прав 

людини. 

78. Універсалізація як закономірна тенденція розвитку інституту прав людини. 

79. Плюралізація як закономірна тенденція розвитку інституту прав людини. 

 

 

 

Завідувач кафедри  

теорії та філософії права     проф. Косович В. М. 

 


