
ПЕРЕЛІК 

тем рефератів 

за напрямом підготовки 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та 

правових учень 

 

1. Організація влади в первісному суспільстві, форми її здійснення. 

2. Механізм забезпечення норм первісного суспільства. 

3. Особливості виникнення держави у східних слов'ян.  

4. Особливості закономірностей виникнення держави у країнах 

Стародавнього Сходу.  

5. Особливості виникнення держави у країнах античного світу.  

6. Виникнення ранньофеодальних держав у Європі (франки, 

англосаксонські держави). 

7. Характеристика теорій походження держави. 

8. Державна влада як особливий різновид соціальної влади. 

9. Співвідношення держави і права. 

10. Держава, право, власність. 

11. Громадянське суспільство – історія та сучасність. 

12. Демократична держава та громадянське суспільство. 

13. Умови формування громадянського суспільства в Україні. 

14. Основні та додаткові ознаки держави. 

15. Співвідношення суверенітету держави з суверенітетом нації та 

народу. 

16. Державна влада: поняття та ознаки. 

17. Класовий та загальносоціальний аспекти сутності держави. 

18. Особливості форми держави України. 

19. Монархія як форма державного правління. 

20. Різновиди республік: історія та сучасність. 

21. Україна як проста(унітарна держава). 

22. Федеративна форма державного устрою: особливості в різних 

країнах. 

23. Демократичний режим: поняття та види. 

24. Тоталітаризм як крайня ступінь антидемократичного режиму. 

25. Механізм держави: поняття та структура. 

26. Принципи діяльності державного апарату. 

27. Сучасна класифікація державних органів. 

28. Історичний розвиток демократичної ідеї. 

29. Основні інститути демократії в Україні: законодавче закріплення 

і практика реалізації. 

30. Вибори і референдуми як інститути прямої демократії. 

31. Представницька демократія: основні сучасні моделі. 

32. Розвиток політико-правової думки з проблеми прав людини і 

громадянина. 



33. Співвідношення міжнародно-правових норм і національного 

законодавства в сфері захисту прав людини. 

34. Механізм реалізації прав людини в Україні. 

35. Механізм захисту прав людини у ЄС. 

36. Система нормативного регулювання суспільних відносин. 

37. Співвідношення соціальних та правових норм в регулюванні 

суспільних відносин. 

38. Роль права у розвитку та зміцненню моралі суспільства. 

39. Протиріччя між правом і мораллю і шляхи їх подолання. 

40. Праворозуміння: різні підходи. 

41. Статика і динаміка права. 

42. Нормативність права. 

43. Марксистська теорія права. 

44. Соціологічна теорія права. 

45. Природно-правова доктрина. 

46. Психологічна теорія права. 

47. Нормативістська теорія права. 

48. Історична школа права. 

49. Реалістична школа права. 

50. Справедливість як принцип права. 

51. Гуманізм як принцип права. 

52. Право як міра свободи. 

53. Проблеми принципів права. 

54. Сутність та історичні типи права. 

55. Юридичний прецедент як форма права. 

56. Нормативний договір як форма права. 

57. Правовий звичай. 

58. Закон та відомчі нормативно-правові акти. 

59. Особливості нормативно-правових актів, які видаються органами 

внутрішніх справ. 

60. Законодавство України: поняття, проблеми становлення. 

61. Юридична техніка і мова законодавства. 

62. Консолідація як форма систематизації законодавства. 

63. Спеціалізація і уніфікація українського законодавства. 

64. Проблеми вдосконалення правотворчої діяльності в Україні. 

65. Проблеми кодифікації законодавства. 

66. Приватне і публічне право: дискусійні питання їх розмежування. 

67. Система українського права і міжнародне право. 

68. Система нормативних актів в Україні. 

69. Галузі українського права: проблеми розвитку. 

70. Дискусійні питання юридичних фактів і фактичних складів. 

71. Юридичні особи як суб'єкти права. 

72. Юридичний склад правовідносин. 

73. Юридичні норми і правовідносини. 

74. Види об'єктів правовідносин. 



75. Органи внутрішніх справ як суб'єкти правовідносин. 

76. Основні вимоги правильного застосування права. 

77. Юридична кваліфікація. 

78. Проблеми прогалин у праві і шляхів їх усунення і подолання. 

79. Суб'єкти застосування норм права. 

80. Особливості реалізації норм права в діяльності органів 

внутрішніх справ. 

81. Конфуціансько-легістська концепція держави та права: розвиток 

протягом століть. 

82. Політико-правове вчення представників школи Піфагора. 

83. Ідеї Геракліта, Демокріта та Сократа про державу та право. 

84. Вчення софістів про державу та право. 

85. Грецькі та римські стоїки про державу та право. 

86. Внесок античних та середньовічних знавців римського права в 

розвиток державно-правничої думки. 

87. Політико-правові концепції середньовічних юристів. 

88. Державно-правове вчення Аврелія Августина. 

89. Теологічна концепція Томи Аквінського 

90. Порівняння політико-правових поглядів Кирила Туровського i 

Данила Заточника. 

91. Державно-правова концепція М. Падуанського. 

92. «Повість минулих літ», «Повчання» В. Мономаха та «Слово о 

полку Ігоревім» – визначні державно-правові пам’ятки доби Київської Pyci. 

93. Мусульманська політико-правова думка в Середні віки. 

94. Політико-правове вчення Н. Макіавеллі й подальші втілення ідеї 

сильного володаря. 

95. Історико-правова характеристика розвитку ідеологічних 

буржуазних концепцій періоду перших буржуазних революцій у Нідерландах 

і Англії. 

96. Політичні напрями та партії періоду англійської буржуазної 

революції (пресвітеріани, індепенденти, левеллери та діггери). 

97. Просвітництво – як політико-правове явище. 

98. Політико-правові ідеї Вольтера. 

99. Політико-правове вчення Ш. Монтеск’є. 

100. Політико-правове вчення Ж.-Ж. Руссо й Дідро (характеристика та 

співставлення поглядів). 

101. Політико-правові ідеї та погляди республіканських демократів (Б. 

Франкліна, Т. Пейна Т. Джеферсона: характеристика та зіставлення 

поглядів). 

102. Політико-правові ідеї Дж. Калхуна та В. Вільсона на державу та 

право. 

103. Політико-правові вчення періоду Просвітництва в Німеччині. 

104. Політико-правові вчення періоду Просвітництва в Італії. 

105. Політико-правові ідеї якобінців. 

 


