
 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра заочної форми навчання  

 за кошти фізичних або юридичних осіб 

за спеціальністю 081 «Право» 

1 – КА, 2-К курсів  

 

1. Акти застосування норм права. 

2. Акти тлумачення норм права. 

3. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві. 

4. Гарантії прав і основоположних свобод людини та громадянина. 

5. Держава та місцеве самоврядування. 

6. Держава та політична система суспільства. 

7. Дія нормативно-правових актів в часі, в просторі та за колом осіб. 

8. Загальна характеристика теорій виникнення держави і права. 

9. Законність: поняття, принципи та система гарантій. 

10. Законотворчий процес: поняття та стадії. 

11. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. 

12. Колізії норм права та механізм їх подолання. 

13. Матеріальне і процесуальне право. 

14. Механізм держави України. 

15. Механізм правового регулювання та його елементи. 

16. Норма права в системі соціальних норм. 

17. Нормативно-правові акти та їх систематизація. 

18. Норми права та їхня структура. 

19. Основні правові сім’ї сучасності. 

20. Поняття правовідносин та їх види. 

21. Поняття та види державних органів. 

22. Поняття та види монархій. 

23. Поняття та види федерацій. 

24. Поняття та види функцій права. 

25. Поняття та стадії юридичного процесу. 

26. Поняття та сутність об’єктивного права. 

27. Поняття та сутність правових засобів. 

28. Поняття, структура та види правосвідомості. 

29. Правова держава і громадянське суспільство. 

30. Правова культура та правове виховання. 

31. Правова поведінка: поняття та види. 

32. Правова політика держави. 

33. Правова система України: поняття та характеристика її елементів. 

34. Правовий статус особи в Україні. 

35. Правомірна поведінка: поняття, структура, види. 

36. Правопорушення: поняття, склад, види. 

37. Правопорядок як мета та результат правового регулювання 

суспільних відносин. 



38. Праворозуміння та його значення для юридичної практики. 

39. Правотворчість: поняття, принципи та види. 

40. Правоутворення та форми (джерела) права. 

41. Предмет і методологія теорії держави та права. 

42. Приватне та публічне право. 

43. Принципи права. 

44. Прогалини в законодавстві та способи їх подолання. 

45. Реалізація норм права та їх форми. 

46. Республіка як форма державного правління. 

47. Система права та її основні елементи. 

48. Система права та система законодавства. 

49. Система юридичних наук і місце в ній теорії держави та права. 

50. Сутність і соціальне призначення держави. 

51. Тлумачення норм права. 

52. Форма держави та її складові. 

53. Форми та методи здійснення функцій держави. 

54. Функції держави. 

55. Характеристика основних сучасних концепцій держави. 

56. Характеристика основних сучасних концепцій права. 

57. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види, функції. 

58. Юридична практика: поняття, структура та види. 

59. Юридична техніка: поняття та види. 

60. Юридичні факти: плюралізм наукових підходів. 

 



 


