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ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО
КУРСУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

У статті запропоновано дискусію з приводу зміни змісту на-
вчального курсу «Проблеми теорії держави і права», який, по-
суті, повторяє свою материнську науку – теорію держави і
права. Випускникам вищих юридичних закладів – магістрам, за-
втрашнім юристам-практикам, навряд чи доцільно в третій
раз вивчати загально-правові або загально-філософські, вічно-
дискусійні концепції про державу і право. У межах проблемного
навчального курсу, опираючись на праксеологічні засади теорії
держави і права, слід сформувати ефективну пізнавально-
перетворюючу методологію курсу, спрямовану на виявлення,
розв’язання і попередження сучасних проблем розвитку і функ-
ціонування держави та права.

При цьому висунуто ідею, що поглиблене проникнення в
предметну сферу проблем розвитку та функціонування держа-
ви і права, дасть поштовх щодо напрацювання підходів до
розв’язання проблем розвитку держави та права, стане прак-
сеологічною основою формування методології проблемного
спецкурсу і підґрунтям розвитку методології науки теорія дер-
жави і права.

Ключові слова: предмет спецкурсу актуальні проблеми теорії
держави і права, праксеологія, досягнення людства у теоретичній
та практичній діяльності, проблеми розвитку держави і права,
взаємозалежність предмету та методології науки

The article prompted a discussion about the changes in the
content of the training course «Problems of theory of law,» which, in
essence, repeats his mother science - the theory of law. Graduates of
law schools – masters, tomorrow practitioners hardly advisable for the
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third time to study general or general legal and philosophical, always-
controversial concept of the state and law. Within the course
problematic, based on principles of praxeological theory of law,
should form an effective cognitive-transforming methodology course
aimed at identifying, solving and preventing problems of modern
development and functioning of the state and law.

It put forward the idea that the depth of penetration into the
substantive scope of the problems of development and functioning of
law, will give an impetus for developments approaches to tackling the
problems of state and law, will form the core of the praxeological
problem methodology courses and foundation of the methodology of
science theory of law .

Keywords: the subject of special course actual problems of theory
of law, praxeology, human achievements in theoretical and practical
activities, problems of state and law, the interdependence of subject
and methodology of science.

Навчальний курс «Актуальні проблеми теорії держави і пра-
ва» слід формувати як спеціальний навчальний курс, похідний
від його материнської науки «Теорії держави і права». Од-
нак,поряд із фундаментальним загально-правовим академічно-
усталеним матеріалом,теорія держави іправа містить значний ма-
сив загально-філософських, часто взаємовиключних, дискусійних
поглядів та концепцій на державу і право. Із значною частиною
цих матеріалів студенти знайомляться ще у старших класах зага-
льноосвітніх шкіл у межах навчальної дисципліни правознавство,
і більш детально вивчають ці проблеми в межах теорії держави і
права на першому курсі юридичних Вузів. Виходячи з відзначе-
ного, а також враховуючи що проблемний навчальний курс бу-
дуть вивчати не школярі і не студенти першокурсники, а випуск-
ники вищих юридичних закладів – магістри, завтрашні фахівці-
юристи, спеціальний навчальний курс «Актуальні проблеми тео-
рії держави і права» не повинен повторно, вже у котрий раз в
межах загальнообов’язкової навчальної програми, вивчати
загально-правові або загально-філософські, часто взаємовиключ-
ні, вічно-дискусійні ідеологічні, заполітизовані погляди та кон-
цепції про державу і право. Даний спеціальний навчальний курс
слід формувати, опираючись на праксеологічні, пізнавально-
перетворюючі засади теорії держави і права, за допомогою яких
можливо сформувати ефективну пізнавально-перетворюючу
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методологію спеціального навчального курсу, спрямовану на
виявлення, розв’язання і попередження сучасних проблем розви-
тку і функціонування держави та права.

1. Перед визначенням змісту і конкретизацією завдань, прин-
ципів, функцій та методологічних засад формування навчального
курсу «Актуальні проблеми теорії держави і права» нам слід
здійснити хоча б вибірковий аналіз праксеологічних досягнень в
теорії та практиці формування вже існуючих навчальних кур-
сів, які носять назву «Проблеми теорії держави і права», підгото-
влені вченими різних Вузів [2–6]. Це слід зробити, як для уник-
нення недоліків, так й для найбільш повного використання
праксеологічних досягнень в області теорії, методології і практи-
ки державотворення, правотворення та правозастосування при
формуванні спецкурсу «Актуальні проблеми теорії держави і
права».

Відомо, що термін «праксеологія», походить від грецького
praxis – діяльність + logos – наука, яким позначають галузь на-
укового знання про правильну (ефективну, раціональну) людську
діяльність [1, с. 548], іншими словами праксеологія це наука про
досягнення людства в теоретичній та практичній діяльності.

2. Для порівняльного аналізу виберемо доступні нам два
опубліковані навчальні курси «Проблеми теорії держави і пра-
ва» авторами яких являються український вчений М.В. Кравчук
[2] та російський вчений М.Н. Марченко, [3], а також зміст на-
вчальних програм спецкурсів лекцій, підготовлених авторськими
колективами національного економічного університету імені
В.Гетьмана (далі ДВНЗ КНЕУ) та Ужгородського національного
університету (далі УЖНУ) [4–5].

2.1. Зокрема, курс лекцій «Проблеми теорії держави і права»
підготовлений М.В. Кравчуком розглядає поняття, предмет,
структуру теорії держави, її місце серед інших юридичних наук,
багатоманітність підходів у визначенні держави, Поняття держа-
ви та її основні ознаки, сутність теорій виникнення держави,
причини багатоманітності концепцій, сучасні теорії виникнення
держави, типологія, форми держави, перехідні типи держав,
принципи поділу влад, поняття, зміст, сутність права, класифіка-
ція правових систем, світські та релігійні правові системи, дже-
рела права, соціалістичні та постсоціалістичні правові системи,
норми права, їх поняття, структура та види, поняття, виникнення,
зміна та припинення правовідносин, правотворення та законода-
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вча техніка, реалізація і тлумачення правових норм, правопору-
шення та юридична відповідальність, цінність і значимість права,
концепції розуміння права і так далі. [2, с. с. 10–13].

2.2. Курс лекцій «Проблеми теорії держави і права», підготов-
лений російським вченим М.Н. Марченко розглядає питання
предмета, об’єкта і метода теорії держави і права, взаємодії цієї
науки з іншими дисциплінами, концепції виникнення держави і
права, поняття, ознаки, типологія, форми держави, перехідні ти-
пи держав, принципи поділу влад, поняття, зміст, сутність права,
класифікація правових систем, світські та релігійні правові сис-
теми, джерела права, соціалістичні та постсоціалістичні правові
системи, норми права, їх поняття, структура та види, поняття,
виникнення, зміна та припинення правовідносин, правотворення
та законодавча техніка, реалізація і тлумачення правових норм,
правопорушення та юридична відповідальність, проблеми порів-
няльного дослідження. [3, с. с. 753–756].

2.3. У навчальній програмі курсу лекцій, що читається у
ДВНЗ КНЕУ розглядаються: функції теорії держави і права в
умовах трансформації юридичної науки. Особливості предмету
теорії держави і права. Значення методології теорії держави і
права для пізнання державно-правових явищ. Зв’язок предмету
та методів науки. Місце теорії держави і права в системі суспі-
льних та юридичних наук. Проблеми визначення поняття дер-
жави. Сутність та форма держави. Сутність та соціальне при-
значення держави. Типологія держав. Теорія «трьох елементів
держави». Методологічні проблеми вивчення форм держави.
Сучасні тенденції еволюції форм держави. Проблеми державно-
го правління та устрою. Народовладдя та його форми у сучасній
державі. Особливості трансформації механізму держави та її
функцій. Значення теорії поділу влади, її втілення в державо-
творчу практику в Україні. Принципи демократизму, верховенс-
тва права, законності, гласності та гуманізму. Громадянське су-
спільство, демократична, соціальна, правова держава. Форму-
вання громадянського суспільства в країнах Західної Європи та
США. Поняття та характеристика правової держави. Співвід-
ношення аспектів правової і соціальної державності. Ретроспек-
тива законодавчого втілення ідеї соціальної держави та держави
загального благоденства в Західних країнах та США. Сучасні
підходи до з’ясування сутності права. Основні концепції право-
розуміння. Теорія природного права, юридичний позитивізм,
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юридичний лібертаризм у зарубіжній та вітчизняній правовій
думці. Право як свобода. Право як рівність. Право як справед-
ливість. Право і економіка. Право і політика. Право та ідеологія.
Право і культура. Право в системі соціального регулювання.
Система основних ознак права. Тенденції системи розвитку віт-
чизняного права. Право та права людини у нормативній системі
суспільства. Формування та розвиток юридичних джерел права
в Україні та системні зв’язки між ними. Правотворчий процес в
Україні. Співвідношення системи права та системи законодав-
ства. Правовий вплив на суспільні відносини. Відмінність пра-
вового впливу від правового регулювання. Правова поведінка
особи та її наслідки. Принципи юридичної відповідальності в
системі принципів права. Функції юридичної відповідальності
та форми їх реалізації у вітчизняному законодавстві. Правовий
нігілізм: причини та шляхи подолання в умовах сучасного
українського суспільства. Дія права та форми його реалізації.
Прогалини в праві та шляхи їх подолання. Тлумачення норм
права та індивідуальне правове регулювання. Функції інтерпре-
таційної практики. Інтерпретаційні акти та їх відмінність від
нормативно-правових та правозастосовних актів. Ефективність
актів офіційного тлумачення норм права. Правові системи су-
часності. Юридична компаративістика як наука: її завдання та
значення. Причини різноманіття правових систем сучасності.
Тенденції романо-германської, англо-американської, релігійної
правової системи. Реформування правової системи як засіб під-
вищення її ефективності. Правова інтеграція України до Євро-
пейського Союзу. [4].

2.4. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми те-
орії держави і права» УЖНУ [5] розглядає: основні етапи ста-
новлення юриспруденції в Європі. Формування української
правової науки; місце «проблем теорії держави і права» серед
інших навчальних дисциплін; предмет і методологія науки;
значення навчальної дисципліни для магістрів і спеціалістів;
основні проблеми оформлення теорії держави і права як науки
на українських землях XIX – початку XX століття; розвиток
науки ТДП в радянський період; сучасна держава: міжнародно-
правове окреслення і правова доктрина; вплив глобалізації на
розвиток сучасної держави; зміни функцій держави під впли-
вом глобальних проблем; нове розуміння суверенітету держа-
ви; конституційне закріплення форми української держави:
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прояв установчої влади українського народу; проблеми рефор-
мування форми державного правління; основні напрями рефо-
рмування територіального устрою України; радянська традиція
праворозуміння: від вузько-нормативного до розширеного по-
няття «наукової парадигми»; роль правових норм у правопо-
рядку. Ознаки норми права: нове розуміння; множинність
суб’єктів нормо-творення; модель правової норми; види пра-
вових норм; поняття відправних правових установлень, їх
ознаки та роль у правовій системі; поняття принципів права;
види принципів права: загальні, галузеві та міжгалузеві; меха-
нізм дії принципів права; поняття судової практики; особливо-
сті судового рішення; поняття судового прецеденту; судова
практика Європейського суду з прав людини як джерело права
в Україні; поняття правової позиції Конституційного Суду
України; виникнення ідеї правової держави і сучасне її розу-
міння; поняття правової держави (верховенства права); прин-
ципи правової держави та основні її характеристики; поняття,
цілі і функції соціальної держави; типи соціальної держави;
поняття «кризи соціальної держави»; національний правопоря-
док: поняття, ознаки, співвідношення з поняттями «правова
система» і «законність»; поняття міжнародного правопорядку;
дослідження сутності Європейського Союзу, процедура при-
йняття до ЄС, загальновизнані норми і принципи міжнародно-
го права. ратифікація міжнародних договорів; інтернет-простір
як предмет правового регулювання; інформаційне суспільство;
доступ до Інтернету і права людини; інтернет технології в
державно-правових механізмах.

2.5. Порівняльний аналіз наведених навчальних курсів
«Проблеми теорії держави і права» свідчить, що навчальний по-
сібник М.В.Кравченко і підручник М.Н. Марченко за структурою
розглядуваних питань та визначених ними завдань, в основному,
повторяють навчальний курс своєї материнської науки – «Теорії
держави і права». [2–5].

Навчальні програми неопублікованих курсів лекцій менше
повторяють теорію держави і права, а саме не розглядають
концепції виникнення держави і права, включають дещо різне
коло, а в основному, різну порядковість і широту розгляду про-
блем. Разом з тим, не важко замітити, що біля 80 відсотків навча-
льного матеріалу повторяється з теорії держави і права. Випуск-
ники Вузу ці матеріали в тій чи іншій мірі вже вивчали у
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правознавстві до вступу в університет та в теорії держави і права
на першому році навчання в університеті. В той же час, проблеми
сучасного розвитку держави і права, як раніше розглядаються на
рівні загально-філософських, загальнотеоретичних, загальнопо-
літичних, інколи кон’юнктурно-ідеологічних декларацій-
визначень понять соціальна, перехідна, правова держава і т. ін.
без проведення проблемного аналізу реальних результатів ре-
форм.

2.5.1. Загальнотеоретичний та ідеологічно-виховний підхід до
вивчення державно-правових категорій, понять, загальнополітич-
ного зрізу проблем був припустимим при вивченні теорії держави
і права на першому курсі навчання. Вивчаючи спецкурс «Пробле-
ми теорії держави і права» на випускному курсі навчання, необ-
хідно навчитись визначати, аналізувати і розв’язувати конкрет-
ні проблеми розвитку і функціонування держави і права.

Тобто, студентам випускникам повинні вміти визначити пози-
тивні чи негативні результати проведених реформ, що допоможе
визначати їх причинно-наслідкову спрямованість, перспективи
та, як зараз модно говорити, «дорожню карту» переходу від
так званої тоталітарної до «правової», «соціально-правової»,
«право-супроводжуючої» чи іншої ідеальної держави. При нега-
тивних руйнівних результатах перетворень стане зрозуміло, що
визначені державно-правові категорії це лише декларації, які за-
лишились гаслами та кон’юнктурно-політичним прикриттям
руйнівних процесів при реформуванні соціального устрою дер-
жави, реформуванні форм власності, привласнення галузей еко-
номіки, заводів, фабрик параходів з метою їх розрізки на метало-
брухт, продукування інших джерел відтворення причин руйнації
продуктивних сил суспільства, зростання безробіття, всепрони-
каючої корупції, злочинності, інших проблем розвитку та про-
блем неефективного функціонування сучасної держави та
права. Проблеми немаловажні в плані розвитку держави і права.
І можливо студент, завтрашній фахівець сфери державного
управління отримавши знання реальних проблем теорії і практи-
ки державотворення правотворення і правозастосування, і мож-
ливих шляхів розв’язання цих проблем, захистить вітчизняне лі-
такобудування, ракетобудування, кораблебудування, залишки
інших підприємств виробничого, реального сектору економіки,
не дасть порізати їх на металобрухт, дасть їм нове життя, а лю-
дям надію.
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2.5.2. Щодо розгляду другого аспекту навчальних програм
спецкурсу «Проблеми теорії держави і права» слід відзначи-
ти, що вивчаючи поняття незалежність, суверенність, «цивіліза-
ційно-благородна» сутність ЄС, процедура прийняття до ЄС,
юристи повинні вміти аналізувати конкретні юридичні докумен-
ти, визначати переваги, прогнозувати ризики та критерії оцінки
досягнень чи втрат від прийняття тих чи інших рішень, підпи-
сання тих чи інших угод.

Неприпустимою є примітивна політична кон’юнктура та
«комплекс меншовартості», які спостерігаються при підготовці
та підписанні різноманітних міжнародних угод. Критичний ана-
ліз проектів тих чи інших документів повинен бути конкретним.
Визначивши ризики, встановивши яким чином їх слід усувати,
необхідно добиватись внесення змін у відповідні угоди їх додат-
ки, щоб не наражати державу та її громадян на негативні наслід-
ки, які може зумовити непродумане підписання тих чи інших
угод, де мають місце скриті, небезпечні закладки які несуть за-
грозу національній безпеці країни.

2.5.3. Ні у виданих посібниках М.В. Кравчука та М.Н. Марче-
нко, ні у матеріалах невиданих спецкурсів навіть на рівні по-
становочних питань не визначаються проблеми та тенденції
щодо причин і наслідків прийняття непродуманих державно-
правових рішень, проблеми підписання ризикових міжнародних
угод з питань уникнення подвійного оподаткування, в межах
яких не фіксуються умови та правові механізми повернення в
Україну коштів за операціями щодо протидії відмиванню доходів
злочинного походження, щодо порад високооплачуваних Украї-
ною міжнародних радників з питань впровадженої за їх допомо-
гою кумулятивної податкової політики, руйнівної кредитної та
монетарної політики держави.

Державно-правові рішення з відзначених та низки інших
питань руйнують виробничий сектор економіки держави, сис-
тему управління, вмотивують правовий нігілізм, підрив моралі,
відтворюють корупційні закладки, командно-кланові та інші
причини багатократного зростання держапарату, руйнації
продуктивних сил суспільства, відтворення всепроникаючої ко-
рупції, деградації цілих галузей економіки, зруйнували систему
розвитку, розміщення і використання трудових ресурсів краї-
ни, деградації системи формування та використання кадрового
потенціалу, продукування молодих військових та правоохорон-
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них пенсіонерів в результаті зміни провладних команд, руйнації
ряду галузей матеріального і процесуального права, розвалу сис-
теми кримінальної юстиції держави, багатократне зростання
злочинності, обвал розкриття злочинів з 95 до 5–7 відсотків, з
одночасним багатократним зростанням штатної чисельності
поліцейського, фіскального, суддівського та державного апарату
в цілому.

Тобто, якщо розглянути програми та тексти лекційного мате-
ріалу спеціального навчального курсу «Проблеми теорії держави
і права», то побачимо, що замість вивчення гострих проблем су-
часності та закономірностей розвитку і функціонування держави
і права, там просто повторяються схоластичні дискусії, ідеологі-
чні ствердження, відірвані від проблем розвитку держави і права,
або повторяються філософські, а ще більше ідеологічні дискусії,
які в більшій чи меншій мірі повторяють пізнавальний навчаль-
ний курс «Теорія держави і права» [2–5].

2.6. Поряд з цим, структура та зміст спецкурсу «Проблеми
теорії держави і права» шановного М. В. Кравчука проясня-
ються, коли автор завданням спецкурсу бачить у необхідності
надання допомоги тим хто готується до здачі державного іспи-
ту з теорії держави і права або вступного іспиту абітурієнтів зі
спеціальності «Правознавство» [2, с. 6].

Заперечень немає таке видання безумовно потрібне, як
для абітурієнтів, так і для студентів випускників Вузів, що
здають державний іспит з теорії держави і права. Зрозуміла та-
кож комерційно-аудиторна спрямованість цього видання. Од-
нак, якщо це посібник для здачі вступних іспитів абітурієнтів та
здачі іспиту з теорії держави і права то його слід назвати не
проблеми теорії держави і права, а консультаційний посібник
з навчального курсу правознавство чи теорії держави і пра-
ва. Абітурієнтам, як і тим хто здає державний іспит з навчаль-
ного курсу теорія держави і права виділити навчальний час для
самопідготовки і не вважати нібито ми вивчаємо сучасні про-
блеми розвитку держави і права. Щодо спецкурсу «Проблеми
теорії держави і права», то в ньому, на наше глибоке переко-
нання, слід вивчати саме проблеми розвитку держави і права.
При цьому, досліджувати необхідно сучасні проблеми держави і
права за допомогою визначення причинно-наслідкових зв’язків
та об’єктивних зумовлень їх виникнення і перманентного від-
творення зазначених а також з обов’язковою розробкою та вра-
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хуванням теоретико-методологічних і праксеологічних засад
визначення шляхів розв’язання висунутих проблем розвитку і
функціонування держави і права.

2.7. Дещо відмінні від М.В. Кравчука, але близькі завдан-
ня, до розглянутих вище, формулює автор російського курсу
лекцій «Проблеми теорії держави і права» М.Н. Марченко. «Ви-
вчення даного навчального курсу обумовлюється самою логікою
вищої юридичної освіти», – відзначає автор, – «Підготовка юрис-
та розпочинається з вивчення теорії держави і права, з процесу
пізнання державно-правової матерії, а вивчення проблем теорії
держави і права якби підводить підсумок процесу навчання
юриста [3, с. 4].

На перший погляд це, нібито, природно, оскільки в частині
методології пізнання державно-правових явищ спецкурс «Про-
блем теорії держави і права» є похідними від своєї материнської
науки «Теорії держави і права» і проблеми нібито витікають із
змісту структурних елементів предмету пізнання, які повторно й
розглядають автори спецкурсу Проблеми теорії держави і права.

Однак, якщо спецкурс проблем теорії, як і його материнська
наука теорія держави і права вивчаєті ж самі концепції, про-
блеми та закономірності виникнення держави і права, то навіть
поглиблене вивчення одних й тих самих проблем є фактично
повторенням матеріалу з вічно дискутивних теологічних, дого-
вірних, чи інші концепцій виникнення держави і права. Ці про-
блеми принципово нових знань не містять, принаймні таких, які б
навчили сучасних фахівців-правників виявляти, попереджати і
розв’язувати сучасні проблеми державотворення, правотворення
і правозастосування.

Вивчивши на першому курсі навчання дискусійні проблеми,
необхідні для формування загальних уявлень про державу і пра-
во, навіщо, під виглядом нової дисципліни, повторно вивчати на
випускному курсі ці, умовні для сучасності проблеми? Можливо,
нові знання, як для визначення, так для попередження і
розв’язання державно-правових проблем, дасть вивчення фак-
тів порушення основних принципів теорії держави і права, у
державотворенні правотворенні та правозастосуванні? Практика
показує, що в процесі проведення, так званих реформ, порушень
принципів теорії держави і права допущено багато. У зв’язку з
цим виникла величезна кількість доленосних проблем не розвит-
ку, а деградації держави і права. Оці реальні проблеми свідчать,
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як про глибоку кризу розвитку державно-правових процесів,
так й про кризу методологічного розвитку самої теорії держа-
ви і права.

Сучасному юристу, ці доленосні проблеми розвитку та фун-
кціонування держави і права, необхідно навчитись виявляти,
аналізувати, не допускати, а ті що виникли, розв’язувати. На-
працьований в процесі дослідження фактичний матеріал, крім
визначення методів, методик та засобів розв’язання зазначених
проблем, ляже у основу розвитку методологічного потенціалу
теорії держави і права і окреслить зміст державно-правових
проблем, які слід покласти в основу предмету вивчення навча-
льного спецкурсу «Актуальні проблеми теорії держави і права».
Саме в цьому полягають праксеологічні завдання даного навча-
льного курсу.

Виходячи з відзначеного, навряд чи є продуктивним розгляда-
ти навчальний курс «Проблеми теорії держави і права» як засіб
повторення навчального матеріалу з метою підготовки до всту-
пного чи випускного державного іспиту [2, с. 6], або як засіб
підведення підсумку процесу підготовки юриста [3, с. 4].

3. Основне завдання спецкурсу «Актуальні проблеми теорії
держави і права» є:

3.1. Напрацювання масиву праксеологічних знань, про сучас-
ні проблеми розвитку та функціонування держави і права,
які, поряд з виявленням, вивченням і розв’язанням проблем роз-
витку та функціонування держави і права повинні стати праксе-
ологічним підґрунтям для розвитку методології теорії держави
і права та формування методології навчального спецкурсу про-
блеми теорії держави і права;

3.2. Навчити майбутніх фахівців правників використовувати
методологічний потенціал теорії держави і права та методологію
навчального курсу «Актуальні проблеми теорії держави і права»
на визначення проблем розвитку держави і права та розробку
шляхів попередження і розв’язання зазначених проблем. У
цьому контексті, сучасний фахівець-юрист повинен:

3.2.1. Знати методологічні і праксеологічні засади виявлення
причин, ознак та наслідків виникнення й відтворення:

1.1. правових проблем розвитку і функціонування держави;
1.2. проблем розвитку правотворення;
1.3. проблем деградації правозастосування;
3.2.2. Вміти в межах своєї службової компетенції:
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2.1. усувати причини та наслідки відтворення проблем
державотворення, правотворення й правозастосування;

2.2. не допускати, попереджати відтворення нових про-
блем державотворення, правотворення та правозастосування;

2.3. застосовувати методологічні і праксеологічні засади те-
орії держави і права для розв’язання проблем, що виникли з вини
інших службовців, суб’єктів державно-правових відносин.

Сучасному фахівцю-юристу необхідно дати знання про вза-
ємозалежність розвитку методології науки від рівня пізнан-
ня предмету науки, тобто залежність методологічно-пізна-
вальних процесів від глибини проникнення в предмет нау-
ки. Якщо система науки проблемного навчального курсу обме-
жить вивчення свого предмету повторенням вічно дискутивних
постулатів, загальних декларацій та інших бездоказових
кон’юнктурно-ідеологічних сентенцій, то ця наука само-
обмежить розвиток не лише предмету свого пізнання, а й розви-
ток власної методології. Вплив предмету пізнання на розвиток
методології теорії держави і права та формування методології
навчального курсу «Актуальні проблеми теорії держави і пра-
ва», детальніше розглянемо нижче.
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