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Тема: Функції та принципи законності і правопорядку 

Мета: узагальнити та закріпити знання щодо основних засад та гарантій законності; ознак, 

структури та функцій правопорядку; проаналізувати спввідношення законності та правопорядку. 

План 

1. Поняття та ознаки законності. 

2. Принципи, функції законності. 

3. Поняття, функції, структура правопорядку. 

4. Принципи правопорядку, їх зміст. 

5. Система гарантій законності і правопорядку. 

Ключові поняття та категорії: законність, правопорядок, суспільний порядок, дисципліна, 

принципи законності, гарантії законності, вимоги до правопорядку. 

Реферати 

1. Принцип законності як принцип правової держави. 

2. Законність та демократія. 

3. Законність та доцільність: загальнотеоретичні проблеми. 

4. Соціальна дисципліна як підстава законності. 

5. Законність і правопорядок, як необхідні складові правової держави. 

Запитання і завдання для активізаціі пізнавальної діяльності студентів 

1. Як співвідносяться поняття закон і законність? 

2. Охарактеризуйте законність як принцип, метод і режим. 

3. Як у реальному житті виявляються окремі принципи законності? 

4. Які вимоги законності у правотворчості та у сфері реалізації права? 

5. Що таке зміст правопорядку, які бувають види змісту правопорядку? 

6. Що таке структура правопорядку, які її основні елементи? 

7. Що таке принципи правопорядку? Назвіть їх види. 

8. Охарактеризуйте економічні, соціальні і політичні гарантії. 

9. В чому суть юридичних гарантій? 

10. Як співвідносяться поняття «правопорядок», «законність», «державна дисципліна». 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Висвітлюючи перше питання, студент повинен визначити поняття 

законність- правовий режим точного і неухильного здійснення законів та інших нормативних актів 

всіма суб‘єктами суспільних відносин, як в сфері правотворчості, так і в сфері реалізації правових норм. 

Законність відображає правовий характер організації суспільно-політичного життя, органічний зв'язок 

права і влади, права й держави, права й суспільства. Потрібно зве6рнути увагу на те, що законність- 

явище багатоаспектне й може виступати як принцип, метод, режим. Саме в цьому аспекті студенти 

повинні охарактеризувати законність. 

До другого питання. При розкритті поняття принципів законності, слід акцентувати увагу на 

тому, що останні є основними загальноприйнятими нормами імперативного характеру, які знаходяться 

в основі реалізації правових приписів нормативних актів і виражаються в незаперечних вимогах, які 

пред’являються до поведінки учасників правовідносин. Потрібно звернути увагу на те, що самі 

принципи законності, розкривають сутність законності як режиму суспільно- політичного життя в 

демократичній правовій державі. Підготовка відповіді щодо принципів законності має включати не 

тільки їх перелік, але і їх характеристику, розкриття їх суті, зокрема: принципів верховенства права; 

єдність законності, її реальність; доцільність законності (непротиставлення законності доцільності), 

неминучість відповідальності за правопорушення; справедливість; зв’язок законності і демократії, 

законності і культури. 

Аналіз функцій законності, передусім, потребує пояснення, чому категорія «функції законності» 

відображає сутність та соціальне призначення цього явища, а потім розкрити зміст головних функцій 

законності. 

До третього питання. Перед тим як пояснити, що таке правопорядок, необхідно усвідомити, що 

правопорядок- це частина громадського порядку. Він установлюється в результаті дотримання режиму 

законності в суспільстві, якщо законність- це принцип, метод діяльності, режим дій і відносин, то 



правопорядок- їх результат. Правовий порядок кожного суспільства розкривається через його ознаки, 

принципи, функції, зміст, форму, структуру. Слід визначити ознаки правопорядку. Також звернути 

увагу на структуру правопорядку; суб'єкти права, правові відносини та зв'язки між реалізованими 

елементами системи права, упорядкованість усіх елементів структури. 

До четвертого питання. Розкриваючи функції правопорядку, необхідно зосередити увагу на 

таких, як: функція впорядкування зовнішніх та внутрішніх зв’язків, функція збереження і 

вдосконалення правопорядку. Щодо принципів правопорядку, то їх потрібно визначити як відправні 

засади, незаперечні вимоги, які формують правопорядок і є основою його функціонування. Важливо 

зробити співвідношення загальних принципів правопорядку та специфічних принципів, розкриваючи їх 

зміст та цінність для функціонування демократичної правової держави. 

До п ’ятого питання. Під час висвітлення поняття гарантій законності слід зазначити, що це 

система матеріальних і нематеріальних умов, які забезпечують реальність законності. Гарантії 

законності поділяються на загальні і спеціально- соціальні. До загальних відносять політичні, 

економічні, ідеологічні, соціальні, моральні та інші засоби, умови. Спеціально-соціальні гарантії 

законності в свою чергу поділяються на юридичні і організаційні. Юридичні гарантії законності можна 

класифікувати так: превентивні (запобіжні) - полягають у запобіганні правопорушенням; припиняючі - 

спрямовані на припинення виявлених правопорушень; відновлювальні - виражаються в усуненні або 

відшкодуванні негативних наслідків правопорушень; каральні, або штрафні - спрямовані на реалізацію 

юридичної відповідальності правопорушників. Студенти мають навести приклади таих гарантій. 
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