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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 8  

 
Нормативна 

 Спеціальність 081 «Право» 

 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 1-й 
 

Семестр 

Загальна кількість годин -

240 

1,2-й 1,2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – ___ 

самостійної роботи 

студента – ___ 

ОКР  

Молодший спеціаліст 

 

68 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

52 год. 2 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

150год. 256год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Залік / Екзамен 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 120/150 

для заочної форми навчання – 18/224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Теорія держави і права в системі юридичної освіти займає особливе місце як базова 

теоретична дисципліна.  

Усвідомлення фундаментального характеру теорії держави і права та засвоєння 

закономірностей формування, функціонування та розвитку держави і права, яке є основою як у 

вивченні галузевих і прикладних навчальних юридичних дисциплін, так і у правильному розумінні 

приписів чинного законодавства та державно-правової практики. 

Глибоке знання теоретичних основ формування, функціонування та розвитку держави і права є не 

тільки необхідною передумовою правильного розуміння та засвоєння галузевих і прикладних 

юридичних дисциплін, але й стає професійним обов‘язком тих, хто навчається у вищих закладах 

освіти, прагне стати юристом вищої кваліфікації. 

Наука загальної теорії держави і права як провідна галузь юриспруденції, навчальний курс з 

цього предмета є основою підготовки юристів. Внутрішня структура навчального курсу 

побудована таким чином, щоб сформувати у студентів системне сприйняття навчального 

матеріалу. Кожна нова тема викладається з використанням знань і навичок, отриманих при 

вивченні попередніх. 

Мета вивчення навчальної дисципліни: 

Метою даного навчального курсу є формування у майбутніх спеціалістів цілісного, 

системного розуміння державно-правових явищ, ґенези та закономірностей їх функціонування і 

розвитку, оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної юриспруденції і правової 

практики. 

Завдання дисципліни: 

- засвоєння комплексу загальних базових знань про державно-правові явища; 

- оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної юриспруденції і правової 

практики; 

- формування у майбутніх працівників цілісного, системного розуміння державно-правових 

явищ; 

- одержання повної інформації щодо змісту, спрямованості, послідовності державно-

правових явищ в Україні в контексті реалізації стратегії національного державотворення та 

світового досвіду; 

- навчитися аналізувати об'єктивні процеси та суб'єктивні чинники, що впливають на зміст, 

характер, результати правових, суспільно-політичних реформ, робити науково виважені висновки 

і формулювати практичні пропозиції; 

- набуті знання, уміння і навички практично реалізовувати у своїй професійній діяльності. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук; 

- виникнення уявлень про державу і право; 

- походження держави та її поняття; 

- сутність та типи держави; 

- місце держави в політичній системі суспільства; 

- форми держави; 

- сутність, поняття, функції та принципи права; 

- джерела права; 

- правові сім‘ї світу. 

уміти:  

- давати характеристику державно-правовим явищам та вміти їх аналізувати; 

- виявляти особливі ознаки юридичних категорій; 

- виявляти відмінні та спільні риси при порівнянні тих чи інших понять державно-правової 

дійсності тощо. 

Курс теорії держави і права тісно пов‘язаний з іншими дисциплінами, а саме: конституційне 

право України, історія держави і права зарубіжних країн, історія держави і права України, 

галузевими дисциплінами. Це дозволяє сформувати у студентів цілісний науковий світогляд, 

вміння використовувати знання суміжних дисциплін, що є край необхідним для використання у 

практичній діяльності.  

 
 



 

3. ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Викладення курсу починається з усвідомлення розбіжностей між теорією держави і права як 

науки та навчальної дисципліни. У студентів формується уявлення про предмет, методологію, функції 

науки теорії держави і права. 

У наступних темах послідовно розкривається сутність різноманітних державно-правових явищ: 

походження держави і права, сутність і типологія держави, форма держави, державний механізм, 

сутність і функції права, класифікація і різновиди норм права, форми права, система права, правові 

відносини, реалізація права, правопорушення і юридична відповідальність, тлумачення права. 

Останньою темою вивчається типологія правових систем як сукупності всіх правових явищ, властивих 

конкретному суспільству. 

Саме така будова навчальної дисципліни дозволяє сформувати у студентів чітке і послідовне 

уявлення про найзагальніші закономірності виникнення, функціонування і розвитку держави і права, а 

також загальні для юриспруденції поняття, принципи і концепції.  

 
МОДУЛЬ 1 

Змістовний модуль 1.1. Вступ до загальнотеоретичної юриспруденції. Теоретико-

методологічні засади держави 
Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права. 
Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними знаннями. Методологічне 

значення теорії держави та права. Загальнонаукові, спеціальнонаукові і приватнонаукові методи 
дослідження державно-правових явищ. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про 
державу та право (енциклопедія права, філософія права, загальна теорія держави та права). 
Загальнотеоретична юридична наука в Україні. Система учбового курсу теорії держави та права. 

 
Тема 2. Поняття, походження і сутність держави. 
Розуміння держави в історії державно-правової думки. Поняття держави, її соціальна 

цінність. Походження держави. Загальне і особливе в походженні держави. Ознаки, що 
відрізняють державу від самоуправління в первіснообщинному суспільстві. Розвиток держави, її 
історичні типи. Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій суспільства. Правова 
держава та її основні ознаки. Правова держава і громадянське суспільство. 

 
Тема 3. Держава і політична система суспільства. 
Політична система суспільства, її основні функції та елементи. Політична діяльність як 

основний системоутворюючий фактор в політичній системі суспільства. Політична система 
України. Місце і роль держави в політичній системі. Політична і державна влада. Форми взаємодії 
держави з іншими суб‘єктами політичної системи. Суверенітет держави і його зв‘язок з 
суверенітетом народу і національним суверенітетом. Особливості положення держави в 
політичній системі України. 

 
Тема 4. Форми держави. 
Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю. Форма правління. 

Монархічна та республіканська форма правління. Їх види і основні риси. Поняття і види форм 
державного устрою. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і 
особливості. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми 
державного устрою. Поняття державно-правового режиму. Його співвідношення з формою 
правління, формою державного устрою. Види державно-правових режимів. Особливості елементів 
форм Української держави. 

 
Тема 5. Механізм держави. 
Поняття функцій держави. Взаємозв‘язок і взаємозалежність функцій держави, їх розвиток на 

різних етапах розвитку держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави. 
Економічні функції і особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Становлення і 
збагачення функцій соціального обслуговування. Екологічна функція. Розвиток функцій захисту 
правопорядку, охорони власності, прав і свобод громадян. Зовнішні функції держави, їх розвиток 
у сучасному світі. Основні і неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави. Форми і 
методи здійснення функцій держави. Поняття механізму держави. Механізм держави як система 
державних організацій. Державні організації: поняття, основні ознаки, види. Поняття державного 
апарату, його співвідношення з механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура 
державного апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, основи 
організації і взаємодії. Вимоги до державного апарату в умовах демократичної правової держави.  

 
Тема 6. Функції держави. 

Поняття та ознаки функцій держави. Зміст функцій і об'єкт їх впливу. Завдання та цілі 



 

діяльності держави, їх відмінність від поняття функції держави. Класифікація функцій держави.  

Види внутрішніх функцій держави. Функція охорони прав і свобод людини. Економічна, 

соціальна, екологічна функція. Функція розвитку культури, науки й освіти. Функція 

оподаткування і фінансового контролю. Функція забезпечення режиму законності і правопорядку. 

Види зовнішніх функцій. Функція оборони країни. Функція забезпечення миру і підтримки 

світового порядку. Функція співробітництва сучасних держав. Функція інтеграції в європейську та 

світову економіку. Поняття та ознаки правових форм і методів здійснення функцій держави. 

Правотворча, правозастосовча, контрольно-наглядова, засновницька (установча) форми діяльності 

держави. Організаційні форми реалізації функцій держави та їх особливості. Методи здійснення 

функцій держави. Методи законності, інформаційного впливу на суспільство, переконання, 

примусу. 
 
Тема 7. Громадянське суспільство і держава 
Поняття та головні риси громадянського суспільства. Характеристика співвідношення 

держави і суспільства в різ них концепціях, теоріях починаючи з XVII ст. Формування 
громадянського суспільства як необхідна передумова розбудови демократичної, правової, 
соціальної держави. 

Особливості співвідношення сучасної держави і громадянського суспільства. Демократія як 
передумова функціонування держави в умовах громадянського суспільства. Неприпустимість 
одержавлення та поглинання суспільства державою. Економічний, політичний та ідеологічний 
плюралізм як принцип діяльності держави в умовах громадянського суспільства. 

Особа, право, держава в громадянському суспільстві. Громадянин як самостійний, 
автономний суб'єкт і основа громадянського суспільства. Співвідношення понять "людина", 
"особа", "громадянин". Людина як найвища цінність у громадянському суспільстві, державі. 

Виникнення, розвиток і формування ідеї правової держави як процес висвітлення 
взаємовідносин держави і права. Еволюція вчення про правову державу як продукт розвитку 
громадянського суспільства. Поняття та ознаки правової держави. Правова держава як втілення 
панування права й верховенства закону. Безумовне визнання, законодавче закріплення, реальне 
здійснення та гарантування прав і свобод людини і громадянина. Зародження та функціонування 
правової держави в умовах громадянського суспільства. Правове регулювання поділу державної 
влади. Передача народом своїх повноважень на управління суспільними справами державним 
органам через правові процедури. Взаємна відповідальність особи і держави. Наявність 
демократичного, гуманного, справедливого законодавства. Функціонування незалежного й 
ефективного суду. Загально-дозвільний правовий режим для громадян і спеціально-дозвільний для 
державних органів і посадових осіб. Високий рівень правосвідомості та правової культури в 
суспільстві. Поняття та ознаки соціальної держави, її співвідношення з правовою державою. 
Шляхи розбудови правової, соціальної держави в Україні. 

 
Змістовний модуль 1.2. Право як соціальне явище 

Тема 8. Поняття, походження та розвиток права. 
Розуміння права в історії державно-правової думки. Поняття права, його соціальна цінність. 

Право як нормативний регулятор суспільних відносин. Історичні типи права. Функції права. 
Спеціально-юридичні функції права. Право і управління. Правові форми діяльності держави. 
Право і державний примус. 

 
Тема 9. Об'єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура. 
Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. Об'єктивне право. 

Сутність, зміст, структура і соціальна цінність об‘єктивного права. Право і закон. Принципи права: 
загальноправові, міжгалузеві, галузеві, принципи інститутів права, їх характеристика. Структура 
та форми права. 

 
Тема 10. Правоутворення та форми права. 
Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма соціального управління. 

Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості. Правотворчість і юридична техніка. Поняття і види 
форм (джерел) права, їх особливості. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) 
права. Види нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по 
колу осіб. 

 
Тема 11. Норми права та інші соціальні норми. 
Поняття соціальних норм. Види соціальних норм і їх особливості. Поняття норми права. 

Норма права як елемент права. Норма права як загальнообов‘язковий стандарт поведінки. Норма 
права і стаття нормативно-правового акту. Види, структура і ефективність норм права. 
Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами. 

 



 

Тема 12. Система права та система законодавства. 
Поняття системи права, її об'єктивна обумовленість і головні властивості. Системність як 

особлива властивість права. Норма права, правовий інститут, підгалузь права, галузь права, 
правовий комплекс як основні структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і 
принципи побудови і функціонування системи права. Предмет і метод правового регулювання як 
основи розподілу права на галузі і інститути права. Поняття і зміст системи законодавства, її 
співвідношення з системою права. Система законодавства України. Систематизація нормативних 
актів. Кодифікація і інкорпорація. Систематизація нормативних актів  . 

 
Тема 13. Форми реалізації права. 
Поняття, форми реалізації норм права. Методи забезпечення реалізації норм права. 

Виконання як форма реалізації норм права. Використання як форма реалізації норм права. 
Дотримання як форма реалізації норм права. Соціальний і правовий зміст реалізації норм права.  

 
Тема 14. Застосування права як особлива форма їх реалізації. 
Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. Суб‘єкти і стадії 

застосування норм права. Вимоги правильного застосування норм права. Акти застосування норм 
права. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. Аналогія права і аналогія закону. 
Юридичні колізії та шляхи їх вирішення. Особливості застосування норм права органами 
Державної пенітенціарної служби України.  

 
Тема 15. Тлумачення норм права. 
Поняття, необхідність і цілі тлумачення нормативно-правових актів. Види і способи 

тлумачення норм права. Акти тлумачення норм прав, поняття і класифікація. Тлумачення 
правових норм в правозастосовчій діяльності. Тлумачення норм права, що здійснюється 
працівниками органів Державної пенітенціарної служби України. 

 
Тема 16. Правові відносини. 
Поняття і основні риси правових відносин. Види правовідносин і критерії їх класифікації. 

Склад і зміст правовідносин. Поняття і види суб'єктів правовідносин. Правосуб'єктність: 
правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Поняття та види суб'єктів правовідносин. Поняття 
та види об'єктів правовідносин. Юридичні факти: поняття і класифікація.  

 
МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2.1.  Правова реальність як прояв правового життя 
Тема 17. Правова поведінка. 
Соціальна поведінка і її види. Нормативна поведінка. Право і поведінка. Правова поведінка: 

поняття, ознаки, структура. Види і співвідношення з іншими видами соціальної поведінки. 
Поняття і ознаки правомірної поведінки. Правові наслідки правомірної поведінки. Стимулювання і 
заохочення правомірної поведінки, засоби її охорони і захисту. Правопорушення: поняття і ознаки. 
Види правопорушень. Професійна правова поведінка. 

 
Тема 18. Правова свідомість та правова культура. 
Право. Правосвідомість і духовне життя суспільства. Структура правосвідомості. Джерела 

формування правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія, їх співвідношення. Види 
правової свідомості. Правова культура. Структура та види правової культури. Професійна 
правосвідомість та правова культура співробітників органів Державної пенітенціарної служби 
України. 

 
Тема 19. Юридична відповідальність. 
Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної відповідальності. 

Перспективна юридична відповідальність. Ретроспективна юридична відповідальність. Підстави 
притягнення та звільнення від юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. 
Принципи юридичної відповідальності і їх характеристика. Поняття дисципліни і її види. 
Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення. 

 
Тема 20. Державна дисципліна, законність та правопорядок. 
Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, фінансова, виробнича і 

т.п. дисципліна). Поняття законності і її зміст. Принципи законності. Нормативно-правова основа 
законності. Гарантії законності. Законність як конституційний принцип організації і діяльності 
ОВС. Роль ОВС у охороні і зміцненні законності і правопорядку. 

 
Тема 21. Правове регулювання та його механізм. 
Поняття і форми правового впливу на суспільні відносини. Правове регулювання: поняття, 

предмет, метод, межі. Стадії процесу правового регулювання. Типи правового регулювання. 
Механізм правового регулювання: поняття, основні елементи, їх зв'язок і взаємодія. Ефективність 



 

механізму правового регулювання. Особливості механізму правового регулювання у сфері 
діяльності органів Державної пенітенціарної служби України. 

 
Змістовий модуль 2.2.   

Тема 22. Правовий статус особи. 
Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи правового статусу особи. Діяльність 

Державної пенітенціарної служби України як елемент системи гарантій здійснення прав, свобод і 
обов'язків громадян. Основні напрямки її діяльності по забезпеченню здійснення прав, свобод і 
обов‘язків громадян. 

 
Тема 23. Правова система: поняття та характеристика елементів. 
Правова система. Співвідношення правової системи і системи права. Статичні елементи 

правової системи. Динамічні елементи правової системи. Юридична практика в правовій системі. 
Правова система України та перспективи її розвитку. 

 
Тема 24. Основні правові системи сучасності. 
Порівняльне правознавство як наука. Різноманітність сучасних правових систем: поняття та 

види. Романо-германська правова сім‘я і її особливості. Структура і джерела англосаксонського 
права. Мусульманське право. Інші правові системи. 

 
Тема 25. Основні державно-правові вчення ХХ століття. 

       Причини розмаїття сучасних концепцій про державу та право. Загальна характеристика 
сучасних правових концепцій. Юридичний позитивізм. Відроджене природне право та його 
напрямки. Нормативізм Г.Кельзена. Соціологічна юриспруденція та її напрямки. Теорія 
інтегративної юриспруденції. Інші теорії. Загальна характеристика сучасних концепцій держави. 
Теорія правової держави. Теорія держави „загального добробуту‖. Теорія еліт. Теорія 
плюралістичної та елітарної демократії. Теорія соціальної держави. Інше концепції. Використання 
сучасних концепцій держави та права при розбудові Української державності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
У тому числі 

усього 
У тому числі 

л п інд с.р. л п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І семестр 

Модуль І. Загальна теорія держави 

Змістовний модуль 1.1  

Тема 1: Юридична наука 10 2 2  6 10    10 

Тема 2: Теорія держави і права 

як фундаментальна юридична 

наука 

10 2 2  6 10    10 

Тема 3: Походження держави 10 4 2  4 10    10 

Тема 4: Поняття, сутність та 

соціальне призначення держави 

10 4 2  4 12 2   10 

Тема 5: Проблеми типології 

держав і правових систем 

10 2 2  6 12    12 

Тема 6: Механізм держави 10 4 2  5 11 2   9 

Разом за змістовим модулем 65 18 12  35 65 4   62 

Змістовний модуль 1.2 

Тема 7: Форма держави 10 4 2  4 12 2   10 

Тема 8: Демократія як 

внутрішня форма держави 

8 2 2  6 10    10 

Тема 9: Функції держави 10 4 2  6 10    10 

Тема 10: Політична влада і 

держава. Держава в політичній 

системі суспільства 

8 2 2  6 10    10 

Тема 11: Держава і особа 8 2 2  6 10    10 

Тема 12: Громадянське 

суспільство і держава. Правова, 

соціальна держава 

8 2 2  6 10    10 

Тема 13: Походження права 8 2 2  6 8    8 

Разом за змістовим модулем 70 18 14  38 70 2   68 

Разом за модулем І 135 36 26  73 135 6   129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
У тому числі усього 

 

У тому числі 

л п інд с.р. л п інд с.р. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ІІ Семестр 

Модуль 2. Загальна теорія права 

Змістовний модуль 2.1 

Тема 14: Поняття та соціальне 

призначення права 

10 2 2  6 12    12 

Тема 15: Принципи в праві 10 2 2  6 10    10 

Тема 16: Право в системі 

соціальних норм 

10 2 2  6 10    10 

Тема 17: Правові системи 

сучасності 

10 2   8 10    10 

Тема 18: Форми права 10 4 2  4 10 2   10 

Тема 19: Правотворчість 10 2 2  6 10    10 

Разом за змістовим модулем 60 14 10  36 64 2   62 

Змістовний модуль 2.2 

Тема 20: Норми права 8 2 2  4 8 2   5 

Тема 21: Система права і 

система законодавства 

6 2 2  2 8  2  6 

Тема 22: Правові відносини 6 2 2  2 6    6 

Тема 23: Реалізація норм права 6 2 2  2 6    6 

Тема 24: Тлумачення норм 

права 

6 2   4 6    6 

Тема 25: Правосвідомість і 

правова культура 

6 2 2  2 6    6 

Тема 26: Правове регулювання 

суспільних відносин. Механізм 

правового регулювання 

8 4 2  4 8 2   6 

Тема 27: Законність і 

правопорядок 

6 2 2  2 6    6 

Тема 28: Правомірна поведінка, 

правопорушення, юридична 

відповідальність 

6 2   4 6    6 

Разом за змістовим модулем 75 20 14  39 71 4 2  65 

Разом за модулем 2 135 34 26  75 135 6 2  127 

Всього 270 68 52  150 270 12 2  256 

 

 

 

 



 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет та методологія загальної теорії держави і права 2 

2 Виникнення держави як об‘єктивний історичний процес 2 

3 Різноманітність теорій походження держави 4 

4 Поняття, сутність та соціальне призначення держави 2 

5 Проблеми типології держав і правових систем 4 

6 Форма держави  2 

7 Механізм та апарат держави 2 

8 Функції держави 2 

9 Держава, право та економіка 2 

10 Держава в політичній системі суспільства 2 

11 Держава і особа 4 

12 Громадянське суспільство і держава. Правова держава 2 

13 Походження права 2 

14 Поняття, сутність та соціальне призначення права 2 

15 Функції права 2 

16 Право в системі соціальних норм  

17 Правові системи сучасності  

18 Форми (джерела) права 2 

19 Правотворчість (законотворчість) 2 

20 Норми права 2 

21 Система права і система законодавства 2 

22 Правовідносини 2 

23 Поняття, механізм та форми реалізації права 2 

24 Тлумачення норм права  

25 Правосвідомість і правова культура 2 

26 Механізм правового регулювання 2 

27 Законність і правопорядок 2 

28 Правомірна поведінка, правопорушення та юридична 

відповідальність 

 

Разом      68 годин  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

 Тема 1. ТДП як фундаментальна юридична наука. 4 

 Тема 2. Походження держави 4 

 Тема 3. Поняття і сутність держави 4 

 Тема 4. Механізм держави. 4 

 Тема 5. Форми держави 4 

 Тема 6. Функції держави 6 

 Тема 7. Держава в політичній системі суспільства 4 

 Тема 8. Держава та особистість 4 

 Тема 9. Правова держава 6 

 Тема 10. Походження права 4 

 Тема 11. Сутність і зміст поняття права 6 

 Тема 12. Право в системі соціальних норм 4 

 Тема 13. Правові системи сучасності 4 

 Тема 14. Джерела права 4 

 Тема 15. Правотворчість 4 

 Тема 16. Норма права  6 

 Тема 17. Межі дії закону (нормативних актів) 4 

 Тема 18. Система права і система законодавства 4 

 Тема 19. Правові відносини 4 

 Тема 20. Реалізація норм права  4 

 Тема 21. Тлумачення норм права  4 

 Тема 22. Правосвідомість і правова культура 4 

 Тема 23. Механізм правового регулювання 4 

 Тема 24. Законність і правопорядок 4 

 Тема 25. Правомірна поведінка, правопорушення та юридична 

відповідальність 
4 

РАЗОМ 150 

 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни: доповіді, повідомлення, ситуативні 

завдання з використанням інтерактивних методів та сучасних технологій презентації результатів 

та інші види індивідуальних завдань, запропонованих викладачем, сприяють більш поглибленому 

вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для 

вирішення відповідних практичних завдань.  

Види індивідуальних завдань з навчальної дисципліни визначаються робочим навчальним 

планом. Терміни подачі, виконання і захисту індивідуальних завдань визначаються графіком, який 

розробляється кафедрою на кожний семестр. Індивідуальні завдання виконуються студентами 

самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. 

Наявність позитивних оцінок, отриманих студентом за індивідуальні завдання, є необхідною 

умовою допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) За джерелом інформації: 

- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп‘ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 

пояснення, розповідь, бесіда. 

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

- Практичні: вправи. 



 

2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 

Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо). 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни здійснюється 

через поточний та підсумковий контролі. Для підсумкового контролю з дисципліни «Теорія 

держави та права» навчальним планом передбачено залік. Отримана за результатами заліку 

оцінка є підсумковою за курс і включається в додаток до диплому.  

Крім підсумкового контролю для перевірки знань студентів використовуються також різні 

форми поточного контролю. Упродовж семестру студенти виконують різноманітні навчальні 

завдання, проходять комп‘ютерне тестування з навчальної дисципліни.  

Результати всіх видів виконаних студентами (слухачами) робіт оцінюються за 100-бальною 

шкалою. Підсумковий контроль з дисципліни виставляється як сума оцінок з  усіх модулів цієї 

навчальної дисципліни та обраховується, як правило,  як середнє арифметичне складових 

залікових модулів. Кафедра може приймати рішення щодо звільнення студента (слухача, студента) 

від складання екзамену і зарахування йому визначеної суми балів та традиційної оцінки в якості 

підсумкової оцінки.  

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Заповнює викладач, який проводить зі студентами поточні контрольні заходи, передбачені 

навчальним планом та робочою навчальною програмою дисципліни.  

Відповідно до "Порядку оцінювання знань студентів БУМІБ з урахуванням вимог 

Болонської декларації" об‘єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного 

матеріалу дисципліни. 

2. Рівень виконання модульних контрольних робіт (у випадку, якщо формою підсумкового 

контролю знань з дисципліни є залік). 

Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з використанням 

шести видів контролю: 

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 2-3 за семестр, залежно від дисципліни); 

К2 – письмовий поточний контроль (експрес-контроль, економічний диктант…); 

К3 – опрацювання обов‘язкових практичних завдань (самостійне розв‘язання типових 

задач, проблемних ситуацій…); 

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи; 

К5 – опрацювання індивідуальних завдань (написання та презентація рефератів; самостійна 

розробка структурно-логічних схем, кросвордів, тестових завдань, задач, проблемних ситуацій; 

порівняльний аналіз визначень (не менше 5, з використанням сучасної наукової та навчальної 

літератури вітчизняних та зарубіжних авторів)…); 

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах… 

Знання студентів оцінюються за традиційною чотирибальною шкалою: 2,3,4,5. Оцінювання 

відбувається за критеріями, зазначеними в робочій програмі дисципліни. 

Результати оцінювання знань студентів записуються у графи, при цьому: 

1. У графі "Бал за поточний контроль" проставляється середній бал, який за вид контролю 

К1 визначається наступним чином: 

 

пропусківованихневідпрацькількістьдвійокіпозитивнихіоціноквсіхкількістьЗагальна

оцінкипозитивнітількисявраховуютьбалівсумаЗагальна
балСередній

)(

)(  

З видів контролю, що є обов‘язковими для виконання з кожної теми (наприклад К4 – 

опрацювання завдань для самостійної роботи) у знаменнику формули зазначається загальна 

кількість семінарських занять у модулі. Отриманий середній бал округлюється до десятих. 



 

2. Графа "Бал за модульну контрольну роботу" заповнюється тільки у випадку, якщо 

формою підсумкового контролю є залік. 

3. Загальний бал за модуль визначається наступним чином:  

- якщо формою підсумкового контролю є екзамен, то загальний бал за модуль (максимум 

30) визначається як сума балів за окремі види контролю (К1 + К2 + К3 + К4 +К5 + К6). При цьому 

загальна сума балів округлюється до цілого числа; 

- якщо формою підсумкового контролю є залік, то загальний бал за модуль (максимум 50) 

визначається як сума балів за окремі види контролю (максимум 30) + бал за модульну контрольну 

роботу (максимум 20). При цьому загальна сума балів округлюється до цілого числа. 

4. Загальний бал визначається як сума загальних балів за два модульних контроля і 

вважається загальним балом за дисципліну, якщо формою підсумкового контролю є залік, або 

загальним балом за поточний контроль, якщо формою підсумкового контролю є екзамен (із 

занесенням у відповідну графу екзаменаційної відомості). 

У разі відсутності студента на занятті у графі К1 робиться відповідний запис "нб". Пропуск 

вважається відпрацьованим, якщо студент під час індивідуальних занять отримав позитивні оцінки 

за обов‘язкові види контролю з теми пропущеного заняття (К2, К3, К4 – залежно від дисципліни). 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов‘язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов‘язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Теорія 

держави та права» складають: програма нормативної навчальної дисципліни; робоча програма 

навчальної дисципліни; конспекти лекцій; плани семінарських занять та методичні рекомендації 

до них; завдання для самостійної роботи; індивідуальні завдання; тестові завдання та програма 

комп‘ютерного тестування; підручники та посібники. 

 

12. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття та система юридичної науки. 

2. Функції юридичної науки. Її завдання на сучасному етапі державно-правового будівництва в 

Україні. 

3. Загальна теорія держави і права як юридична наука, її риси, предмет та співвідношення з 

іншими суспільними науками. 

4. Загальна теорія держави і права в системі юридичних наук. 

5. Методологія дослідження загальної теорії держави і права. 

6. Теорії походження держави і права, їх зміст та позитивне значення. 

7. Походження держави, особливості її формування у різних народів світу. Відмінності держави 

від самоврядування первіснообщинного ладу. 

8. Шляхи формування права при переході від первісного до державно-організованого суспільства. 

Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу. 

9. Поняття й ознаки держави, її багатоаспектність. 

10. Держава як організація політичної влади. 

11. Державний суверенітет, його співвідношення з народним та національним суверенітетом. 

12. Типологія держави. 

13. Особливості становлення та формування концепції громадянського суспільства. 



 

14. Поняття та ознаки громадянського суспільства. 

15. Поняття та структура політичної системи суспільства. 

16. Місце держави в політичній системі суспільства. 

17. Поняття, ознаки та класифікація функцій держави. 

18. Внутрішні і зовнішні функції держави: поняття та напрямки їх здійснення. 

19. Правові форми і методи здійснення функцій держави. 

20. Поняття і структура форми держави. Фактори, які обумовлюють їх різноманіття. 

21. Форма правління держави, її різновиди. Особливості форми правління в Україні. 

22. Форма державного устрою, її різновиди. Особливості форми державного устрою в Україні. 

23. Політичний режим: поняття та різновиди. 

24. Поняття і соціальна цінність демократії як внутрішньої форми держави. Розвиток демократії в 

умовах України. 

25. Форми, інститути і суб‘єкти демократії. 

26. Принципи демократії. 

27. Функції демократії. 

28. Демократія і самоврядування, їх співвідношення. 

29. Механізм держави і його структура. 

30. Поняття державного апарату і його ознаки. Види державних органів. 

31. Принципи організації і діяльності державного апарату. 

32. Розподіл влад як фундаментальний принцип організації і функціонування державного апарату. 

Поняття системи ―стримок і противаг‖ та їх закріплення в Конституції України. 

33. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами 

місцевого самоврядування. 

34. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа. 

35. Концепція правової держави: історія виникнення та розвитку. 

36. Поняття і ознаки правової держави. 

37. Соціальна держава: етапи формування, концепції, поняття та ознаки. 

38. Шляхи формування соціальної правової держави в Україні. 

39. Поняття та характеристика прав, свобод, обов‘язків людини і громадянина, їх історичний 

розвиток. 

40. Види прав, свобод, обов‘язків людини і громадянина. Їх система в Конституції України. 

41. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в демократичній, правовій державі. 

42. Головні підходи до праворозуміння. 

43. Поняття та ознаки права. Право в об‘єктивному та суб‘єктивному смислі. 

44. Функції права. 

45. Соціальна цінність права. Співвідношення права і закону. 

46. Форми (джерела) права. Їх види в сучасних правових системах. 

47. Поняття, риси і класифікація принципів, в праві. 

48. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права. 

49. Загальноправові принципи. 

50. Міжгалузеві принципи права, принципи галузей та інститутів права. 

51. Право і політика. Правова політика. 

53. Правові системи сучасності і критерії їх класифікації. 

54. Романо-германська правова система. 

55. Англо-американська правова система. 

56. Релігійно-традиційна правова система. 

57. Поняття, загальні риси і види соціальних норм. Співвідношення технічних і правових норм. 

58. Право і мораль, їх співвідношення. 

59. Право і звичай, їх співвідношення. 

60. Корпоративні норми, їх особливості і взаємодія з правом. 

61. Поняття, риси і структура правової свідомості. 

62. Види правової свідомості. 

63. Правосвідомість і право. Роль правосвідомості у правотворчості і правореалізації. 

64. Правова культура особи і суспільства: поняття та структура. 

65. Поняття та види деформації правової свідомості. Правовий нігілізм. 

66. Поняття та риси системи права. 



 

67. Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі. 

68. Структура системи права. 

69. Публічне і приватне право: поняття та їх співвідношення. 

70. Поняття системи законодавства, її співвідношення з системою права. 

71. Структура вітчизняного законодавства. 

72. Фактори формування та розвитку системи законодавства. 

73. Співвідношення вітчизняного і міжнародного права. 

74. Поняття та ознаки норми права. 

75. Структура норми права. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акту. 

76. Спеціалізовані норми права: природа, особливості і значення у правовому регулюванні. 

77. Види норм права.  

78. Поняття та ознаки нормативного правового акту.  

79. Закон як верховний правовий акт: поняття і ознаки. Види законів. 

80. Порядок прийняття законів в Україні. 

81. Підзаконні нормативні правові акти: поняття та класифікація. Їх види за Конституцією 

України. 

82. Дія нормативно-правових актів у часі. 

83. Дія нормативно-правових актів в просторі і за колом осіб. 

84. Колізії в законодавстві: поняття та види. Усунення та подолання колізій. 

85. Поняття та етапи процесу правоутворення.  

86. Функції, принципи й види правотворчості. 

87. Структура правотворчого процесу. 

88. Законодавча техніка: поняття і види. 

89. Систематизація нормативно-правового матеріалу. 

90. Поняття та риси правового регулювання, його ефективність. 

91. Способи, методи та типи правового регулювання. Правовий режим. 

92. Види правового регулювання. 

93. Поняття і риси правових відносин. 

94. Види правових відносин. 

95. Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття та склад правосуб'єктності. 

96. Суб'єктивні права, правомочності і юридичні обов'язки суб'єктів правових відносин. 

97. Поняття і види об'єктів правових відносин. 

98. Юридичні факти: поняття та класифікація. Фактичний склад. 

99. Поняття і види правової поведінки. 

100. Поняття, риси і види правомірної поведінки. 

101. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень. 

102. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, підстави і види. 

103. Функції і принципи юридичної відповідальності. 

104. Поняття реалізації правових норм, її способи і форми. 

105. Застосування норм права: поняття, риси, суб‘єкти та значення в механізмі правового 

регулювання. 

106. Стадії застосування норм права. 

107. Основні вимоги правильного застосування норм права. 

108. Поняття актів застосування норм права, їх види. 

109. Прогалини у праві і засоби їх подолання та усунення. 

110. Поняття тлумачення норм права, його способи. 

111. Види тлумачення норм права за суб‘єктами 

112. Акти тлумачення (інтерпретаційні) норм права, їх види. 

113. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. 

114. Поняття законності як багатоаспектного суспільно-правового явища. Законність і демократія. 

115. Принципи і вимоги законності. 

116. Поняття та риси правопорядку, Його співвідношення з громадським порядком. 

117. Співвідношення права, законності і правопорядку. 

118. Загальні і юридичні гарантії законності і правопорядку. 

119. Механізм правового регулювання: поняття, стадії, елементи. 

120. Правова система: поняття та структурні елементи. 
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8. Державна пенітенціарна служба України. – Режим доступу:  www.kvs.gov.ua 

9. Інститут кримінально-виконавчої служби. – Режим доступу: www.ikvsu.kvs.gov.ua  

10. Національна бібліотека України імені В.І Вернадського. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua 

11. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua    
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