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ВСТУП 

Навчальна  програма дисципліни «Теорія права» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. 

Предметом вивчення є закономірності формування, функціонування та 

розвитку 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. Теорія права в системі 

юридичної освіти займає особливе місце як базова теоретична дисципліна.  

Глибоке знання теоретичних основ права є професійним обов’язком тих, хто 

прагне стати юристом вищої кваліфікації. 

В основу підходу до вивчення фундаментальних положень курсу «Теорія 

права» покладено принципи загальнолюдських цінностей, християнської 

моралі, побудови правової держави та громадянського суспільства. 

Першочерговим завданням при підготовці курсу є формування у майбутніх 

юристів певних знань і умінь нормотворчого, правореалізаційного і 

правоохоронного характеру. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна тісно пов’язана з 

дисциплінами: конституційне право України, історія держави і права 

зарубіжних країн, історія держави і права України, галузевими дисциплінами. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  Мета - підготовка юриста із широким колом знань у галузі права, 

формування цілісного, системного розуміння державно-правових явищ, ґенези 

та закономірностей їх функціонування і розвитку, оволодіння поняттєво-

категоріальним апаратом сучасної юриспруденції і правової практики. 

Завдання: 

- засвоєння комплексу загальних базових знань про державно-правові 

явища; 
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- оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної 

юриспруденції і правової практики; 

- формування цілісного, системного розуміння правових явищ; 

- формування навичок творчого осмислення, аналізу, порівняння, 

обґрунтування сутності основних правових концепцій та доктрин; 

- аналіз об'єктивних процесів та суб'єктивних чинників, що впливають 

на зміст, характер, результати правових, суспільно-політичних реформ, робити 

науково виважені висновки; 

абітурієнт повинен знати: 

- юридичну термінологію загальнонаукового використання; 

- загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування 

державно-правових явищ; 

- сучасні глобальні закономірності та тенденції розвитку права; 

- етапи формування та розвитку державно-правової ідеології різних країн; 

абітурієнт повинен вміти: 

- аналізувати та порівнювати; 

- обґрунтовувати свої відповіді з посиланням на чинне законодавство; 

- розуміти взаємозв’язок між явищами державно-правової дійсності; 

 

3. Зміст навчального курсу  «Теорія права» 

 

Тема № 1 Сутність, ознаки, функції та принципи права. Право в системі 

нормативного регулювання 

Сутність права: еволюція уявлень. Наступність в праві. Пошуки нового 

розуміння права. Сучасне нормативне розуміння права: поняття, основні  

ознаки, визначення.  Про широке розуміння права.  Поняття та визначення 

права. Сучасні методологічні підходи до аналізу природи права. Право в 

об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Нормативність, 
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загальнообов’язковість, формальна визначеність та вольовий характер права. 

Загальносоціальне, класове і національне в праві. 

Соціальне призначення права. Функції права. Загальносоціальні функції. 

Спеціально-юридичні функції. Цінність права. Принципу права: 

загальноправові, міжгалузеві, галузеві. Правові презумпції, сфера її 

застосування. Правові аксіоми, їх значення. Правові фікції. 

Система регулювання суспільних відносин: індивідуальний і нормативний 

рівні. Поняття і види соціальних норм. Соціальні і технічні норми. 

Норми права, моралі, звичаї, традиції, релігійні, корпоративні та інші 

норми. Співвідношення норм права і норм моралі. Співвідношення норм права 

та інших соціальних норм. Поняття правової норми та її ознаки. Логічна 

структура правової норми. Структурні елементи норми права: гіпотеза, 

диспозиція, санкція.  Позитивні зобов’язання, дозволи та заборони в змісті 

правових норм. 

Норми права і статті нормативно-правового акту: варіанти співвідношення. 

Способи викладення правових норм в статтях нормативно-правового акту. 

Види правових норм. Практичне значення класифікації правових норм. 

Зовнішні форми права. Поняття і види форм (джерел) права, їх особливості. 

правовий звичай, нормативно-правовий акт, правовий прецедент, релігійний 

текст, правова доктрина, нормативний договір. 

 

Тема № 2 Поняття і види правових актів. Правоутворення, нормотворчість 

та законотворчість 

Поняття правового акту. Дуалізм юридичної природи правових актів. 

Ознаки правових актів. Види правових актів. Поняття і види нормативно-

правових актів. Закони: поняття, ознаки, види. Підзаконні нормативно-правові 

акти: поняття , ознаки, види. 
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Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та колу осіб. Зворотна сила 

закону. Система нормативно-правових актів України: види, значення, 

особливості та межі їх дії.  

Поняття і ознаки правоутворення. Стадії процесу правоутворення.  

Правоутворення і правотворчість. Правотворчість: поняття, цілі та суб’єкти. 

Види і принципи правотворчості. Правотворчість і законотворчість. Поняття і 

основні стадії законотворчого процесу. 

 

Тема № 3 Правова система, система права і система законодавства. 

Правова система суспільства: поняття і структура. Характеристика 

елементів правової системи. Поняття системи права. Система права і правова 

система. Основні елементи системи права. Галузь права як базовий елемент 

права. Предмет і метод правового регулювання як підстава для відокремлення 

галузей права. Інститут права: поняття і види.  

Система законодавства. Співвідношення системи права, системи законодавства, 

правової системи і системи юридичних наук. Поняття галузі права і інституту 

законодавства. Вертикальна та горизонтальна структура законодавства. 

Поняттяі форми систематизації нормативно-правових актів.    

 

Тема № 4 Правові відносини 

Поняття, ознаки і види правових відносин. Передумови виникнення 

правових відносин. Взаємозв’язок правових норм і правовідносин. 

Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст (суб’єктивні права і 

юридичні обов’язки). Поняття і види суб’єктів права. Правоздатність і 

дієздатність суб’єктів правових відносин. Правосуб’єктність. 
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Об’єкти правовідносин: поняття і види. Поняття, структура і види 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків  як юридичного змісту правових 

відносин. 

Підстави виникнення, зміни і припинення юридичних відносин. Поняття і 

класифікація юридичних фактів. Прості і складні юридичні факти фактичний 

(юридичний) склад. 

 

Тема № 5 Правосвідомість і правова культура. Правова культура юриста 

Право і свідомість. Поняття і структура правосвідомості. Місце і роль 

правової свідомості в системі форм суспільної свідомості. 

Класифікація форм правосвідомості за суб’єктами (звичайне, компетентне, 

професійне і наукове) та  глибинні  відображення правової дійсності. Функції 

правосвідомості.  

Правова культура та її зв’язок із загальною культурою. я і Правова 

культура: поняття, структура, функції.  

Правова культура  суспільства. Правова культура  особи. Професійна 

правова культура. Фактори формування професійної свідомості та правової 

культури юриста.  

Види та причини правової деформації. Правове виховання: поняття, форми, 

методи. 

Тема № 6 Правопорушення: поняття, склад, види і причини. 

Юридична відповідальність 

Право і поведінка. Поняття і ознаки правопорушення. Соціальна і 

юридична природа правопорушення. 

Поняття і ознаки правомірної поведінки. Структура правомірної поведінки 

(суб’єкти, об’єкти, суб’єктивна і об’єктивна сторона). 
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Класифікація видів правомірної поведінки. Правові засоби стимулювання 

правомірної поведінки. Юридична структура правопорушення. 

Види правопорушень. Злочини і проступки (делікти). Причини і умови 

скоєння правопорушень. 

Юридична відповідальність: її природа, суть, поняття, ознаки, види. 

Загальні принципи юридичної відповідальності. Мета і функції юридичної 

відповідальності. Юридична відповідальність та інші засоби державного 

примусу. Підстави притягнення і звільнення від юридичної відповідальності. 

 

4. Питання для підготовки 

1. Виникнення права. Мононорми первісного суспільства і право. 

2. Покоління прав людини і громадянина. 

3. Сучасні підходи до розуміння права. 

4. Теорія природного права. 

5. Нормативний підхід до розуміння права. 

6. Соціологічний підхід до розуміння права. 

7. Психологічна теорія права. 

8. Історична теорія права.  

9. Інтегративний підхід до розуміння права. 

10. Поняття та ознаки права. 

11. Функції права. 

12. Принципи права. 

13. Соціальні норми: поняття, ознаки, види, співвідношення. 

14. Єдність і відмінність права і моралі. 

15. Норма права: поняття, ознаки. 

16. Класифікація норм права. 

17. Характеристика структурних елементів норм права. 

18. Джерела (форми) права: поняття і види. 

19. Правові акти, їх види і співвідношення. 

20. Нормативно-правові акти і їх види і співвідношення. 

21. Закони: поняття, ознаки, види. 

22. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види. 

23. Дія нормативно-правових актів у часі, у простори, та по колу осіб. 

24. Правові аксіоми, презумпції і фікції.  

25. Поняття, принципи та етапи правотворчого процесу. 

26. Правова система суспільства і система права, їх співвідношення. 
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27. Система права: поняття, ознаки, структурі елементи. 

28. Галузі і інститути права.  

29. Система законодавства: поняття, структура.  

30. Поняття правової системи. 

31. Правотворчість: поняття, принципи, види. 

32. Законодавчий процес і його стадії. 

33. Систематизація нормативно-правових актів. 

34. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

35. Правовідносини:  поняття, ознаки, види. 

36. Структура правовідносин. 

37. Суб’єкти правовідносин. 

38. Правосуб’єктність суб’єктів правових відносин.   

39. Об’єкти правовідносин: поняття, види. 

40. Передумови виникнення правовідносин. 

41. Юридичні факти. Фактичний юридичний склад. 

42. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види. 

43. Правопорушення: поняття, ознаки, види. 

44. Юридичний склад правопорушення. 

45. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, підстави. 

46. Мета, функції і принципи юридичної відповідальності. 

47. Види юридичної відповідальності. 

48. Правосвідомість: поняття, структура, види. 

49. Правова культура: поняття, структура, види. 

50. Правове виховання, його форми і методи. 

 

5. Рекомендована література: 

1. Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – СПб.: 

Питер, 2003. – 576 с. 

2. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – 

М.: Статут, 1999. – 712 с.  

3. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под. общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. — М.: 

Издательский дом NOTA BENE, 2000. - 576 с. 

4. Бехруз X. Порівняльне правознавство: Підручник. — Одеса: Фенікс, 2009. — 464 с. 

5. Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок 

держави // Право України. – 2011. – № 7. – С. 169-175. 

6. Борисов Г. А. Теория государства и права : Учебник. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. – 292 

с. 

1. Венгеров А.Б.Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: Омега-

Л, 2009. - 608 с. 

2. Вопленко Н.Н. Источники и формы права: Учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2004. – 102 с.  
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3. Головистикова А.И., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 832 с. 

10. Загальна теорія держави і права / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко; За ред.. 

М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2011. – 584 с.  

11.  Каткова Т.Г. Теорія держави і права : навч. посіб. у визначеннях і табл. / Т.Г. Каткова. – 

Х. : Право, 2014. – 96 с. 

12.  Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. – К.: Кондор, 

2006. – 477 с.  

13. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 

592 с.  

14.  Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: ТОВ 

«Одіссей», 2007. – 432 с.  

15. Калиновський Б.В. Характерні ознаки місцевої публічної влади в Україні // Науковий 

вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – №1. – С. 18-24. 

16.  Левенець Ю.А. Держава у просторі громадянського суспільства. – К.: Освітня книга, 

2006. – 272 с.  
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