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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  3 

Галузь знань 

26 «Цивільна безпека»  

 
Нормативна 

 
Спеціальність 262 

«Правоохоронна 

діяльність» 

 

Модулів 1 

Освітній ступень 

бакалавр 

 

Рік підготовки: 

1-й 

Загальна кількість  

годин - 90 

Семестр 

1-й 

Лекції 

 

22 год. 6 год. 

Семінарські 

22 год. 6 год. 

Самостійна робота 

 46 год. 78 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  Мета - підготовка юриста із широким колом знань у галузі основ теорії 

держави та 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 
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явища; 

- оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної 

юриспруденції і правової практики; 

- формування цілісного, системного розуміння державно-правових 

явищ; 

- формування навичок творчого осмислення, аналізу, порівняння, 

обґрунтування сутності основних концепцій та доктрин державно-правового 

будівництва й вчень видатних мислителів про державу та право; 

- одержання повної інформації щодо змісту, спрямованості, 

послідовності державно-правових явищ в Україні в контексті реалізації стратегії 

національного державотворення та світового досвіду; 

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

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

науково виважені висновки і формулювати практичні пропозиції; 

- вмити практично реалізовувати набуті знання і навички у своїй 

професійній діяльності. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.  

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 
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та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні компетентності:  

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових 

основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації 

правоохоронної функції держави.  

СК3. Здатність професійна оперувати категоріально понятійним апаратом права 

і правоохоронної діяльності.  

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.  

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати правову інформацію з різних джерел.  

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості 

та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, тероризму та 

торгівлі людьми.  

СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту 

людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів 

криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту 

людини і суспільних відносин. 

Результати навчання:  
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ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності.  

ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної 

професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати 

її.  

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.  

ПРН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності.  

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин.  

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки.  

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи.  

ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом 

життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання 

передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія держави та права, поліцейська 

деонтологія, конституційне право, логіка. 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

Тема №1 Теорія держави та права як наука і навчальна дисципліна 
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Загальнотеоретична юридична наука в Україні, її система. Теорія держави 

та права як суспільна і правова наука.  

Предмет теорії держави та права: поняття і інституційне значення. Загальні 

закономірності розвитку, виникнення і функціонування державно-правових 

явищ та система державно-правових понять і категорій  - основне в предметі 

теорії держави і права. Співвідношення предмета теорії держави та права з 

предметами інших наук, які вивчають суспільство, державу і право. 

Соціальне призначення і цінність теорії держави та права як науки і 

навчальної дисципліни. Завдання і функції теорії держави та права. 

Поняття і значення метода теорії держави та права. Класифікація методів 

сучасної державно-правової науки. Загальнонаукові, загально-правові та 

спеціально-правові методи пізнання державно-правових явищ. Методологія 

теорії держави і права. 

Співвідношення теорії держави та права і суспільних наук, які вивчають 

державу і право. Місце теорії держави та права в системі юриспруденції. 

Тема № 2 Держава: її походження та поняття 

Проблема походження держави і права в державознавстві і правознавстві. 

Основні наукові концепції виникнення держави і права. 

Характеристика економічних відносин, соціальної влади і соціальних 

норм в первісному суспільстві. «Неолітична революція» і виникнення держави. 

Форми виникнення держави у народів світу. Загальні закономірності 

виникнення держави. Виникнення права. Мононорми первісного суспільства і 

право. 

Багатоаспектність категорії «держава». Поняття, основні ознаки і 

визначення держави. Атрибути держави. Плюралізм в розумінні і визначенні 

держави. Державна влада – особливий різновид соціальної влади.  

Форми і способи здійснення державної влади. Співвідношення 

політичної і державної влади. Основні ознаки і властивості державної влади. 
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Суть державної влади. Легітимність і легальність державної влади. Принципи 

єдності й поділу державної влади. 

Тема № 3 Основні наукові вчення про право. Праворозуміння 

Сучасні підходи до розуміння права і їх практичне значення для юридичної 

практики. Загальні питання розуміння права та їх значення для практичної 

діяльності. Основні напрямки вчень про право. Нормативний підхід до 

розуміння права як засіб підтримки законності і стабільності. Соціологічний 

підхід до розуміння права як засіб забезпечення динамізму суспільного життя. 

Психологічна теорія права та можливості її використання в юридичній практиці. 

Теорія природного права як ствердження волі рівності і справедливості в 

практиці правової держави. Інтегративний підхід до розуміння права. 

Поняття права в різних правових системах. Праворозуміння як елемент 

правової культури. Праворозуміння і професійно-правова діяльність. 

Тема № 4 Сутність, ознаки, функції та принципи права 

 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, 

загальнообов’язковість, формальна визначеність та вольовий характер права. 

Загально-соціальне, класове і національне в праві. 

  Соціальне призначення права. Функції права. Загально-соціальні функції. 

Спеціально-юридичні функції. Цінність права.  

Принципу права: загально-правові, міжгалузеві, галузеві. Правові 

презумпції, сфера її застосування. Правові аксіоми, їх значення. Правові фікції. 

Тема № 5 Норми права 
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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. 

Тема № 6 Форми права 

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

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

текст, правова доктрина, нормативний договір. 

Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права. Закони: 

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

види. 

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб. Способи 

викладення норм права у статтях нормативно-правових актів. 

Тема № 7 Держава: поняття, механізм та функції 

 Соціальна цінність і призначення держави. Поняття, соціальна 

обумовленість і значення функцій держави. Класифікація функцій держави: 

постійні і тимчасові, внутрішні і зовнішні, основні та неосновні. 

Характеристика основних внутрішніх і зовнішніх функцій держави. Еволюція 

функцій держави. 

Поняття механізму держави. Механізм держави і його роль в здійснення 

функцій держави. Механізм держави і державний апарат. Структура державного 

апарату. 

Поняття і ознаки державних органів, види державних органів. Проблема 

розподілу влад і система державних органів. Законодавча влада. Парламент, 

його повноваження та структура. Влада глави держави. Виконавча влада. Уряд у 

сучасних країнах. Судова влада: поняття, суть, види і призначення.   
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Принципи організації і  діяльності державного апарату. 

Тема № 8 Форма держави 

Поняття і елементи форми держави. Співвідношення типу і форми 

держави.  

Форма державного правління: поняття і види. Поняття, види і 

характеристика монархій. Загальні закономірності та особливості розвитку 

монархії. Поняття, види і загальна характеристика республік. Форма правління в 

Україні на сучасному етапі. 

Форми державного устрою: поняття і види. Форма державного устрою в 

Україні. 

Державний режим: поняття і види, суть і загальна характеристика. Поняття 

і види демократичних режимів. Поняття і види антидемократичних державних 

режимів. Державний режим України. 

Тема № 9 . Розподіл влади в державі. Типи держави. 

Сутність держави. Основні наукові концепції сутності держави. Поняття 

типології держави. Тип держави як сукупність загальних спільних ознак, які 

характеризують певну групу держав. Формаційний та цивілізаційний підходи в 

типології держави: сутність і співвідношення. Характеристика окремих типів 

держави. 

Держава і правова надбудова суспільства. Держава, правові процеси, 

правові відносини і правові акти. Співвідношення держави і права. Роль 

держави в забезпечення права. Вплив права на державу. Зв’язаність держави 

правом. 

Ідея правової держави як загальнолюдська цінність. Правова держава: 

поняття, сутність та ознаки. Формування правової держави в Україні. Правова  

держава і громадянське суспільство. Суть і призначення соціальної держави. 

Шляхи формування соціальної держави в України. 

Тема № 10  Держава та особа 
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0 Історія ідей прав людини. Теорія поколінь прав людини. Права людини - 

нормативна форма взаємодії індивідів, суспільства, держави.  Правовий статус 

особистості: поняття, структура, види. Права людини і права громадянина. 

Міжнародні стандарти в галузі прав людини. Система  основних прав та свобод 

людини і громадянина. Юридичні обов’язки особистості. 

Система гарантій прав особистості в демократичній державі. Соціально-

правовий механізм забезпечення прав людини. Міжнародний захист прав 

людини. Роль правоохоронних органів в забезпеченні прав і свобод людини. 

Тема № 11 Поняття і види правових актів 

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. 

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.  

Тема № 12 Правоутворення, нормотворчість та законотворчість 

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. 

Юридична техніка. Мова і стиль закону. 

Тема № 13 Правова система, система права і система законодавства 

Правова система суспільства: поняття і структура. Характеристика 

елементів правової системи. 
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1 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.  

Приватне і публічне право та еволюція правової системи України. 

Матеріальне і процесуальне право.  

Система законодавства. Співвідношення системи права, системи 

законодавства, правової системи і системи юридичних наук. Поняття галузі 

права і інституту законодавства. Вертикальна та горизонтальна структура 

законодавства. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів.  

  

Тема № 14 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. 

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 № 15 Реалізація права 

Поняття та ознаки реалізації права. Підстави для розмежування форм 

реалізації права. Підстави для розмежування форм реалізації права. 
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2 Дотримання, виконання та використання як форми безпосередньої реалізації 

права. Застосування правових норм як безпосередня форма правореалізації. 

Фактори реалізації права. Механізм реалізації права. 

Поняття і відмінні ознаки правозастосування. Суб’єкти застосування 

правових норм: поняття і види. Умови правозастосовчої діяльності. 

Стадії процесу застосування права. Вимоги належного правозастосування. 

Акти застосування права: поняття, особливості, види. 

Прогалини в праві і способи їх подолання. Аналогія закону і аналогія 

права. Юридичні колізії і способи їх вирішення. 

Тема № 16 Тлумачення права 

Поняття і необхідність тлумачення права. З’ясування (усвідомлення), 

пояснення та інтерпретація змісту правових норм.. 

Суб’єкти тлумачення: державні органи, недержавні організації і громадяни. 

Види тлумачення за суб’єктами. 

Нормативне і казуальне тлумачення. 

Способи  (прийоми) тлумачення. 

Тлумачення правових норм, пов’язане з уточненням їх об’єму. 

Акти тлумачення права: поняття, особливості і види. 

Тема № 17 Правосвідомість і правова культура. 

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. Роль правосвідомості у процесі правотворчості та 

правореалізації. Криза сучасної правосвідомості.  

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

культура: поняття, структура, функції. 
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3 Правова культура  суспільства. Правова культура  особи. Професійна 

правова культура. Фактори формування професійної свідомості та правової 

культури юриста. Система вимог до правової культури юриста.  

Професійна правосвідомість і правова культура співробітника органів 

внутрішніх справ. 

Правова культура і прогрес права: правова акультурація. 

Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. Правова демагогія. Форми 

деформації професійної культури юриста та шляхи її подолання. Причини 

професійної деформації співробітників правоохоронних органів.  

Правова соціалізація: суспільний і особистий рівні. Професійна 

соціалізація. Механізми та принципи соціалізації. Правове виховання: поняття, 

форми, методи. 

Тема № 18 Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види і причини. 

Право і поведінка. Правозначуща 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). 

Класифікація видів правомірної поведінки. Правові засоби стимулювання 

правомірної поведінки. 

Юридична структура правопорушення. 

Види правопорушень. Злочини і проступки (делікти). 

Причини і умови скоєння правопорушень. 

Тема № 19 Юридична відповідальність. 

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

Загальні принципи юридичної відповідальності. Мета і функції юридичної 

відповідальності. Основи юридичної відповідальності відповідно до 

Конституції України. Юридична відповідальність та інші засоби державного 

примусу. Підстави притягнення і звільнення від юридичної відповідальності. 
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4 Поняття, соціальна цінність і об’єктивна необхідність правопорядку. 

Правопорядок: поняття, функції і принципи. Правопорядок і суспільний 

порядок. Співвідношення правопорядку, законності і суспільного порядку. 

Основні шляхи укріплення законності та правопорядку.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього у тому числі 

л с/з с.р. л с/з с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1.Теорія держави і 

права як наука і 

навчальна дисципліна 

6 2 2 2 8 2 2 4 

Тема 2. Держава: її 

походження та поняття 
2   2 8 2 2 4 

Тема 3. Основні наукові 

вчення про право. 

Праворозуміння. 

2   2 8 2 2 4 

Тема 4. Сутність, ознаки, 

функції та принципи 

права 

6 2 2 2 4   4 

Тема 5. Норми права 6 2 2 2 4   4 
Тема 6. Форми права 2   2 4   4 

Тема 7. Держава: 

поняття, механізм та 

функції 

6 2 2 2 4   4 

Тема 8. Форма держави. 6 2 2 2 4   4 

Тема 9. Розподіл влади в 

державі. Типи держави 
2   2 4   4 

Тема 10. Держава і особа 2   2 4   4 
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5 Тема 11. Поняття і види 

правових актів 
2   2 4   4 

Тема 12. 

Правоутворення, 

нормотворчість та 

законотворчість 

6 2 2 2 4   4 

Тема 13.Правова 

система, система права і 

система законодавства 

6 2 2 2 4   4 

Тема 14. Правові 

відносини 
2   2 4   4 

Тема 15. Реалізація права 2   2 4   4 

Тема 16. Тлумачення 

права. 
8 2 2 4 4   4 

Тема 17. 

Правосвідомість і 

правова культутра. 

8 2 2 4 4   4 

Тема 18. 

Правопорушення: 

поняття, ознаки, склад, 

види і причини 

8 2 2 4 4   4 

Тема 19. Юридична 

відповідальність. 
8 2 2 4 6   6 

Усього годин 90 22 22 46 90 6 6 78 
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6 5. Теми семінарських занять 
(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  

 

Тема 1.Теорія держави і права як наука і навчальна 

дисципліна.  

 

2 

2.  Тема 4. Сутність, ознаки, функції та принципи права 2 

3.  Тема 5. Норми права 2 

4.  Тема 7. Держава: поняття, механізм та функції 2 

5.  Тема 8. Форма держави. 2 

6.  Тема 12. Правоутворення, нормотворчість та законотворчість 2 

7.  Тема13. Правова система, система права і система 

законодавства 

2 

8.  Тема 16. Тлумачення права. 2 

9.  Тема 17. Правосвідомість і правова культутра. 2 

10.  Тема № 18Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види і 

причини 

2 

11.  Тема 19. Юридична відповідальність. 2 

 Разом 22 
 

 

(заочна форма навчання) 
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7  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 

 

Тема 1.Теорія держави і права як наука і навчальна 

дисципліна 
2 

 

2. 
Тема 2. Держава: її походження та поняття  

2 

3. 
Тема 3. Основні наукові вчення про право. 

Праворозуміння. 
2 

 Разом 6 

 

 

6. Самостійна робота 
(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. 

 

Тема 1.Теорія держави і права як наука і навчальна 

дисципліна.  

 

2 

2. Тема 2. Держава: її походження та поняття 2 

3. Тема 3. Основні наукові вчення про право. Праворозуміння. 2 

4. Тема 4. Сутність, ознаки, функції та принципи права 2 

5. Тема 5. Норми права 2 

6. Тема 6. Форми права 2 

7. Тема 7. Держава: поняття, механізм та функції 2 

8. Тема 8. Форма держави. 2 

9. Тема 9. Розподіл влади в державі. Типи держави 2 

10. Тема 10. Держава і особа 2 

11. Тема 11. Поняття і види правових актів 2 

12. Тема 12. Правоутворення, нормотворчість та законотворчість 2 

13. Тема13. Правова система, система права і система 

законодавства 

2 

14. Тема 14. Правові відносини 2 

15. Тема 15. Реалізація права 2 

16. Тема 16. Тлумачення права. 4 

17. Тема 17. Правосвідомість і правова культутра. 4 

18. Тема № 18 Правопорушення: поняття, ознаки, склад, види і 

причини 

4 

19. Тема 19. Юридична відповідальність. 4 

 Разом 46 
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8 Самостійна робота 
(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 
1. Тема 1.Теорія держави і права як наука і навчальна 

дисципліна 

4 

2. Тема 2. Держава: її походження та поняття 4 
3 Тема 3. Основні наукові вчення про право. 

Праворозуміння. 

4 

4 Тема 4. Сутність, ознаки, функції та принципи права 4 
5 Тема 5. Норми права 4 
6 Тема 6. Форми права 4 
7. Тема 7. Держава: її мета, механізм та функції 4 
8. Тема 8. Форма держави. 4 
9. Тема 9. Розподіл влади в державі. Типи держави. 4 
10. Тема 10. Держава і особа 4 
11. Тема 11. Поняття і види правових актів 4 
12. Тема 12. Правоутворення, нормотворчість та 

законотворчість 

4 

13. Тема13. Правова система, система права і система 

законодавства 

4 

14. Тема 14. Правові відносини 

 

4 

15. Тема 15. Реалізація права 

 

4 

16. Тема 16. Тлумачення права. 4 
17. Тема 17. Правосвідомість і правова культутра. 4 
18. Тема № 18 Правопорушення: поняття, ознаки, склад, 

види і причини 

4 

19. Тема 19. Юридична відповідальність. 6 
 Разом 78 

 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних 

творчих завдань у вигляді написання контрольної роботи та наукових рефератів 

за визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного 
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9 вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує 

ініціативи студента і його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і 

навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З 

проблем, досліджених у наукових рефератах, студенти можуть підготувати і 

виголосити доповіді під час проведення семінарських занять або засідань 

наукового студентського гуртка. 

 

8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

студентів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних 

знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності  

                                        (для денної форми навчання) 

 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
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0 Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 

навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів 

визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності 

максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже 

добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну 

відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-

педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну 

точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не 

допустивши помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю 

або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох джерел 

інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 
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1 може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу 

тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 

висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 

оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний 

обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 

навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 

відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна 

оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму накопичення балів не 

враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені 

відповідними методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання 

кожної самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та 

критерії оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної 

роботи допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 



 

 

2

2 встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю 

і не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів 

як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 

працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-

екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач 

вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, 

які підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, 

але до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  
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10. Критерії оцінювання знань 

 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/  D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім 

аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 

конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними 

помилками.   

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та 

визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, 

стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
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4 За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою  

 Вноситься до відомості 

 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 

FX/Незадовільно 

  

Не зараховано 

 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно 

 

Не зараховано 

 

з обов’язковим повторним курсом 

 

 

 

11. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1.     Юридична наука та її система. 

2.     Місце  теорії держави і права в сучасний юриспруденції. 

3.     Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук. 

4.     Предмет теорії держави і права.  

5.     Функції теорії держави і права. 

6.     Метод і методологія теорії держави і права. 

7.     Компаративістика як сучасний напрям юридичної науки. 
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5 8.     Влада і соціальні норми у первісному суспільстві. 

9.     Основні теорії походження держави. 

10. Загальні закономірності виникнення держави. 

11. Форми виникнення держави у народів світу. 

12. Виникнення права. Мононорми первісного суспільства і право. 

13. Сутність держави. 

14. Держава, його признаки та атрибути. 

15. Державна влада: поняття, властивості, методи здійснення. 

16. Функції  держави. Форми здійснення функцій держави. 

17. Типологія держав. 

18. Співвідношення і взаємозв’язок держави і права. 

19. Форма держави: поняття і структура. 

20. Форма правління. 

21. Форма державного устрою. 

22. Форма державного режиму. 

23. Механізм держави, його структура і принципи. 

24. Розподіл влади в держави. Гілки державної влади. 

25. Державні органи влади в Україні. 

26. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура. 

27. Правова держава: поняття, ознаки. 

28. Історія ідеї правової держави. 

29. Правова і соціальна держава. 

30. Головні напрямки формування громадянського суспільства і правової   

          держави в Україні. 

31. Поняття і структура політичної системи держави. 

32. Місце держави в політичній системі суспільства.  

33. Юридична концепція прав людини. Покоління прав людини. 

34. Правовий статус особи, його структура і види. 
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6 35. Права людини і громадянина. 

36. Міжнародні стандарти у галузі прав людини. 

37. Сучасні підходи до розуміння права. 

38. Теорія природного права. 

39. Нормативний підхід до розуміння права. 

40. Соціологічний підхід до розуміння права. 

41. Психологічна теорія права. 

42. Історична теорія права.  

43. Інтегративний підхід до розуміння права. 

44. Поняття та ознаки права. 

45. Функції права. 

46. Принципи права. 

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

48. Єдність і відмінність права і моралі. 

49. Норма права: поняття, ознаки. 

50. Класифікація норм права. 

51. Способи викладення норм права. Співвідношення норми права і статті  

         нормативно-правового акту. 

52. Характеристика структурних елементів норм права. 

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

54. Правові акти, їх види і співвідношення. 

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

56. Закони: поняття, ознаки, види. 

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

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

59. Правові аксіоми, презумпції і фікції.  

60. Поняття, принципи та етапи правотворчого процесу. 

61. Юридичні колізії: поняття, види, подолання та усунення. 
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7 62. Юридична техніка. 

63. Юридична термінологія: поняття, класифікація. Специфіка юридичних   

         термінів. 

64. Правова система суспільства і система права, їх співвідношення. 

65. Система права: поняття, ознаки, структурі елементи. 

66. Галузі і інститути права.  

67. Система законодавства: поняття, структура.  

68. Характеристика системи законодавства України: тенденції та напрями 

розвитку. 

69. Об’єктивне і суб’єктивне право. 

70. Публічне і приватне право. 

71. Матеріальне і процесуальне право. 

72. Сучасна типологія права. Критерії класифікації правових систем. 

73. Англо-американський тип правовий системи. 

74. Романо-германський тип правовий системи. 

75. Релігійно-традиційний тип правовий системи. 

76. Правотворчість: поняття, принципи, види. 

77. Законодавчий процес і його стадії. 

78. Систематизація нормативно-правових актів. 

79. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

80. Правовідносини:  поняття, ознаки, види. 

81. Структура правовідносин. 

82. Суб’єкти правовідносин. 

83. Правосуб’єктність суб’єктів правових відносин.   

84. Об’єкти правовідносин: поняття, види. 

85. Передумови виникнення правовідносин. 

86. Юридичні факти. Фактичний юридичний склад. 

87. Реалізація права: поняття, ознаки, форми. 
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8 88. Застосування права: поняття, ознаки, випадки колі виникає необхідність 

у  

         застосуванні права. 

89. Основні вимоги правильного застосування права. 

90. Стадії процесу застосування права. 

91. Прогалини у позитивному праві та способи їх подолання. 

92. Акти правозастосування: поняття, ознаки, види. 

93. Юридичний процес. 

94. Тлумачення норм права і його види. 

95. Способи (прийоми) тлумачення норм права. 

96. Види юридичного тлумачення права по об’єму. 

97. Акти тлумачення (інтерпретаційні) права. 

98. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види. 

99. Правопорушення: поняття, ознаки, види. 

100. Юридичний склад правопорушення. 

101. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, підстави. 

102. Мета і функції юридичної відповідальності. 

103. Принципи юридичної відповідальності. 

104. Види юридичної відповідальності. 

105. Правосвідомість: поняття, структура, види. 

106. Правова культура: поняття, структура, види. 

107. Професійне правосвідомість і професійна правова культура. 

108. Деформація правосвідомості. 

109. Правове виховання, його форми і методи. 

110. Законність: поняття, принципи. 

111. Правопорядок: поняття, функції та принципи. Правопорядок та 

суспільний  порядок.  

112. Гарантії законності і правопорядку. 
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9 113. Правове регулювання: поняття, засоби, типи. 

114. Механізм правового регулювання і його стадії. 
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За ред.. М.В. Цвіка, О.В. Петришина.  Х.: Право, 2011. 584 с.  

3. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: підручник. – К.: Кондор-

Видавництво, 2016. 716 с.  
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Волошенюк та ін.] ; за заг. ред. І.М.Погрібного; МВС України, Харк. нац. ун-т 
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авт.; за заг. ред. Л.Р. Наливайко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2020. 296 с.    

12. Шаповалова І.О. Нормативно-правове забезпечення діяльності національно-

культурних об’єднань на українських землях у складі Російської імперії // 
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109-113. 
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1. Калиновський Б.В. Шляхи удосконалення конституційної моделі 

адміністративно-територіального устрою та організації місцевої публічної влади 

України: / Б.В. Калиновський // Часопис Київського університету права. 2011.  

№ 3. С. 100-103. 

2. Карпачова Н. Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і 

свобод людини // Право України.  2011. № 7. С. 16-23. 

3. Карпачова Н.І. Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і 

свобод людини: Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини з нагоди 60-річчя Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. К., 2010. 194 с. 

4. Куян І. До питання про абсолютність і обмеженість (відносність) суверенітету 

держави // Право України. 2011. № 7. С. 148-156. 

5. Магновський І.Й. Теоретико-правові основи територіального устрою України 

// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.  № 3 (76).  2011. С. 

253-260. 

6.Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий 

досвід П’ятої Французької Республіки та України // Право України.  2011. № 1.  
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2 13. Інформаційні ресурси 

Офіційні веб-сторінки державних органів України 

1. www.president.gov.ua – Президент України 

Законодавча влада  

2. www.rada.gov.ua – Верховна Рада України  

3. https://www.ombudsman.gov.ua/ – Уповноважений Верховної Ради з прав 

людини  

Виконавча влада   

4. www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України  

5. www.minjust.gov.ua - Міністерство юстиції 

Судова влада 

6. https://court.gov.ua/ – Судова влада України 

7. www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України 

Рекомендовані науково-аналітичні ресурси 

8. http://zakoni.com.ua/ – український юридичний портал  

9. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень 

10. http://parlament.org.ua/ - Лабораторія законодавчих ініціатив 

11. http://www.pravo.org.ua – Центр політико-правових реформ 

12. http://www.khpg.org/ - інформаційний портал Харківської правозахисної групи.  

13. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського 

 

14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

 «Теорія держави та права» для здобувачів вищої освіти  

Студент виконує контрольну роботу з курсу «Теорія держави та права» у 

відповідності з запропонованою тематикою. Контрольна має бути виконана по 

одному з нижченаведених варіантів, при цьому остання цифра номеру залікової 

книжки студента повинна співпадати з порядковим номером варіанту 

контрольної роботи.  

Варіант № 1  
1. Що становить предмет науки теорії держави та права? 

2. Державний суверенітет: сучасні погляди та підходи.  

Варіант № 2  

http://www.kuchma.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.pravo.org.ua/
http://www.khpg.org/
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3 1. Які функції притаманні теорії держави та права? 

2. Які основні ознаки організації влади в умовах первіснообщинного ладу? 

Варіант № 3  
1. Які основні ознаки і система нормативного регулювання суспільних 

відносин в умовах первіснообщинного ладу? 

2. У чому сутність влади і які її основні ознаки? 

Варіант № 4  
1. За яких умов виникли держави та право?  

2. Розкрийте поняття державної влади і механізму її реалізації. 

Варіант № 5  
1. Яке співвідношення між владою народу та державною владою (в 

історичному і сучасному аспектах)? 

2. Що таке форма держави і які є її елементи? 

Варіант № 6  
1. Розкрийте поняття форми правління і охарактеризуйте основні сучасні 

форми державного правління. 

2. Розкрийте поняття форми державного устрою і його видів. 

Варіант № 7  

1. Що таке державний і політичний режими? 

2. Які ознаки держави, що визнає себе правовою? 

Варіант № 8  
1. Який зв'язок між людиною (особою), правом і державою? 

2. Розкрийте поняття правового регулювання та охарактеризуйте його основні 

типи. 

Варіант № 9  
1. Розкрийте поняття парламентської республіки 

2. Міжнародні інститути захисту прав і свобод людини 

Варіант № 10 
1. У чому сутність методології дослідження правової дійсності? 

2. Громадянське суспільство і держава. 

 


