
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

1. Кафедра: Теорії та філософії права, державно-правових дисциплін 

2.Інформація про викладачів 

Янчук Наталія Дмитрівна - кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри теорії та філософії 

права факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 70 наукових 

праць, досвід роботи більше 15 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Теорія держави та права, порівняльне правознавство, 

право Європейського Союзу, галузева 

компаративістика 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. 

Одеса, Старокиївське шосе, 42 Б, каб. 112, тел. (073) 

029 31 50 Viber, Telegram, електронна адреса: 

yanchuknd@ukr.net 

 

Шаповалова Інна Олександрівна – кандидат юридичних 

наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри 

державно-правових дисциплін факультету 1 навчально-

наукового інституту права та кібербезпеки. Досвід 

роботи більше 16 років. Член редакційної колегії 

фахового наукового журналу «Юридичний вісник», який 

включено до переліку наукових фахових видань України 

(категорія «Б»). У 2021 році пройшла стажування в 

Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Польша), 

юридичний факультет.  

Сфера наукових інтересів: 

Теорія держави та права, Поліцейська деонтологія.  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. 

Одеса, вул. Успенська 1, каб. 105, тел. (095) 192 95 

34 Viber, Telegram, електронна адреса: 

inna_shapovalova8@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому семестрі на першому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів ЄКТС: 3 

mailto:yanchuknd@ukr.net


- загальна кількість годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

90 (денна)       90 (заочна) 

 

22 (денна)         6 (заочна) 

22 (денна)         6 (заочна) 

46 (денна)       78 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

В рамках навчальної дисципліни «Теорія 

держави та права» передбачається глибокий аналіз і 

вивчення закономірностей виникнення, розвитку, 

функціонування держави та права. Теорія держави 

та права виділяє державу та право з усієї системи 

суспільних явищ і досліджує їх внутрішні 

закономірності. Особливістю предмета є те, що 

теорія держави та права розглядає державу та право 

«взагалі», надає їм абстрактні характеристики. 

Теорія держави та права як фундаментальна 

юридична наука приділяє суттєву увагу аналізові 

базових юридичних понять, є своєрідною 

«юридичною абеткою». У курсі «Теорія держави та 

права»  розкриваються такі фундаментальні поняття, 

як держава, право, норма права, законність тощо.  

Метою викладення дисципліни є формування 

у майбутніх фахівців юридичного профілю уявлень 

про особливості існування правової реальності в її 

різноманітних проявах (правових нормативах, 

правовій свідомості, правовій поведінці), 

формування системи правових понять і основних 

концепцій існування права і держави, закріплення 

ціннісних установок, заснованих на використанні 

теоретичного осмислення функціонування 

правових реалій. 

 

9.Міждисциплінарні зв’язки 

Історія держави та права зарубіжних країн, Історія 

держави та права України, Юридична деонтологія, 

Конституційне право, Судові та правоохоронні 

органи України, Юридична логіка 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем 



курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний,  дослідницький 

методи. 

 

11 Форма контролю: Екзамен  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

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 

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 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має 

знати: основи методології пізнання державно-

правових явищ; основні закономірності процесу 

виникнення держави та права; основні підходи до 

типології держав та їх властивості; призначення, 



види функцій та форми держави; сучасні підходи до 

праворозуміння; призначення та функції права; види 

форм (джерел) права; поняття, структуру та види 

норм права; співвідношення системи права та 

системи законодавства; поняття, ознаки та види 

правових відносин та інші загальнотеоретичні 

поняття.  

 вміти: вільно використовувати основні наукові 

конструкції теорії держави та права, правильно 

застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій; 

орієнтуватися в джерелах права; адекватно 

тлумачити норми права та аналізувати їх структуру; 

визначати склад та зміст правових відносин, 

відрізняти їх від інших видів суспільних відносин; 

правильно реалізовувати норми права в різних 

професійних ситуаціях; виконувати на практиці 

вимоги законності та правопорядку тощо.  

14. Основні інформаційні 

джерела 

1. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і 

права: підручник, практикум, тести: підручник. К.: 

Юрінком Інтер, 2015. 584 с. 

2. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. 
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Тести. 2-ге вид., випр.і допов. К. : Юрінком Інтер, 

2019. 584 с. 

3. Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права : 

підручник. К.: Університет «Україна», 2014. 561 с. 

4. Наливайко Л.Р., Вітвіцький С.С. та ін. Теорія 

держави і права в тестових  завданнях:  

навчальний  посібник  /  за  заг.  ред.  д.ю.н.,  

проф. Л.Р. Наливайко. Дніпропетровськ: Середняк 

Т.К., 2014. 358 с. 

5. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. 

4-ге вид., допов. і перероб. К. : Алерта; ЦУЛ, 2014. 

524 с. 

6. Теорiя держави i права : пiдручник / 

О.В.Петришин, С.П.Погребняк, В.С.Смородинський 

та iH. ; за ред. О.В.Петришина. Х.:Право, 2015. 368 

с. 

7. Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. 

авт. кол. канд. юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. 



2-е вид. перероб. і доп. Дніпропетровськ : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015 . 468 с. 

8. Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є. В. 

Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. 

Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С. Д. 

Гусарєва, О. Д. Тихомирова. К. : НАВС, Освіта 

України, 2017. 320 с. 

 

 

 

 


