


 

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 

Обов’язкова  

Спеціальність 262 

Правоохоронна діяльність 

Модулів – 1 Освітній ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 1-й 

Лекції 
 22 год 8 год. 

Семінарські 

22 год. 8 год. 

Самостійна робота 

46 год. 74 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

 

 
 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою навчальної дисципліни «Теорія держави та права» 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. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави та права» 

є: 

 засвоєння комплексу загальних базових знань про державно-правові явища; 

 оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом сучасної юриспруденції і 

правової практики; 

 формування в 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. 

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 тендерних 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 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 професійно 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: 

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти 

розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Організовувати культурний діалог нарівні, 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, 

соціологія, конституційне право, адміністративне право, кримінальне право, цивільне право 

та процес, адміністративний процес.  

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА. 

ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. 

Поняття «юриспруденція». Система юридичних наук. Загальнотеоретичні юридичні 

науки. Історико-юридичні науки. Галузеві юридичні наукові дисципліни. Міжгалузеві 

юридичні науки. Прикладні юридичні наукові дисципліни. Міжнародно-правові науки. 

Перспективи розвитку юриспруденції. 

Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна. Предмет теорії держави та 

права: поняття і інституційне значення.  

Функції теорії держави та права. 

Теорія держави та права в системі юридичних і суспільних наук.  

Методологія теорії держави і права: поняття, система, значення. Загальні методи 

пізнання. Загальнонаукові методи. Міждисциплінарні методи. Спеціальні методи 

юриспруденції. 

 



Компаративістика в системі юриспруденції. Значення порівняльного правознавства. 

Поняттєво-категорійний апарат юриспруденції. Правові поняття. Правові категорії. 

Проблема походження держави і права в державознавстві і правознавстві. Соціальні та 

історичні передумови буття держави і права. Поняття суспільства, його структура та 

інститути. Влада і соціальні норми в первісному суспільстві. Форми об’єднання людей у 

первісному суспільстві.  

Форми виникнення держави в народів світу. Загальні закономірності походження 

держави і права. Основні теорії походження держави. 

Виникнення права. Мононорми первісного суспільства і право. Основні шляхи 

виникнення права. Основні теорії походження права.  

Співвідношення держави і права у процесі їх виникнення. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ.  

ФОРМИ ДЕРЖАВИ. 

Держава: поняття та ознаки. Атрибути держави. Способи державоутворення.  

Сучасні підходи до вивчення держави. Сутність держави: плюралізм підходів. 

Співвідношення загальносоціального і класового в розумінні держави. Поняття типології 

держави. Основні підходи до історичної типології держави: формаційний, цивілізаційний і 

технократичний. 

Соціальна цінність і призначення держави. Поняття та ознаки демократичної держави. 

Правова держава: поняття та сутність. Стан і перспективи формування правової держави в 

Україні. Правова держава і громадянське суспільство. 

Сутність і призначення соціальної держави. Шляхи формування соціальної держави в 

Україні. Правова держава, громадянське суспільство і держава соціальної демократії. 

Поняття, соціальна зумовленість і значення функцій держави. Класифікація функцій 

держави. Форми здійснення функцій держави.  

Поняття та структура форми держави. Співвідношення типу і форми держави. 

Значення форми держави. 

Форма державного правління: поняття і види. Загальні закономірності та особливості 

розвитку монархії. Поняття, види і характеристика монархій. Абсолютна монархія. 

Дуалістична монархія. Парламентарна монархія. 

Поняття, види і загальна характеристика республік. Характерні ознаки президентської 

республіки. Характеристика парламентарної республіки. Особливості змішаної республіки. 

Форма правління в Україні на сучасному етапі. 

Змішані форми правління. Виборна монархія. Колективна монархія. Республіки з 

довічним президентством. Республіки без офіційного глави держави. 

Поняття і види форми державно-територіального устрою. Централізовані унітарні 

держави. Децентралізовані унітарні держави. Прости та складні унітарні держави. Поняття 

автономії. 

Територіальні федерації; національні федерації, змішані федерації. 

Конфедерація – як тимчасовий союз держав. Імперія. Форма державного устрою в 

Україні. Співдружність і співтовариство держав. 

Державний режим: поняття і види, сутність і загальна характеристика. Форма 

державного режиму. Цивільні та військові режими. Світські та теократичні режими. 

Демократичний режим та антидемократичний режим. Авторитарний режим. Тоталітарний 

режим. Деспотичний і ліберальний режими. Державний режим України. 

 

 



ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ВЛАДА І МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ 

Поняття та види влади. Політична влада. Державна влада – особливий різновид 

соціальної влади. Сутність державної влади. Форми і способи здійснення державної влади. 

Державна влада як різновид політичної влади. Співвідношення політичної і державної 

влади. 

Ознаки державної влади. Легітимність, легальність, законність як властивості 

державної влади. Принципи єдності і поділу державної влади. 

Поняття механізму держави. Механізм держави і його роль у здійсненні функцій 

держави. Механізм держави: поняття, ознаки, структура і принципи. Структура механізму 

держави. 

Механізм держави і державний апарат. Структура державного апарату. Поняття і 

ознаки державних органів. Види державних органів.  

Принципи побудови та діяльності механізму сучасної держави. Проблема розподілу 

влад і система державних органів. Автори теорії розподілу влади. Основні положення теорії 

розподілу влади. 

Класифікація інститутів держави за принципом розподілу влади. Інститут 

законодавчої влади. Інститут виконавчої влади. Інститут глави держави. Інститут судової 

влади. Інститут контрольної влади. 

Методи здійснення державної влади: переконання, заохочення та рекомендація і 

примус. Державний примус. Централізований та децентралізований методи діяльності 

держави. 

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВА 

Сутність права. Сучасне нормативне розуміння права: поняття, основні ознаки, 

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

об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Право як соціальне явище. Право у юридичному 

сенсі. 

Право: поняття, ознаки. Природне та позитивне право. Об’єктивне право та його 

співвідношення із позитивним правом. 

Соціальне призначення права. Функцій права: поняття та види. Загальносоціальні 

функції права: інформаційна, орієнтацій на, виховна, культурно-історична, стабілізаційна, 

соціального контролю, організаторська, управлінська. Спеціально-юридичні права: 

регулятивна та охоронна. 

Принципи права: поняття та види. Загально-соціальні принципи права. Спеціально-

юридичні принципи права.  

Правові аксіоми: поняття, сутність, роль і значення. Види правових аксіом.  

Правові презумпції. Спростовні та неспростовні презумпції. Фактичні презумпції і 

законні презумпції. Галузеві та загальноправові презумпції. 

Правова фікція: поняття, значення. 

 

ТЕМА 5. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. НОРМИ 

ПРАВА.  

Соціальне регулювання: поняття та види. Система регулювання суспільних відносин. 

Норми: поняття, ознаки. Види норм: природні норми, технічні норми, соціальні норми.  

Поняття та ознаки соціальних норм. Види соціальних норм: норми моралі (етичні 

норми); правові норми; релігійні норми; корпоративні норми; звичаї і традиції; естетичні 

норми. 

Право – особливий вид соціальних норм. Загальне у правових і соціальних нормах. 

Право і мораль. Співвідношення норм права і норм моралі. Єдність права і моралі. 



Відмінність права і моралі. 

Співвідношення норм права та інших соціальних норм. Право і звичай. 

Право і релігія. Право і корпоративні норми. Право і політика. 

Норми права: поняття, ознаки. Класифікація норм права.  

Структура норми права. Логічна структура правової норми. Класифікація структурних 

елементів правової норми за ступенем визначеності. Класифікація структурних елементів 

правової норми за складом. 

Способи викладення норм права.  

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

 

ТЕМА 6. СИСТЕМА ПОЗИТИВНОГО ПРАВА.  

Система права: поняття, ознаки. Структурні елементи системи позитивного права. 

Норма права як первинний, початковий елемент системи права. Інститут права: поняття, 

ознаки. Види правових інститутів. Підгалузь права. Галузь права як основний елемент 

права. Поняття та ознаки галузі права. Загальна характеристика основних галузей права 

України. 

Предмет і метод правового регулювання. Основні методи правового регулювання. 

Імперативний і диспозитивний методи. Метод обмежень і метод заохочень. Метод 

автономії та рівності сторін і метод субординації. 

Публічне і приватне право. Предмет публічного права. Предмет приватного права. 

Характерні ознаки сфери публічного права. Ознаки сфери приватного права. Приватне і 

публічне право та еволюція правової системи України. 

Матеріальне право. Процесуальне право. Співвідношення матеріального і 

процесуального права. 

Система міжнародного права. Співвідношення систем міжнародного та національного 

права.  

 

ТЕМА 7. ФОРМИ ПРАВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ –  

ОСНОВНА ФОРМА ПРАВА СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ 

Співвідношення понять «джерело права» та «форма права». Джерело права в 

матеріальному сенсі. Джерело права в ідеальному сенсі. Джерело права в пізнавальному 

сенсі. Джерело права у формальному сенсі. Види форм (юридичних джерел) права. 

Правовий звичай: поняття, ознаки. Види звичаїв залежно від їхньої ролі у правовому 

регулюванні. Звичаї ділового обороту. Міжнародно-правовий звичай. 

Юридичний (судовий або адміністративний) прецедент: поняття, ознаки. Правила 

застосування судових прецедентів. Види судових прецедентів в англійському праві. 

Обов’язкові прецеденти. Переконливі прецеденти. Адміністративний прецедент. 

Нормативний договір: поняття, ознаки. Координаційні та субординаційні нормативні 

договори. Міжнародні та внутрішньодержавні договори. Колективний договір. 

Релігійний текст: поняття, ознаки. Юридична доктрина: поняття, ознаки. 

Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки. Класифікація нормативно- правових актів. 

Юридична чинність нормативно-правового акту. 

Закон: поняття, ознаки, види. Конституційні та звичайні (поточні) закони. 

Кодифіковані та некодифіковані закони. Галузеві та міжгалузеві (комплексні) закони. 

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

законів та підзаконних актів. 

Дія нормативно-правових актів в часі, у просторі та за колом осіб. 

Дія нормативно-правового акту в часі. Негайна дія нормативно-правового акту. 



Зворотна дія нормативно-правового акту. Переживання нормативно-правового акту. 

Припинення дії нормативно-правових актів. 

Дія нормативного акту в просторі. Загальнодержавні (загальні) та локальні 

нормативно-правові акти. 

Дія акту за колом осіб. Нормативно-правові акти загального характеру. 

Спеціальні нормативно-правові акти. Виняткові закони. 

Система нормативно-правових актів України: види, значення, особливості та межі 

їхньої дії. 

 

ТЕМА 8. ПРАВОУТВОРЕННЯ,  

ПРАВОТВОРЧІСТЬ, ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 

Соціальний процес формування права (правоутворення). Поняття і ознаки 

правоутворення. Стадії процесу правоутворення. Правоутворення і правотворчість. 

Правотворчість: поняття, мета та суб’єкти. Ознаки правотворчості. Функції 

правотворчості. Принципи правотворчості. Види правотворчості. 

Законодавчий процес і його стадії. Законодавча ініціатива. Розробка законопроекту. 

Обговорення законопроекту. Ухвалення закону. Підписання закону главою держави. 

Обнародування закону. Набрання законом чинності. 

Поняття юридичної техніки. Засоби юридичної техніки. Мова і стиль закону. Правила 

юридичної техніки. Прийоми юридичної техніки. 

Система законодавства. Поняття галузі права і інституту законодавства. Ієрархічна, 

вертикальна будова система законодавства. Горизонтальна структура законодавства. 

Співвідношення системи права та системи законодавства. 

Систематизація нормативно-правових актів. Облік нормативно- правових актів. 

Інкорпорація: поняття, види. Консолідація як вид систематизації. Кодифікація нормативно-

правового акту. Різновиди кодифікації за об’ємом охоплюваного нормативно-правового 

матеріалу: загальна, галузева, міжгалузева, спеціальна (внутрігалузева). 

 

ТЕМА 9. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА. 

Поняття і необхідність тлумачення права. Різновиди тлумачення: з’ясування і 

роз’яснення права. 

Суб’єкти тлумачення норм права. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права. 

Нормативне та казуальне тлумачення норм права. Автентичне тлумачення. Делеговане 

(легальне) тлумачення. Доктринальне тлумачення. Професійне тлумачення. Буденне 

тлумачення. 

Способи (прийоми) тлумачення норм права.  

Види юридичного тлумачення за обсягом. 

Акти тлумачення норм права (інтерпретаційні акти): поняття, особливості, види.  

Реалізації права: поняття, ознаки реалізації права. Форми реалізації права. 

Індивідуальна та колективна реалізація права. Реалізація права у правових відносинах і поза 

правовими відносинами. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.  

Форми безпосередньої реалізації права: дотримання норм права, виконання норм 

права, використання норм права. 

Застосування права як засіб забезпечення реалізації права. Правозастосування: 

поняття, ознаки, функції. Суб’єкти застосування правових норм: поняття і види. Підстави 

правозастосування. Основні вимоги належного застосування права. Процес (стадії) 

правозастосовної діяльності. Типове і нетипове застосування права. 



Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та подолання. Аналогія закону, 

міжгалузева аналогія (субсидіарне застосування права), аналогія права. Поняття та причини 

колізій норм права. Види колізій норм права та їх подолання. 

Акти застосування права: поняття, ознаки, види.  

 

ТЕМА 10. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 

Правові відносини як різновид суспільних відносин. Правовідносини: поняття, ознаки 

і види. Структура правовідносин: суб’єкт, об’єкт, зміст. Фактичний зміст правовідносин. 

Юридичний зміст правовідносин. 

Суб’єкти правовідносин: поняття та види. Види суб’єктів права:  фізичні особи; 

юридичні особи; держава, її органи та органи місцевого самоврядування; соціальні 

спільноти. Співвідношення понять «суб’єкт права» та «суб’єкт правовідносин». 

Правосуб’єктність: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Загальна 

правоздатність фізичної особи. Дієздатність фізичної особи. Деліктоздатність фізичної 

особи. 

Юридичні особи як суб’єкти права. Ознаки юридичної особи. Спеціальний характер 

правосуб’єктності юридичних осіб. Різноманітність юридичних осіб. Державні і недержавні 

юридичні особи. Прибуткові і неприбуткові юридичні особи. Юридичних осіб приватного 

права і юридичних осіб публічного права. Товариства і установи. 

Соціальна спільнота як суб’єкт права. Держава як суб’єкт права. 

Об’єкти правовідносин: поняття та види. Матеріальні та нематеріальні блага і цінності.  

Суб’єктивне право і юридичний обов’язок. Зміст суб’єктивного права. Законний 

інтерес: поняття, ознаки, співвідношення з суб’єктивним правом. Види законних інтересів. 

Зміст юридичного обов’язку. Передумови (підстави) виникнення правовідносини. Загальні 

(матеріальні) передумови виникнення правовідносин. Спеціальні (юридичні) передумови 

виникнення правовідносин. 

Юридичні факти: поняття, ознаки. Події як юридичні факти. Абсолютні та відносні 

події. Юридичні факти-дії. Факти-стани. Правомірні і неправомірні дії. Юридичні акти та 

юридичні вчинки. Проступки та злочини. Правостворюючі, правозмінюючі, 

правоприпиняючі юридичні факти. Фактичний (юридичний) склад. Прості фактичні 

склади. Складні фактичні склади. 

 

ТЕМА 11. ПРАВОЗНАЧУЩА ПОВЕДІНКА.  

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.  

Право і поведінка. Правозначуща поведінка. Ознаки правової поведінки: 

передбачуваність нормами права, соціальна значущість, вольовий і свідомий характер, 

здатність правової поведінки викликати юридичні наслідки. 

Правомірна поведінка. Неправомірна поведінка (правопорушення). 

Зловживання правом. Об’єктивно неправомірне діяння. 

Ознаки правомірної поведінки. Структура правомірної поведінки.  

Добровільна правомірна поведінка. Вимушена правомірна поведінка. Мотиви 

правомірної поведінки. Соціально-активна форма правомірної поведінки. Звична 

правомірна поведінка. Конформістська правомірна поведінка. Маргінальна поведінка. 

Соціально належна поведінка. Соціально бажана для суспільства поведінка. Соціально 

допустима поведінка. Правові засоби стимулювання правомірної поведінки. 

Зловживання правом: поняття, ознаки. Об’єктивно протиправне діяння: поняття, 

ознаки. 

Правопорушення: поняття, ознаки. Соціальна і юридична природа правопорушення. 



Класифікація правопорушень: злочини і проступки. Класифікація правопорушень залежно 

від виду юридичної відповідальності. 

Юридичний склад правопорушення як система елементів правопорушення. Суб’єкт 

правопорушення. Об’єкт правопорушення. Суб’єктивна сторона правопорушення. 

Об’єктивна сторона правопорушення.  

Причини правопорушення та шляхи їх усунення.  

Соціальна відповідальність та її види. Юридична відповідальність як від соціальної 

відповідальності. Юридична відповідальність: її природа та сутність. Генеральна мета 

юридичної відповідальності. Цілі юридичної відповідальності. 

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Позитивна та негативна юридична 

відповідальність. Ретроспективна та проспективна юридична відповідальність. 

Фактичні підставі виникнення юридичної відповідальності. Юридичні підставі 

виникнення юридичної відповідальності. 

Функції юридичної відповідальності.  

Принципи юридичної відповідальності. 

Види юридичної відповідальності. 

Основи юридичної відповідальності відповідно до Конституції України. 

Обставини, що виключають негативну юридичну відповідальність. 

Підстави звільнення від негативної юридичної відповідальності. 

  



4. Структура навчальної дисципліни «Теорія держави та права» 

 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого 

у тому числі усього у тому числі 

л с п і с.р. л с п с.р. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Теорія держави і 

права як юридична 

наука. Виникнення 

держави і права. 

8 2 2 
  

4 10 2 
   

8 

Тема 2. Поняття і 

сутність держави. 

Форми держави. 

8 2 2   4 10  2 2   6 

Тема 3. Державна влада 

і механізм держави. 

10 2 2   6 8     8 

Тема 4. Поняття і 

сутність права. 8 2 2 
  

4 10 
2    

8 

Тема 5. Право в системі 

соціального 

регулювання. Норми 

права. 

8 2 2   4 8     8 

Тема 6. Система 

позитивного права. 8 
2 2   

4 6 
    

6 

Тема 7. Форми права. 

Нормативно-правовий 

акт – основна форма 

права сучасних держав.  

8 2 2   4 8  2   6 

Тема 8. 

Правоутворення, 

правотворчість, 

законотворчість. 

8 2 2   4 8  2   6 

Тема 9. Тлумачення 

права. Реалізація та 

застосування права. 

8 2 2   4 6     6 

Тема 10. Правові 

відносини. 

8 2 2   4 8  2   6 

Тема 11. Правозначуща 

поведінка. Юридична 

відповідальність. 

8 2 2   4 8 2    6 

Усього годин на 

навчальну 

дисципліну 

90 22 22   46 90 8 8   74 

 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

(денна форма навчання) 

 № 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема 1. Теорія держави і права як юридична наука. 
Виникнення держави і права. 

 

2 

2. Тема 2. Поняття і сутність держави. Форми держави. 2 

3. Тема 3. Державна влада і механізм держави. 2 

4. Тема 4. Поняття і сутність права. 2 

5. Тема 5. Право в системі соціального регулювання. Норми 

права. 

2 

  6. Тема 6. Система позитивного права. 2 

7. Тема 7. Форми права. Нормативно-правовий акт – основна 

форма права сучасних держав.  

2 

8. Тема 8. Правоутворення, правотворчість, законотворчість. 2 

9. Тема 9. Тлумачення права. Реалізація та застосування права. 2 

10. Тема 10. Правові відносини. 2 

11. Тема 11. Правозначуща поведінка. Юридична 

відповідальність.  

2 

Разом 22 

 
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

(заочна форма навчання) 

 

6САМОСТІЙНА РОБОТА       

(денна форма навчання) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема 1. Теорія держави і права як юридична наука. 
Виникнення держави і права. 

4 

2. Тема 2. Поняття і сутність держави. Форми держави. 4 

3. Тема 3. Державна влада і механізм держави. 6 

4. Тема 4. Поняття і сутність права. 4 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема 2. Поняття і сутність держави. Форми держави. 2 

2. Тема 7. Форми права. Нормативно-правовий акт – 
основна форма права сучасних держав. 

2 

3. Тема 8. Правоутворення, правотворчість, 
законотворчість. 

2 

4. Тема 10. Правові відносини. 2 

Разом 8 



5. Тема 5. Право в системі соціального регулювання. Норми 

права. 

4 

6. Тема 6. Система позитивного права. 4 

7. Тема 7. Форми права. Нормативно-правовий акт – основна 

форма права сучасних держав.  

4 

8. Тема 8. Правоутворення, правотворчість, 

законотворчість. 

4 

9. Тема 9. Тлумачення права. Реалізація та застосування 

права. 

4 

10. Тема 10. Правові відносини. 4 

11. Тема 11. Правозначуща поведінка. Юридична 

відповідальність.  

4 

Разом 46 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

(заочна форма навчання) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема 1. Теорія держави і права як юридична наука. 
Виникнення держави і права. 

8 

2. Тема 2. Поняття і сутність держави. Форми держави. 6 

3. Тема 3. Державна влада і механізм держави. 8 

4. Тема 4. Поняття і сутність права. 8 

5. Тема 5. Право в системі соціального регулювання. Норми 

права. 

8 

  6. Тема 6. Система позитивного права. 6 

7. Тема 7. Форми права. Нормативно-правовий акт – основна 

форма права сучасних держав.  

6 

8. Тема 8. Правоутворення, правотворчість, 

законотворчість. 

6 

9. Тема 9. Тлумачення права. Реалізація та застосування 

права. 

6 

10. Тема 10. Правові відносини. 6 

11. Тема 11. Правозначуща поведінка. Юридична 

відповідальність.  

6 

Разом 74 

 
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання передбачено виконання 

домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних творчих 

завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною тематикою. Реферати 

виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і 

законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи курсанта 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, курсанти можуть 

підготувати і виголосити доповіді під час проведення семінарських занять або засідань 

наукового курсантського гуртка. 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

курсантів 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 

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 

 

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 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 

матеріалузазмістомвідповідноїтеминавчальноїдисципліни,щоміститьсявосновних 

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. 

 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, 

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 

контрольна 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. 

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ЕКЗАМЕНІ 

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; виклад 

матеріалу непослідовний, неточний, 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 «незараховано» / 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 ECTS 

 

  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 FX/ Незараховано 

з можливістю повторного складання 

 

0-34 
F/Незадовільно F/ Незараховано 

з обов’язковим повторним курсом 



11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Юриспруденція: поняття, система. 

2. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції. 

3. Предмет теорії держави і права. 

4. Методологія теорії держави і права. 

5. Функції теорії держави і права. 

6. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції. 

7. Поняття суспільства, його структура та інститути. 

8. Влада і соціальні норми в первісному суспільстві. 

9. Основні теорії походження держави. Основні теорії походження права. 

10. Основні закономірності походження держави і права. 

11. Основні критерії типології держав. 

12. Держава, її ознаки та атрибути. 

13. Сутність держави: плюралізм підходів. 

14. Функції держави: поняття та класифікація. 

15. Форми здійснення функцій держави. 

16. Форма держави: поняття, структура, значення. 

17. Поняття і види форм правління. 

18. Поняття і види форм державного-територіального устрою. 

19. Поняття і види форм державного режиму. 

20. Державна влада та її властивості. 

21. Механізм держави: поняття, структура і принципи. 

22. Методи здійснення державної влади. 

23. Розподіл влади в державі. 

24. Інститут держави: поняття і види. 

25. Інститут законодавчої влади. 

26. Парламент: поняття, повноваження, структура. 

27. Інститут глави держави. 

28. Інститут виконавчої влади. 

29. Уряд в сучасній державі. 

30. Інститут судової влади. 

31. Інститут контрольної влади. 

32. Омбудсман в сучасній державі. 

33. Громадянське суспільство: поняття і структура. 

34. Поняття, принципи і форми демократії. 

35. Співвідношення держави і права: основні підходи. 

36. Правова держава: становлення ідеї, основні ознаки і перспективи. 

37. Соціальна держава: основні ознаки і функції. 

38. Правовий статус особи, його структура і види. Покоління прав людини. 

39. Права людини і права громадянина.  

40. Юридичні обов'язки людини і громадянина. 

41. Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі. 

42. Міжнародні стандарти прав людини. 

43. Поняття і ознаки права. 

44. Сутність права. 

45. Функції права. 

46. Принципи права. 



47. Правові аксіоми. Правові презумпції. Правові фікції. 

48. Поняття і види соціального регулювання. 

49. Право – особливий вид соціальних норм. 

50. Право і мораль. 

51. Право і звичай. 

52. Право і релігія. 

53. Право і корпоративні норми. 

54. Норма права: поняття, ознаки, класифікація. 

55. Структура норми права. 

56. Способи викладення норм права. 

57. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акту. 

58. Система права та її структурні елементи. 

59. Предмет і метод правового регулювання. 

60. Загальна характеристика основних галузей права України. 

61. Публічне і приватне право. 

62. Матеріальне і процесуальне право. 

63. Джерела і форми права. 

64. Правовий звичай. 

65. Юридичний прецедент. 

66. Нормативний договір. 

67. Релігійний текст. 

68. Юридична доктрина. 

69. Нормативно-правовий акт. 

70. Поняття, ознаки і види законів. 

71. Підзаконні акти: поняття і види. 

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

73. Правоутворення і правотворчість. 

74. Правотворчість, поняття, принципи, види. 

75. Законодавчий процес і його стадії. 

76. Систематизація нормативно-правових актів. 

77. Система законодавства: поняття і структура. 

78. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

79. Тлумачення норм права: поняття, види. 

80. Способи (прийоми) тлумачення норм права. 

81. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти). 

82. Реалізація права: поняття, ознаки, форми. 

83. Правозастосування: поняття, ознаки і функції. 

84. Стадії застосування права. 

85. Основні вимоги правильного застосування права. 

86. Прогалини в позитивному праві і способи їх усунення та подолання. 

87. Юридичні колізії. 

88. Акти застосування права: поняття, ознаки, види. 

89. Правовідносини: поняття, ознаки і види, структура. 

90. Передумови (підстави) виникнення правовідносин. 

91. Юридичні факти. Фактичний (юридичний) склад. 

92. Правомірна поведінка, її ознаки та види. 

93. Правопорушення: поняття, ознаки, види, причини. 

94. Юридичний склад правопорушення. 



95. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, підстави, види. 

96. Мета і функції юридичної відповідальності. 

97. Принципи юридичної відповідальності. 

98. Професійна правосвідомість і професійна правова культура 

99. Законність: поняття, принципи, гарантії.  

100. Механізм правового регулювання та його стадії. 
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14. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ВАРІАНТ № 1. 

1. Охарактеризуйте теорію природного права. 

2. Визначте співвідношення права і моралі. Наведіть приклади 

норм моралі та норм права. 

3. Які, на вашу думку, причини поширення правового нігілізму у 

свідомості українського суспільства? Укажіть основні методи профілактики 

правового нігілізму. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: 

1. Проаналізувати, яким чином змінюється сьогодні 

співвідношення між функціями Української держави. Висловити свою думку 

щодо розвитку держави та зміни її функцій. Користуючись текстом 

Конституції України, визначити функції Української держави на сучасному 

етапі. 

2. Дайте тлумачення нижченаведеній нормі права всіма 

прийомами. Знайти приклади офіційного та/або доктринального тлумачення 

цієї норми. 

«Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує 

всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України». 
 

ВАРІАНТ № 2. 

1. Охарактеризуйте функції права. 

2. Предмет та метод правового регулювання та його значення 

3. Визначте дію нормативно-правових актів у часі, у простори, 

та по колу 
 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: 

1. Знайти obiterdictumв уривку з рішення Верховного Суду США: 

«Ми дійшли висновку, що без належних процесуальних гарантій допит особи, 

взятої під варту і підозрюваної або ж обвинуваченої у вчиненні злочину, 

неминуче передбачає певний пресинг, що послабляє здатність затриманого до 

опору і змушують його робити абсолютно несподівані заяви. Для того щоб 

ліквідувати або хоча б звести до мінімуму подібний пресинг, а також з метою 

надання затриманому повної можливості для здійснення привілею проти 

самозвинувачення, обвинуваченому повинні бути належним чином роз’яснено 

його права, а реалізація цих прав повинна бути повною мірою забезпечена». 

2. Проаналізувати розділи Конституції України і, 

використовуючи загальну класифікацію органів держави, визначити видову 

належність (за різними критеріями) таких державних органів України як: 

Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Конституційний Суд України, Верховний Суд України. 

 



ВАРІАНТ № 3. 

1. Принципи права: поняття, класифікація. 

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

Наведіть приклади різних соціальних норм. 

3. Правове виховання, його форми і методи. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: 

1. Визначте, чи є відмінності в значенні терміна «право» в 

таких конструкціях: а) право людини на життя; б) кримінальне право; в) право 

господаря; г) право міжнародних організацій; д) суб’єктивне право; е) 

позитивне право; ж) право на працю; з) спадкове право; і) об’єктивне право. 

Яке значення має цей термін у наведених прикладах? 

2. Проаналізувати структуру норми права та визначити вид 

кожного структурного елемента: 

«Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста 

карається або штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 

строк до трьох років». 

 
ВАРІАНТ № 4. 

1. Правові аксіоми, презумпції і фікції. Назвіть їх та визначте 

значення. 

2. Норма права: поняття, ознаки. Проаналізуйте будь яку 

правову норму з точки зору відповідності основним ознакам права. 

3. Правосвідомість: поняття, структура, види. Наведіть 

приклади різних видів правосвідомості, та визначте їх значення у формуванні 

правової свідомості суспільства. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

1. Проаналізувати І, II і III розділи Конституції України і 

визначити, які ознаки громадянського суспільства відбито в її статтях. Назвіть 

основних теоретиків громадянського суспільства. Чому і в якому розумінні 

поняття громадянського суспільства розглядають як противагу державі? Які 

фактори сприяють становленню громадянського суспільства в Україні? Чи має 

Україна якісь успіхи у формуванні громадянського суспільства? Чого бракує 

громадянському суспільству в Україні. 

2. Користуючись Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, указати різновиди актів застосування права. 

 

ВАРІАНТ № 5. 

1. Охарактеризуйте основні підходи до розуміння права та 

визначте їх значення для юридичної практиці. 

2. Охарактеризуйте закон як основне джерело права України :( 

поняття, ознаки, види) 

3. Визначте співвідношення системи права і системи 

законодавства. 

 



ВАРІАНТ № 6. 

1. Охарактеризуйте співвідношення понять «джерела права» та 

«форми права». 

2. Систематизація нормативно-правових актів. Наведіть конкретні 

приклади видів систематизації нормативно-правових актів, що 

використовуються різними державними органами. 

3. Об’єктивне і суб’єктивне право: поняття, загальна 

характеристика, співвідношення. Навести приклади об’єктивного та 

суб’єктивного права. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

1. Назвіть фактори, що визначають існування в тій чи іншій 

державі конкретної форми правління. Чи узгоджуються принципи демократії 

з монархічною формою правління? 

2. Чим зумовлено походження різних концепцій 

праворозуміння? Визначте сутність інтегрального підходу до розуміння права. 

Чи є можливим у сучасних умовах формування концепції універсального, 

всесвітнього права? 

 

ВАРІАНТ № 7. 

1. Охарактеризуйте нормативний підхід до розуміння права. Дайте 

нормативне визначення права. 

2. Визначте місце норм права в системі соціальних норм. 

3. Охарактеризуйте матеріальні і процесуальне право, та наведіть 

приклади. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

1. Визначте співвідношення норми права і нормативно-

правового акта у статті 20 Конституції України, статті 186 Кримінального 

кодексу України, статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, 

статті 654 Цивільного кодексу України. 

2. Проаналізувати тезу Бориса Чичеріна: «Де немає свободи, 

там немає суб’єктивного права, а де немає закону, там немає об’єктивного 

права. Проте до цих двох засад приєднується новий елемент – влада, що має 

своїм призначенням охороняти закон та обмежувати свободу. Вона становить 

необхідну ланку будь-якого суспільного порядку». 

 

ВАРІАНТ № 8. 

1. Охарактеризуйте соціологічний підхід до розуміння права та 

визначте його значення. 

2. Галузь права: поняття, ознаки. Охарактеризуйте основні галузі 

права України. 

3. Деформація правосвідомості та її наслідки. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

1. Навести приклади нормативно-правових договорів

 як джерел права внутрішньодержавного характеру з різних 

галузей права України. 



2. Проаналізувати стадії застосування норми права, що 

міститься у статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

ВАРІАНТ № 9. 

1. Охарактеризуйте інтегративний підхід до розуміння права та 

визначте його значення. 

2. Інститут права: поняття, ознаки. Наведіть приклади правових 

інститутів  

з різних галузей права. 

3. Охарактеризуйте стадії законодавчого процесу в України. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

1. Дати аргументовану відповідь на запитання: чи 

використовується в Україні юридичний прецедент? Для цього слід звернутися 

до статей 9, 55 Конституції України та Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського Суду з прав людини». 

2. Проаналізуйте частину 1 статті 122, статей 271, 276, 429, 432 

Кримінального кодексу України та визначте, до яких способів викладення 

норм права у статтях нормативно-правових актів вони належать. 

 

ВАРІАНТ № 10. 

1. Охарактеризуйте публічне і приватне право. Визначте які галузі 

права України відносяться до приватного права, які до публічного. 

2. Визначте співвідношення норми права і статті нормативно-

правового акту. Охарактеризуйте способи викладення норм права. 

3. Правова культура: поняття, структура, види. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

1. Розподілити названі акти за такими групами: конституційні закони, 

звичайні закони, підзаконні нормативно-правові акти: 

а) Закон України від 18 січня 2001 р. «Про громадянство України»; 

б) Постанова Кабінету Міністрів України «Про правила в’їзду іноземців 

в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію»; 

в) Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. ; 

г) Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;  

д) Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. ; 

е) Закон України «Про внесення змін та доповнень до Закону України 

«Про власність»; 

є) Указ Президента України «Про порядок утворення фінансово-

промислових груп»; 

ж) Наказ Міністерства фінансів України «Про порядок ведення 

бухгалтерського обліку». 

2. Деякі вчені (М.Г. Александров, М.В. Вітрук) вважають, що принцип 

законності поширюється тільки на діяльність посадових осіб. Порушення 

законів, яке вчинюють громадяни, є не порушенням законності, а порушенням 

правопорядку. Натомість В.В. Лазарєв стверджує, що обмеження суб’єктів 



законності посадовими особами є неправильним: законність поширюється на 

всіх суб’єктів права і не містить будь-яких обмежень. Назвіть правильну, на 

вашу думку, точку зору та обґрунтуйте свою відповідь. 
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