
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Кафедра теорії та історії держави і права 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» 

 

спеціальність 081 «Право» 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання  

працівників поліції ННІ ПОЗН, 

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дніпро – 2016 



2 

 

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи 

з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для здобувачів вищої освіти 

1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, 

спеціальності 081 «Право» / Дніпро: Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, 2016. – 88 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК:  

Сердюк І.А., доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри теорії та історії держави і права  

протокол від 29.07.2016, № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  теорії та історії держави і права  

                                                                     _______________________ А.М. Кучук 

 

«_____»___________________ 20___ року  

 

 

 

 Сердюк І.А., 2016 рік 

ДДУВС, 2016 рік 



3 

 

 

1. Загальні положення 

 

Самостійна та індивідуальна робота є основною формою оволодіння 

навчальним матеріалом для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти 

забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспект лекцій викладача тощо. 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку здобувачів вищої освіти. Для самостійної роботи 

здобувачам вищої освіти також рекомендується відповідна наукова та фахова 

література. 

Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння здобувачем вищої 

освіти в процесі самостійної та індивідуальної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. 

 

 

2. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА  1. Предмет і метод теорії держави та права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Поняття та структура юридичної науки. 

2. Місце і роль теорії держави і права у підготовці кваліфікованого юриста. 

3. Теорія держави та права як навчальна дисципліна. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття та види державно-правових закономірностей, які складають предмет 

юридичної науки. Необхідно усвідомити, що теорія держави і права має 

власний предмет дослідження, який складають загальні закономірності 

виникнення, функціонування та розвитку державно-правових явищ. 

Важливо також з’ясувати напрямки впливу теорії держави і права на 

систему інших юридичних наук (галузевих, прикладних). 

Необхідно розкрити зміст понять «методології права» та «метод теорії 

держави і права», а також визначити їх роль у дослідженні явищ державно-

правової дійсності. 
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Рекомендована література: .1.1.-1.2.; 1.7.-1.12.; 1.26.; 2.2.-2.5.; 2.13.; 3.1.-

3.8. 

 

ТЕМА  2. Походження держави і права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Основні риси первісного суспільства. 

2. Форми виникнення держави та права у різних народів. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

закономірності виникнення держави і права. Необхідно усвідомити, що на 

процеси виникнення держави і права визначальний вплив мали різні чинники: 

економічні, географічні, психологічні, військово-політичні та інші, що 

знаходить своє підтвердження в різних наукових концепціях походження 

держави і права. 

Важливо також з’ясувати форми виникнення держави та шляхи 

формування права у різних народів світу. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.24.; 2.9.; 2.17.;, 2.38.; 2.42.; 3.1.-

3.8. 

 

ТЕМА  3. Поняття та сутність держави 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Формування та розвиток державно-правової думки в Україні. 

2. Завдання та функції сучасної української держави. 

3. Держава і громадянське суспільство. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючі в сучасній юридичній науці підходи до розуміння поняття держави: 

класичний (арифметичний), соціологічний, юридичний і теократичний. 

Необхідно усвідомити, що держава як складний феномен державно-правової 

дійсності має такі характерні риси як територію, народ (населення), державний 

суверенітет, державну владу, державний апарат, право, податки, державні 

символи.  
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Важливо також з’ясувати основні напрямки діяльності сучасної держави 

соціально-демократичної орієнтації, а також форми та методи здійснення 

функцій держави. 

 

Рекомендована література: 1.1.-1.2.; 1.7.-1.12.; 2.37.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  4.  Держава в політичній системі суспільства 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Співвідношення державної і політичної влади. 

2. Місце і роль політичних партій в політичній системі України. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючі в сучасній юридичній науці підходи до розуміння поняття політичної 

системи суспільства. Необхідно усвідомити, що в умовах формування 

громадянського суспільства та розбудови правової держави, особливої уваги 

потребує питання переосмислення місця держави та ролі права в політичному 

житті суспільства. 

Важливо також з’ясувати структуру політичної системи суспільства, 

зокрема, її інституційну, нормативну, функціональну, ідеологічну та 

комунікативну складові. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.20.; 2.37.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  5. Типологія держав та форма держави 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Співвідношення типа та форми держави. 

2. Форма української держави. 

3. Фактори, що впливають на форму держави. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючі в сучасній юридичній науці підходи до типології держави, зокрема, 

формаційний, цивілізаційний, по відношенню державної влади до релігії та ін. 

Важливо усвідомити, що кожний із цих підходів має свої переваги та недоліки; 

збагачує уявлення здобувачів вищої освіти про сутність держави.  
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Необхідно також з’ясувати зміст категорії «форма держави», а також 

визначити її структуру, складовими елементами якої є форма правління, форма 

державного устрою та форма державно-правового режиму. 

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.7.-1.12.; 1.14.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  6. Права людини та соціально-правовий механізм  

їх забезпечення  

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Взаємодія норм міжнародного і національного права в регулюванні 

діяльності органів держави в галузі прав людини. 

2. Форми та методи діяльності правоохоронних органів по забезпеченню прав 

людини і громадянина. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття прав людини та їх класифікацію. Необхідно усвідомити, що в правовій 

державі права людини є найвищою соціальною цінністю, а їх утвердження і 

забезпечення є головним обов’язком держави, виконання якого здійснюється 

через спеціально створений соціально-правовий механізм. 

Тому важливо з’ясувати зміст поняття «соціально-правовий механізм 

забезпечення прав людини», а також визначити його структуру, елементами 

якої є механізм реалізації, механізм охорони та механізм захисту.  

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.3.; 1.7.-1.12.; 1.31.; 1.33.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  7. Механізм держави 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Характеристика представницьких органів державної влади України. 

2. Виконавчі органи державної влади України: їх функції та структура. 

3. Судові органи України: їх співвідношення з представницькими та 

виконавчими органами сучасної держави. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

зміст категорій, які є відображенням інституційної складової держави: механізм 
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держави, державний апарат, державна організація, державний орган, державне 

підприємство, державна установа. Необхідно усвідомити, що провідна роль у 

механізмі держави належить саме державному апарату, під керівництвом якого 

здійснюються функції держави у виробничій та невиробничій сферах. 

Важливо також з’ясувати зміст принципів організації та діяльності 

державного апарату: верховенства права, поділу державної влади, 

демократизму, законності, професіоналізму, науковості та ін. 

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.7.-1.12.; 2.1.; 2.37.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  8.  Основні концепції держави 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Співвідношення народу, держави, права в різних концепціях держави. 

2. Правовий статус особи, народу, держави. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючі в сучасній юридичній науці концепції держави, що відображають її 

сутнісний аспект. Необхідно усвідомити, що найвизначнішим політико-

правовим ідеалом учені обґрунтовано вважають правову державу, що 

актуалізує потребу осмислення концепції правової держави. 

Тому важливо з’ясувати зміст принципів правової держави, зокрема: 

верховенства права, поділу державної влади, реальності прав, свобод і 

обов’язків людини і громадянина, а також взаємної відповідальності особи і 

держави. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.20.; 2.6.; 2.33.; 3.1.-3.8.. 

 

ТЕМА  9. Поняття та сутність права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Співвідношення права та закону. 

2. Суб’єктивне і об’єктивне право. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючий у сучасній юридичній науці плюралізм підходів до розуміння поняття 
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права. Необхідно усвідомити, що право є соціокультурним феноменом, відтак, 

особливої уваги потребує питання переосмислення його як явища, похідного 

від держави (нормативістський і позитивістський підходи). 

Сутнісний аспект права вимагає з’ясування змісту понять «принципи 

права» та «функції права», їх видової диференціації та визначення їх впливу на 

суспільні відносини. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.25.; 1.28.: 1.29.; 1.32.; 2.15.-2.18.; 

2.31.; 2.35.; 2.38.; 2.40.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  10.  Норми права в системі регулювання  

суспільних відносин 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Норми-ритуали: поняття, характеристика,  їх значення в суспільному житті.  

2. Техніко-юридичні норми. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття соціальних норм та їх видову диференціацію. Необхідно усвідомити, 

що норми права є одним із різновидів соціальних норм, який в умовах 

державно організованого суспільства стає основним регулятором суспільних 

відносин. 

Важливо з’ясувати співвідношення соціальних і соціально-технічних 

норм, а також відмінності, що існують між нормами права та іншими 

різновидами соціальних норм. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.32.; 2.35.; 2.38.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  11. Норми права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Поняття та шляхи підвищення ефективності норм права. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

термінологічну невизначеність поняття норми права, а також зміст цієї 

загальнотеоретичної категорії. Необхідно усвідомити, що норма права є 
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найдрібнішою частинкою (своєрідною «цеглинкою») позитивного права, відтак, 

їй притаманні ті ж самі риси, що й праву, за винятком системності. 

Важливо також з’ясувати існуючі в сучасній юридичній науці підходи до 

класифікації норм права. 

Необхідно визначити внутрішню будову норми права, складовими 

елементами якої є гіпотеза, диспозиція та санкція. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.32.; 2.35.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  12. Правоутворення та форми (джерела) права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Зворотна сила закону. Офіційне тлумачення положень статті 58 Конституції 

України у рішенні Конституційного суду України від 19.04.2000 р. № 6-

рп/2000. 

2. Зворотна сила закону. Офіційне тлумачення положень статті 58 Конституції 

України у рішенні Конституційного суду України від 19.04.2000 р. № 6-

рп/2000. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття та стадії правотворчості. Необхідно усвідомити, що в умовах 

формування громадянського суспільства та розбудови правової держави, 

суттєво зростає роль правотворчості Українського народу. 

Важливо також з’ясувати напрямки впливу правотворчості на існуючу 

систему суспільних відносин, а також розкрити зміст принципів 

правотворчості. 

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.4.; 1.6.-1.12.; 2.18.; 2.24.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  13. Правові відносини  

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Фактори, що впливають на зміст та обсяг дієздатності. 

2. Загальні та конкретні правовідносини. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 
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Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючий у сучасній юридичній науці плюралізм підходів до розуміння поняття 

правовідносин. Необхідно усвідомити, що в межах правовідносин реалізується 

переважна більшість норм права. Особливо це характерно для правових норм, 

адресатами яких є органи публічної влади, їх посадові і службові особи. 

Важливо також з’ясувати підходи до класифікації поняття правовідносин, 

а також визначити їх структуру. 

Слід акцентувати увагу і на особливостях правовідносин за участю 

працівників правоохоронних органів. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.19.; 2.22.- 2.23.; 2.25.-2.26.; 2.28.-

2.29.; 2.39.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  14. Юридичні факти 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Взаємозв’язок юридичних фактів і норм права. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття юридичних фактів та їх видову диференціацію. Необхідно усвідомити, 

що основне функціональне призначення юридичних фактів полягає у тому, що 

вони є підставою для виникнення, зміни та припинення правовідносин. 

Важливо також з’ясувати зміст таких понять як правова презумпція, 

правова преюдиція й юридична фікція, а також визначити їх роль у розвитку 

правовідносин. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.27.; 2.30.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  15. Система права і система законодавства 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1.Коротка характеристика галузей національного права України. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття зміст понять система права, система законодавства та правова система, 

також їх співвідношення між собою. Необхідно усвідомити, що об’єктивне 
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право як і будь-яке явище правової дійсності має свій зміст і зовнішню форму 

виразу. Зміст цього феномену відображає категорія система права, а зовнішню 

форму виразу – система законодавства.  

Слід акцентувати увагу на таких структурних елементах системи права, 

як інститут права, підгалузь права та галузь права. 

Важливо також з’ясувати зміст поняття «систематизація законодавства», 

а також визначити її форми. 

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.5.; 1.7.-1.13.; 1.22.; 1.27.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  16. Реалізація норм права  

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Процес реалізації норм права. 

2. Поняття, види та причини помилок в діяльності правозастосовних органів. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття реалізації норм права, а також її форми. Необхідно усвідомити, що 

правові норми, адресатами яких є органи публічної влади, їх посадові і 

службові особи, як правило, реалізуються у формі застосування. Саме цей вид 

діяльності найбільш характерний для працівників поліції. 

Важливо також з’ясувати стадії правозастосування, а також визначити 

поняття акта застосування норм права та його видову диференціацію. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.7.-2.8.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  17.  Тлумачення норм права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Об’єкт і предмет тлумачення норм права. 

2. Правороз’яснювальний процес та його стадії. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючий в сучасній юридичній науці плюралізм підходів до розуміння поняття 

тлумачення норм права. Необхідно усвідомити, що тлумачення норм права 

являє собою єдність двох складових: тлумачення-з’ясування та тлумачення- 
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роз’яснення (інтерпретації). З огляду на цей факт в юридичній науці 

обґрунтовано підходи до класифікації тлумачення норм права за способами, 

обсягом, суб’єктами і юридичними наслідками. 

Важливо також з’ясувати стадії правороз’яснювального процесу, а також 

розкрити зміст поняття інтерпретаційно-правовий акт.  

 

Рекомендована література: 1.1.; 1.5.-1.12.; 1.16.; 2.36.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  18.  Правова  поведінка 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Соціальна природа та причини правопорушень в сучасному суспільстві. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на такі 

категорії, як правова поведінка, правомірна поведінка та неправомірна 

поведінка. Необхідно усвідомити, що діяльність правоохоронних органів 

переважно пов’язана із проявами саме неправомірної поведінка, а також із 

зловживанням правом. 

Важливо також з’ясувати зміст поняття «склад правопорушення» та його 

елементи (суб’єкт, суб’єктивну сторону, об’єкт і об’єктивну сторону). 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  19 . Юридична відповідальність 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Позитивна юридична відповідальність і її значення для правової поведінки 

особи. 

2. Юридична відповідальність і державний примус. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючий в сучасній юридичній науці плюралізм підходів до розуміння поняття 

юридичної відповідальності та її видову диференціацію. Необхідно акцентувати 

увагу на підставах настання юридичної відповідальності та принципах її 

реалізації. 
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Важливо також з’ясувати цілі юридичної відповідальності, а також 

напрямки її впливу на поведінку суб’єктів права. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  20. Законність, правопорядок і дисципліна 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Поняття та види дисципліни. 

2. Законність та доцільність. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на такі 

категорії, як законність, правопорядок і дисципліна. Необхідно усвідомити, що 

законність не обмежується лише суворим і неухильним виконанням приписів 

правових норм, оскільки являє собою комплексне соціально-правове явище 

(принцип, режим, метод), що характеризує організацію суспільства і держави 

на правових засадах. 

Важливо також з’ясувати співвідношення категорій права, законності, 

правопорядку і суспільного порядку. 

Слід акцентувати увагу на гарантіях законності і правопорядку, особливо 

юридичних. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.21.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  21. Правова свідомість та правова культура 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Особливості формування правової свідомості курсантів-юристів. 

2. Громадська думка і право. 

3.  
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на такі 

поняття, як правова свідомість і правова культура, а також їх видову 

диференціацію. Слід акцентувати увагу на структурі правосвідомості, зокрема, 

таких її елементах як правова ідеологія, правова психологія та поведінкова 

складова. 
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Важливо також з’ясувати напрямки впливу правової свідомості та 

правової культури на поведінку суб’єктів права. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.30.; 2.10.-2.13.;1.21.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  22. Правове регулювання і його механізм 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Особливості механізму правового регулювання у сфері діяльності 

правоохоронних органів. 

2. Правовий вплив та правове регулювання. 

3. Стимули та обмеження правового впливу. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття правового регулювання та його співвідношення з категорією правовий 

вплив. Необхідно усвідомити, що стадії правового регулювання знаходяться у 

діалектичному зв’язку з елементами механізму правового регулювання, що 

вимагає їх системного розгляду.  

Важливо також з’ясувати зміст таких категорій, як предмет правового 

регулювання, метод правового регулювання, спосіб правового регулювання, 

правовий режим. 

 

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 2.1.; 2.8.; 3.1.-3.8. 

 

ТЕМА  23. Правові системи світу 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором здобувач вищої освіти може 

законспектувати відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний 

словник, підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Порівняльне правознавство як метод дослідження. 

2. Правова система України, її загальнотеоретична характеристика та 

перспективи розвитку. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на такі 

категорії, як правова система та правова сім’я. Слід акцентувати увагу на 

структурі правової системи та її співвідношенні з поняттями система права та 

система законодавства. 
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Важливо також з’ясувати особливості основних правових сімей світу: 

романо-германської, англо-американської, релігійно-традиційної та ін. 

  

Рекомендована література: 1.7.-1.12.; 1.17.; 1.19.; 1.23.; 1.34.; 3.1.-3.8. 

 

 

3. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА  1. Предмет і метод теорії держави та права 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Теорія держави та права в системі суспільних наук. 

2. Основні напрямки та перспективи розвитку юридичної науки (правознавства) 

в Україні. 

3. Сучасні проблеми перетворення методології вітчизняної юриспруденції. 

3. Вправа 
1. Складіть схеми «Система методів ТДП» та «Функції ТДП» (накресліть в 

зошиті). 

 

 

ТЕМА  2. Походження держави та права 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Характеристика теорії походження держави (на вибір здобувача вищої 

освіти). 

2. Особливості виникнення Афінської, Римської держав, та держави у 

германських  племен.  

3. Вправа 

1. Складіть порівняльні таблиці для відповіді на питання № 4 планів 

семінарського заняття (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  3. Поняття та сутність держави 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Соціальна цінність держави. 

2. Поняття та види суверенітету. 

3. Державна політика. Прояв функцій держави в державній політиці. 

4. Основні концепції держави (легістська, соціологічна, деспотична, ліберальна, 

„держава – соціальний арбітр‖). 

3. Вправа 
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1. Складіть розгорнуту схему „Функції держави‖  (накресліть в зошиті) 

 

  

ТЕМА  4.  Держава в політичній системі суспільства 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Співвідношення державної і політичної влада. 

2. Легальність та легітимність державної влади. 

3. Правові форми взаємодії держави і об’єднань громадян в сучасній Україні. 

3. Вправа 
1. Опрацювати в зошиті основні положення Закону України „Про об’єднання 

громадян‖ від 10.06.1992 і Закону України „Про політичні партії‖ від 

05.04.2001. 

 

ТЕМА  5. Типологія держав та форма держави 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Позитивні риси та недоліки формаційного (або цивілізаційного) підходу до 

типології держав (на вибір здобувача вищої освіти). 

2. Перехідний тип держави. 

3. Вправа 
1. Складіть розгорнуту схему „Форма держави‖  (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  6. Права людини та соціально-правовий механізм їх забезпечення  

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина – головний обов’язок 

Української держави. 

2. Механізм захисту прав і свобод людини за Європейською конвенцією про 

захист прав людини та основних свобод. 

3. Роль Національної поліції у забезпеченні прав і свобод людини в Україні. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Види прав людини‖ (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  7.  Механізм держави 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Поняття та види державних організацій. 
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2. Принцип розподілу влад і система державних органів в Україні. 

3. Принципи організації та діяльності державного апарату в Україні. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Структура механізму держави‖ (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  8.  Основні сучасні концепції держави 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 
1. Причини різноманітності сучасних концепцій держави. 

2. Витоки ідеї фашистської держави. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Принципи правової держави ‖ (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  9. Поняття та сутність права 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Співвідношення легістського та юридичного (лібертатного) типів 

праворозуміння. 

2. Поняття права в романо-германській та англо-саксонській правовій сім’ї. 

3. Характеристика одного з підходів до праворозуміння (на вибір курсанта). 

4. Правова аксіологія. Цінність права та правові цінності. 

5. Принципи суб’єктивного та об’єктивного права. 

6. Принципи матеріального і процесуального права. 

3. Вправа 
1. Складіть схеми „Принципи права ‖ та  „Функції права ‖ (накресліть в 

зошиті). 

 

 

ТЕМА  10.  норми права в системі регулювання суспільних відносин 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Місце норм права в системі нормативного регулювання суспільних відносин. 

2. Норми-звичаї та релігійні норми в житті українського суспільства. 

3. Вправа 
1. Складіть схему ―Відмінність норм права від інших соціальних норм‖. 
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ТЕМА  11. Норми права 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Особливості норм права, що регулюють діяльність правоохоронних органів. 

2. Особливості норм права, що регулюють діяльність Національної поліції. 

3. Структура норм матеріального та процесуального права. 

4. Характеристика підходів до структури юридичної норми.  

3. Вправа 
1. Навести приклади структурних елементів правових норм з нормативно-

правових актів (Конституції України, Кримінального кодексу України, 

Цивільного кодексу України тощо). (Проаналізувати в зошиті не менше 3 

статей). 
2. Визначте різновид гіпотези норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 152 
Конституції України за складом. 
3. Визначте різновид гіпотези норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 111 
Конституції України за ступенем визначеності. 
4. Визначте різновид диспозиції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 179 КУпАП 
за складом. 
5. Визначте різновид диспозиції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 93 
Конституції України за ступенем визначеності. 
6. Визначте різновид санкції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 365 КК України 
за складом. 
7. Визначте різновид санкції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 364 КК України 
за ступенем визначеності.  
8. Визначте різновид санкції норми права, закріпленої в ч.1 ст. 231 ЦК України 
за призначенням. 
9. Визначте різновид санкцій норм права, закріплених у ст. 135 КУпАП за 
спрямованістю. 

 

 

ТЕМА  12. Правоутворення та форми (джерела) права 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Правоутворення в різних концепціях права. 

2. Відомча правотворчість. 

3. Законодавча техніка. 

4. Дія міжнародних договорів на території України. 

5. Значення звичаєвого права для юридичної практики. 

6. Значення судового та адміністративного прецеденту для практики діяльності 

судових та правоохоронних органів України.  

3. Вправа 
1. Складіть схему „Стадії законодавчого процесу в Україні‖ (накресліть в 

зошиті). 
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ТЕМА  13. Правові відносини  

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Особливості правовідносин за участю правоохоронних органів. 

2. Фактичний, юридичний та вольовий зміст правових відносин. 

3. Особливості юридичної особи як суб’єкта правовідносин. 

4. Держава як суб’єкт правовідносин. 

3. Вправа 
1. Вкажіть види  юридичних осіб згідно із законодавством України. 

 

 

ТЕМА  14.  Юридичні факти 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 
1. Проблеми класифікації юридичних фактів 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Види юридичних фактів ‖ (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  15. Система права і система законодавства 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Галузі національного права України. 

2. Співвідношення системи права і правової системи. 

3. Фактори формування та розвитку системи законодавства. 

3. Вправа 
 1. Складіть таблицю „Співвідношення системи права і системи законодавства‖ 

(накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  16. Реалізація норм права  

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Правове регулювання у співвідношенні з реалізацією норм права. 

2. Механізм реалізації норм права. 

3. Підстави застосування норм права. 

4. Співвідношення акту застосування норм права з нормативно-правовим 

актом. 

5. Проблеми реалізації норм права при прогалинах у праві. 

3. Вправа 
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1. Складіть таблицю „Відмінність актів застосування норм права від 

нормативно-правових актів.‖ 

 

 

ТЕМА  17.  Тлумачення норм права 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Правила граматичного та логічного способів тлумачення норм права. 

2. Правила історичного та системного способів тлумачення норм права. 

3. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття та їх значення для 

юридичної практики. 

4. Досвід зарубіжних країн у тлумаченні норм права. 

3. Вправа 

1. З’ясувати зміст норм права, закріплених в ст.ст. 185, 251, 186 КК України 

використовуючи різні способи тлумачення. 

2. Складіть схеми „Види тлумачення норм права‖ (накресліть в зошиті). 

 

 

ТЕМА  18. Правова поведінка 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Механізм здійснення правової поведінки. 

2. Правомірна поведінка співробітників правоохоронних органів. 

3. Фактори, що впливають на деліктоздатність фізичних та юридичних осіб. 

3. Вправа 

1. Складіть схему „Склад правопорушення‖ (накресліть в зошиті). 
2. Визначте різновид правової поведінки з огляду на поєднання формально-
правових і суспільних характеристик, що виявилася в укладанні малолітньою 
особою цивільно-правової угоди купівлі-продажу, сума якої значно перевищує 
суму дрібної побутової угоди. 
3. Визначте різновид правової поведінки з огляду на її зв'язок із юридичними 
фактами, що виявилася у вчиненні правопорушення. 
4. Визначте різновид правової поведінки з огляду на юридичний зміст 
правовідносин, що виявилася у сплаті підприємцем передбачених чинним 
законодавством податків. 

 

 

ТЕМА  19 . Юридична відповідальність 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Юридична відповідальність і справедливість: аспекти співвідношення. 

2. Особливості конституційно-правової відповідальності в Україні. 
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3. Презумпція невинуватості як гарантія прав людини і громадянина. 

4.  Тенденції зміни юридичної відповідальності. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Підстави юридичної відповідальності‖ (накресліть в 

зошиті). 

 

 

ТЕМА  20. Законність, правопорядок і дисципліна 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Законність як метод цивілізованого державного управління. 

2. Роль правоохоронних органів у забезпеченні режиму законності та 

правопорядку. 

3. Роль навчальної та службової дисципліни в діяльності правоохоронних 

органів. 

3. Вправа 

1. Складіть схему „Гарантії законності та правопорядку‖. 

 

 

ТЕМА  21. Правова свідомість та правова культура 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Правовий ідеалізм і правовий нігілізм. 

2. Деформація професійної правосвідомості співробітників правоохоронних 

органів. 

3. Правова культура яке необхідна умова функціонування правової держави. 

3. Вправа 
1. Складіть схеми „Структура правосвідомості‖ та „Структура правової 

культури‖. 

 

ТЕМА  22. Правове регулювання і його механізм 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Співвідношення правового впливу та правового регулювання. 

2. Фактори, що впливають на ефективність правового регулювання. 

3. Вправа 
1. Складіть схему „Механізм правового регулювання‖. 

 

 

ТЕМА  23. Правові системи світу 
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1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів:  

1. Фактори, що впливають на побудову, структуру та інші особливості правової 

системи. 

2. Характеристика однієї із правових сімей світу (на вибір здобувача вищої 

освіти). 

3. Вправа 

1. Складіть схему „Види правових систем‖. 

 

 

 

4. Критерії оцінювання 

 

4.1. Критерії оцінювання самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 

Максимум 15 балів  

Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу до 5 балів 

Ведення конспекту що містить навчальний матеріал, передбачений програмою 

для засвоєння  

до 10 балів 

Ведення конспекту що містить першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів 

Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання до 5 балів 

Участь у конференціях, круглих столах, підготовка наукових доповідей та 

статей 

до 15 балів 

Виконання самостійних завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до 

програми курсу) 

до 10 балів 

 

4.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 
 

Максимум 15 балів  

Підготовка тексту реферату до 5 балів 

Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 8 балів 

Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та 

відповідно до програми курсу) 

до 10 балів 

Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією програмою для засвоєння 

в процесі самостійної роботи 

до 10 балів 
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5. Тести для самоперевірки засвоєння матеріалу 
 
1. Назвіть теорію походження держави, яка пов'язує її виникнення з сім'єю, що 
розрослася, де влада глави держави походить від влади батька над членами 
сім'ї. 
a) класова теорія; 
b) теологічна теорія ; 
c) теорія насильства; 
d) патріархальна теорія. 
 

2. Який нормативний акт має вищу юридичну силу?: 
a) постанова уряду; 
b)закон; 
c) указ Президента; 
d) відомчий акт. 
 
3. Які основні ознаки держави, що відрізняють її від соціальної організації 
первісного суспільства? 
a) оборона, транспорт, енергетика; 
b) наявність особливого апарату публічної влади;  
c) територія проживання; 
d) населення. 
 
4. Як називається властивість держави, що відбивається у верховенстві 
державної влади у межах її кордонів та її незалежності зовні? 
a) правосуб’єктність; 
b) державний суверенітет; 
c) правоздатність; 
d) трансдієздатність. 
 
5. Основні форми правління - це: 
a) федерація і конфедерація;  
b) демократія і автократія;  
c) колонія і метрополія;  
d) монархія і республіка. 
 
6. Як називається форма правління, при якій глава держави є виборним та 
замінюваним, а його влада є похідною від представницького органу та 
виборців? 
a) демократія; 
b) республіка; 
c) деспотія; 
d) конституційна монархія. 
 
7. Як зветься форма правління, при якій глава держави займає пост як 
спадкоємець і його влада вважається непохідною від будь якої іншої влади, 
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органа або виборців? 
a) демократія; 
b) монархія; 
c) тиранія; 
d) республіка. 
 
8. Якою за формою правління є держава Україна? 
a) парламентська республіка; 
b) президентська республіка; 
c) демократична республіка ; 
d) змішана республіка. 
 
9. Які з перелічених держав є федеративними? 
a) Індія, США;  
b) Австрія, Італія; 
c) Англія, Франція; 
d) Україна, Білорусія. 
 
10. За формою державного устрою Україна є: 
a) унітарною;  
b) суверенною; 
c) федеративною;  
d) демократичною. 
 
11. Як називається принцип організації і діяльності апарату держави, який 
відбивається у побудові основних інститутів (гілок) державної влади 
(законодавчої, виконавчої та судової) на підставі чіткого розподілу компетенцій 
з метою запобігання монополізації владних повноважень в руках одного 
органу? 
a) розподіл влад;  
b) демократичний централізм; 
c) бюрократичний централізм; 
d) дуалістична монархія. 
 
12. Який орган має право видання нормативно-правових актів, що мають 
найвищу юридичну силу на території України? 
a) Кабінет Міністрів України; 
b) Верховна Рада України; 
c) Президент України; 
d) Прокуратура України. 
 
13. Що визначається як правило поведінки, яке склалося внаслідок 
неодноразового його застосування протягом тривалого часу? 
a) правова норма; 
b) звичаєва норма; 
c) моральна норма;  
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d) соціальна норма. 
 
14. Основним джерелом (формою) права України є: 
a) нормативно-правовий акт; 
b) парламентська правосвідомість; 
c) правозастосовча діяльність; 
d) правовий прецедент. 
 
15. Як називається вступна частина нормативно-правового акту? 
a) гіпотеза; 
b) преюдиція; 
c) преамбула; 
d) анотація. 
 
16. Підберіть відповідне поняття до наведеного визначення: 
«Загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки загального 
характеру, яке встановлене або санкціоноване державою, гарантується та 
охороняється нею»: 
a) корпоративна норма; 
b) традиція; 
c) норма права; 
d) звичай. 
 
17. Який структурний елемент юридичної норми передбачає умови чи 
обставини реалізації правила поведінки? 
a) гіпотеза; 
b) преюдиція; 
c) преамбула; 
d) диспозиція. 
 
18. Яке поняття визначене наступною дефініцією: «Суспільні відносини, які 
врегульовані нормами права, учасники яких пов’язані кореспондуючими  
правами і обов'язками»? 
a) правопорядок; 
b) правовідносини; 
c) правопорушення; 
d) громадський порядок. 
 
19. Що таке деліктоздатність? 
a) це здатність особисто, своїми діями чинити цивільно-правові угоди; 
b) це передбачена нормами права можливість мати суб'єктивні права і юридичні 
обов'язки; 
c) це право на заняття підприємницькою діяльністю; 
d) це передбачена правовими нормами здатність нести юридичну відповідальність за 
вчинене правопорушення. 
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20. Назвіть юридичний факт, який виникає незалежно від волі і свідомості 
суб'єкта права: 
a) стан подружжя; 
b) підпал; 
c) стихійне лихо;  
d) правопорушення. 
 
21. Кодифікація та інкорпорація – це: 
a) форми систематизації законодавства; 
b) форми реалізації норм права; 
c) види правозастосовчої діяльності; 
Г) діяльність Уряду та Президента щодо упорядкування законодавства. 
 
22. Підберіть поняття до наведеного визначення: "Суспільно шкідливе, 
протиправне, винне діяння деліктоздатної особи, за яке передбачена юридична 
відповідальність": 
a) поведінка, нейтральна для права;  
b) правореалізуюча поведінка; 
c) правопорушення; 
d) маргінальна поведінка. 
 
23. Які з перелічених понять є елементами складу правопорушення? 
a) протиправність, винність, караність; 
b) дія, бездіяльність; 
c) об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона; 
d) загальний, родовий, безпосередній об’єкт. 
 
24. Який з наведених видів юридичної відповідальності за характером санкцій є 
найбільш суворим? 
a) дисциплінарна відповідальність;  
b) адміністративна відповідальність;  
c) кримінальна відповідальність;  
d) суспільна відповідальність. 
 
25. Яка з перелічених лержав відноситься до англосаксонської правової сім’ї? 
a) Російська Федерація;  
b) США;  
c) Німеччина; 
d) Україна. 
 
26. Яка з перелічених сучасних концепцій держави ґрунтується на ідеї, що 
широкі маси населення не здатні управляти державою, тому політика – 
сфера боротьби двох протилежних груп: пануючої меншості (яка уособлює 
найкращих представників суспільств a), що оволоділа державою, та 
підпорядкованої їй більшості? 
a) концепція держави загального благоденства; 
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b) правова держава; 
c) поліцейські ідеї державності; 
d) теорія еліт. 
 
27. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «система всіх 
державних організацій, які здійснюють завдання та реалізують функції 
держави »? 
a) державне підприємство; 
b) апарат держави; 
c) орган держави; 
d) механізм держави. 
 
28. Який з перерахованих принципів відповідає принципам правової 
держави?  
a) принцип єдиновладдя; 
b) принцип пріоритету прав правлячої еліти; 
c) принцип директивного планування в економіці; 
d) принцип верховенства права. 

 
29. Правова форма діяльності держави, яка виражається в здійсненні 
юридичних дій щодо спостереження й перевірки відповідності виконання 
та дотримання підконтрольними суб’єктами правових приписів - це.... 
a) установча діяльність; 
b) правозастосовна діяльність; 
c) правотворча діяльність; 
d) контрольно-наглядова діяльність. 
 
30. Яка з перелічених сучасних концепцій держави ґрунтується на ідеї, що 
завдання держави – забезпечення процвітання панівної раси шляхом 
завоювання інших держав для розширення  “життєвого простору”, 
поширення “культурної раси”? 
a) теорія еліт; 
b) етатична концепція держави; 
c) фашистські ідеї державності; 
d) анархістська концепція держави. 
 

31. Які норми у первісному суспільстві  виконували  роль регулятора 

суспільних відносин? 
a) звичаї; 
b) закони; 
c) право; 
d) прецедент. 
 

32. Відповідно до якої теорії держава виникла в результаті божественної 

волі? 
a) марксистської теорії; 
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b) теологічної теорії; 
c) договірної теорії; 
d) органічної теорії. 
 

33. Що складає зміст поняття «форма держави»? 
a) форма правління, форма державного устрою, політичний режим; 
b) форма правління, політичний режим; 
c) форма територіального устрою і політичний режим; 
d) форма правління і форма територіального устрою. 
 

34. Яке поняття відбиває наступне визначення: «тимчасовий союз держав, 

утворений для досягнення тимчасових політичних, військових, 

економічних цілей»? 

a) унітарна держава; 
b) федерація; 
c) конфедерація; 
d) монархія. 
 
 

35. Які основні функції права? 
a) регулятивна та охоронна; 
b) штрафна та правопоновлююча; 
c) ідеологічна та виховна; 
Г) комунікативна та інформаційна. 
 

36. Що входить до структури правовідносин? 
a) метод правового регулювання; 
b) предмет правового регулювання; 
c) суб'єктивні права і юридичні обов'язки; 
d) юридичний факт. 
 

37. У яких суб'єктів права одночасно виникає правоздатність і 
дієздатність? 
a) у громадян; 
b) у осіб без громадянства; 
c) у юридичних осіб; 
d) у фізичних осіб. 
 

38. Яке поняття відбиває наступне визначення: «Елемент складу 
правопорушення, що характеризується протиправним діянням, суспільно 
шкідливими наслідками і причинним зв'язком між ними»? 
a) суб'єктивна сторона правопорушення; 
b) об'єкт правопорушення; 
c) суб'єкт правопорушення; 
d) об'єктивна сторона правопорушення. 
 

39. Назвіть характерні риси норми права: 
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a) загальнообов’язковий характер; 

b) формальна визначеність; 

c) неперсоніфікованість адресата; 
d) усі зазначені. 
 

40. Яке з нижчеперелічених джерел права є результатом санкціонованої 

правотворчості держави?: 
a) нормативно-правовий акт; 
b) правовий звичай; 
c) нормативний договір; 
d) правовий прецедент. 
 

41. Союзна держава, частинами якої є державні утворення, що мають 

окремі суверенні права, - це: 
a) унітарна держава; 
b) федерація; 
c) конфедерація; 
d) імперія. 
 

42. Назвіть тип права, характерними рисами якого є закріплення особистої 

залежності селян, становий характер, наявність значної кількості норм 

канонічного права: 
a) соціалістичне право; 
b) буржуазне право; 
c) феодальне право; 
d) рабовласницьке право. 
 

43. Система нормативно-правових актів, перш за все законів, що є 

зовнішньою формою існування правових норм, засобом надання їм 

об'єктивності, визначеності, загальності, - це: 

a) система права; 

b) система законодавства; 

c) галузь права; 
d) правове регулювання. 
 

44. Згідно з теорією поділу влади як принципу правової держави в Україні 

виділяють такі гілки влади: 
a) законодавчу, виборчу та судову; 
b)законодавчу, виконавчу та судову; 
c) президентську, законодавчу та судову; 
d) політичну, державну та судову. 
 

45. Який термін вказує, що йдеться про право, яке належить певному 

суб'єкту, про його певні юридично визнані можливості, якими він на свій 

розсуд може скористатися або не скористатися?: 

a) об'єктивне право; 
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b) суб'єктивне право; 

c) позитивне право; 
d) канонічне право. 
 

46. Назвіть юридичний факт, що є подією: 

a) рішення суду; 
b) підпал, що призвів до загибелі чужого майна; 
c) стихійне лихо, що призвело до загибелі застрахованого майна; 
d) угода. 
 

47. Стан (режим) правової упорядкованості, урегульованості та 

погодженості системи суспільних відносин, що складається в результаті 

реалізації законності - це: 
a) суспільний порядок; 
b) цивільне суспільство; 
c) соціальна держава; 
d) правопорядок. 
 

48. Передбачені законом вид і міра державно-владного (примусового) 

зазнавання  особою позбавлень благ особистого, організаційного і 

майнового характеру за вчинене правопорушення - це: 

a) юридичний обов'язок; 

b) юридична відповідальність; 

c) злочин; 
d) державний примус. 
 

49. Суб'єктом, який займає особливе (чільне) місце в політичній системі, є: 
a) політичні партії; 
b) держава; 
c) профспілки; 
d) кооперативи. 
 

50. Норми якої галузі права регулюють майнові і пов'язані з ними особисті 

немайнові відносини?: 
a) норми земельного права; 
b) норми фінансового права; 
c) норми цивільного права; 
d) норми конституційного права. 
 

 



31 

 

 

6. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю 

 

6.1. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Акт застосування норм права: поняття та його різновиди. 

Співвідношення з нормативно-правовим актом. 

2. Аналогія закону й аналогія права: поняття та правила їх 

застосування. 

3. Англосаксонська правова сім’я та її особливості. 

4. Види інтерпретації норм права за суб’єктами та юридичними 

наслідками. 

5. Види тлумачення норм права за обсягом  правового змісту. 

6. Вимоги до правильного застосування норм права. 

7. Держава як суб’єкт правових відносин. 

8. Загальні закономірності та різноманітність форм виникнення 

держави і права. 

9. Закон: поняття, його різновиди та співвідношення з законодавчим 

актом. 

10. Зворотна сила закону. Офіційне тлумачення положень статті 58 

Конституції України у Рішенні Конституційного Суду України від 19.04.2000 р. 

№ 6-рп/2000. 

11. Зміст правових відносин (фактичний, юридичний, вольовий). 

12. Інтерпретаційно-правовий акт: поняття та його різновиди. 

Співвідношення з нормативно-правовим актом. 

13. Колективні суб’єкти правових відносин. Поняття та види 

юридичних осіб. 

14. Методологія пізнання теорії держави та права. 

15. Місце держави в політичній системі суспільства. 

16. Місце і  роль теорії держави та права в системі суспільних і 

юридичних наук. 

17. Місце та роль правоохоронних органів у структурі державного 

апарату. 
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18. Наукові концепції походження держави. 

19. Норми матеріального та процесуального права. 

20. Норми права в системі соціальних норм. 

21. Ознаки держави і права, що відрізняють їх від організації влади та 

норм поведінки первісного суспільства. 

22. Основні стадії правотворчого процесу. 

23. Основні сучасні концепції держави.  

24. Основні форми демократії. 

25.  Поняття громадянського суспільства та його співвідношення з 

правовою  державою.  

26. Поняття державно-правового (політичного) режиму та його 

різновиди. 

27. Поняття застосування норм права. Його відмінність від форм 

безпосередньої реалізації норм права. 

28. Поняття політичної системи суспільства та характеристика її 

елементів. 

29. Поняття та види галузей права.  

30. Поняття та види державних органів.  

31. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм: 

поняття, витоки та перспективи подолання. 

32. Поняття та види класичних норм права. 

33. Поняття та види нормативно-правових актів. Нормативно-правові 

акти, що приймаються в системі МВС України. 

34. Поняття та види об’єктів правових відносин. 

35. Поняття та види підзаконних нормативно-правових актів. 

36. Поняття та види правових відносин. Особливості правовідносин за 

участю Національної поліції. 

37. Поняття та види правомірної поведінки. 

38. Поняття та види правопорушень. 

39. Поняття та види спеціалізованих норм права. 
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40. Поняття та види юридичних колізій. Способи їх усунення та 

подолання.  

41. Поняття та види юридичних фактів.  

42. Поняття та види юридичної відповідальності. Особливості 

юридичної відповідальності працівників поліції. 

43. Поняття та етапи процесу правоутворення. Його співвідношення з 

правотворчістю. 

44. Поняття та зміст суб’єктивного юридичного обов’язку. 

45. Поняття та зміст суб’єктивного юридичного права. Його 

співвідношення з об’єктивним правом. 

46. Поняття та основні елементи механізму правового регулювання. 

47. Поняття та основні принципи законності. 

48. Поняття та принципи правової держави. 

49. Поняття та різновиди форм (джерел) права. Закон України від 

23.02.2006 року № 3477 – IV ―Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського Суду з прав людини‖. 

50. Поняття та стадії законодавчого процесу. 

51. Поняття та структура державної влади. Її співвідношення з 

політичною владою. 

52. Поняття та структура механізму держави. 

53. Поняття та структура праворозуміння. Основні сучасні концепції 

праворозуміння. 

54. Поняття та структура форми держави. 

55. Поняття та сутність держави. 

56. Поняття та сутність права. 

57. Поняття та форми (види) систематизації законодавства. 

58. Поняття та форми безпосередньої реалізації норм права. 

59. Поняття форми державного (територіального) устрою та її 

різновиди. 

60.  Поняття, види та структура правопорядку. 
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61. Поняття, структура та принципи діяльності державного апарату. 

62. Права людини: поняття, види та соціально-правовий механізм їх 

забезпечення. 

63. Право, політика, економіка: їх взаємозв’язок і взаємодія. 

64. Правова культура та правове виховання: поняття та їх роль в 

суспільному житті.  

65. Правова система: поняття, структура, типи. Її співвідношення з 

системою права та системою законодавства. 

66. Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії. 

67. Правові аксіоми, правові презумпції, правові преюдиції й юридичні 

фікції: поняття та їх значення для юридичної практики. 

68. Правові форми та методи здійснення функцій держави. 

69. Правосвідомість: поняття, структура та види. 

70. Правотворчість: поняття, види, принципи та функції. 

Правотворчість в системі МВС України. 

71. Предмет і метод правового регулювання як критерії побудови 

системи права. 

72. Предмет і функції теорії держави та права. 

73. Приватне та публічне право. 

74. Принцип розподілу державної влади та його реалізація в Україні. 

75. Принципи права: поняття, різновиди та їх роль у правовому 

регулюванні суспільних відносин. 

76. Принципи та підстави юридичної відповідальності. 

77. Професійна правосвідомість працівників поліції: поняття та її 

особливості. 

78. Релігійно-традиційний тип правової системи: поняття та його 

особливості. 

79. Роль правоохоронних органів у здійсненні функцій держави. 

80. Роль правосвідомості в правотворчій, правоінтерпретаційній і 

правозастосовній діяльності. 
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81. Романо-германська правова сім’я та її особливості. 

82. Самоврядування народу: поняття, принципи та форми здійснення. 

83. Система гарантій законності та правопорядку. Правоохоронна 

діяльність поліції як одна з гарантій законності і правопорядку. 

84. Система законодавства: поняття та її структура. Співвідношення 

системи законодавства з системою права. Тлумачення терміну „законодавство‖ 

у Рішенні Конституційного Суду України від 9.07.1998 №12-рп/98. 

85. Система права: поняття та характеристика її елементів. 

Співвідношення з правовою системою. 

86. Склад правопорушення: поняття та характеристика його елементів. 

87. Соціальна природа та причини правопорушень у сучасному 

суспільстві.  

88. Співвідношення нормативно-правового акта з актом застосування 

та актом тлумачення норм права. 

89. Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акта. 

90. Співвідношення права, законності, правопорядку та суспільного 

порядку.  

91. Способи тлумачення норм права. 

92. Стадії застосування норм права (на прикладі діяльності посадових і 

службових осіб Національної поліції).  

93. Структура норми права: поняття та характеристика її складових 

елементів. 

94. Структура правових відносин. 

95. Суб’єкти правових відносин. Поняття та структура 

правосуб’єктності. 

96. Типологія держави: поняття та різні підходи. 

97. Тлумачення  норм права: поняття, об’єкт, предмет і необхідність 

здійснення. 

98. Фізичні особи як суб’єкти правових відносин. 

99. Форма державного правління: поняття та її різновиди. 
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100. Цілі та функції юридичної відповідальності. 

101. Цілі, завдання та функції держави. 

102. Цінність права в суспільному житті.  

103. Чинність нормативно-правових актів у просторі та на коло осіб.   

104. Чинність нормативно-правових актів у часі. Указ Президента 

України від 10.06.1997 № 503/97 ―Про порядок офіційного оприлюднення  

нормативно-правових актів та набрання ними чинності‖.  

105. Юридична техніка: поняття та її різновиди. 

6.2. Завдання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Який спосіб за рівнем узагальнення використав законодавець при 

викладенні норми права, закріпленої в ч. 2 ст. 108 Конституції України.  

2. Який спосіб за рівнем узагальнення використав законодавець при 

викладенні норми права, закріпленої в ст. 40 Конституції України. 

3. Який спосіб за повнотою використав законодавець при викладенні 

норми права, закріпленої в п. 2 ч. 1 ст. 85 Конституції України. 

4. Який спосіб за повнотою використав законодавець при викладенні 

норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 286 КК України. 

5. Визначте різновид тлумачення-з´ясування з огляду на співвідношення 

між текстуальним виразом норми права, закріпленої в ч. 2 ст. 51 Конституції 

України та її дійсним змістом. 

6. Визначте різновид тлумачення-з´ясування з огляду на співвідношення 

між текстуальним виразом норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 129 Конституції 

України та її дійсним змістом. 

7. Визначте різновид класичної норми права, закріпленої в ст. 48 

Конституції України за характером правових приписів. 

8. Визначте різновид класичної норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 94 

Конституції України за субординацією в правовому регулюванні (місцем у 

механізмі правового регулювання).  

9. Визначте різновид класичної норми права, закріпленої в ст. 115 КК 

України за функціональним призначенням. 
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10. Визначте різновид класичної норми права, закріпленої в ст. 65 

Конституції України за методом правового регулювання.  

11. Визначте різновид спеціалізованої норми права, закріпленої в п. 13 

Розділу XV Конституції України.  

12. Визначте різновид спеціалізованої норми права, закріпленої в ч. 2 ст. 

19 Конституції України. 

13. Визначте різновид спеціалізованої норми права, закріпленої в 257 ЦК 

України.  

14. Визначте різновид спеціалізованої норми права, закріпленої в ч. 3 ст. 

46 ЦК України. 

15. Зміст якої загальнотеоретичної категорії розкриває положення п. 4 

Розділу XV Конституції України. 

16. Зміст яких загальнотеоретичних категорій розкриває положення ч. 2 

ст. 94 Конституції України.  

17. Зміст якої загальнотеоретичної категорії розкриває положення ч. 4 ст. 

106 Конституції України. 

18. Визначте різновид гіпотези норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 152 

Конституції України за складом. 

19. Визначте різновид гіпотези норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 111 

Конституції України за ступенем визначеності. 

20. Визначте різновид диспозиції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 179 

КУпАП за складом. 

21. Визначте різновид диспозиції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 93 

Конституції України за ступенем визначеності. 

22. Визначте різновид санкції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 365 КК 

України за складом. 

23. Визначте різновид санкції норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 364 КК 

України за ступенем визначеності.  

24. Визначте різновид санкції норми права, закріпленої в ч.1 ст. 231 ЦК 

України за призначенням. 



38 

 

 

25. Визначте різновид санкцій норм права, закріплених у ст. 135 КУпАП 

за спрямованістю. 

26. Визначте різновид правової поведінки з огляду на поєднання 

формально-правових і суспільних характеристик, що виявилася в укладанні 

малолітньою особою цивільно-правової угоди купівлі-продажу, сума якої 

значно перевищує суму дрібної побутової угоди. 

27. Визначте різновид правової поведінки з огляду на її зв'язок із 

юридичними фактами, що виявилася у вчиненні правопорушення. 

28. Визначте різновид правової поведінки з огляду на юридичний зміст 

правовідносин, що виявилася у сплаті підприємцем передбачених чинним 

законодавством податків. 

29. Визначте різновид спеціалізованої норми права, закріпленої в ч. 1 ст. 

20 Конституції України.  

30. Визначте різновид спеціалізованої норми права, закріпленої в ч. 5 ст. 

94 Конституції України. 

31. Визначте видову приналежність правового акта, що виявився у 

складанні фізичною особою спадкового заповіту (підстава для класифікації - 

динамічний елемент правової системи, що виражає правовий акт). 

32. Визначте видову приналежність правового акта, змістом якого є 

рішення Державної екзаменаційної комісії щодо присвоєння випускникам 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідної 

кваліфікації, видачу диплома державного зразка про здобуття вищої юридичної 

освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», на підставі якого 

видається відповідний наказ ректора університету (підстава для класифікації - 

динамічний елемент правової системи, що виражає правовий акт).  

33. Визначте видову приналежність правового акта застосування 

працівником національної поліції табельної вогнепальної зброї (підстава для 

класифікації – зовнішня форма виразу правового акта).  

34. Зміст якої загальнотеоретичної категорії розкриває положення ч. 2 ст. 

32 ЦПК України. 
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35. Визначте межі чинності Конституції України. 
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