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Мета дисципліни «Теорія держави і права» є надання студентам 

систематизованого матеріалу в сфері державно-правових явищ. 

навчальна – полягає у наданні допомоги майбутнім юристам у розумінні 

державно-правових явищ як особливостей становлення державно-правової 

організації в Україні, особливостей регулювання суспільних віносин тощо; 

розвиваюча – готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в 

програмі курсу, складати схеми з будь-якої теми курсу “Теорія держави і 

права”, складати процесуальні документи; 

виховна – у сприянні вихованню поваги до найважливіших державно-

правових інститутів, державно-правової організації суспільства, отримання 

уявлень про основні категорії, що відображають особливі властивості держави і 

права тощо, а також у створенні передумов для формування правової культури 

майбутніх фахівців-правників. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія 

держави і права» є процес усвідомлення студентами комплексу загальних 

базових знань про державно-правові явища, державно-правову організацію 

суспільства; отримання уявлень про основні категорії, що відображають 

особливі властивості держави і права; з’ясування закономірностей становлення 

та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення 

загальнотеоретичних знань для наступної практичної діяльності тощо. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: серед юридичних 

наук, з якими найбільш тісно взаємодіє «Теорія держави і права», слід 

відзначити адміністративний процес, цивільний процес, кримінальний процес; 

наук галузевого профілю – конституційне, цивільне, кримінальне, 

адміністративне, трудове, екологічне право; прикладних наук – соціологія, 

психологія тощо. «Теорія держави і права» широко використовують знання з 

філософії, політології, загальної та юридичної психології, соціології. 

За своїм міждисциплінарним статусом «Теорія держави і права» є 

фундаментальною навчальною дисципліною, своєрідною енциклопедією, що 

виконує функції орієнтації студентів в освітньому процесі, скорочення розриву, 

який завжди об’єктивно існує між системою професійної підготовки 

правоохоронців та їх практичною діяльністю. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права»  

 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні:  

– поняття теорії держави та права; 

– функції юридичної науки, її завдання на сучасному етапі; 

– предмет загальної теорії держави і права; 

– методи (методологію) пізнання держави і права; 

– місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук; 

– поняття та ознаки держави; 

– наукові погляди щодо сутності держави; 
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– особливості становлення державно-правової організації в Україні; 

– поняття типу держави, фактори, які його визначають; 

– поняття та структуру форми держави тощо; 

– поняття та сутність права; 

– функції та принципи права; 

– поняття та види джерел (форм) права; 

– поняття, ознаки та структурні елементи системи права; 

– функції та принципи правотворчості; 

– поняття, сутність та призначення систематизації нормативно-правових 

актів; 

– значення тлумачення в правотворчій та правозастосувальній 

діяльності; 

– поняття, ознаки та види правової поведінки; 

– особливості та предмет регулювання суспільних віносин; 

– принципи та гарантії законності; 

– типи (сім’ї) правових систем світу тощо. 

2) на фундаментальному рівні: 

– особливості дисципліни, її основні поняття; 

– наукові погляди щодо сутності держави;  

– механізм та апарат держави; 

– громадянське суспільство, політична система суспільства і держава; 

– демократична, соціальна, правова держава; 

– правотворчість;  

– систематизація нормативно-правових актів; 

– основи територіальної організації України тощо. 

     3) на практично-творчому рівні:  

– готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі 

курсу; 

– складати схеми з будь-якої теми курсу “Теорія держави і права”; 

– складати процесуальні документи. 

 

вміти: 

     1) на репродуктивному рівні: 

– працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства так і з 

міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України та іншими міжнародними актами, а також тлумачити їх відповідно до 

конкретних обставин. 

    2) на алгоритмічному рівні: 

– формувати власну точку зору щодо успішного впровадження таких 

цінностей як повага до прав людини та громадянина, демократична, соціальна, 

правова держава тощо. 

    3) на евристичному рівні: 

– на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст конкретних 

державно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному законодавстві, в 

тому числі на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних 
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підзаконних нормативно-правових документів, вивчати необхідні нормативно-

правові акти. 

       4) на творчому рівні:  

– використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності 

професійної діяльності, досліджувати державно-правові явища, формувати 

наукові пошуки тощо. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА 

ДИСЦИПЛІНА 

Поняття та система теорії держави і права, її об’єкт, предмет, ознаки. 

Функції теорії держави і права: поняття, види та їх характеристика. 

Методологія і методи в пізнанні держави і права. Загальні (філософські) 

підходи до дослідження держави і права. Загальнонаукові методи пізнання 

держави і права. Спеціальні та власні методи правознавства. Понятійно-

категоріальний апарат і концепція теорії держави і права. Місце теорії держави 

і права в системі юридичних наук. Теорія держави і права та суспільні науки: 

питання взаємодії. Теорія держави і права як навчальна дисципліна: поняття, 

система, завдання. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Засвоєння цієї теми є важливою складовою процесу формування 

майбутнього фахівця юриста, що обумовлено її базовим, фундаментальним та 

основоположним характером. Головне ж завдання загальної теорії держави і 

права полягає в тому, що вона формує у майбутніх фахівців уміння з 

виважених, наукових позицій надавати належну оцінку складним явищам та 

процесам державно-правової дійсності, розкривати їх дійсну сутність, розуміти 

їх соціальне призначення, місце і роль в політичній та правовій системах 

суспільства. Озброєні її знаннями правники можуть плідно сприяти розв'язанню 

різноманітних проблем державного і правового будівництва. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має дослідження основних 

ознаки загальної теорії держави і права як фундаментальної юридичної науки, 

функцій теорії держави і права, що є спільними для всіх юридичний наук, та 

тих, які відображають особливості її наукового статусу та специфіку предмета, 

проаналізувати систему загальнонаукових методів юридичної науки, 

особливості і зміст спеціальних та власних методів теорії держави і права. 

Ключові слова: теорія, закономірність, теорія держави і права, предмет 

теорії держави і права, функції теорії держави і права, аксіологічна функція, 

онтологічна функція, евристична функція, прогностична функція, 

методологічна функція, ідеологічна функція, політична функція, системотворча 

функція, комунікативна функція, навчальна функція, науково-прикладна 
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функція, метод теорії і держави права, методологія теорії держави і права, 

теорія держави і права як навчальна дисципліна. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

В результаті розгляду вищевикладеного матеріалу студенти повинні: 

знати специфіку теорія держави і права як фундаментальної юридичної 

науки та навчальної дисципліни, систему, предмет загальної теорії держави і 

права, його структуру;  

вміти виділяти основні ознаки загальної теорії держави і права як 

фундаментальної юридичної науки, функцій теорії держави і права, що є 

спільними для всіх юридичний наук, та ті, які відображають особливості її 

наукового статусу та специфіку предмета, проаналізуавати систему 

загальнонаукових методів юридичної науки, особливості і зміст спеціальних та 

власних методів теорії держави і права тощо. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ 

Поняття та ознаки держави. Сутність та соціальне призначення держави. 

Причини та передумови походження держави. Теорії походження держави: 

основні положення та їх представники. Державна влада: поняття та елементи. 

Співвідношення держави і державної влади. Суверенітет держави: поняття, 

ознаки та нормативно-правова регламентація. Суверенітет держави, суверенітет 

народу, суверенітет нації: питання співвідношення та взаємодії. Типологія 

держав: формаційний і цивілізаційний підходи. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки виникнення держави і права – це складний, багатоаспектний 

процес. Формування держави і права відбувається в конкретно-історичних 

умовах, під впливом релігійних, природно-кліматичних, техніко-економічних, 

демографічних, антропологічних, психологічних та інших чинників. Розмаїття 

теорій, які намагаються пояснити причини виникнення держави і права, 

зумовлене істотними розбіжностями в світоглядних позиціях авторів 

концепцій, різним розумінням сутності, функцій та соціального призначення 

держави і права, впливом відповідної історичної епохи, неможливістю 

абсолютного знання з цієї проблеми. Але кожна з теорій має певну пізнавальну 

цінність і сприяє відновленню більш достовірної картини генезису держави і 

права. 

В межах цієї теми важливе значення має аналіз чинників, що вплинули на 

виникнення держави (перехід від привласнювальної до виробничої економіки; 

три великі розподіли праці тощо).  

Ключові слова: держава, ознаки держави, територія, населення, публічна 

влада, громадянство, патріархальна теорія походження держави, теологічна 

теорія походження держави, договірна теорія походження держави, органічна 

теорія походження держави, теорія насильства, класова теорія походження 

держави, олігархічна теорія походження держави, теократична теорія 

походження права, теологічна теорія походження права, природно-правова 

теорія походження права, суверенітет, суверенітет держави, види державного 
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суверенітету, суверенітет народу, суверенітет нації, суверенні права, 

верховенство, соціальна влада, державна влада, нація, сутність держави, 

первісна держава, рабовласницька держава, феодальна держава, капіталістична 

держава, соціалістична держава, світська держава, теократична держава, 

постсоціалістична (перехідна) держава, типологія держави, тип держави, 

формаційний підхід до типології держав, цивілізаційний підхід до типології 

держав, первісна цивілізація, вторинна цивілізація, класифікації держав за 

цивілізаційним підходом, економічний базис соціалістичної держави 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати такі поняття, як держава, територія, населення, публічна влада, 

громадянство, патріархальна теорія походження держави, теологічна теорія 

походження держави, договірна теорія походження держави, органічна теорія 

походження держави, теорія насильства, класова теорія походження держави, 

олігархічна теорія походження держави, теократична теорія походження права, 

теологічна теорія походження права, природно-правова теорія походження 

права, суверенітет, суверенітет держави, суверенітет народу, суверенітет нації, 

верховенство, соціальна влада, державна влада, нація, сутність держави, 

рабовласницька держава, феодальна держава, капіталістична держава, 

соціалістична держава, світська держава, теократична держава, 

постсоціалістична (перехідна) держава, 

вміти проаналізувати, які історичні та політичні чинники впливали на 

створення та розвиток різноманітних теорій походження держави, після чого 

слід перейти до розкриття суті найпоширеніших теорій походження держави, 

визначити чинники, що вплинули на виникнення держави (перехід від 

привласнювальної до виробничої економіки; три великі розподіли праці тощо). 

 

ТЕМА 3. ФОРМА ДЕРЖАВИ 

Поняття та загальна характеристика елементів форми держави. Форма 

державного правління: поняття та види. Монархія як форма державного 

правління: поняття, ознаки та види. Республіка як форма державного правління: 

поняття, ознаки та види. Загальна характеристика форми державного устрою. 

Унітарна держава: поняття, ознаки та види. Федерація: поняття, ознаки та види. 

Інші форми державного устрою. Міжнародні об’єднання держав: поняття, види 

та загальна характеристика. Державно-правовий режим як елемент форми 

держави: поняття та види. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки форма держави є однією з головних категорій, які її 

характеризують. Форма надає буття змісту і сутності держави. Дослідження 

форми держави має власну історію. Ще у давніх Греції і Римі філософи та 

юристи висловлювали думки щодо розуміння форми держави. Так, Платон 

поділяв держави за формою, виходячи з того, хто здійснює управління 

державою. Він виділяв п'ять форм держави: аристократія – справедливе 

правління найкращих, тимократія – правління найбільш сильних воїнів, 
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олігархія – правління невеликою кількістю найбагатших членів суспільства, 

демократія — влада народу, тиранія – влада однієї особи. Він вказував на 

можливість поступового переростання однієї форми в іншу. 

Юридична наука виробила універсальну конструкцію, втілену в такому 

складному понятті, як форма держави. Вона включає три головні аспекти: 1) 

порядок створення вищих органів держави, відносини між ними та населенням 

країни (форма правління); 2) спосіб територіального устрою держави, тобто 

певний порядок відносин між центральними, регіональними та місцевими 

органами влади (державний устрій); 3) прийоми та методи здійснення 

політичної державної влади (політичний режим). 

Зокрема, в межах цієї теми необхідно детально зупинитися на визначенні 

державного (політичного) режиму як елемента форми держави, дати 

класифікацію політичних режимів, а саме до їх поділу на демократичні та 

недемократичні. Особливу увагу слід приділити факторам, що впливають на 

становлення певних режимів. 

Ключові слова : форма держави, структура форми держави, форма 

державного правління, монархія, республіка, абсолютна монархія, 

конституційна монархія, парламентська монархія, обмежені монархії, 

необмежені монархії, деспотична монархія, теократична монархія, станово-

представницька монархія, дуалістична монархія, парламентська республіка, 

президентська республіка, капіталістична республіка, буржуазна республіка, 

феодальна республіка, змішана республіка, форма державного устрою, унітарна 

держава, федерація, конфедерація, імперія, форма державного режиму, 

демократичний режим, антидемократичний режим, авторитарний режим, 

тоталітарний режим, ліберально-демократичний режим, консервативно-

демократичний режим, радикально-демократичний режим, виборна монархія, 

суперпрезиденська республіка, теократична республіка, некласичні республіки, 

поліархічна форма правління, джамахірія, аристократична форма правління, 

олігархічна форма правління, тиранічна форма правління, геронтократична 

форма правління, співтовариство, співдружність, апарат держави, політичний 

режим, політична система, суверенітет, уряд, парламент, президент, 

верховенство права, верховенство закону, міжнародні об’єднання держав. 

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати такі поняття, як форма держави, структура форми держави, форма 

державного правління, монархія, республіка, абсолютна монархія, 

конституційна монархія, парламентська монархія, обмежені монархії, 

необмежені монархії, парламентарна монархія, дуалістична монархія, 

парламентська республіка, президентська республіка, змішана республіка, 

форма державного устрою, унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, 

форма державного режиму, демократичний режим, антидемократичний режим, 

авторитарний режим, тоталітарний режим, ліберально-демократичний режим, 

консервативно-демократичний режим, радикально-демократичний режим; 



 

 

9 

 

вміти загальному вигляді висвітлити структуру форми держави та дати 

визначення окремих її елементів, необхідно також окремо проаналізувати 

чинники, що впливають на становлення тієї чи іншої форми правління. 

 

ТЕМА 4. ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

Поняття та ознаки функцій держави. Критерії класифікації та види 

функцій держави. Об’єктні функції сучасної держави. Технологічні функції 

держави. Форми і методи реалізації функцій держави. Механізм реалізації 

функцій держави: поняття, елементи та їх характеристика. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки з самого початку свого виникнення держава як політична 

форма людського соціуму виступає суб'єктом управління суспільними 

справами, її управлінське (функціональне) призначення полягає в тому, що, 

справляючи вплив на суспільні процеси в різних сферах життя, вона долає 

суперечності між інтересами різних соціальних груп і таким чином забезпечує 

нормальний розвиток суспільства. Цей вплив справляється завдяки різним 

напрямкам діяльності держави, основні з яких у теорії держави і права мають 

назву функцій. Так, говорять про існування політичної, економічної, соціальної, 

екологічної функцій держави. 

У функціях держави виражається її сутність – найбільш глибинне і 

усталене в ній. Відображення у функціях держави її соціального призначення 

означає, що вони є засобом задоволення різноманітних суспільних інтересів. На 

підставі аналізу функцій держави можна зробити висновок про те, якою мірою 

її діяльність спрямована на задоволення потреб та інтересів усього суспільства, 

а якою – певної панівної еліти. 

Відповідні завдання держави на певному етапі її розвитку вирішуються 

через функції згідно з об'єктивно зумовленими соціальними потребами. Вади в 

їх реалізації ведуть до появи негативних наслідків у суспільному житті. 

В межах цієї теми важливе значення має аналіз зміст і об'єкт впливу 

функцій держави. Зміст становить множина однорідних доцільних постійних 

дій, через які держава справляє вплив на конкретні сфери суспільного життя і 

через які розкривається її соціальне призначення. 

Ключові слова: функції, функції держави, класифікація функцій 

держави, внутрішні функції держави, зовнішні функції держави, економічна 

функція держави, соціальна функція держави, політична функція держави, 

екологічна функція держави, культурна функція держави, інформаційна 

функція держави, правоохоронна функція держави, правозахисна функція 

держави, функція співробітництва та інтеграції з сучасними державами, 

функція забезпечення миру та підтримка світового правопорядку, функція 

оборони, правова форма здійснення функцій держави, ознаки правових форм 

здійснення функцій держави, нормотворча форм здійснення функцій держави, 

правозастосовна форма здійснення функцій держави, правоохоронна форма 

здійснення функцій держави, контрольна форма здійснення функцій держави, 

інтерпретаційно-правова форма здійснення функцій держави, методи реалізації 
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функцій держави, засобами державного впливу, заохочення, примус, 

переконання, механізм реалізації функцій держави, ознаки механізму реалізації 

функцій держави, елементи механізму реалізації функцій держави. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати такі поняття, функції держави, класифікація функцій держави, 

економічна функція держави, соціальна функція держави, політична функція 

держави, екологічна функція держави, культурна функція держави, 

інформаційна функція держави, правоохоронна функція держави, правозахисна 

функція держави, функція співробітництва та інтеграції з сучасними 

державами, функція забезпечення миру та підтримка світового правопорядку, 

функція оборони; 

вміти навести принаймні декілька варіантів визначення функції держави 

та, базуючись на цих визначеннях, дати власне; визначити механізм реалізації 

функцій держави, елементи механізму реалізації функцій держави та надати їм 

розгорнуту характеристику. 

 

ТЕМА 5. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ 

Поняття, ознаки та елементи механізму держави. Принципи механізму 

держави: поняття, види, нормативно-правова регламентація. Державний апарат: 

поняття та структура. Співвідношення державного апарату та механізму 

держави. Органи держави як основний елемент механізму держави: поняття, 

ознаки, класифікація. Поділ влади як принцип організації і діяльності 

державного апарату. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої, 

судової влади та їх функції. Державна служба та її види. Державний 

службовець, посадова особа.  

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки практична реалізація завдань держави передбачає 

функціонування спеціально утвореного для цього механізму, що складається із 

державних органів, які об'єднуються в багатогалузеву ієрархічну систему – 

державний апарат, та інших державних організацій. Механізм держави є її 

атрибутом, відбиває інституціональний аспект державності. На цьому 

засноване розуміння сутності і змісту державності під кутом зору 

інституціонального підходу, головною особливістю якого є те, що держава 

тлумачиться насамперед як механізм (апарат) влади та управління в суспільстві. 

Механізм держави розглядається в контексті виконання певним 

прошарком людей окремого різновиду суспільно корисної праці – 

управлінської діяльності на постійних професійних засадах. У такому 

людському вимірі механізм держави виступає своєрідним фізичним (людським) 

її втіленням як відносно виокремлений, конституйований в окремий інститут і 

структурно організований прошарок осіб, який склався на етапі формування 

держави внаслідок суспільного розподілу праці на тих, хто керує, і тих, ким 

керують. 
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Важливим теоретичним аспектом цієї теми є поділ державної влади на 

законодавчу, виконавчу та судову гілки. Слід дати визначення кожної з гілок 

державної влади, проаналізувати їх ознаки та розкрити структуру на прикладі 

Української держави. Окремо слід зупинитися на характеристиці механізму 

стримувань і противаг як необхідній умові ефективного функціонування всіх 

гілок державної влади. В межах цього питання необхідно розглянути інститути 

системи «стримувань і противаг», які передбачені Конституцією України 

1996 р. 

Ключові слова: механізм держави, державний апарат, структура 

державного апарату, державний орган, структура механізму держави, державні 

підприємства, державні установи, принципи організації і діяльності державного 

апарату, влада, суб’єкт влади, об’єкт влади, державно-владні відносини, 

соціальна влада, політична влада, публічна влада, державна влада, принципи 

діяльності державної влади, принцип єдності державної влади, принцип 

розподілу державної влади, принцип суверенітету, принцип законності, 

принципи виборності, принципи розділення і з’єднання влади, принцип 

єдиноначальності, принцип колегіальності, принцип ієрархічності, принцип 

професіоналізму, форми здійснення державної влади, методи здійснення 

державної влади, система «стримувань і противаг», парламент, уряд, 

судочинство, правосуддя, орган законодавчої влади,орган виконавчої влади, 

орган судової влади, місцеві державні органи, органи місцевого 

самоврядування, державна служба, державний службовець, посада, посадова 

особа, безпосередній керівник, керівник державної служби в державному 

органі, посада державної служби, професійна компетентність, рівнозначна 

посада, службова дисципліна, цивільна державна служба, мілітаризована 

(військова, воєнізована) державна служба. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати такі поняття, як механізм держави, державний апарат, структура 

державного апарату, державний орган, структура механізму держави, орган 

держави, інститут держави, державні підприємства, державні установи, 

принципи організації і діяльності державного апарату, поділ влади, система 

«стримувань і противаг», парламент, судочинство, правосуддя, орган 

законодавчої влади,орган виконавчої влади, орган судової влади, місцеві 

державні органи, органи місцевого самоврядування, державна служба, 

державний службовець, посада, посадова особа; 

вміти при розкритті поняття механізму держави  висвітлити його загальні 

ознаки та структуру, ототожнити державний апарат з поняттям «механізм 

держави», оскільки в юридичній літературі трапляється таке ототожнення, де 

поняття механізму держави ширше за поняття державного апарату за складом і 

структурою тощо. 
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ТЕМА 6. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА 

СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА 

Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства. Взаємодія 

громадянського суспільства і держави. Концепція відкритого суспільства та 

відкритої держави. Поняття, функції та структура політичної системи 

суспільства. Місце та роль держави в політичній системі суспільства. Політичні 

партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та 

діяльності. Держава і громадські об’єднання. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки громадянське суспільство виступає соціальним фундаментом, 

на якому будується політична система суспільства, формується і здійснюється 

державна влада. З погляду інтересів громадянського суспільства держава може 

брати на себе тільки ті питання сумісної життєдіяльності, які не можуть бути 

вирішені ні окремими індивідами, ні на рівні їх безпосередніх громадських 

об'єднань. Поняття «громадянське суспільство» відображає самоврядний 

потенціал сучасного суспільства, те, в яких межах воно здатне 

самоорганізовуватися на основі виявлення і реалізації своїх потреб, інтересів 

індивідів та їх об'єднань, що мають громадську, а не політичну природу. 

Зокрема, в межах цієї теми необхідно розглянути поняття громадянського 

суспільства як спільноти вільних та рівноправних людей, кожен з яких може 

бути власником та приймати активну участь в політичному житті суспільства, 

природу громадянського суспільства, характер і форми його взаємодії з 

державою, показавши при цьому процес становлення і розвитку громадянського 

суспільства. Слід проаналізувати різноманіття поглядів на поняття політичної 

системи суспільства, що існують в юридичній науці та визначити найбільш 

вдале,  зробити аналіз функції політичної системи, в яких втілюється її сутність 

та соціальне призначення. Слід присвятити аналізу місця і ролі держави в 

політичній системі суспільства, продемонструвати взаємозв’язок держави з 

іншими елементами політичної системи суспільства.  

Розглянути поняття політичної партії як добровільної політичної 

організації постійного типу, що здійснює вплив на політичні шляхи та 

напрямки розвитку громадянського суспільства відповідно до партійної 

програми і статуту, прагне посісти ключові позиції у владних структурах 

держави, як правило, через вибори або контролювати їх діяльність у разі 

перебування в опозиції.  

Ключові слова: суспільство, громадянське суспільство, ознаки 

громадянського суспільства, завдання громадянського суспільства, інституції 

громадянського суспільства, ринкові професіональні спілки, організації 

споживачів та платників податків, організації товаровиробників та 

роботодавців, саморегулівні професійні організації, політична система 

суспільства, суб’єкти політики, політико-правові інститути, політичні норми, 

політичні відносини, політичний процес, політичні функції, політичний режим, 

політична свідомість, політична культура, політична влада, політична 

діяльність, об’єднання громадян, політична партія, партійна система, 
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громадська організація, корпорація, глобальне громадянство, демократичний 

режим, ограни державної влади, правове суспільство, народний суверенітет, 

легітимність влади, профспілка, структура політичної системи, зміст політичної 

системи, авторитарне політичне суспільство, влада, держава. 

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як суспільство, громадянське суспільство, 

політична система суспільства, суб’єкти політики, політичні норми, політичні 

відносини, політичний процес, політичні функції, політичний режим, політична 

свідомість, політична культура, політична влада, політична діяльність, 

об’єднання громадян, політична партія, партійна система, громадська 

організація, корпорація; 

вміти визначити поняття громадянського суспільства як спільноти 

вільних та рівноправних людей, кожен з яких може бути власником та 

приймати активну участь в політичному житті суспільства, природу 

громадянського суспільства, характер і форми його взаємодії з державою, 

показавши при цьому процес становлення і розвитку громадянського 

суспільства. Слід проаналізувати різноманіття поглядів на поняття політичної 

системи суспільства, що існують в юридичній науці та визначити найбільш 

вдале,  зробити аналіз функції політичної системи, в яких втілюється її сутність 

та соціальне призначення. Слід присвятити аналізу місця і ролі держави в 

політичній системі суспільства, продемонструвати взаємозв’язок держави з 

іншими елементами політичної системи суспільства.  

Розглянути поняття політичної партії як добровільної політичної 

організації постійного типу, що здійснює вплив на політичні шляхи та 

напрямки розвитку громадянського суспільства відповідно до партійної 

програми і статуту, прагне посісти ключові позиції у владних структурах 

держави, як правило, через вибори або контролювати їх діяльність у разі 

перебування в опозиції.  

 

ТЕМА 7. ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА 

ДЕРЖАВА 
Поняття та ознаки демократичної держави. Форми та інститути 

демократії як прояв державної влади. Принципи демократії та її функції. 

Правова держава: поняття та ознаки. Верховенство права і правова держава: 

питання співвідношення та взаємодії. Поняття та ознаки соціальної держави. 

Демократична, соціальна, правова держава як принцип державного ладу. 

Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця 

юрист 
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки демократії є втіленням багатовікової мрії людства про 

забезпечення в суспільстві для кожної людини справжньої свободи і рівних 

прав у економічній, соціальній, політичній сферах. Вона здатна безпосередньо 
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впливати на економічні, соціальні відносини, сприяти найбільш ефективному 

втіленню в життя державної волі, прийняттю оптимальних рішень, досягненню 

політичних компромісів. Демократія є надійним засобом волевиявлення волі 

народу, врахування суспільної думки, забезпечення громадянського миру, 

підвищення громадської активності. 

Зокрема, в межах цієї теми необхідно показати плюралізм думок різних 

вчених щодо правової держави, визначити шляхи формування соціальної, 

правової держави в Україні, проаналізувати конкретні шляхи для становлення 

України як дійсно соціальної, правової держави; необхідно розглянути форми 

та інститути демократії в Україні, приділити особливу увагу поняттю та 

загальній характеристиці виборів та референдуму як форм безпосередньої 

демократії, охаректеризувати ідеї правової держави, 

Ключові слова: демократія, соціальна держава, правова держава, 

конституційна юрисдикція, верховенство права, законність, принцип 

пріоритету права, принцип правової захищеності людини і громадянина, 

принцип єдності права і закону, демократія, демократична держава, вибори, 

референдум, правова політика держави, форма демократії, безпосередня 

демократія, представницька демократія, загальнодержавний референдум, 

місцевий референдум, імперативний референдум, консультативний 

референдум, обов’язковий референдум, факультативний референдум, 

конституційний референдум, законодавчий референдум, ратифікаційний 

референдум, дозаконодавчий референдум, післязаконодавчий референдум, 

інститути демократії, структурні інститути демократії, структурно-

функціональні (змішані) інститути демократії, процедурно-регламентаційні 

інститути демократії, консультативні інститути демократії, принципи 

демократії, політична свобода, рівноправність громадян, принцип виборність 

органів державної влади, принцип поділу влади, принцип прийняття рішень в 

інтересах більшості з урахуванням інтересів меншості, політичний плюралізм, 

ідеологічний плюралізм, функції демократії, організаційно-політична функція 

демократії, регулятивно-компромісна функція демократії, суспільно-

стимулююча функція демократії, установча функція демократії, контрольна 

функція демократії, охоронна функція демократії, держава добробуту, 

«позитивна держава соціального захисту» (англо-американська й англо-

саксонська моделі), «держава соціальної безпеки» («держава соціальної 

захищеності», «держава соціального захисту»), роулсіанський тип соціальної 

держави, мегалітарний тип соціальної держави, утилітарний тип соціальної 

держави, виборча система, мажоритарна виборча система абсолютної 

більшості, мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості, 

мажоритарна виборча система відносної більшості, змішана виборча система, 

пропорційна виборча система, пропорційна виборча система із жорсткими 

списками, пропорційна виборча система з преференціями, пропорційна виборча 

система з напівжорсткими списками. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  



 

 

15 

 

знати визначення таких понять, як соціальна держава, правова держава, 

конституційна юрисдикція, верховенство права, законність, принцип 

пріоритету права, принцип правової захищеності людини і громадянина, 

принцип єдності права і закону, демократія, демократична держава, вибори, 

референдум, правова політика держави; 

вміти охаректеризувати ідеї правової держави, звернувши при цьому 

увагу на ідеї і положення, вироблені мислителями античності (Сократ, 

Демокрит, Платон, Аристотель та ін.; прогресивними мислителями буржуазних 

революцій (Б. Спіноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтеск’є, Д. Дідро, П. Гольбах, 

Т. Джеферсон та ін.), їх вплив на формування державно-правових уявлень; 

царської Росії (Д. Писарев, А. І. Герцен, П. Г. Чернишевський, А. І. Радищев, 

П. І. Пестель, Г. Сковорода, Т. Шевченко, І. Франко а також П. Н. Коркунов, 

С. А. Котляревський, П. І. Новгородцев, М. І. Бердяєв та ін.); показати 

плюралізм думок різних вчених щодо правової держави, визначити шляхи 

формування соціальної, правової держави в Україні, проаналізувати конкретні 

шляхи для становлення України як дійсно соціальної, правової держави; 

необхідно розглянути форми та інститути демократії в Україні, приділити 

особливу увагу поняттю та загальній характеристиці виборів та референдуму як 

форм безпосередньої демократії. 

 

ТЕМА 8. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА 

Поняття права та його ознаки. Сутність та соціальне призначення права. 

Функції права: поняття та загальна характеристика. Принципи права: поняття, 

види. Закон, економіка, політика та право: питання співвідношення та 

взаємодії. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки право має регулятивну природу, його суспільне призначення – 

регулювати (тобто впорядковувати) суспільні відносини. Право має 

загальносоціальну сутність, служить інтересам всього суспільства, забезпечує 

організованість, впорядкованість, стабільність і розвиток соціальних зв’язків. 

Право – це спосіб стабілізації і відтворення суспільних відносин. Таким чином, 

право має регулятивну загальносоціальну сутність, що виражає стабілізацію й 

упорядкування суспільних відносин шляхом узгодження поведінки їхніх 

учасників. 

Право – це загальнообов’язкова формально виражена система 

регулювання суспільних відносин, встановлена і забезпечена державою, 

обумовлена рівнем розвитку суспільства. 

Визначення права як системи регулювання суспільних відносин (а не 

лише як системи правових норм) підкреслює загальнорегулятивну природу не 

лише норм, а й правових принципів, природних прав людини, не обмежується 

виключно самими нормами. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має аналіз основних 

сучасних концепцій праворозуміння та притаманних їм відмінних та спільних 
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рис. Слід висвітлити призначення положення про право як регулятора 

суспільних відносин, що міститься у всіх сучасних концепціях праворозуміння. 

Ключові слова: право, праворозуміння, суб’єкт праворозуміння, об’єкт 

праворозуміння, зміст праворозуміння, загальносоціальне право, юридичне 

право, об’єктивне юридичне право, суб’єктивне юридичне право, 

нормативність, формальна визначеність права, системність права, 

загальнообов’язковість права, функції права, гуманістична функція права, 

ідеологічна функція права, організаторсько-управлінська функція права, 

виховна функція права, інформаційна функція права, оціночна функція права, 

гносеологічна функція права, економічна функція права, культурна функція 

права, комунікативна функція права, регулятивна функція права, регулятивно-

статична функція права, регулятивно-динамічна функція права, охоронна 

функція права, компенсаційна функція права, поновлююча функція права, 

обмежувальна функція права, загальносоціальна функція права, спеціально-

соціальна функція права, орієнтаційна функція права, принцип права, 

загальносоціальний принцип права, спеціально-соціальний принцип права, 

загальний принцип права, галузевий принцип права, міжгалузевий принцип 

права, принцип свободи, принцип справедливості, принцип рівності, принцип 

гуманізму, принцип демократизму, принцип законності, сутність права, 

економіка, політика, зміст права, правова інформація, правова поведінка, норма 

права, специфічні ознаки права, звичаєве право, звичай, судовий прецедент, 

прецедентне право, норми релігії, традиція, норма-звичай. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як право, праворозуміння суб’єкт 

праворозуміння, об’єкт праворозуміння, зміст праворозуміння, юридичне 

право, об’єктивне юридичне право, суб’єктивне юридичне право, функції 

права, гуманістична функція права, організаторсько-управлінська функція 

права, виховна функція права, інформаційна функція права, оціночна функція 

права, гносеологічна функція права, регулятивна функція права, регулятивно-

статична функція права, регулятивно-динамічна функція права, охоронна 

функція права, сутність права, економіка, політика, зміст права; 

вміти проаналізувати основні сучасні концепції праворозуміння та 

виявити притаманні їм відмінні та спільні риси. Зокрема, слід висвітлити 

призначення положення про право як регулятора суспільних відносин, що 

міститься у всіх сучасних концепціях праворозуміння тощо. 

 

ТЕМА 9. НОРМА ПРАВА 

Поняття та ознаки норм права. Співвідношення норми права з нормами 

моралі, корпоративними, релігійними, політичними нормами. Критерії 

класифікації та види норм права. Структура норми права: гіпотеза, диспозиція, 

санкція. Класифікація гіпотез, диспозицій, санкцій: критерії та види. 

Спеціалізовані норми права: природа та особливості. Способи (прийоми) 

викладення елементів норм права в приписах статей нормативно-правових 
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актів. Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового 

акта. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки будь-яке державно організоване суспільство не може обійтися 

без норм права. Норма права – це правило поведінки, встановлене або 

санкціоноване державою (народом у ході референдуму), елементарна частина 

права, яка відноситься до нього як частина до цілого. Було доведено, що норма 

права – це і не форма, і не зміст права в цілому, а саме його частина. Вона володіє 

змістом та формою і в системотворчих процесах з іншими нормами складає 

зміст права в цілому. 

Нормі права, як частині системи, в тій чи іншій мірі властиві ознаки, які 

має право, тому їй можна дати визначення схоже за своїм значенням із 

визначенням права. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має аналіз конкретних ознак 

норми права, визначення чим обумовлена провідна роль норми права в 

механізмі соціального регулювання, висвітлення так званої «класичної 

структури норми права», що складається з гіпотези, диспозиції та санкції, дати 

визначення кожного з цих елементів та їх класифікацію, розгляд приклади 

різноманітних норм права, що містять лише два, а подекуди і один елемент з 

трьох тощо. 

Ключові слова: норма права, державний примус, соціальні норми, 

технічні норми, техніко-юридичні норми, норми моралі, корпоративні норми, 

класичні норми, загальні норми права, спеціалізовані норми права, імперативні 

норми, диспозитивні норми, заохочувальні норми, рекомендаційні норми, 

матеріальні норми, процесуальні норми, регулятивні норми, охоронні норми, 

дозвільні норми, заборонні норми, норма-розпорядження, уповноважувальні 

норми права, абсолютно визначені і відносно визначені норми права, норми 

приватного та публічного права, постійні норми права, тимчасові норми права, 

структура норми права, гіпотеза, позитивна гіпотеза, негативна гіпотеза, 

змішана гіпотеза, абсолютно-визначена гіпотеза, відносно-визначена гіпотеза, 

проста гіпотеза, складна гіпотеза, альтернативна гіпотеза, диспозиція, 

абсолютно-визначена диспозиція, відносно-визначена диспозиція, 

безальтернативна диспозиція, проста, описова, відсильна, банкетна, змішана 

диспозиція, альтернативна диспозиція, абстрактна, конкретна диспозиція, 

санкція, абсолютно-визначена санкція, відносно-визначена санкція, 

альтернативна санкція, складна санкція, проста санкція, норми-засади, норми-

завдання, норми-принципи, колізійні норми, оперативні норми, норми-

дефініції, норми-строки, норми-презумпції, норми-преюдиції, норми-фікції, 

нормативний припис, способи (прийоми) викладу норм права в статтях 

нормативно-правових актів, прямий спосіб викладу норм права в статтях 

нормативно-правових актів, відсильний спосіб викладу норм права в статтях 

нормативно-правових актів, бланкетний спосіб викладу норм права в статтях 

нормативно-правових актів 

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми  
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Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати поняття норма права, імперативні норми, диспозитивні норми, 

заохочувальні норми, рекомендаційні норми, матеріальні норми, процесуальні 

норми, регулятивні норми, охоронні норми, дозвільні норми, заборонні норми, 

норма-розпорядження, гіпотеза, абсолютно-визначена гіпотеза, відносно-

визначена гіпотеза, альтернативна гіпотеза, диспозиція, абсолютно-визначена 

диспозиція, відносно-визначена диспозиція, альтернативна диспозиція, санкція, 

абсолютно-визначена санкція, відносно-визначена санкція, альтернативна 

санкція, проста гіпотеза, складна гіпотеза, складна диспозиція, проста 

диспозиція, складна санкція, проста санкція тощо; 

вміти проаналізувати конкретні ознаки норми права, пояснюючи кожну з 

них на конкретних прикладах, також визначити чим обумовлена провідна роль 

норми права в механізмі соціального регулювання, висвітлити так звану 

«класичну структуру норми права», що складається з гіпотези, диспозиції та 

санкції, дати визначення кожного з цих елементів та їх класифікацію, 

розглянути приклади різноманітних норм права, що містять лише два, а 

подекуди і один елемент з трьох, визначити взаємозв’язок між структурою 

норми права та галуззю права, до якої вона відноситься тощо. 

 

ТЕМА 10. ФОРМИ ПРАВА 

Поняття та види джерел (форм) права. Співвідношення форми і джерела 

права. Правовий звичай як джерело права. Правовий прецедент як джерело 

права: поняття, ознаки. Нормативно-правовий договір: поняття та ознаки. 

Нормативно-правовий акт як джерело права: поняття, ознаки, види. Відмінність 

нормативно-правового акту від інших актів (документів) правового характеру. 

Закон як вид нормативно-правового акту: поняття, ознаки, види. Підзаконні 

нормативно-правові акти: поняття, види. Правова доктрина: поняття та 

особливості. Релігійно-правовий текст: поняття, ознаки та особливості. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки праву притаманна формальна визначеність. Суспільні 

відносини регулюються за допомогою чітких, формально виражених і 

загальнообов'язкових правил поведінки — правових норм, де головними 

виступають способи, за допомогою яких ці вимоги здобувають публічний 

характер, тобто стають загальнообов'язковими для всіх. 

Як специфічне явище соціальної дійсності право має певні форми свого 

зовнішнього вираження. Відбиваючи його зміст, вони являють собою способи 

організації права назовні. 

Під формою права розуміється об'єктивоване закріплення і прояв змісту 

права в певних актах державних органів, рішеннях судів, договорах, звичаях та 

інших джерелах. Призначення цієї форми – упорядкувати правовий зміст, 

надати йому властивості державно-владного характеру. 

У радянській правовій теорії значне місце займала дискусія про 

правильність термінів, що позначають відповідні поняття – "джерело права" чи 

"форма права". 



 

 

19 

 

Одні визнавали більш правильним вживання терміна "форма права", інші 

схилялися до терміна "юридичне формальне джерело права". Пропонувалося 

також відрізняти "джерело права в матеріальному значенні" (матеріальні умови 

життя суспільства, волю панівного класу) від джерела права "у формальному 

значенні", тобто від форми об'єктивного вираження і закріплення обов'язковості 

правових норм. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має характеристика окремих 

джерел права, аналіз основних джерел права в Україні, правового звичаю як 

акту-документу, що містить правила поведінки, які склалися внаслідок їх 

багаторазового повторення, відмінності у процесі закріплення правового звичаю 

та нормативно-правового акту; сутнісні відмінності між правовим прецедентом 

та нормативно-правовим актом, навести декілька країн, у яких правовий 

прецедент займає домінуюче положення в системі джерел права. Важливим при 

розгляді теми є питання щодо юридичної природи законів та підзаконних актів.  

Ключові слова: джерело права, форма права, джерело права в 

матеріальному аспекті, джерело права в інституційному аспекті, джерело права 

в юридичному аспекті, джерело права ідеологічному аспекті, зміст джерела 

права, внутрішня і зовнішня форма права, загальносоціальні джерела права, 

юридичні джерела права, нормативно-правовий акт, ознаки нормативно-

правового акту, правовий прецедент,ознаки правового прецеденту, звичай, 

правовий звичай, ознаки правового звичаю, нормативно-правовий договір, 

ознаки нормативно-правового договору, міжнародно-правові акти, закони, 

підзаконні акти, конституційні закони, звичайні закони, інтерпретаційні акти, 

ординарні закони, індивідуальні акти, закони прийняті в результаті 

референдуму, закони прийняті вищим законодавчим органом держави, 

виключні закони, загальні закони, органічні закони, постанова, указ, 

розпорядження, наказ, розпорядження, рішення, положення, інструкція, 

правила, порядок, перелік, законодавчий акт, пряма дія нормативно-правових 

актів, зворотна дія нормативно-правових актів, переживаюча дія нормативно-

правових актів, загальні принципи права, правова доктрина, релігійно-правовий 

текст (релігійно-правова норма). 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати поняття джерело права, нормативно-правовий акт, правовий 

прецедент, правовий звичай, нормативно-правовий договір, міжнародно-

правові акти, закони, підзаконні акти, конституційні закони, звичайні закони, 

інтерпретаційні акти, індивідуальні акти, постанова, указ, розпорядження, 

наказ, розпорядження, рішення, положення, інструкція, правила, порядок, 

перелік, законодавчий акт, пряма дія нормативно-правових актів, зворотна дія 

нормативно-правових актів, переживаюча дія нормативно-правових актів; 

вміти дати характеристику окремих джерел права, демонструючи різницю 

між ними та наводячи їх конкретні приклади, надати аналіз основних джерел 

права в Україні. Також слід присвятити аналізу правового звичаю як акту-

документу, що містить правила поведінки, які склалися внаслідок їх 

багаторазового повторення. Необхідно проаналізувати відмінності у процесі 



 

 

20 

 

закріплення правового звичаю та нормативно-правового акту. Показати сутнісні 

відмінності між правовим прецедентом та нормативно-правовим актом, навести 

декілька країн, у яких правовий прецедент займає домінуюче положення в 

системі джерел права тощо. 

 

ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. НОРМОТВОРЧА ТЕХНІКА. 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

Поняття та ознаки правотворчості. Функції та принципи правотворчості. 

Види правотворчості та їх загальна характеристика. Поняття та стадії 

правотворчого процесу. Межі чинності нормативно-правових актів. 

Систематизація нормативно-правових актів: поняття, сутність та призначення. 

Облік, інкорпорація та консолідація. Кодифікація та створення зводу законів як 

особливі змістовні форми систематизації нормативно-правових актів. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки у багатоманітній і динамічній правовій сфері суспільства 

правотворчість посідає провідне місце. Це пояснюється тим, що саме 

правотворчість дає життя праву, породжує, формує й оформлює його. Тому є 

зрозумілим величезний суспільний інтерес до правотворчості.  

За результатами правотворчої роботи – якістю законів та інших 

нормативних актів – роблять висновок про державу в цілому, ступінь її 

демократичності, цивілізованості, культурності. Людське суспільство завжди 

потерпало через брак точних і довершених рішень, такої діяльності органів 

держави, в результаті якої створюються норми права, правила поведінки 

громадян і організацій. 

Підвищення якості правових рішень, зниження до мінімального рахунку 

неефективних нормативних актів – постійне завдання законодавця. Власне, цим 

пояснюється теоретичне і практичне значення вивчення проблем, які пов'язані з 

процесом створення норм права. Закони необхідні для людей, суспільства, і не 

можна допускати прийняття поспішних, непродуманих нормативно-правових 

рішень, адже будь-яка помилка законодавця тягне невиправдані матеріальні 

затрати, порушення інтересів громадян. Можна привести чимало фактів із 

вітчизняної практики, коли наша економіка, соціальна і духовна сфери потерпали 

через непродумані, науково необґрунтовані нормативно-правові рішення. 

Наприклад, "Закон про економічну самостійність України" був радше 

символічною даниною часу боротьби за незалежність, ніж документом 

конкретної дії. Світова практика також має приклади помилок законодавчих 

органів. Достатньо навести факт законодавчої заборони в США виробництва і 

вживання алкоголю в період великої депресії, що викликало зростання 

контрабанди, мафії і злочинності в цілому. 

Може скластися враження, що знання основ правотворчості корисні лише 

для тих, хто її здійснює, – депутатам парламенту, членам уряду та ін. Проте це не 

так, оскільки створення правових норм – один із напрямків діяльності, 

притаманний не тільки державним органам та органам місцевого 
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самоврядування. А тому юристи, випускники юридичних вузів повинні до 

тонкощів знати теорію и практику правотворчої роботи. 

Систематизація нормативно-правових актів – це діяльність зі зведення 

нормативно-правових актів у впорядковану систему. 

Першим завданням систематизації нормативно-правових актів є 

забезпечення уніфікації національного законодавства – його приведення до 

єдиної системи шляхом усунення розбіжностей і надання одноманітності 

правовому регулюванню подібних або близьких видів суспільних відносин. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має характеристика 

правотворчості як правової форми діяльності держави за участю 

громадянського суспільства (у передбачених законом випадках), пов’язаної із 

встановленням (санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм, 

проаналізувати ознаки правотворчості, правотворчість народу та шляхах її 

здійснення, характеристика методів та стадій, з яких складається правотворчий 

процес (зокрема видання законів в Україні), починаючи зі стадії законодавчої 

ініціативи; необхідно розглянути поняття, види систематизації нормативно-

правових актів, яка необхідна для усунення суперечностей між нормативними 

актами, підвищення якості й ефективності законодавства, забезпечення 

доступності його використання громадянами, державними органами тощо. 

Ключові слова: правотворчість, нормотворчість, законотворчість, 

функції правотворчості, функція первинного регулювання суспільних відносин, 

функція упорядкування нормативно-правового матеріалу, функція заповнення 

прогалин у праві, функція відновлення правового матеріалу, законодавча 

діяльність парламенту, принципи правотворчості, конституційна 

правотворчість, законодавча правотворчість, підзаконна правотворчість, акт 

правотворчості, правотворчий процес, стадія правотворчого процесу, 

правотворча ініціатива, передпроектна стадія правотворчого процесу, проектна 

стадія правотворчого процесу, засвідчувальна стадія правотворчого процесу, 

інформаційна стадія правотворчого процесу, безпосередня правотворчість 

держави, судова правотворчість, систематизація нормативно-правових актів, 

облік нормативно-правового матеріалу, інкорпорація, офіційна інкорпорація, 

неофіційна інкорпорація, консолідація, ознаки консолідації, кодифікація, 

ознаки кодифікації, галузева кодифікація, спеціальна кодифікація, звід законів, 

юридична техніка, правотворча техніка, правотворча термінологія. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як правотворчість, законотворчість, акт 

правотворчості, правотворчий процес, правотворча ініціатива, передпроектна 

стадія правотворчого процесу, проектна стадія правотворчого процесу, 

засвідчувальна стадія правотворчого процесу, інформаційна стадія 

правотворчого процесу, безпосередня правотворчість держави, судова 

правотворчість, систематизація нормативно-правових актів, облік нормативно-

правового матеріалу, інкорпорація, консолідація, кодифікація; 

вміти дати характеристику правотворчості як правової форми діяльності 

держави за участю громадянського суспільства (у передбачених законом 
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випадках), пов’язаної із встановленням (санкціонуванням), зміною, 

скасуванням юридичних норм, проаналізувати ознаки правотворчості, окремо 

слід зупинитися на правотворчості народу та шляхах її здійснення, також 

необхідно дати послідовну та розгорнуту характеристику методів та стадій, з 

яких складається правотворчий процес (зокрема видання законів в Україні), 

починаючи зі стадії законодавчої ініціативи. Важливо також показати, в який 

термін та яким чином використовує Президент Україна своє право вето та як 

його може подолати Верховна Рада Україна; дати аналіз меж чинності 

нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб; необхідно 

розглянути поняття, види систематизації нормативно-правових актів, яка 

необхідна для усунення суперечностей між нормативними актами, підвищення 

якості й ефективності законодавства, забезпечення доступності його 

використання громадянами, державними органами тощо. 

 

ТЕМА 12. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 

Система права: поняття, ознаки та її структурні елементи. Публічне і 

приватне право. Загальна характеристика галузей та інститутів права. Система 

законодавства: поняття, ознаки та структура. Співвідношення системи права і 

системи законодавства. Співвідношення норм міжнародного і національного 

права. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки поняттям «система» в будь-якій галузі пізнання визначається 

певна реально існуюча структурована цілісна сукупність елементів, поєднаних 

між собою внутрішніми зв'язками. Саме ці зв'язки здатні надавати внутрішньої 

організованості усім елементам будь-якої системи, перетворюючи її на 

диференційовану цілісність. Не є винятком у цьому сенсі і таке соціальне 

утворення, як право (для якого системність є однією з головних ознак), а також 

інші правові явища – «система законодавства», «правова система» тощо. 

Поняття «система права» слід відрізняти від поняття «правова система», яке є 

більш широким за своїм змістом. Крім системи права, правова система охоплює 

правосвідомість, правові відносини, правові форми діяльності держави та інші 

правові явища. 

Категорія «система законодавства» є однією з найпоширеніших у 

сучасній юридичній науці та юридичній практиці. Важливе місце вона посідає і 

в теорії права. Особливістю цього поняття (категорії) є його використання для 

позначення певних сукупностей, не завжди однакових за формою і рівнем 

юридичної сили нормативно-правових актів, які приймаються різними 

органами держави, посадовими особами, самоврядними організаціями. В одних 

випадках мають на увазі тільки сукупність законів; в інших – закони, укази 

Президента України і урядові постанови (саме так витлумачив термін 

«законодавство» Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 9 липня 

1998 р., додавши до них «чинні міжнародні договори України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України...»), в третіх – і це майже 

стало традиційним – усю чинну в межах країни (держави) сукупність 
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нормативно-правових актів. В останньому випадку це поняття іноді неточно 

використовується як синонім поняття «право», бо система законодавства – це 

передусім форма права, тобто засіб існування, виразу і організації його норм у 

цілісну, внутрішньо узгоджену систему. Саме завдяки законодавству стають 

можливими виокремлення правових норм із інших систем нормативного 

регулювання, формування права як цілісного нормативного явища і культурної 

цінності суспільства. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має визначення системи 

права та характеристики її ознак, змісту структурних елементів системи права 

(норми, інституту, підгалузі і галузі), спільних та відмінних рис системи права 

та системи законодавства, структури системи законодавства.  

Ключові слова : система права, законодавство, система законодавства, 

система юридичних наук, правова система, структура системи права, норми 

права, інститути права, підгалузі права, галузі права, структура системи 

законодавства, інститут законодавства, галузь законодавства, публічне право, 

приватне право, публічно-правові відносини, ознаки публічного права, ознаки 

приватного права, суб’єктами приватного права, суб’єкт публічного права, 

базова галузь права, профілюючі галузі права, спеціальні галузі права, 

комплексні галузі права, галузь матеріального права, галузь процесуального 

права, конституційне право, адміністративне право, цивільне право, 

кримінальне право, трудове право, кримінально-виконавче право, міжгалузевий 

інститут права, субінститут права, національне право, інститут законодавства, 

міжнародне право, технічні норми, мораль, звичай, релігія, корпоративні 

норми. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як система права, законодавство, система 

законодавства, система юридичних наук, правова система, структура системи 

права, норми права, інститути права, підгалузі права, галузі права, публічне 

право, приватне право, базова галузь права, профілюючі галузі права, 

спеціальні галузі права, міжнародне право; 

вміти розкрити зміст структурних елементів системи права (норми, 

інституту, підгалузі і галузі), розглянути поняття інституту права та його 

основні ознаки, дати класифікацію інститутів права за різними критеріями (за 

галузевою приналежністю, за функціональною роллю в правовому 

регулюванні, за субординацією у правовому регулюванні тощо), визначити 

спільні та відмінні риси системи права та системи законодавства, визначити 

структуру системи законодавства, надати загальну характеристику таким 

основним видам структурної організації законодавства як галузева (або 

горизонтальна), ієрархічна (вертикальна) та державно-організаційна. 

 

ТЕМА 13. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 

Правотворчість. Принципи правотворчості. Стадії правотворчості. 

Властивості та види нормативно-правових актів.Поняття юридичної сили 

нормативно-правового акту.Закон, загальне поняття та види законів.Підзаконні 
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нормативно-правові акти та їхні види.Дія нормативно-правових актів у часі 

(пряма, зворотна, перериваюча), просторі та за колом осіб. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста. 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки поняттям «нормативно-правовий акт» в будь-якій галузі 

пізнання необхідна як основа для майбутньої практичної діяльності юриста. 

Ключові поняття: джерело права, нормативно-правовий акт, система 

нормативно-правових актів, ієрархія нормативно-правових актів, аналогія 

закону, аналогія права, індивідуально-правовий акт, юридична сила 

нормативно-правового акта, міжнародно-правові акти, закон, підзаконний 

нормативно-правовий акт, постійні закони, тимчасові закони, надзвичайні 

закони, конституційні закони, звичайні закони, інтерпретаційні акти, 

індивідуальні акти, постанова, указ, розпорядження, наказ, рішення, 

положення, інструкція, правила, порядок, перелік, законодавчий акт, пряма дія 

нормативно-правових актів, зворотна дія нормативно-правових актів, 

переживаюча дія нормативно-правових актів, відомчі акти, місцеві акти, 

локальні акти, призупинення чинності закону, територіальна дія нормативно-

правового акта, екстериторіальна дія нормативно-правового акта, дія 

нормативно-правових актів за колом осіб, систематизація нормативно-правових 

актів, облік нормативно-правового матеріалу, консолідація, кодифікація, звід 

законів, інкорпорація, реформуючі закони, імплементаційні закони, 

ратифікаційні закони, базові закони, напрям темпоральної дії, зупинення дії 

нормативного акта, дія нормативно-правового акта у просторі. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як правотворчість, законотворчість, акт 

правотворчості, правотворчий процес, стадія правотворчого процесу, 

правотворча ініціатива, передпроектна стадія правотворчого процесу, проектна 

стадія правотворчого процесу, засвідчувальна стадія правотворчого процесу, 

інформаційна стадія правотворчого процесу, безпосередня правотворчість 

держави, нормативно-правові акти, види нормативно-правових актів, юридична 

сила, властивості нормативно-правових актів, закон, види законів, підзаконні 

нормативно-правові акти, види підзаконних нормативно-правових актів, дія 

нормативно-правових актів у часі, пряма дія нормативно-правових актів у часі, 

зворотна дія нормативно-правових актів у часі, дія нормативно-правових актів 

за колом осіб. 

 

ТЕМА 14. ПРАВОВІДНОСИНИ 

Правовідносини: поняття, ознаки та класифікація. Структура 

правовідносин. Суб’єкти правовідносин: поняття та види. Правосуб’єктність: 

поняття, елементи та їх характеристика. Поняття і види об’єктів правовідносин. 

Юридичний факт: поняття, ознаки та види. Фактичний (юридичний) склад: 

ознаки та види. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 
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Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки відносини, в яких учасники суспільних відносин виступають 

носіями прав і обов'язків відповідно до норм права, становлять одну з 

найважливіших сфер суспільного життя. Правовідносини виникають, 

змінюються або припиняються скрізь, де діє право. Вони супроводжують 

людину протягом усього її життя. Правовідносини є юридичним виразом 

різноманітних суспільних відносин, вони виникають на основі економічних, 

політичних, моральних, духовних, майнових, культурних та інших відносин за 

допомогою врегульовання їх правом. Так, фактичні сімейні відносини в 

результаті їх правового урегулювання набули виразу шлюбно-сімейних 

правовідносин, економічні – господарських, політичні –  відносин з управління 

державними справами. 

Правова регламентація відбувається щодо найбільш важливих відносин, 

які мають істотне значення для суспільства і держави (це відносини з реалізації 

владних повноважень органами держави, з приводу реалізації та захисту прав і 

свобод громадян, трудові, майнові шлюбно-сімейні відносини тощо). Проте 

воля держави не може принципово змінювати основоположний характер 

суспільних відносин за допомогою правових засобів, а тим більше утворювати 

нові суспільні відносини. Коли б це було можливим, суспільство без зайвих 

зусиль за допомогою процесу нормотворчості позбулося б багатьох своїх 

проблем і вирішило всі свої невідкладні питання. 

Роль права обмежується регулюванням та стабілізацією суспільних 

відносин. Держава за допомогою законів може або прискорювати динаміку 

окремих суспільних відносин, розкриваючи простір для розвитку прогресивних 

суспільних тенденцій, або, навпаки, стримувати, обмежувати негативні зв'язки і 

процеси. Наприклад, джерелом ринкових відносин в Україні є не закони, які 

сприяють підприємницькій діяльності, а реальні життєві процеси, що 

визрівають в суспільному житті. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має визначення соціальних 

відносин, що поділяються на матеріальні, правові, політичні, моральні та інші, 

показати, що правовідносини, як специфічний різновид суспільних відносин, 

визначаються матеріальними умовами життя даного суспільства, надати 

класифікацію правовідносин, яку має бути проведено за якомога більшою 

кількістю критеріїв (за галузевою ознакою, кількісним складом суб’єктів, 

функціями в механізмі правового регулювання тощо). 

Ключові слова: правовідносини, політичні відносини, моральні 

відносини, економічні відносини, релігійні відносини, правові відносини, склад 

правовідносин, суб’єкт правовідносин, людина, фізичні особи, посадові особи, 

апатриди, біпатриди, соціальні організації, соціальні спільності, 

правосуб’єктність, правоздатність, загальна правоздатність, галузева 

правоздатність, спеціальна правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, 

об’єкт правовідносин, зміст правовідносин, юридичний зміст правовідносин, 

фактичний зміст правовідносин, юридичний факт, юридичні події, юридичні 

дії, одноразові юридичні дії, правомірні дії, правомірна поведінка, добровільна 

поведінка, маргінальна поведінка, юридичні акти, поступки, неправомірні дії, 
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злочини, проступки, правова презумпція, правова фікція, правова аксіома, 

правова преюдиція, суб’єктивне право, юридичний обов’язок, законний інтерес, 

загальнорегулятивні відносини, регулятивні відносини, охоронні відносини, 

абсолютні правовідносини, відносні правовідносини, активні правовідносини, 

пасивні правовідносини, прості правовідносини, складні правовідносини, 

матеріальні правовідносини, процесуальні правовідносини, односторонні 

правовідносини, двосторонні правовідносини, договірні (диспозитивні) 

правовідносини, імперативні правовідносини, довготривалі правовідносини, 

короткотривалі правовідносини, комплексні правовідносини. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як правовідносини, політичні відносини, 

моральні відносини, економічні відносини, релігійні відносини, правові 

відносини, склад правовідносин, суб’єкт правовідносин, фізичні особи, 

посадові особи, соціальні організації, соціальні спільності, правосуб’єктність, 

правоздатність, загальна правоздатність, галузева правоздатність, спеціальна 

правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, об’єкт правовідносин, зміст 

правовідносин, юридичний зміст правовідносин, фактичний зміст 

правовідносин, юридичний факт, юридичні події, юридичні дії, правомірні дії, 

юридичні акти, поступки, неправомірні дії, злочини, проступки, правова 

презумпція, суб’єктивне право, юридичний обов’язок тощо; 

вміти показати, що правовідносини, як специфічний різновид суспільних 

відносин, визначаються матеріальними умовами життя даного суспільства, 

надати класифікацію правовідносин, яку має бути проведено за якомога 

більшою кількістю критеріїв (за галузевою ознакою, кількісним складом 

суб’єктів, функціями в механізмі правового регулювання тощо), необхідно 

показати, що правові відносини є складним явищем, що має свою внутрішню 

побудову і складається з таких елементів, як зміст, суб’єкти правовідносин та 

об’єкти правовідносин тощо.  

 

ТЕМА 15. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 

Тлумачення норм права: поняття, ознаки. Значення тлумачення в 

правотворчій та правозастосувальній діяльності. Способи тлумачення норм 

права. Офіційне та неофіційне тлумачення. Їх різновиди та загальна 

характеристика. Види тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. 

Правотлумачні (інтерпретаційно-правові) акти: поняття та види. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки тлумачення права – необхідний і важливий елемент 

праворсалізаційного процесу, зокрема в правозастосуванні. Самостійне місце в 

механізмі правового регулювання суспільних відносин посідає діяльність, 

спрямована на осмислення норм права, урозуміння їх справжнього змісту. Така 

діяльність становить тлумачення норм права, їх інтерпретацію. Особливості 

правотлумачної діяльності зумовили виокремлення окремої галузі знань у курсі 
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філософії права – юридичної герменевтики, тобто вчення про принципи 

інтерпретації юридичних текстів. 

Перш ніж застосувати ту чи іншу норму права необхідно з'ясувати її 

реальний зміст, а в деяких випадках і роз'яснити. Тлумачення – це складна і 

багатоаспектна діяльність різних суб'єктів, яка має інтелектуально-вольовий 

характер і спрямована на пізнання і пояснення змісту правових норм. 

Із приводу визначення і змісту тлумачення права в літературі існують різні 

думки. Одні автори розуміють під цим лише з'ясування, інші думають, що зміст 

тлумачення правових норм складає їх роз'яснення, треті визначають тлумачення 

як єдність того й іншого. Переконливою, на наш погляд, є третя точка зору, 

оскільки впертому і другому випадку очевидний односторонній підхід. 

Цей процес складається з двох частин (елементів): з'ясування змісту 

правових норм та роз'яснення змісту норм права. 

Тобто «інтерпретатор» спочатку з'ясовує зміст правової норми для себе, а 

потім із метою встановлення однакового розуміння і застосування роз'яснює 

зміст правового припису всім зацікавленим особам. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має аналіз поняття та 

значення тлумачення норм права як діяльності органів держави, посадових осіб, 

громадських організацій, окремих громадян, спрямованої на встановлення 

змісту норм права, на розкриття вираженої у них волі соціальних сил, що 

знаходяться при владі, характеристику основних способів тлумачення норм 

права: мовного, систематичного, історико-політичного тощо. Аналіз окремих 

видів тлумачення норм права; необхідно також провести подальшу 

класифікацію офіційного та неофіційного тлумачення норм права. Розкрити 

поняття, види та загальну характеристику інтерпретаційно-правових актів. 

Ключові слова: тлумачення норм права, об’єкт тлумачення, суб’єкт 

тлумачення, з’ясування, роз’яснення, тлумачення актів індивідуального 

правового регулювання, тлумачення актів загального правового регулювання, 

офіційне тлумачення, нормативне тлумачення, казуальне тлумачення, 

аутентичне тлумачення, легальне тлумачення, відомче тлумачення, неофіційне 

тлумачення, доктринальне тлумачення, систематизоване тлумачення, 

несистематизоване, компетентне тлумачення, буденне тлумачення, тлумачення 

за обсягом, буквальне тлумачення, розширювальне тлумачення, обмежувальне 

тлумачення, граматичний спосіб тлумачення, логічний спосіб тлумачення, 

логічні перетворення, виведення норм із норм, висновки «a fartiori», висновки із 

понять, висновки за аналогією, висновки від протилежного, способи 

тлумачення, види тлумачення, системний спосіб тлумачення, історико-

політичний спосіб тлумачення, телеологічне тлумачення, спеціально-юридичне 

тлумачення, герменевтичне тлумачення, пізнавальна функція тлумачення, 

конкретизуючи функція тлумачення, регламентуюча функція тлумачення, 

право забезпечувальна функція тлумачення, сигналізаційна функція 

тлумачення, інтерпретаційно-правові акти. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як тлумачення норм права, з’ясування, 
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роз’яснення, тлумачення актів індивідуального правового регулювання, 

тлумачення актів загального правового регулювання, офіційне тлумачення, 

нормативне тлумачення, казуальне тлумачення, аутентичне тлумачення, 

легальне тлумачення, відомче тлумачення, неофіційне тлумачення, 

доктринальне тлумачення, систематизоване тлумачення, несистематизоване, 

компетентне тлумачення, буденне тлумачення, тлумачення за обсягом, 

буквальне тлумачення, розширювальне тлумачення, обмежувальне тлумачення, 

граматичний спосіб тлумачення, логічний спосіб тлумачення тощо; 

вміти проаналізувати поняття та значення тлумачення норм права як 

діяльності органів держави, посадових осіб, громадських організацій, окремих 

громадян, спрямованої на встановлення змісту норм права, на розкриття 

вираженої у них волі соціальних сил, що знаходяться при владі, також слід дати 

характеристику основних способів тлумачення норм права: мовного, 

систематичного, історико-політичного тощо, проаналізувати окремі види 

тлумачення норм права, необхідно також провести подальшу класифікацію 

офіційного та неофіційного тлумачення норм права; важливим теоретичним 

аспектом є розгляд функцій тлумачення та їх загальної характеристики; 

необхідним є розкриття поняття, видів та загальної характеристики 

інтерпретаційно-правових актів. 

 

ТЕМА 16. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА 

Реалізація норм права: поняття та ознаки. Форми реалізації норм права. 

Застосування норм права: поняття, ознаки та види. Підстави, форми і функції 

застосування норм права. Стадії застосування нормативних приписів. Акти 

правозастосування: поняття та види. Прогалини в законодавстві та способи їх 

подолання. Аналогія закону. Аналогія права.  

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки право тільки тоді виконує своє соціальне призначення, коли 

його норми втілюються у суспільних відносинах, правомірній поведінці осіб, 

яким вони адресовані, тобто тоді, коли ці норми реалізуються. Реалізація норм 

права завершує процес правового регулювання суспільних відносин, 

уособлюючи тим самим його певний результат. 

Реалізація правових норм завжди передбачає наявність причинного 

зв'язку між юридичною регламентацією певних соціальних стосунків та 

набуттям ними впорядкованого стану. З огляду на це реалізацію правових норм 

слід відрізняти від тих проявів людської поведінки, які хоча і узгоджуються з 

правовими приписами, але стимулюються різноманітними неюридичними 

чинниками (наприклад, власними переконаннями особи, релігійними 

настановами, чинниками біологічного порядку), що діють в одному напрямі з 

нормами права. 

Конкретний характер реалізації тих чи інших юридичних норм залежить 

від функцій, які вони виконують у правовому регулюванні суспільних відносин. 

Зокрема, реалізація класичних правових приписів, або, як їх ще іменують, 

«норм-масштабів» (тобто приписів, які містять всі необхідні елементи логічної 
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правової норми, а саме: гіпотезу, диспозицію, санкцію та в яких застосовано 

певний спосіб регулятивного впливу на поведінку людей: дозвіл, зобов'язання, 

заборона, рекомендація, заохочення), полягає в обранні особами, на яких 

поширюється їх дія, саме тих варіантів поведінки, що пропонуються цими 

нормами. В інший спосіб відбувається реалізація спеціалізованих (нетипових) 

юридичних приписів (норм-принципів, норм-дефініцій, норм-засад, норм-

конструкцій, оперативних, колізійних норм, норм-строків, норм-презумпцій, 

норм-фікцій, що на відміну від класичних норм не мають логічної будови та не 

володіють безпосередніми регулятивними властивостями), призначенням яких 

є створення умов для більш ефективної та узгодженої дії класичних норм права, 

усунення випадків невизначеності в правовому регулюванні, підвищення його 

економічності тощо. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має висвітлення 

теоретичних аспектів питання реалізації норм права, слід дати класифікацію 

реалізації права в залежності від різних критеріїв (за рівнем реалізації 

розпоряджень, кількістю суб’єктів тощо). Кожна з форм реалізації права має 

одержати своє визначення та конкретні приклади, визначення актів 

застосування норм права як індивідуальних правових актів-волевиявлення 

(рішень) уповноваженого компетентного державного органу або посадової 

особи, які на основі юридичних норм установлюють (змінюють, припиняють) 

права і обов’язки учасників конкретних правовідносин або міру 

відповідальності конкретних осіб за вчинене ними правопорушення.  

Ключові слова: реалізація норм права, реалізація загальних установлень, 

додержання, виконання, використання, застосування права,форми реалізації 

норм права, способи реалізації норм права, підстави застосування норм права, 

форми застосування норм права, функції застосування норм права, стадії 

застосування норм права, встановлення фактичних обставин справи, 

встановлення юридичної основи справи, прийняття рішення та його 

документальне оформлення у правозастосовному акті, виконання ухваленого 

рішення уповноваженими органами, вимоги до застосування норм 

права,законність застосування норм права, обґрунтованість застосування норм 

права, доцільність застосування норм права, справедливість застосування норм 

права, акт застосування норм права, правозастосовний акт, прогалини у праві, 

аналогія закону, аналогія права, субсидіарне застосування норм права, 

правозастосовна техніка, юридичні колізії, колізії в законодавстві, темпоральна 

(часова) колізія, ієрархічна (субординаційна) колізія, змістовна (сутнісна) 

колізія, усунення прогалин в законодавстві, подолання прогалин в 

законодавстві, юридична техніка, предмет юридичної техніки, ознаки 

юридичної техніки, юридичні конструкції, юридична термінологія, прийоми і 

правила юридичної техніки, правові аксіоми, правові фікції, правові презумпції. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як реалізація норм права, реалізація 

загальних установлень, додержання, виконання, використання, застосування 

права, стадії застосування норм права, встановлення фактичних обставин 
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справи, встановлення юридичної основи справи, прийняття рішення та його 

документальне оформлення у правозастосовному акті, виконання ухваленого 

рішення уповноваженими органами, вимоги до застосування норм права, акт 

застосування норм права, правозастосовний акт, прогалини у праві, аналогія 

закону, аналогія права тощо; 

вміти надати класифікацію реалізації права в залежності від різних 

критеріїв (за рівнем реалізації розпоряджень, кількістю суб’єктів тощо). Кожна з 

форм реалізації права має одержати своє визначення та конкретні приклади, 

усвідомити фактори, які обумовлюють існування такої специфічної форми 

реалізації права, як його застосування, проаналізувати об’єктивну та 

суб’єктивну сторони правозастосування, визначити акти застосування норм 

права як індивідуальних правових актів-волевиявлення (рішень) 

уповноваженого компетентного державного органу або посадової особи, які на 

основі юридичних норм установлюють (змінюють, припиняють) права і 

обов’язки учасників конкретних правовідносин або міру відповідальності 

конкретних осіб за вчинене ними правопорушення тощо.  

 

ТЕМА 17. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Поняття, ознаки та види правової поведінки. Поняття та основні види, 

мотиви правомірної поведінки. Правопорушення: поняття, ознаки та види. 

Юридичний склад правопорушення.  

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки будь-яке суспільство має можливість існувати і зберігати 

життєдіяльність лише за умов його сталого розвитку, нормального 

функціонування. Для цього потрібні впорядковані, узгоджені вчинки людей, їх 

об'єднань, державних органів у всіх сферах життя, що перетворює їх на 

соціально значущу поведінку. Тому інтереси суспільства та мета зберігання і 

розвитку всіх його життєво необхідних складових завжди спрямовували 

суспільну волю на те, аби врегулювати значущу для нього поведінку 

стабілізуючими правилами, соціальними нормами: традиціями, звичаями, 

угодами, регламентами, правилами змагань, канонічними правилами та ін. 

Таким шляхом суспільство за допомогою нормування поведінки успадковує 

позитивний концентрований досвід впорядкування життя і забезпечує власний 

стабільний розвиток. Вчинки, що не мають визначального впливу на розвиток 

суспільства (не гальмують і не прискорюють його, не збагачують і не шкодять 

йому) не породжують і відповідних соціальних норм. 

Категорію поведінки слід розуміти як систему певних взаємопов'язаних 

вчинків людей та інших суб'єктів, що спрямовані на задоволення певних потреб 

та інтересів особи, суспільства, держави. Вони мають соціальній характер 

(тобто залучаються до загальної системи – суспільного середовища, вступаючи 

у взаємодію з ним та впливаючи на нього); контролюються волею та свідомістю 

людини, яка вчиняє певні дії; сприймаються та оцінюються оточуючими з 

урахуванням соціальної значущості їх наслідків (корисності чи шкідливості). 
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Вважається обґрунтованим називати нормативною поведінкою вчинки 

людей, що виникають під впливом різних видів соціальних норм – від звичаїв 

до норм права. Поведінка суб'єктів може бути врегульованою юридичними 

нормами або знаходитися поза межами їх дії (відносини на побутовому рівні, 

індивідуальні звички). Так, відповідно до різних видів соціальних норм 

нормативна поведінка може бути звичаєвою, моральною, корпоративною, 

релігійною та ін. 

Правопорушення – соціальний і юридичний антипод правомірної 

поведінки; їх соціальні й юридичні ознаки протилежні. Правопорушення є 

різновидом антисоціальної поведінки. В соціальному розумінні це поведінка, 

яка суперечить інтересам суспільства. Вона спроможна завдати шкоди правам і 

законним інтересам громадян, їх колективам і суспільству в цілому, вона 

ускладнює і дезорганізує розвиток суспільних відносин. 

Зрозуміло, що окремі правопорушення не є небезпечними для суспільства 

в цілому. Проте, взяті в сукупності, вони становлять суттєву небезпеку для 

нього, порушують режим законності, встановлений правопорядок. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має визначення правомірної 

поведінки як суспільно необхідної, бажаної, допустимої, усвідомленої 

поведінки індивідуальних та колективних суб’єктів, яка відповідає правовим 

приписам та гарантується державою, детальна класифікація за різними 

критеріями (залежно від об’єктивної сторони, від форм реалізації права, від 

наслідків, яких бажає досягти суб’єкт тощо), аналіз визначення 

правопорушення, усвідомивши його соціально-політичні ознаки: суспільна 

небезпека, протиправність, вина, застосування покарання, необхідно зосередити 

увагу на елементах, що утворюють склад правопорушення: об’єкт, об’єктивна 

сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона, давши детальну характеристику кожного 

з них та вказавши на них на прикладі конкретного правопорушення. 

Ключові слова: правова поведінка, правомірна поведінка, зловживання 

правом, об’єктивно протиправна поведінка, неправомірна (протиправна) 

поведінка, соціально активна поведінка, юридична відповідальність, 

правоздатність, дієздатність, пасивна поведінка, добровільна поведінка, 

змушена поведінка, конформістська поведінка, маргінальна поведінка, звичайна 

поведінка, правопорушення, конституційний делікт, конституційний 

проступок, казус, склад правопорушення, об’єкт правопорушення, загальний 

об’єкт правопорушення, родовий об’єкт правопорушення, безпосередній об’єкт 

правопорушення, об’єктивна сторона правопорушення, суб’єкт 

правопорушення, суб’єктивна сторона правопорушення, посадова особа, зміст 

правопорушення, протиправність дій, провина, об’єктивна сторона злочину, 

суб’єктивна сторона злочину, умисел, необережність, протиправна 

самовпевненість, протиправна недбалість, злочинна недбалість, мотив, мета, 

злочин, класифікація злочинів, проступки, винні діяння, безвинні діяння, 

об’єктивно протиправне діяння, рецидив, конституційний проступок, 

конституційно-правова санкція, дисциплінарний проступок, адміністративний 

проступок, злочинна недбалість, злочинна самовпевненість, принцип 

законності, принцип верховенства права, принцип недоторканості, принцип 
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верховенства права, цивільні проступки, міжнародній проступок, воєнний 

злочин, міжнародне правопорушення, міжнародні злочини, недружній акт, 

причини правопорушень. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як правова поведінка, правомірна 

поведінка, зловживання правом, об’єктивно протиправна поведінка, соціально 

активна поведінка, пасивна поведінка, конформістська поведінка, маргінальна 

поведінка, звичайна поведінка, правопорушення, склад правопорушення, об’єкт 

правопорушення, загальний об’єкт правопорушення, родовий об’єкт 

правопорушення, безпосередній об’єкт правопорушення, об’єктивна сторона 

правопорушення, суб’єкт правопорушення, суб’єктивна сторона 

правопорушення, провина, умисел, необережність протиправна 

самовпевненість, протиправна недбалість, мотив, мета, злочин, класифікація 

злочинів, проступки, конституційний проступок, дисциплінарний проступок, 

адміністративний проступок, цивільні проступки тощо; 

вміти розкрити сутнісні ознаки правомірної поведінки, її класифікацію за 

різними критеріями (залежно від об’єктивної сторони, від форм реалізації 

права, від наслідків, яких бажає досягти суб’єкт тощо), закінчити таку 

класифікацію варто критерієм суб’єктивної сторони, за яких виділяють 

соціально-активну, законослухняну, конформістську, маргінальну та звичну 

поведінку, проаналізувати визначення правопорушення, усвідомивши його 

соціально-політичні ознаки: суспільна небезпека, протиправність, вина, 

застосування покарання, визначити критерій розподілу правопорушень на 

проступки (конституційні, цивільні, адміністративні, дисциплінарні) і злочини,  

зосередити увагу на елементах, що утворюють склад правопорушення: об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона, давши детальну 

характеристику кожного з них та вказавши на них на прикладі конкретного 

правопорушення. 

 

ТЕМА 18. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Юридична відповідальність: поняття та ознаки. Принципи юридичної 

відповідальності. Мета і функції юридичної відповідальності. Види юридичної 

відповідальності. Підстави притягнення та звільнення від юридичної 

відповідальності. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки юридична відповідальність є особливим різновидом 

соціальної, тобто соціальна відповідальність є родовим поняттям (загальне) 

відносно усіх її різновидів (особливе). Особливості соціальної відповідальності 

та її різновидів досліджують у філософії, соціології, етиці, політології, релігії 

тощо, розуміючи, що будь-яка відповідальність – це завжди певний обов'язок 

особи здійснити власний вибір поведінки відповідно до тих норм, що існують у 

будь-якій сфері суспільства і відображають його інтереси, і сприйняти при 
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цьому необхідний обов'язок звітувати перед суспільством за свій вибір і зазнати 

покарання у разі недодержання вимог соціальної норми. 

Специфіка юридичної відповідальності полягає в тому, що вона перш за 

все завжди оцінює минуле, тобто це відповідальність за дію, яка вже була 

вчинена. Тим самим юридична відповідальність може відрізнятися від 

організаційної, політичної, моральної та інших видів відповідальності, які 

спрямовані у майбутнє (наприклад, член політичної партії «відповідає» за 

проведення певного запланованого заходу, мітингу). Вона встановлюється за 

порушення юридичних вимог, а не за їх виконання (тому в законах мають 

фіксуватися, наприклад, міри відповідальності за невиконання договірних 

обов'язків, а не за їх виконання). Така відповідальність може встановлюватися і 

здійснюватися за відповідними юридичними (публічними) процедурами лише 

державою з притаманною їй можливістю використовувати заходи державно-

владного примусу (на відміну від інших видів соціальної відповідальності). 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має визначення юридичної 

відповідальності, аналіз юридичної відповідальність, необхідно усвідомити, що 

юридична відповідальність є необхідною. Умовою впливу на правопорушники з 

метою недопущення вчинення правопорушень надалі як цією, так і іншими 

особами, слід дати визначення юридичної відповідальності, перерахувати її 

ознаки, аналіз підстав виникнення юридичної відповідальності та звільнення від 

неї, для чого доцільно використовувати, зокрема положення Кримінального 

кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Ключові слова: юридична відповідальність, ознаки юридичної 

відповідальності, мета юридичної відповідальності, цілі юридичної 

відповідальності, принципи юридичної відповідальності, принцип 

справедливості, принцип гуманізму, принцип законності, принцип 

пропорційності, принцип обґрунтованості, принцип доцільності, принцип 

невідворотності, принцип відповідальності за вину, функції юридичної 

відповідальності, охоронна функція юридичної відповідальності, захисна 

функція юридичної відповідальності, каральна функція юридичної 

відповідальності, виховна функція юридичної відповідальності, види 

юридичної відповідальності, суб’єкт юридичної відповідальності, засоби 

юридичної відповідальності, позитивна юридична відповідальність, 

ретроспективна юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, 

адміністративна відповідальність, цивільно-правова відповідальність, 

дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність, конституційно-

правова відповідальність, процесуальна відповідальність, міжнародно-правова 

відповідальність, публічно-правова відповідальність, підстави юридичної 

відповідальності, підстави притягнення до юридичної відповідальності, 

підстави настання юридичної відповідальності, підстави виключення 

юридичної відповідальності, підстави звільнення від юридичної 

відповідальності. 

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як юридична відповідальність, принципи 
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юридичної відповідальності, функції юридичної відповідальності, позитивна 

юридична відповідальність, ретроспективна юридична відповідальність, 

кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, цивільно-

правова відповідальність, дисциплінарна відповідальність, матеріальна 

відповідальність, конституційно-правова відповідальність; 

вміти проаналізувати визначення юридичної відповідальності. 

Аналізуючи юридичну відповідальність, необхідно усвідомити, що юридична 

відповідальність є необхідною. Умовою впливу на правопорушники з метою 

недопущення вчинення правопорушень надалі як цією, так і іншими особами, 

дати визначення юридичної відповідальності, перерахувати її ознаки, після чого 

перейти до її класифікації за такими критеріями, як зміст санкції, форма 

здійснення, галузева ознака тощо, необхідним є розгляд принципів юридичної 

відповідальності, аналіз підстав виникнення юридичної відповідальності та 

звільнення від неї, для чого доцільно використовувати, зокрема положення 

Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

 

ТЕМА 19. ЗАКОННІСТЬ ТА ПРАВОПОРЯДОК 

Законність: поняття, ознаки та структура. Зміст законності. Принципи та 

гарантії законності. Поняття, ознаки та функції правопорядку. Принципи та 

структура правопорядку. Право, законність, правопорядок: питання 

співвідношення та взаємодії. Законність і правопорядок. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки законність – фундаментальна категорія всієї юридичної науки і 

практики, а її рівень і стан віддзеркалюють правове життя суспільства і його 

громадян. 

Право є великою цінністю і фактором соціального життя. Проте його 

реальність визначається не тільки тим, що воно знаходить своє вираження у 

формальних нормативно-правових актах – законах, указах, постановах, кодексах 

та інших систематизованих актах. Право реальне перш за все тому, що владна 

воля, відображена у законах, втілюється в поведінці людей – громадян, які 

виконують закон, осіб, які вступають у відносини шляхом укладання договорів, 

суддів та інших посадових осіб, які застосовують закон. 

Навіть найдосконаліший закон живе тільки тоді, коли він виконується, 

впливає на суспільні відносини, на свідомість і поведінку людей. Властиво, ця 

сторона права, яка пов'язана з життям закону, його дійсністю, і характеризується 

поняттям «законність». 

Проблема законності – одна з центральних у теорії держави і права. 

Актуальність її очевидна як у теоретичному, так і практичному плані. 

В юридичній науці склалася традиційна концепція законності, суть якої 

полягає в суворому й неухильному дотриманні й виконанні чинного 

законодавства усіма суб'єктами права. А з точки зору функціональної ролі 

законність розглядається як принцип, як метод здійснення влади, як режим 

суспільного житія, як система вимог, які висуваються до особи. 
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Із законністю тісно пов'язане інше правове явище – правопорядок 

(правовий порядок). Поняття «правопорядок» широко використовується в 

чинному законодавстві, охорона правопорядку – важлива функція держави. 

Незважаючи на це, у вітчизняній науці до цього часу не вироблено єдиного 

визначення цього феномена. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має висвітлення 

теоретичних аспектів питання еволюції уявлень про законність у процесі 

розвитку суспільства, аналіз сучасних визначень законності як комплексного 

соціально-правового явища, що характеризує організацію і функціонування 

суспільства і держави на правових засадах; поняття правопорядку та його 

основних ознак, співвідношення таких правових категорії, як право, законність 

та правопорядок; розгляд основних шляхів зміцнення законності і 

правопорядку. 

Ключові слова: законність, формальна законність, правова законність, 

правова законність як принцип, ознаки законності, правова законність як метод, 

правова законність як режим, структура законності, гарантії законності, 

конституційна законність, принципи правової законності, вимоги правової 

законності, суб’єкти законності, загальні умови, спеціальні засоби забезпечення 

законності, гарантії правової законності, економічні гарантії законності, 

політичні гарантії законності, соціальні гарантії законності, ідеологічні гарантії 

законності, урядові гарантії законності, парламентські гарантії законності, 

президентські гарантії законності, юридичні гарантії, загальносоціальні 

гарантії, спеціально-соціальні гарантії, риси юридичних гарантій, організаційні 

гарантії, правопорядок, зміст правового порядку, структура правового порядку, 

функції правового порядку, стабілізаційна функція правового 

порядку,компромісна функція правового порядку, корекційна функція 

правового порядку, оцінно-орієнтувальна функція правового порядку, виховна 

функція правового порядку, комунікативна функція правового порядку, 

принципи правового порядку, форма правового порядку, громадський порядок, 

правоохоронна діяльність, дисципліна, державна дисципліна, фінансова 

дисципліна, трудова дисципліна, військова дисципліна, суспільний порядок.  

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як законність, формальна законність, 

правова законність, правова законність як принцип, правова законність як 

метод, правова законність як режим, гарантії законності, конституційна 

законність, принципи правової законності, вимоги правової законності, загальні 

умови, спеціальні засоби забезпечення законності, гарантії правової законності, 

юридичні гарантії, організаційні гарантії, правопорядок, зміст правового 

порядку, структура правового порядку, функції правового порядку, принципи 

правового порядку, громадський порядок, дисципліна, державна дисципліна 

тощо; 

вміти висвітлити теоретичні аспекти питання еволюції уявлень про 

законність у процесі розвитку суспільства, сучасне визначення законності як 

комплексного соціально-правового явища, що характеризує організацію і 
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функціонування суспільства і держави на правових засадах, повно зрозуміти 

значення цієї правової категорії допоможе аналіз ознак законності, розглянути 

гарантії законності, що є умовами суспільного життя і заходами, що 

вживаються державою для забезпечення режиму законності і стабільного 

правопорядку, також необхідним є розгляд основних шляхів зміцнення 

законності і правопорядку. 

 

ТЕМА 20. ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА. 

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

Правосвідомість: поняття, структура та функції. Види правосвідомості. 

Правова культура: поняття, види, функції та шляхи формування. 

Співвідношення правової культури з правовим нігілізмом та правовим 

ідеалізмом. Правове виховання: поняття, мета, завдання, принципи та функції. 

Механізм реалізації правового виховання.  

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки право як соціальне явище викликає те чи інше ставлення до 

нього людей, яке може бути позитивним (людина розуміє необхідність права) 

або негативним (людина вважає право непотрібним і безкорисним). Люди втій 

чи іншій формі висловлюють своє ставлення до всього, що охоплюється 

правовим регулюванням, що пов'язано з уявленнями про право (до законів та 

інших нормативно-правових актів, до діяльності суду й інших правозастосовних 

органів, до поведінки членів суспільства у сфері дії права). Людина ставиться 

певним чином і до права, яке існувало в минулому, і до права, яке вона хотіла б 

бачити в майбутньому. Це ставлення може бути раціональним, розумним і 

емоційним, на рівні почуттів, настрою. Те чи інше ставлення до права і правових 

явищ у суспільстві може бути в однієї людини і у групи людей, людської 

спільності. 

Якщо визнати право об'єктивною реальністю, то слід визнати і наявність 

суб'єктивної реакції людей на право, що іменується правосвідомістю. 

Правосвідомість – неминучий супутник права. Це зумовлено тим, що право – 

регулятор відносин між людьми, які наділені волею і свідомістю. Очевидним є те, 

що процес створення права (правотворчість) пов'язаний із свідомою діяльністю 

людей, що право є продуктом цієї діяльності. Ясно і те, що процес втілення 

права в життя є, як правило, усвідомлена, вольова діяльність людей. 

Ілюстрацією дії свідомості як на раціональному, так і на емпіричному рівні, 

може служити правотворча діяльність парламенту Української держави. 

Прикладом роботи свідомості в процесі реалізації права є життя кожного з нас, 

коли ми при здійсненні юридично значимих діянь керуємося не текстом 

нормативних актів, а тими уявленнями про них, які склались у нашій 

свідомості. 

Для розкриття сутності зазначеної проблеми необхідно розглянути вихідні 

передумови і принципи формування теорії правової культури, проаналізувати 

останню як об'єкт вивчення, визначити типи знань про цей об'єкт, коло 



 

 

37 

 

досліджених питань правових культурологічних знань, зупинитися на існуючих 

концепціях і підходах. 

Мова піде не стільки про конкретні явища правової культури, скільки про 

узагальнену характеристику процесу формування знань щодо правових 

культурних цінностей, аналіз тієї системи засобів, завдяки якій реалізуються 

цінності в умовах становлення громадянського суспільства і правової держави. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має визначення структури 

правосвідомості – це її внутрішня побудова, яка складається з трьох 

взаємопов’язаних компонентів: знання права, ставлення до права, спонукання до 

виконання правових приписів. Стосовно змісту правової культури, як явища 

правового життя суспільства й здобуття цивілізації, необхідно з’ясувати її 

ціннісний характер. Це потребує аналізу правової системи суспільства в 

площині культурного розвитку законодавства, поступової еволюції 

правозастосування в сторону підвищення якісного рівня окремих його 

складових елементів (якість законодавства, діяльність державного апарату). 

Слід торкнутися й цінностей, що притаманні правовій системі України 

(наприклад, нормативно-правових актів, що закріплюють права людини і 

установ, що сприяють їх реалізації).  

Ключові слова: правосвідомість, когнітивна функція, правостворююча 

функція, правова психологія, правовий інфантилізм, правовий романтизм, 

правовий дилетантизм, правова демагогія, правовий нігілізм, правовий стимул, 

правове обмеження, режим законності і порядку, стан юридичної практики, 

правова психологія, правова ідеологія, буденна правосвідомість, професійна 

правосвідомість, наукова правосвідомість, індивідуальна правосвідомість, 

колективна правосвідомість, групова правосвідомість, суспільна 

правосвідомість, індивідуальна форма правосвідомості, групова форма 

правосвідомості, непрофесійна група правосвідомості, суспільна група 

правосвідомості, правова культура, професійна культура юриста, культура 

правосвідомості, культура правової поведінки, культура юридичної практики, 

ціннісно-нормативна функція правової культури, правосоціальна функція 

правової культури, комунікативна функція правової культури, прогностична 

функція правової культури, пізнавальна функція правової культури, 

регулятивна функція правової культури, нормативно-аксеологічна функція 

правової культури, правова культура суспільства, правова культура особи, 

правова культура професійної групи, правовий всеобуч, правова агітація, 

самовиховання, правова поведінка, правова настанова, мотив правової 

поведінки, зміст правового виховання, система правового виховання, суб’єкт 

правового виховання, об’єкт правового виховання, механізм правового 

виховання, деформація правосвідомості. 

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як правосвідомість, правова психологія, 

правова ідеологія, буденна правосвідомість, професійна правосвідомість, 

наукова правосвідомість, індивідуальна правосвідомість, колективна 

правосвідомість, групова правосвідомість, масова правосвідомість, суспільна 
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правосвідомість, правова культура, пізнавально-реформаторська функція 

правової культури, праворегулятивна функція правової культури тощо; 

вміти визначати структуру правосвідомості – це її внутрішня побудова, 

яка складається з трьох взаємопов’язаних компонентів: знання права, ставлення 

до права, спонукання до виконання правових приписів. Таким чином, 

відповідно до традиційної позиції теоретиків, виділяються пізнавальна, 

оціночна і регулятивна функції правосвідомості, необхідно з’ясувати критерії 

чіткого розмежування цих функцій, конкретизувати їх за допомогою прикладів 

з практики правозастосування. Стосовно змісту правової культури, як явища 

правового життя суспільства й здобуття цивілізації, необхідно з’ясувати її 

ціннісний характер. Це потребує аналізу правової системи суспільства в 

площині культурного розвитку законодавства, поступової еволюції 

правозастосування в сторону підвищення якісного рівня окремих його 

складових елементів (якість законодавства, діяльність державного апарату). 

Слід торкнутися й цінностей, що притаманні правовій системі України 

(наприклад, нормативно-правових актів, що закріплюють права людини і 

установ, що сприяють їх реалізації). Необхідно також пояснити, що правова 

культура – явище інтегративне, тобто таке, що формує зв’язки між різними 

сферами правового та суспільного життя; системне, тобто таке, що виступає як 

об’єктивний результат взаємодії між своїми внутрішніми елементами; 

об’єктивно-суб’єктивне, тобто таке, що існує лише як матеріальний результат 

розумової діяльності людини.  

 

ТЕМА 21. ЮРИДИЧНА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС 

Поняття, ознаки, функції та види юридичної практичної діяльності. 

Структура юридичної практичної діяльності. Юридичний процес: поняття, 

ознаки та принципи. Співвідношення юридичного процесу з юридичною 

процедурою. Форма юридичного процесу (процесуальна форма). Види 

юридичного процесу в Україні. Стадії юридичного процесу. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки юридична діяльність – це система юридично значущих, 

законодавчо регламентованих дій та операцій, спрямована на задоволення 

публічних і приватних інтересів. Вона являє собою різновид соціальної 

діяльності. Їй притаманні основні риси, характерні для будь-якої соціальної 

діяльності: предметність, доцільність, упорядкованість, вибірковість, 

системність, планомірність, самоорганізованість тощо. Підпадаючи під сферу 

правового регулювання, соціальна діяльність одержує юридичні властивості, 

які дозволяють розглядати її як самостійний вид діяльності. 

З огляду на соціальний контекст юридична діяльність характеризується 

сукупністю суспільних зв'язків і відносин, головне місце серед яких посідають 

правовідносини. Завдяки своїй нормативній заданості, гарантованості, 

персоніфікованості правові відносини в кожному конкретному випадку 

визначають спрямованість юридичних дій та операцій, склад їх учасників, їх 
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права і обов'язки та інші змістовні аспекти. Співвідношення юридичної 

діяльності і правовідносин є таким, що останні виступають і як передумова, і як 

форма, і як засіб, і як мета, і як результат діяльності уповноважених суб'єктів. 

Досить часто юридична діяльність розглядається як різновид правової 

поведінки посадових осіб. Обмеженість цього підходу полягає в тому, що увага 

акцентується лише на особистісному аспекті компетентного органу. Проте 

системний підхід вимагає розглядати відповідний орган як складне утворення, 

цілісну частину державного організму, що посідає певне місце в ієрархії 

органів, має підрозділи, окремі ланки тощо. Крім того, за такого розуміння 

юридичної діяльності звужується її суб'єктний склад, оскільки суб'єкти і 

учасники юридичної діяльності не завжди наділені державно-владними 

повноваженнями.  

Норми матеріального права визначають сутність юридичних процесів, а 

процесуальне право закріплює відповідні ним процесуальні форми, необхідні 

для реалізації норм матеріального права, регулювання суспільних відносин. 

Закріплення і додержання процесуальних форм сприяє здійсненню норм 

матеріального права, подальшому зміцненню законності, правопорядку. 

У літературі звертається увага на циклічний, процедурно-процесуальний 

характер юридичної діяльності. Цей аспект має велике теоретичне і практичне 

значення, оскільки відображає юридичну діяльність як систему 

взаємозалежних, спеціально впорядкованих, послідовних дій та операцій, що 

підпорядковані загальній меті і призводять до конкретного результату. Ця 

циклічність значно формалізована, опосередкована процесуально-правовими 

вимогами, які офіційно встановлюють умови, порядок і режим діяльності 

компетентних органів. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має висвітлення 

теоретичних аспектів питання юридичного процесу як встановленого нормами 

права порядку здійснення соціальними суб’єктами діяльності зі створення, 

тлумачення та реалізації правових норм, спрямованого на досягнення цими 

суб’єктами суспільного чи особистого результату, ознак юридичного процесу, 

юридичного процесу з юридичною процедурою, форм юридичного процесу 

(або процесуальної форми), стадій юридичного процессу, поняття та 

класифікація процесуальних документів тощо.  

Ключові слова: юридичний процес, форма юридичного процесу 

(процесуальна форма), процесуальні провадження, процесуальні стадії, 

процесуальний режим, конституційний процес, цивільний процес, 

господарський процес, адміністративний процес, кримінальний процес, 

юридична практика, юридичні операції, правотворчий процес, 

правозастосовний процес, контрольний процес, процесуальні стадії, 

процесуальний режим, принципи юридичного процесу, учасники юридичної 

практики, вимоги до юридичного процесу, результат правотворчого процесу, 

результат правозастосовного процесу, апеляційне провадження, касаційне 

провадження, юридична практична діяльність, об’єкт юридичної практичної 

діяльності, суб’єкт юридичної практичної діяльності, засоби юридичної 

практичної діяльності, способи юридичної практичної діяльності, методи 
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юридичної практичної діяльності, процесуальна форма, процесуальні 

провадження. 

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як юридичний процес, форма юридичного 

процесу (процесуальна форма), процесуальні провадження, процесуальні стадії, 

процесуальний режим, конституційний процес, цивільний процес, 

господарський процес, адміністративний процес, кримінальний процес; 

вміти навести суттєві ознаки юридичного процессу, необхідно розглянути 

співвідношення юридичного процесу з юридичною процедурою,  звернути 

увагу, що кожний юридичний процес має свою процесуальну форму, яка 

виступає внутрішньою формою юридичної практичної діяльності, основні 

ознаки процесуальної форми та її структуру, перерахувати види юридичного 

процесу, які можна класифікувати за різними підставами (за правовими 

формами діяльності держави, за предметними матеріальними нормами, за 

видами судовиробництва) та дати детальну характеристику кожного з них, 

визначити поняття та класифікацію процесуальних документів. В межах цього 

питання слід розглянути процесуальні правовідносини, їх поняття, ознаки і 

склад, приділивши особливу увагу суб’єктам. 

 

ТЕМА 22. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Правовідносини: поняття, ознаки та класифікація. Структура 

правовідносин. Суб’єкти правовідносин: поняття та види. Правосуб’єктність: 

поняття, елементи та їх характеристика. Поняття і види об’єктів правовідносин. 

Юридичний факт: поняття, ознаки та види. Фактичний (юридичний) склад: 

ознаки та види. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки відносини, в яких учасники суспільних відносин виступають 

носіями прав і обов'язків відповідно до норм права, становлять одну з 

найважливіших сфер суспільного життя. Правовідносини виникають, 

змінюються або припиняються скрізь, де діє право. Вони супроводжують 

людину протягом усього її життя. Правовідносини є юридичним виразом 

різноманітних суспільних відносин, вони виникають на основі економічних, 

політичних, моральних, духовних, майнових, культурних та інших відносин за 

допомогою врегульовання їх правом. Так, фактичні сімейні відносини в 

результаті їх правового урегулювання набули виразу шлюбно-сімейних 

правовідносин, економічні – господарських, політичні –  відносин з управління 

державними справами. 

Правова регламентація відбувається щодо найбільш важливих відносин, 

які мають істотне значення для суспільства і держави (це відносини з реалізації 

владних повноважень органами держави, з приводу реалізації та захисту прав і 

свобод громадян, трудові, майнові шлюбно-сімейні відносини тощо). Проте 

воля держави не може принципово змінювати основоположний характер 

суспільних відносин за допомогою правових засобів, а тим більше утворювати 
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нові суспільні відносини. Коли б це було можливим, суспільство без зайвих 

зусиль за допомогою процесу нормотворчості позбулося б багатьох своїх 

проблем і вирішило всі свої невідкладні питання. 

Роль права обмежується регулюванням та стабілізацією суспільних 

відносин. Держава за допомогою законів може або прискорювати динаміку 

окремих суспільних відносин, розкриваючи простір для розвитку прогресивних 

суспільних тенденцій, або, навпаки, стримувати, обмежувати негативні зв'язки і 

процеси. Наприклад, джерелом ринкових відносин в Україні є не закони, які 

сприяють підприємницькій діяльності, а реальні життєві процеси, що 

визрівають в суспільному житті. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має визначення соціальних 

відносин, що поділяються на матеріальні, правові, політичні, моральні та інші, 

показати, що правовідносини, як специфічний різновид суспільних відносин, 

визначаються матеріальними умовами життя даного суспільства, надати 

класифікацію правовідносин, яку має бути проведено за якомога більшою 

кількістю критеріїв (за галузевою ознакою, кількісним складом суб’єктів, 

функціями в механізмі правового регулювання тощо). 

Ключові слова: правовідносини, політичні відносини, моральні 

відносини, економічні відносини, релігійні відносини, правові відносини, склад 

правовідносин, суб’єкт правовідносин, фізичні особи, посадові особи, соціальні 

організації, соціальні спільності, правосуб’єктність, правоздатність, загальна 

правоздатність, галузева правоздатність, спеціальна правоздатність, 

дієздатність, деліктоздатність, об’єкт правовідносин, зміст правовідносин, 

юридичний зміст правовідносин, фактичний зміст правовідносин, юридичний 

факт, юридичні події, юридичні дії, правомірні дії, юридичні акти, поступки, 

неправомірні дії, злочини, проступки, правова презумпція, суб’єктивне право, 

юридичний обов’язок, загальнорегулятивні відносини, регулятивні відносини, 

охоронні відносини, абсолютні правовідносини, відносні правовідносини, 

активні правовідносини, пасивні правовідносини, прості правовідносини, 

складні правовідносини, односторонні правовідносини, двосторонні 

правовідносини, договірні (диспозитивні) правовідносини, імперативні 

правовідносини, довготривалі правовідносини, короткотривалі правовідносини. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як правовідносини, політичні відносини, 

моральні відносини, економічні відносини, релігійні відносини, правові 

відносини, склад правовідносин, суб’єкт правовідносин, фізичні особи, 

посадові особи, соціальні організації, соціальні спільності, правосуб’єктність, 

правоздатність, загальна правоздатність, галузева правоздатність, спеціальна 

правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, об’єкт правовідносин, зміст 

правовідносин, юридичний зміст правовідносин, фактичний зміст 

правовідносин, юридичний факт, юридичні події, юридичні дії, правомірні дії, 

юридичні акти, поступки, неправомірні дії, злочини, проступки, правова 

презумпція, суб’єктивне право, юридичний обов’язок тощо; 

вміти показати, що правовідносини, як специфічний різновид суспільних 
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відносин, визначаються матеріальними умовами життя даного суспільства, 

надати класифікацію правовідносин, яку має бути проведено за якомога 

більшою кількістю критеріїв (за галузевою ознакою, кількісним складом 

суб’єктів, функціями в механізмі правового регулювання тощо), необхідно 

показати, що правові відносини є складним явищем, що має свою внутрішню 

побудову і складається з таких елементів, як зміст, суб’єкти правовідносин та 

об’єкти правовідносин тощо.  

 

ТЕМА 23. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

Поняття та ознаки правової системи (правової сім’ї). Типи (сім’ї) 

правових систем світу. Загальна характеристика англосаксонської правової 

сім’ї. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї. Змішаний 

тип правових систем – скандинавська і латиноамериканська групи: поняття та 

характеристика. Релігійний тип (сім’я) правових систем: поняття та загальна 

характеристика. Традиційний тип правових систем: поняття та загальна 

характеристика. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки правова система виражає конкретно історичний, реально 

існуючий комплекс взаємозалежних юридичних засобів і явищ держави. У 

цьому термині міститься узагальнююча теоретична модель (конструкція) 

правового змісту, яка функціонує легітимно. 

Термін «правовий тип (сім’я)» – це узагальнююча теоретична модель 

правового змісту, яка має штучний характер. Вона є результатом наукової 

класифікації (типології). Тип (сім’я) правових систем відображає загальні та 

особливі риси конкретних національних правових систем, подібність і 

відмінність яких визначаються відповідно до позначених критеріїв. 

«Тип правової системи» і «сім’я правових систем» уживаються як 

тотожні поняття. Слово «сім’я» має більш соціальне, ніж юридичне значення. 

Термін «тип» адекватно відображує юридичний зміст поняття, позначеного 

терміном «сім’я». Доцільність його введення обумовлена також необхідністю 

єдиного підходу до типології як держави, так і її правової системи: 

класифікація держав дається за типами, а не за «сім’ями». 

Тип (сім’я) правової системи – сукупність національних правових систем 

держав, які мають спільні риси, що проявляються в єдності закономірностей і 

тенденцій розвитку, домінуючих форм (джерел) і принципів права, систем 

права і систем законодавства, організації правових установ, насамперед судової 

системи, подібності правових категорій і понять. 

Кожний тип правової системи складається із підтипів – груп правових 

систем, що характеризуються великою подібністю між собою. Наявність 

певних рис, які відрізняють одну групу правових систем від іншої у рамках 

конкретного типу, дозволяє розглядати їх як відносно самостійні. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має встановлення типів 

правової системи шляхом їх класифікації, або типології, особливості розвитку 

світового співтовариства, зокрема розширення стосунків, взаємодії країн світу 
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на шляху світового прогресу, а також реалії існування різноманітних правових 

систем цих країн обумовлюють необхідність дослідження їх правового устрою, 

для забезпечення ефективної їх співпраці, поняття, особливості, завдання та 

значення порівняльного правознавства, виникнення та розвитку основних шкіл 

та ідей порівняльного правознавства, його предмет та визначити методологію. 

Визначившись з поняттями «правова система» та «сім’я правових систем», 

необхідно класифікувати основні правові системи сучасності та сім’ї правових 

систем, показати загальні тенденції їх розвитку. 

Ключові слова: порівняльне правознавство, система права, система 

законодавства, принципи права, правова культура, юридичні установи, 

юридична техніка, юридичні терміни, інтегративна функція правової системи, 

регулятивна функція правової системи, комунікативна функція правової 

системи, охоронна функція правової системи, правова сім’я, романо-германська 

правова сім’я, англосаксонська правова сім’я, судовий прецедент, загальне 

право, право справедливості, соціалістична правова сім’я, сім’я релігійного і 

традиційного права, Коран, Суна, Іджма, іудаїзм, буддизм, сім’я цивільного 

права, правова система, змішані правові системи, європейське право, правовий 

звичай, правова доктрина, канонічне право, рецепція, формальні джерела права, 

іудейське право, мусульманське право, статутне право, делеговане 

законодавство, структура правової системи, інституціональна складова 

стуктура правової системи, нормативна складова стуктура правової системи, 

ідеологічна складова стуктура правової системи, функціонально-соціальна 

складова стуктура правової системи, комунікативна складова стуктура правової 

системи. 

Обсяг знань, вмінь студента, слухача після вивчення теми  

Після вивчення даної теми студенти повинні:  

знати визначення таких понять, як порівняльне правознавство, система 

права, система законодавства, принципи права, правова культура, юридичні 

установи, юридична техніка, юридичні терміни, інтегративна функція правової 

системи, регулятивна функція правової системи, комунікативна функція 

правової системи, охоронна функція правової системи, правова сім’я, романо-

германська правова сім’я, англосаксонська правова сім’я, судовий прецедент, 

соціалістична правова сім’я, сім’я релігійного і традиційного права тощо; 

вміти визначити особливості розвитку світового співтовариства, зокрема 

розширення стосунків, взаємодії країн світу на шляху світового прогресу, а 

також реалії існування різноманітних правових систем цих країн обумовлюють 

необхідність дослідження їх правового устрою, для забезпечення ефективної їх 

співпраці, необхідно з’ясувати поняття, особливості, завдання та значення 

порівняльного правознавства, розглянути процес виникнення та розвитку 

основних шкіл та ідей порівняльного правознавства, окреслити його предмет та 

визначити методологію, в загальних рисах схарактеризувати правову географію 

(карту) світу, необхідно класифікувати основні правові системи сучасності та 

сім’ї правових систем, показати загальні тенденції їх розвитку, дати загальну 

характеристику романо-германської, англосаксонської та релігійно-догматичної 

правових систем, які необхідно розкривати за наступною схемою: особливості 
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формування правової системи (сім’ї); перелік країн, що входять до правової 

сім’ї, загальне та відмінне в них; поняття та структура права; основні форми 

(джерела) права; тенденції розвитку правової системи та взаємний вплив 

правових систем. За цією ж схемою необхідно характеризувати і правову 

систему України.  

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Теорія держави і права» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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Для навчальної дисципліни «Теорія держави і права» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу 

виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані 

результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання 

у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і 

потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з 

дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Теорія держави і права» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- залік тощо. 

 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 

 

Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 

 



 

 

46 

 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 
 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2019 
 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Теорія держави і права 

 

Освітній ступінь «бакалавр» 

 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг  5  кредитів ЄКТС (150 годин). 

 

Факультет юридичний 
 

Курс 1   Групи  БМВ - 941-942 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 
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1 2 4 5 6 7 8 

1 Теорія держави і права як наука та 

навчальна дисципліна 
4 2 2 - 4 

2 Поняття, сутність та типологія держави 2 2 2 - 2 

3 Форма держави 2 2 2 - 2 

4 Теорія функцій держави 4 2 2 - 4 

5 Механізм та апарат держави 4 2 - - 4 

6 Громадянське суспільство, політична 

система суспільства і держава 
2 - - - 2 

7 Демократична, соціальна, правова 

держава 
2 - - - 2 

8 Поняття та сутність права 4 2 2 - 4 



 

 

47 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д
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1 2 4 5 6 7 8 

9 Форми права 2 2 2 - 2 

10 Норма права 2 - 2 - 2 

11 Правове регулювання суспільних 

відносин 
2 - 2 - 2 

 Разом за семестр 30 14 16 - 30 

 Форма підсумкового контролю - залік 

12 Система права і система законодавства 4 2 2 - 10 

13 Нормативно-правові акти 4 2 2 - 4 

14 Правотворчість. Систематизація 

нормативно-правових актів. 
2 2 2 - 2 

15 Правовідносини 4 2 2 - 4 

16 Реалізація норм права 4 2 2 - 2 

17 Тлумачення норм права 4 2 2 - 4 

18 Правомірна поведінка. 

Правопорушення. 
4 2 2 - 4 

19 Юридична відповідальність 2 2 2 - 4 

20 Законність та правопорядок. 6 2 2 - 4 

21 Правосвідомість та правова культура. 

Правове виховання. 
2 2 2 - 2 

22 Основні правові системи сучасності 2 - - - 4 

 Разом за семестр 40 20 20 - 50 

 Разом за рік 70 34 36 - 80 

 Форма підсумкового контролю: 

екзамен 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2019 
 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Теорія держави і права 

 

Освітній ступінь «бакалавр» 

 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг  5  кредитів ЄКТС (150 годин). 

 

Факультет юридичний 
 

Курс 1   Групи  БЗМВ - 941-942 

 

№
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м

и
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ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

Аудиторна робота 
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ам
о
ст

ій
н
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та

 

ін
д
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в
ід

у
ал

ьн
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б
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та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Теорія держави і права як наука та 

навчальна дисципліна 
4 2 2 - 10 

2 Поняття, сутність та типологія держави 2 - - - 10 

3 Форма держави 2 - - - 10 

4 Теорія функцій держави 2 2 2 - 2 

5 Механізм держави 2 2 - - 10 

6 Громадянське суспільство, політична 

система суспільства і держава 
- - - - 8 

7 Демократична, соціальна, правова 

держава 
- - - - 8 

8 Поняття та сутність права 2 2 - - 8 
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Назва теми  

(згідно з РПНД) 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2 4 5 6 7 8 

9 Форми права 2 2 - - 2 

10 Норма права 2 2 - - 2 

11 Правове регулювання суспільних 

відносин 
- - 2 - 2 

 Разом за семестр 18 12 6 - 72 

 Форма підсумкового контролю - залік 

12 Система права і система законодавства 2 - - - 10 

13 Нормативно-правові акти - 2 - - 4 

14 Правотворчість. Систематизація 

нормативно-правових актів. 
2 - 2 - 6 

15 Правовідносини - 2 - - 4 

16 Реалізація норм права 2 - 2 - 4 

17 Тлумачення норм права - 2 - - 4 

18 Правомірна поведінка. 

Правопорушення. 
2 - - - 4 

19 Юридична відповідальність - - - - 6 

20 Законність та правопорядок. 2 - - - 2 

21 Правосвідомість та правова культура. 

Правове виховання. 
- - - - 2 

22 Основні правові системи сучасності - - - - 2 

 Разом за семестр 10 6 4 - 50 

 Разом за рік 28 18 10 - 122 

 Форма підсумкового контролю: 

екзамен 

 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Теорія держави і права 

 
       Освітній ступінь бакалавр                                                    

       Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1.  Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 

червня 2016 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 

532). 

1.2. закони: 

1.2.1.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

1.2.2.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. 

1.2.3.Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 

1.2.4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. Ст. 492. 

1.2.5.Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 

37. Ст. 446. 

1.2.6.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 

року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради Української РСР 

(ВВР). 1984. Додаток до № 51. Ст.1122. 

1.2.7.Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 

року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282. 

1.2.8.Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі 



 

 

51 

 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108. 

1.2.9.Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і 

допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106. 

1.2.10.Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 

року. Голос України. 2018. № 122. 

1.2.11.Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 

376. 

1.2.12.Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

12.13.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон 

України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.). Відомості 

Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. 

1.3.    підзаконні акти: 

1.3.1. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради 

УРСР від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. 

№ 38. Ст. 502. 

1.3.2 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності: Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі 

змінами і допов.). Урядовий кур’єр. 1997. № 107-108. 

 

2. Підручники: 

2.1. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / 

Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.; за заг. ред. Є. О. Гіди. 

Київ: О. С. Ліпкан, 2010. 260 с. 

2.2. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособ. для студ. 

высш. учеб. зав. / [М. М. Рассолов и др.]; под ред. А. И. Бастрыкина. 3-е 

изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 471 с. 

2.3. Алексеев С. С. Теория государств и права: учеб. Москва: Норма, 

2005. 496 с. 

2.4. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. Львів: Фонд «Право для України», 

1997. 198 с. 

2.5. Андрусяк Т. Г., Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень 

Київ: Юрінком Інтер, 1999. 304 с. 

2.6. Антошкіна В. К., Мурзіна О. А. Інтерпретаційна діяльність 

Конституційного Суду України: проблеми теорії та практики: навч. посіб. 

Донецьк: Юго-Восток, 2009. 252 с.  

2.7. Апт Л. Ф. Теория государства и права: учеб. / под ред. В. Н. Корнева. 

Москва: Росийская академия правосудия, 2013. 558 с. 

2.8. Артеменко В. Проектування нормативно-правових актів: навч. посіб. 

Київ: Фонд «Європа ХХІ», 2007. 256 с. 

2.9. Бабін Б. В., Ковбан А. В. Права людини та громадянське суспільство: 

навч. посіб. Одеса: Фенікс, 2014. 258 с. 

2.10. Бабкіна О. В., Волинка К. Г. Теорія держави та права у схемах і 

визначеннях: навч. посіб. Київ: МАУП, 2004. 144 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=283422
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=283422
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=283422
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.11. Бадальянц Ю. С., Ягофаров Д. А. Права человека: учеб. пособ. Москва; 

Рязань: Поверенный, 2006. 519 с. 

2.12. Братановский С. Н., Джамбалаев Я. Р., Епифанов А. Е. Теория государства 

и права: курс лекций. Москва: Юнити, 2013. 214 с. 

2.13. Васильєв А. С., Борщевський І. В., Іванов В. В., Канзафарова І. С., 

Притченко Р. С., Труба В. І. Теорія права і держави: підруч. Харків: 

Одіссей, 2007. 447 с. 

2.14. Ведєрніков Ю. А., Папірна А. В. Теорія держави та права: навч. посіб. 

Київ: Знання, 2008. 333 с. 

2.15. Воронин М. В. Основания и проявления системности права: моногр. 

Москва: Юрлитинформ, 2016. 196 с. 

2.16. Гаврилова Ю. А. Толкование и конкретизация права: учеб. пособ. 

Волгоград: ФГАОУ ВПО «Волгоградский гос. ун-т», 2015. 46 с. 

2.17. Ганич О. А. Правотворчість в державному управлінні: навч. посіб. 

Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2014. 414 c. 

2.18. Головатий М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. Київ: Персонал, 2011. 227 с. 

2.19. Головко О. М. Теорія держави та права: навч. посіб. Харків: ХНУВС, 

2010. 277 с. 

2.20. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: 

моногр. / І. О. Кресіна, О. В. Скрипнюк, А. А. Коваленко, Є. В. Перегуда, 

О. М. Стойко та ін.; за ред. І. О. Кресіної. Київ: Логос, 2007. 314 с.  

2.21. Дроботушенко Е. В. Основы социального государства и социального 

права: учеб. пособ. Чита: ЗабГУ, 2013. 276 с. 

2.22. Дудченко О. С. Теорія держави і права: навч.-метод. посіб. Ніжин: НДУ 

ім. М. Гоголя, 2012. 99 с. 

2.23. Загальна теорія держави та права (основні поняття, категорії, правові 

конструкції та наукові концепції): навч. посіб. / О. Л. Копиленко, 

О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський та ін. Київ: Юрінком Інтер, 

2008. 400 c. 

2.24. Загальна теорія держави та права: навч. посіб. / В. В. Копєйчиков, 

А. М. Колодій, С. Л. Лисенков та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 320 с.  

2.25. Загальна теорія держави та права: навч. посіб. / Р. А. Калюжний, 

С. М. Тимченко, Н. М. Пархоменко, С. М. Легуша. Київ: Паливода А. В., 

2007. 296 с. 

2.26. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави та права. Академічний курс: 

підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с. 

2.27. Зыков С. В. Актуальные проблемы правовой теории государства: учеб. 

пособ. Москва: ЮНИТИ, 2013. 181 с. 

2.28. Кармаліта М. В., Старостюк А. В. Теорія держави: навч. посіб. Ірпінь: 

[б. в.], 2013. 152 с. 

2.29. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права: підруч. 

Київ: Кондор, 2006. 477 с. 

2.30. Комаров С. А. Общая теория государства и права: учеб. 7-е изд. Санкт-

Петербург: Питер, 2008. 512 с. 
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2.31. Кузнецов И. А. Теория государства и права: учеб. 4-е изд., доп. и перераб. 

Волгоград: Волгоградского фил. ФГОБУ ВПО РАНХиГС, 2013. 319 с. 

2.32. Лившиц Р. З. Теория права: учеб. 2-е изд. Москва: БЕК, 2001. 224 с.  

2.33. Лукашева Е. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: учеб. пособ. Москва: Норма, 2011. 399 с. 

2.34. Марченко М. Н. Теория государства и права: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Проспект; Изд-во Московского ун-та, 2016. 636 с. 

2.35. Марченко М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. 

пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2014. 239 с.  

2.36. Марчук В. М., Корольков О. В. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 415 с. 

2.37. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. 4-е изд., 

испр. и доп. Москва: Дело, 2016. 525 с. 

2.38. Мелехин В. А. Теория государства и права: учеб. Москва: Маркет ДС, 

2007. 640 с. 

2.39. Морозова Л. А. Теория государства и права: учеб. 5-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Норма, 2013. 663 с. 

2.40. Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Юрайт, 2014. 584 с. 

2.41. Нерсесянц В. С. Загальна теорія права і держави: підруч. для юрид. вуз. і 

фак. Москва: НОРМА ИНФРА, 2010. 552 с. 

2.42. Новітнє вчення про тлумачення правових актів: навч. посіб. / В. Г. Ротань 

та ін.; відп. ред. В. Г. Ротань. Харків: Право, 2013. 751 с. 

2.43. Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте 

коммуникативного подхода: учеб. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Проспект, 

2016. 832 с. 

2.44. Правова доктрина України: у 5-ти т. / редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: 

Право, 2013. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція / 

[О. В. Петришин та ін.]; за заг. ред. О. В. Петришина. 2013. 975 с. 

2.45. Правові системи сучасності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. 

Ю. С. Шемшученка. Київ: Юридична думка, 2012. 490 с. 

2.46. Протасов В. Н. Теория государства и права: учеб. Москва: Юрайт, 2014. 

494 с. 

2.47. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. 5-те вид., зі 

змін. Київ: Атіка, 2001. 176 с. 

2.48. Радько Т. Н. Теория государства и права в схемах и определениях: учеб. 

пособ. Москва: Проспект, 2014. 175 с. 

2.49. Радько Т. Н., Лазарев В. В., Морозова Л. А. Теория государства и права: 

учеб. Москва: Проспект, 2014. 562 с. 

2.50. Рассказов Л. П. Теория государства и права: учеб. 6-е изд. Москва: РИОР, 

2014. 473 с. 

2.51. Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні: навч. посіб. Київ: Ін-т 

законодавства, 2013. 383 с. 

2.52. Рудик П. А. Основи теорії держави: навч. посіб. Київ: Алерта, 2013. 206 с. 

2.53. Самоленский М. Б. Теория государства и права: учеб. Москва: ИНФРА-М, 
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2013. 270 с. 

2.54. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. 4-те вид., допов. і 

переробл. Київ: Правова єдність; Алерта, 2014. 524 с. 

2.55. Скірський І. В. Теорія держави та права: навч. посіб. Вінниця: [б. в.], 2006. 

292 с. 
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