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Анотація навчальної дисципліни 

 

Теорія держави і права є однією з нормативних навчальних дисциплін 

підготовки бакалавра з права. Знання з теорії держави і права є світоглядним і 

методологічним підгрунтям сучасної юридичної освіти, юридичного мислення і 

фахової юридичної діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є 

система загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і 

функціонування державно-правових явищ. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є 

засвоєння студентами понятійно-категоріального апарату, основних ідей і 

положень загальної теорії держави і права як теоретико-методологічної бази 

вивчення галузевих і прикладних юридичних наук, розвиток правової 

свідомості та формування правової культури студентів. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Предмет і метод 

теорії держави і права. Походження держави та права. Поняття і функції 

держави. Форма держави. Механізм держави. Держава та особа. Громадянське 

суспільство, політична система і держава. Демократична держава. Правова 

держава. Соціальна держава. Поняття і сутність права. Правове регулювання 

суспільних відносин. Формування права та його джерела. Принципи права. 

Норми права. Нормативно-правові акти. Система права. Законодавство, його 

система та систематизація. Правові відносини. Правова поведінка. Юридична 

відповідальність. Юридична діяльність. Реалізація норм права. Тлумачення 

норм права. Правова свідомість і правова культура. Правова система 

суспільства. 

 

Анотация учебной дисциплины 

 

Теория государства и права является одной из нормативных учебных 

дисциплин подготовки бакалавра права. Знания по теории государства и права 

являются мировоззренческим и методологическим фундаментом современного 

юридического образования, юридического мышления и профессиональной 

юридической деятельности. 

Предметом изучения учебной дисциплины «Теория государства и права» 

является система общих и специфических закономерностей возникновения, 

развития и функционирования государственно-правовых явлений. 

Целью изучения учебной дисциплины «Теория государства и права» 

является усвоение студентами понятийно-категориального аппарата, основных 

идей и положений общей теории государства и права как теоретико-

методологической базы изучения отраслевых и прикладных юридических наук, 

развитие правового сознания и формирование правовой культуры студентов. 

Содержание учебной дисциплины раскрывается в следующих темах: 

Предмет и метод теории государства и права. Происхождение государства и 

права. Понятие и функции государства. Форма государства. Механизм 

государства. Государство и личность. Гражданское общество, политическая 

система и государство. Демократическое государство. Правовое государство. 
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Социальное государство. Понятие и сущность права. Правовое регулирование 

общественных отношений. Формирования права и его источники. Принципы 

права. Нормы права. Нормативно-правовые акты. Система права. 

Законодательство, его система и систематизация. Правовые отношения. 

Правовое поведение. Юридическая ответственность. Юридическая 

деятельность. Реализация норм права. Толкование норм права. Правовое 

сознание и правовая культура. Правовая система общества. 

 

Summary of the academic discipline 

 

The theory of state and law is one of the normative academic disciplines for 

training of the bachelor of law. Knowledge of the theory of state and law is the 

ideological and methodological foundation of modern legal education, legal thinking 

and professional legal activity. 

The subject of study of the discipline «Theory of State and Law» is a system of 

general and specific patterns of occurrence, development and functioning of state and 

legal phenomena. 

The purpose of the study of the discipline «Theory of State and Law» is the 

assimilation by students of the conceptual-categorical apparatus, the basic ideas and 

provisions of the general theory of state and law as a theoretical and methodological 

basis for the study of industry and applied legal sciences, as well as the development 

of legal consciousness and the formation of students' legal culture. 

The content of the discipline is revealed in the following topics: The subject and 

method of the theory of state and law. The origin of the state and law. The concept 

and functions of the state. The form of the state. The mechanism of the state. State 

and personality. Civil society, the political system and the state. Democratic state. 

Constitutional state. Social state. The concept and essence of law. Legal regulation of 

public relations. Formation of law and its sources. Principles of law. The rules of law. 

Regulations. System of law. Legislation, its system and systematization. Legal 

relationship. Legal behavior. Legal responsibility. Legal activity. Implementation of 

the rule of law. Interpretation of the rule of law. Legal consciousness and legal 

culture. The legal system of society. 
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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Теорія держави і права» укладена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 081 «Право» 
освітня програма «Право» освітня програма «Право», затвердженої Вченою 
радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
31 серпня 2020 року, протокол № 9, та введеної в дію з 1 вересня 2020 року 
наказом ректора по університету від «01» вересня 2020 року № 114-Н. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є 
система загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і 
функціонування державно-правових явищ. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є 

засвоєння студентами понятійно-категоріального апарату, основних ідей і 

положень теорії держави і права як теоретико-методологічної бази вивчення 

галузевих і прикладних юридичних наук, розвиток правової свідомості та 

формування правової культури студентів. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

Загальні: 

ЗК 7. Здатність до абстрактного й аналітичного, критичного мислення; 

здатність генерувати нові ідеї. 

Спеціальні (фахові, предметні): 

ФК 1. Знання основ теорії права. 

ФК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

ФК 8. Здатність вільно володіти юридичною термінологією та основами 

юридичної техніки. 

ФК 9. Здатність юридично правильно кваліфікувати факти та обставини. 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв'язання. 

ПРН 8. Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПРН 9. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

ПРН 11. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та 

процедур національного права. 

Навчальна дисципліна є обов’язковою. 

Форма підсумкового контролю знань: екзамен. 
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Програмний зміст навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 

ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВО 

 

Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права 

Поняття юридичної науки. Система юридичних наук. 

Виникнення науки теорії держави і права. Об’єкт і предмет теорії держави і 

права. Теорія держави і права в системі суспільних наук. Теорія держави і права в 

системі юридичних наук. Функції теорії держави і права. 

Поняття, призначення і структура методології дослідження державно-

правових явищ. Світоглядні (філософські) підходи до пізнання державно-правової 

дійсності (діалектичний і метафізичний, матеріалістичний та ідеалістичний). 

Феноменологічний, комунікативний, синергетичний підходи до вивчення державно-

правових явищ. Загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ 

(логічний, історичний, системний та інші). Спеціальні методи пізнання державно-

правових явищ (статистичний, конкретно-соціологічний, психологічний та інші). 

Власні методи дослідження державно-правових явищ (формально-юридичний та 

порівняльно-правовий метод). 

 

Тема 2. Походження держави і права 

Теорії походження держави (теологічна, патріархальна, договірна, 

психологічна, насильства, марксистська (класова) та інші).  

Поняття родової общини. Публічна влада у родовій общині. Соціальні норми 

(мононорми) первісного суспільства. 

Причини та загальні закономірності виникнення держави. Основні чинники, 

що вплинули на виникнення права. Ознаки держави, які відрізняють її від 

самоврядування первісного суспільства. 

Способи (шляхи) виникнення держави в різних регіонах світу. 

Типологія держави. Формаційний і цивілізаційний підходи до типології 

держави. Поняття історичного типу держави. 

 

Тема 3. Поняття і функції держави  

Поняття і ознаки держави. Держава як організація. Держава як апарат 

політичної влади. Соціологічний, політологічний та правовий виміри держави. 

Поняття державного суверенітету, його ознаки. Внутрішній і зовнішній 

суверенітет. Суверенітет і суверенні права. Співвідношення державного, народного 

та національного суверенітету. 

Поняття функцій держави. Співвідношення функцій держави із сутністю, 

соціальним призначенням і завданнями держави. 

Класифікація функцій держави. Загальносоціальні функції та функції захисту 

групових інтересів. Внутрішні та зовнішні функції держави. Основні та неосновні 

функції держави. Головні та похідні функції держави. Постійні й тимчасові функції 

держави. 

 

Тема 4. Форма держави 
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Поняття та елементи форми держави. Фактори, що обумовлюють 

багатоманітність форм держави.  

Форма державного правління. Поняття монархії та її види. Поняття республіки 

та її види. Нетипові форми державного правління. 

Форма державного устрою. Унітарна держава, її ознаки та види. Федеративна 

держава, її ознаки та види. Конфедерація, її відмінність від федерації. Імперія як 

особлива форма державного устрою. Міжнародні об’єднання держав. 

Поняття і сутність державного режиму. Демократичний і антидемократичний 

державні режими, їх види. 

 

Тема 5. Механізм держави 

Поняття механізму держави. Державні інституції, що входять до складу 

механізму держави (державний орган, державна установа, державне підприємство, 

збройні сили). 

Поняття державного апарату, його ознаки. Поняття та ознаки державного 

органу. Класифікація державних органів. Органи законодавчої, виконавчої та 

судової влади. Первинні та вторинні державні органи. Органи, що формуються 

шляхом виборів та призначення. Одноособові та колегіальні державні органи. 

Центральні та місцеві державні органи. Взаємодія місцевих органів державної влади 

і органів місцевого самоврядування. 

Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ влади як 

принцип організації та діяльності державного апарату. Система стримувань і 

противаг між гілками державної влади. 

Поняття державної служби, її види. Державний службовець, посадова особа 

державного апарату. 

 

Тема 6. Держава та особа 

Людина, особа, громадянин: співвідношення понять. 

Права людини як юридичне вираження індивідуальної свободи людини. Права 

людини в історичному розвитку. Покоління прав людини. 

Поняття прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Види прав, свобод і 

обов’язків людини і громадянина. Права людини та права громадянина. Негативні і 

позитивні права людини. Фізичні, особистісні, політичні, економічні, соціальні, 

гуманітарні права і свободи людини. Конституційні (основні) права і свободи 

людини і громадянина. 

Загальні (політичні, економічні, духовні) гарантії прав людини. Юридичні 

гарантії прав людини. Міжнародно-правові засоби забезпечення й захисту прав 

людини. 

 

Тема 7. Громадянське суспільство, політична система і держава 

Формування концепції громадянського суспільства. Поняття та ознаки 

громадянського суспільства. Громадянське суспільство як необхідна передумова 

становлення демократичної, правової, соціальної держави. Співвідношення держави 

і громадянського суспільства. Інститути громадянського суспільства. Проблеми 

становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні. 
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Поняття і структура політичної системи суспільства. Держава в політичній 

системі суспільства. Політичні партії в політичній системі суспільства. Громадські 

організації в політичній системі суспільства. 

 

Тема 8. Демократична держава. Правова держава. Соціальна держава 

Поняття і ознаки демократичної держави. Демократія як внутрішня форма 

держави та спосіб здійснення народовладдя. Принципи демократії. Права людини і 

демократія. Представницька і безпосередня форми демократії. Структурні та 

функціональні інститути демократії. Демократія і самоврядування. 

Концепція правової держави: історія виникнення та розвитку. Поняття і 

ознаки правової держави. Правова держава як втілення верховенства права. 

Верховенство права і законність. Правопорядок. 

Поняття і ознаки соціальної держави. Співвідношення правової та соціальної 

держави.  

Шляхи формування демократичної, правової, соціальної держави в Україні. 

 

Модуль ІІ 

СУТНІСТЬ, НОРМА І ФОРМА ПРАВА 

 

Тема 9. Поняття і сутність права 

Поняття праворозуміння. Основні підходи до праворозуміння. Теорія 

природного права (юснатуралізм). Юридичний позитивізм. Психологічна школа 

права. Соціологічна юриспруденція. Марксистське вчення про право. Новітні 

підходи до праворозуміння.  

Поняття та ознаки права. Право як міра соціальної свободи та 

відповідальності. Право в об’єктивному та суб’єктивному сенсі. Право і його 

зовнішні форми (правовий звичай, закон, прецедент, нормативний договір). 

Поняття і класифікація функцій права. Регулятивна статична, регулятивна 

динамічна й охоронна функції права. 

Власна, інструментальна та цивілізаційна цінність права. Особистісний і 

соціальний вимір цінності права. 

Право як підсистема соціального регулювання. Поняття і види соціальних 

норм. Правові норми як різновид соціальних норм. Мораль як соціальне явище, її 

роль у регулюванні суспільних відносин. Спільні риси та відмінності права і моралі. 

 

Тема 10. Правове регулювання суспільних відносин 

Правове регулювання як особливий вид соціального регулювання. Правове 

регулювання і правовий вплив. Сфери правового регулювання. Предмет правового 

регулювання. Метод правового регулювання. 

Види правового регулювання. Нормативно-правове та індивідуально-правове 

регулювання, їх співвідношення. 

Основні способи правового регулювання (дозвіл, зобов’язання, заборона). 

Допоміжні способи правового регулювання (примус, заохочення, покарання, 

надання пільг тощо). 

Основні методи правового регулювання (імперативний та диспозитивний). 

Додаткові методи правового регулювання (рекомендаційний, заохочувальний). 
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Типи правового регулювання (загальнодозвільний і спеціально-дозвільний). 

Правовий режим. 

Поняття механізму правового регулювання суспільних відносин, його склад і 

структура.  

Ефективність правового регулювання. 

 

Тема 11. Формування права та його джерела 

Поняття та етапи правоутворення. 

Поняття і види нормотворчості. Нормотворча техніка. 

Поняття форми права. Співвідношення форм права та джерел права. Види 

формальних джерел права. 

Загальна характеристика основних історичних форм права: правовий звичай; 

правовий (судовий і адміністративний) прецедент; нормативно-правовий акт (закон і 

підзаконний нормативний акт); нормативно-правовий договір (міжнародний і 

внутрішньодержавний).  

Правова доктрина та загальні принципи права як джерело права. 

 

Тема 12. Принципи права 

Поняття і значення принципів права. Принципи права як загальні орієнтири у 

правотворчості та правореалізації. 

Класифікація принципів права.  

Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права: принципи гуманізму, 

справедливості, свободи, рівності. 

Загальні принципи права: гарантованість прав і свобод громадян, єдність прав 

і обов’язків суб’єктів правових відносин, відповідальність за вину, законність, поділ 

права на публічне і приватне, поєднання стабільності і динамізму. 

Міжгалузеві принципи права. 

Принципи галузей та інститутів права. 

 

Тема 13. Норми права 

Поняття і ознаки норми права.  

Класифікація норм права.  

Структура норми права. Гіпотеза, диспозиція, санкція норми права: їх поняття 

та різновиди.  

Поняття і види спеціалізованих норм права (норми-засади, норми-завдання, 

норми-принципи, колізійні норми, норми-дефініції, норми-строки, норми-

презумпції, норми-преюдиції, норми-фікції та інші). 

Способи викладення норм права в нормативно-правових актах. 

Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта. 

 

Тема 14. Нормативно-правові акти 

Поняття і ознаки нормативно-правового акта. Відмінність нормативно-

правового акта від інших видів юридичних актів. Структура нормативно-правового 

акта. Стадії створення нормативно-правового акта. 

Класифікація нормативно-правових актів.  
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Закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили. Види законів. 

Конституція, її місце в правовій системі.  

Підзаконні нормативно-правові акти, їх види. 

Дія нормативно-правових актів у часі. Дія нормативно-правових актів у 

просторі. Дія нормативно-правових актів за колом осіб. 

 

Тема 15. Система права 

Поняття і ознаки системи права. 

Структура системи права. Публічне і приватне право. Матеріальне і 

процесуальне право. Предмет і метод правового регулювання як критерії поділу 

права на галузі. Норми права, інститути права, підгалузі права, галузі права як 

основні структурні елементи системи права. 

Поняття галузі права. Фундаментальні, спеціальні та комплексні галузі права. 

Поняття і види інститутів права. 

 

Тема 16. Законодавство, його система та систематизація 

Поняття законодавства. Система законодавства та її співвідношення з 

системою права. Національне законодавство і міжнародне право. 

Структура системи законодавства (функціональна, горизонтальна, 

вертикальна (ієрархічна)). 

Поняття, принципи і види систематизації законодавства. Облік нормативно-

правових актів, його види. Поняття і види інкорпорації нормативно-правових актів. 

Збірники та зібрання законодавства як результати інкорпорації. Консолідація 

нормативно-правових актів. Кодифікація та створення зводу законів як змістовні 

форми систематизації нормативно-правових актів. Галузева і спеціальна 

кодифікація. Види кодифікаційних актів (основи законодавства і кодекси). 

Законодавча техніка як вид нормотворчої техніки. Засоби і правила 

законодавчої техніки. Способи формулювання правових приписів: казуїстичне та 

абстрактне викладення правових норм. Юридична термінологія. 

 

Модуль ІІІ 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА 

 

Тема 17. Правові відносини 

Поняття і ознаки правових відносин. Види правових відносин. Склад правових 

відносин.  

Поняття суб’єктів правових відносин. Види суб’єктів правових відносин. 

Правосуб’єктність (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність). Індивідуальні та 

колективні суб’єкти правових відносин. Держава як суб’єкт правових відносин. 

Поняття, ознаки і види юридичних осіб. 

Поняття і види об’єктів правових відносин. 

Юридичний зміст правових відносин. Поняття суб’єктивного права. 

Правомочність та її елементи. Поняття та елементи юридичного обов’язку. 

Підстави виникнення, зміни і припинення правових відносин. Поняття і види 

юридичних фактів. Складні юридичні факти та фактичний склад. 
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Тема 18. Правова поведінка 

Поняття і ознаки правової поведінки. Види правової поведінки (правомірна 

поведінка, правопорушення, зловживання правом, об’єктивно протиправне діяння). 

Поняття і склад правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. 

Поняття і ознаки правопорушення. Класифікація правопорушень. Юридичний 

склад правопорушення: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. 

Причини правопорушень. 

 

Тема 19. Юридична відповідальність 

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Принципи юридичної 

відповідальності. Мета і функції юридичної відповідальності.  

Види юридичної відповідальності (конституційна, кримінальна, 

адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, матеріальна відповідальність).  

Фактичні, юридичні та процесуальні підстави юридичної відповідальності. 

Підстави, що виключають юридичну відповідальність (неосудність, необхідна 

оборона, крайня необхідність, малозначущість, казус). 

 

Тема 20. Юридична діяльність 

Поняття і ознаки юридичної діяльності. 

Структура юридичної діяльності. Суб’єкт і об’єкт юридичної діяльності. 

Юридичні дії та операції як елементи юридичної діяльності. Засоби і методи 

юридичної діяльності. Мета, результат і ефективність юридичної діяльності. 

Правові форми діяльності органів держави (установча, правотворча, 

правозастосовча, контрольно-наглядова, правоохоронна та інтерпретаційно-правова 

діяльність).  

Юридичний процес. 

 

Тема 21. Реалізація норм права 

Поняття і види реалізації норм права. Ординарні форми реалізації норм права 

(дотримання, виконання, використання). 

Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. Місце 

правозастосовчої діяльності в механізмі правового регулювання. Форми 

правозастосування (оперативно-виконавча діяльність, правоохоронна діяльність, 

правосуддя). 

Стадії правозастосовчої діяльності.  

Основні вимоги правильного застосування норм права.  

Поняття і види актів застосування норм права. Відмінність правозастосовчих 

актів від нормативних та інтерпретаційних юридичних актів.  

Прогалини в законодавстві, засоби їх усунення та подолання. Застосування 

права за аналогією закону та аналогією права. 

Поняття юридичних колізій, причини їх виникнення. Види юридичних колізій 

(темпоральні (часові), ієрархічні (субординаційні), змістовні колізії). Застосування 

колізійних норм, правоположень і тлумачення закону як основні способи подолання 

колізій у законодавстві. 
 

Тема 22. Тлумачення норм права 
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Поняття тлумачення норм права. Статичний та динамічний підходи в 

тлумаченні права. 

Граматичний, логічний, систематичний, історичний, телеологічний (цільовий) 

способи тлумачення норм права. 

Поняття, суб’єкти і види офіційного тлумачення норм права. Поняття і види 

неофіційного тлумачення норм права. 

Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту: буквальне, 

поширювальне, обмежувальне. 

Поняття, ознаки і види актів тлумачення норм права. Відмінність 

інтерпретаційно-правових актів від індивідуально-правових і нормативно-правових 

актів.  

 

Тема 23. Правова свідомість і правова культура 

Поняття правової свідомості. Функції правової свідомості. Роль правової 

свідомості в процесі правоутворення та правореалізації. 

Види правової свідомості. 

Структура (склад) правової свідомості.  

Поняття і види правової культури. Правова культура особи, її елементи. 

Правова культура суспільства, її елементи. 

Поняття і види деформації правової свідомості. Правовий нігілізм, його 

прояви, причини та шляхи подолання. 

 

Тема 24. Правова система суспільства 

Поняття правової системи суспільства. Структура правової системи. 

Наступність у правовій системі суспільства. 

Поняття сім’ї правових систем (правової сім’ї). Класифікація правових сімей. 

Романо-германська правова сім’я (сім’я континентального права). Англо-

американська правова сім’я (сім’я загального права). Сім’я традиційного права. 

Сім’я релігійного права (мусульманське, індуське, іудейське та канонічне право). 

Особливості становлення та розвитку національної правової системи України. 
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