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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Теорія держави і права»
для студентів спеціальності 081мб1 «Право» освітнього ступеня молодший бакалавр з
права
Характеристика навчальної дисципліни
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки
- навчальна дисципліни є базовою для всіх галузевих і прикладних юридичних
дисциплін
2. Кількість кредитів ЄКТС – 5
3. Кількість модулів: денна – 3; заочна – 3
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану – обов’язкова
5. Курс: денна – 1, заочна – 1
6. Семестр: денна – 1, заочна – 1
7. Кількість годин: денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр –
120, 2 семестр –
– лекції: 1 семестр – 34, 2 семестр –
– семінарські заняття: 1 семестр – 30, 2 семестр –
– самостійна робота: 1 семестр – 56, 2 семестр –
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – екзамен, 2 семестр –
8. Кількість годин: заочна форма навчання, годин: 1 семестр – 120, 2 семестр –
– лекції: 1 семестр – 4, 2 семестр –
– практичні заняття: 1 семестр – 6, 2 семестр –
– самостійна робота: 1 семестр – 110, 2 семестр –
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – екзамен, 2 семестр –
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з
навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є засвоєння
здобувачами вищої освіти 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 здобувачів вищої освіти.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
1. Засвоєння здобувачами вищої освіти основних юридичних понять і категорій,
які мають фундаментальне значення для всієї юридичної науки, та ознайомлення з
практикою застосування цих понять і категорій у процесі правотворчої і
правореалізаційної діяльності.
2. Опанування здобувачами вищої освіти теоретичних інструментів аналізу,
узагальнення, порівняння державно-правових закономірностей і явищ.
3. Набуття здобувачами вищої освіти умінь і навичок теоретико-правового
мислення, загального орієнтування в архітектоніці правових систем світу та в системі
права і законодавства України, аналізу та узагальнення юридичної практики,
правильного тлумачення і застосування норм права, коректного користування
правовими і літературними джерелами.
4. Залучення здобувачів вищої освіти до пошуку шляхів розв’язання основних
проблем теорії держави і права.
5. Створення методологічного підґрунтя для вивчення галузевих, міжгалузевих і
прикладних юридичних наук.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти ЗВО
Загальні:
ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних
ЗК 7. Здатність до абстрактного й
процесів у контексті аналізованої
аналітичного, критичного мислення;
проблеми і демонструвати власне бачення
здатність генерувати нові ідеї.
шляхів її розв'язання.
Спеціальні (фахові):
ПРН 8. Самостійно визначати ті
ФК 1. Знання основ теорії права.
обставини, у з'ясуванні яких потрібна
ФК 3. Повага до честі і гідності людини допомога, і діяти відповідно до отриманих
як найвищої соціальної цінності,
рекомендацій.
розуміння їх правової природи.
ПРН 9. Вільно спілкуватися державною
ФК 8. Здатність вільно володіти
мовою як усно, так і письмово, правильно
юридичною термінологією та основами вживаючи правничу термінологію.
юридичної техніки.
ПРН 11. Пояснювати природу та зміст
ФК 9. Здатність юридично правильно
основних правових інститутів та процедур
кваліфікувати факти та обставини.
національного права.
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни затверджена Вченою радою Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», протокол від
«___» _______________ 2020 року № ___.
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 порівняльноправовий 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.
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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
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.
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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.
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.
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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).
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.
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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.
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 нормативноправових 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.
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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.
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.
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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
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). Англоамериканська 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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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми
навчання спеціальності 081мб1 «Право» з розподілом навчального часу за видами
занять
Кількість годин за видами занять

самостійна
робота

позааудиторні
практичні
заняття

семінарські
заняття

Назва модуля, теми

лекційні
заняття

№
з/п

разом

аудиторні

Модуль І. ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВО
1 Предмет і метод теорії держави і права
2 Походження держави і права
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

7
2

2
-

2
-

-

3
2

Поняття і функції держави
6
2
2
Форма держави
7
2
2
Механізм держави
7
2
2
Держава та особа
2
Громадянське суспільство, політична система і
2
держава
Демократична держава. Правова держава. Соціальна
7
2
2
держава
Загалом по модулю 1
40
10
10
Модуль ІІ. СУТНІСТЬ, НОРМА І ФОРМА ПРАВА
Поняття і сутність права
4
2
Правове регулювання суспільних відносин
6
2
2
Формування права та його джерела
6
2
2
Принципи права
2
Норми права
6
2
2
Нормативно-правові акти
6
2
2
Система права
6
2
2
Законодавство, його система та систематизація
4
2
Загалом по модулю ІІ
40
14
10

-

2
3
3
2

-

2

-

3

-

20

-

2
2
2
2
2
2
2
2
16

Модуль ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
17 Правові відносини
18 Правова поведінка

7
6

2
2

2
2

-

3
2

19 Юридична відповідальність

4

-

2

-

2

20 Юридична діяльність
21 Реалізація норм права

3
7

2

2

-

3
3

22 Тлумачення норм права

2

-

-

-

2

23 Правова свідомість і правова культура

4

2

-

-

2

24 Правова система суспільства

7

2

2

3

40
120

10
34

10
30

-

Загалом по модулю ІІІ
Разом із курсу:

-

20
56
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної форми
навчання спеціальності 081мб1 «Право»
Кількість годин за видами занять

самостійна
робота

позааудиторні

практичні
заняття

семінарські
заняття

Назва модуля, теми

лекційні
заняття

№
з/п

разом

аудиторні

Модуль І. ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВО
1 Предмет і метод теорії держави і права
2 Походження держави і права
3
4
5
6
7

Поняття і функції держави
Форма держави
Механізм держави
Держава та особа
Громадянське суспільство, політична система і держава

5
4

-

-

-

5
4

6
7
5
4
4

2
-

-

2
-

4
5
5
4
4

-

5

2

36

2
2

4
5
4
4
5
4
5
5
36

8 Демократична держава. Правова держава. Соціальна
5
держава
Загалом по модулю 1
40
2
Модуль ІІ. СУТНІСТЬ, НОРМА І ФОРМА ПРАВА
9 Поняття і сутність права
6
2
10 Правове регулювання суспільних відносин
7
11 Формування права та його джерела
4
12 Принципи права
4
13 Норми права
5
14 Нормативно-правові акти
4
15 Система права
5
16 Законодавство, його система та систематизація
5
Загалом по модулю ІІ
40
2
Модуль ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
17 Правові відносини
18 Правова поведінка

7
5

-

-

2
-

5
5

19 Юридична відповідальність

4

-

-

-

4

20 Юридична діяльність
21 Реалізація норм права
22 Тлумачення норм права

5
4
5

-

-

-

5
4
5

23 Правова свідомість і правова культура

5

-

-

-

5

24 Правова система суспільства

5

-

-

-

5

40
120

4

-

2
6

38
110

Загалом по модулю ІІІ
Разом із курсу:
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Таблиця 4.3. Тематичний план навчальної дисципліни «Теорія держави і права», яка
викладається для студентів денної форми навчання спеціальності 081мб1 «Право»
* − у таблиці позначені лекційні та практичні заняття для студентів заочної форми навчання

Назва теми (лекції) та
питання теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського
(практичного для студентів

Завдання самостійної
роботи у розрізі теми

заочної та дистанційної форми
навчання

) заняття

Інформаційні
джерела
(порядковий
номер
за переліком)

1

4
2
3
Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права
6, 9-13, 22, 25, 32Лекція 1
Семінарське заняття 1
Перелік питань,
1. Система і функції
1. Система юридичної науки. що вивчаються
34, 40, 43, 60, 66,
юридичної науки.
2. Предмет і функції теорії
73, 82, 95, 98, 105
студентом самостійно
2. Предмет теорії
держави і права.
1. Виникнення науки
держави і права.
3. Місце теорії держави і
теорії держави і права.
3. Місце теорії держави і
права в системі
2.
Теорія держави і права
права в системі
юридичних наук.
в системі суспільних
юридичних наук.
4. Методологія теорії
наук.
4. Методологія теорії
держави і права.
3. Структура методології
держави і права.
дослідження державноправових явищ.

Тема 2. Походження держави і права
Перелік питань,
що вивчаються
студентом самостійно
1. Теорії походження
держави.
2. Родова община:
поняття, організація
публічної влади,
соціальні норми
(мононорми).
3. Причини та загальні
закономірності
виникнення держави.
4. Основні чинники, що
вплинули на
виникнення права.
5. Способи (шляхи)
виникнення держави в
різних регіонах світу.
6. Типологія держави.

6, 10, 11, 12
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Лекція 2 (*Лекція 1)
1. Поняття і ознаки
держави.
2. Держава як
організація.
3. Державний
суверенітет.
4. Функції держави.

Лекція 3
1. Поняття і структура
форми держави.
2. Форма державного
правління.
3. Форма державного
устрою.
4. Державний режим.

4
2
3
Тема 3. Поняття і функції держави
1-3, 6, 8, 10-13, 48,
Семінарське заняття 2
Перелік питань,
1. Поняття і ознаки держави. що вивчаються
54, 67
2. Державний суверенітет.
студентом самостійно
3. Поняття функцій держави. 1. Соціологічний,
4. Класифікація функцій
політологічний та
держави.
правовий виміри
держави.
2. Суверенітет і суверенні
права.
3. Співвідношення
державного, народного
та національного
суверенітету.
4. Співвідношення
функцій держави із
сутністю, соціальним
призначенням і
завданнями держави.
Тема 4. Форма держави
Семінарське заняття 3
Перелік питань,
що вивчаються
(*Практичне заняття 1)
1. Поняття і структура форми студентом самостійно
держави.
1. Фактори, що
2. Форма державного
обумовлюють
правління.
багатоманітність форм
3. Форма державного
держави.
устрою.

1-3, 6, 9-13, 88, 89

4. Державний режим.

Тема 5. Механізм держави
1, 6, 9-13, 35, 69
Лекція 4
Семінарське заняття 4
Перелік питань,
1. Механізм держави і
1. Механізм держави і його що вивчаються
його структура.
структура.
студентом самостійно
2. Державний апарат,
2. Державний апарат,
1. Система стримувань і
принципи його
принципи його організації
противаг між гілками
організації та
та діяльності. Поділ влади.
державної влади.
діяльності.
3. Поняття і види державних
2. Поняття державної
3. Загальна
органів.
служби, її види.
характеристика
4. Загальна характеристика
органів законодавчої,
3. Державний службовець,
органів законодавчої,
виконавчої та судової
виконавчої та судової
посадова особа
влади.
влади.
державного апарату.
4. Організація
5. Організація здійснення
здійснення влади на
влади на місцях.
місцях.
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4
2
3
Тема 6. Держава та особа
1, 6, 9, 10-12, 16,
Перелік питань,
59
що вивчаються
студентом самостійно
1. Людина, особа,
громадянин:
співвідношення понять.
2. Права людини в
історичному розвитку.
3. Поняття прав, свобод і
обов’язків людини і
громадянина.
4. Види прав, свобод і
обов’язків людини і
громадянина.
5. Гарантії прав людини
та їх види.
Тема 7. Громадянське суспільство, політична система і держава
1-3, 6, 9-12, 51, 55,
Перелік питань,
76
що вивчаються
студентом самостійно
1. Поняття та ознаки
громадянського
суспільства.
2. Співвідношення
держави і
громадянського
суспільства.
3. Поняття та структура
політичної системи
суспільства.
4. Держава в політичній
системі суспільства.
5. Партії в політичній
системі суспільства.
6. Громадські організації в
політичній системі
суспільства.

Тема 8. Демократична держава. Правова держава. Соціальна держава
1-3, 6, 8, 10-12, 16,
Лекція 5
Семінарське заняття 5
Перелік питань,
1. Поняття та ознаки
1. Поняття та ознаки
26, 46, 59, 86, 91,
що вивчаються
демократичної
демократичної держави.
94
студентом самостійно
держави.
2. Поняття та ознаки
1. Поняття і соціальна
2. Поняття та ознаки
правової держави.
цінність демократії.
правової держави.
3. Поняття та ознаки
Переваги і недоліки
3. Поняття та ознаки
соціальної держави.
демократії.
соціальної держави. 4. Шляхи формування
2. Форми та інститути
4. Шляхи формування
демократичної, правової,
демократії.
демократичної,
соціальної держави в
3. Принципи демократії.
правової, соціальної
Україні.
4. Функції демократії.
держави в Україні.
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1
Лекція 6 (*Лекція 2)
1. Поняття і різні прояви
права.
2. Ознаки права.
3. Функції права і його
соціальна цінність.
4. Співвідношення права
і форм його
зовнішнього прояву.
5. Основні підходи до
праворозуміння.

4
2
3
Тема 9. Поняття і сутність права
4, 6, 8-14, 31, 41,
Перелік питань,
44, 53, 56, 63, 68,
що вивчаються
80, 93, 96, 99
студентом самостійно
1. Поняття і види
соціальних норм.
2. Правові норми як
різновид соціальних
норм.
3. Мораль як соціальне
явище, її роль у
регулюванні суспільних
відносин.
4. Спільні риси та
відмінності права і
моралі.

Тема 10. Правове регулювання суспільних відносин
4, 6, 8-14
Лекція 7
Семінарське заняття 6
Перелік питань,
1. Поняття правового
що
вивчаються
(*Практичне заняття 2)
регулювання.
1. Поняття правового
студентом самостійно
2. Види правового
регулювання.
1. Правове регулювання і
регулювання.
2. Види правового
правовий вплив.
3. Способи, методи і
регулювання.
2. Сфери правового
типи правового
3. Способи, методи і типи
регулювання.
регулювання.
правового регулювання.
Правовий режим.
Правовий режим.
4. Механізм правового 4. Механізм правового
регулювання.
регулювання.
5. Ефективність
5. Ефективність правового
правового
регулювання.
регулювання.

Тема 11. Формування права та його джерела
4, 6, 9-14, 102
Лекція 8
Семінарське заняття 7
Перелік питань,
1. Поняття і види форм 1. Поняття і види форм
що вивчаються
права.
права.
студентом самостійно
2. Правовий звичай.
2. Правовий звичай.
1. Поняття і етапи
3. Правовий (судовий і 3. Правовий (судовий і
правоутворення.
адміністративний)
адміністративний)
2. Поняття і види
прецедент.
прецедент.
нормотворчості.
4. Нормативно-правовий 4. Нормативно-правовий
договір.
договір.
3. Нормотворча техніка.
5. Правова доктрина як 5. Правова доктрина як
4. Співвідношення форм
джерело права.
джерело права.
права та джерел права.
5. Загальні принципи
права як джерело права.
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4
2
3
Тема 12. Принципи права
6, 9, 11, 12, 16, 46,
Перелік питань,
47, 59, 71, 100
що вивчаються
студентом самостійно
1. Поняття і класифікація
принципів права.
2. Загальнолюдські
(цивілізаційні)
принципи права.
3. Загальні принципи
права.
4. Міжгалузеві принципи
права.
5. Галузеві принципи
права.
6. Принципи правових
інститутів.

Тема 13. Норми права
4, 6, 8-14
Лекція 9
Семінарське заняття 8
Перелік питань,
1. Поняття і ознаки
1. Поняття і ознаки норм
що вивчаються
норми права.
права.
студентом самостійно
2. Види норм права.
2. Види норм права.
1. Способи викладення
3. Структура норми
Спеціалізовані норми
норм права в
права.
права.
нормативно-правових
4. Співвідношення
3. Структура норми права:
актах.
норми права і статті
загальна характеристика.
2. Співвідношення норми
нормативно-правового 4. Поняття і види гіпотез
акта.
норм права.
права і припису статті
5. Поняття і види диспозицій нормативно-правового
норм права.
акта.
6. Поняття і види санкцій
норм права.
Тема 14. Нормативно-правові акти
4, 6, 9-14, 52
Лекція 10
Семінарське заняття 9
Перелік питань,
1. Поняття і ознаки
1. Поняття і ознаки
що вивчаються
нормативно-правового нормативно-правового
студентом самостійно
акта.
акта.
1. Відмінність
2. Класифікація
2. Класифікація нормативнонормативно-правового
нормативно-правових
правових актів.
акта від інших видів
актів.
3. Поняття і види законів.
юридичних актів.
3. Закон як нормативноКонституція.
2. Структура нормативноправовий акт вищої
4. Підзаконні нормативноюридичної сили.
правові акти, їх види.
правового акта.
4. Підзаконні
5. Дія нормативно-правових 3. Стадії створення
нормативно-правові
актів.
нормативно-правового
акти, їх види.
акта.
5. Дія нормативноправових актів.
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Лекція 11
1. Поняття системи
права.
2. Предмет і метод
правового
регулювання.
3. Структура системи
права.
4. Публічне і приватне
право.

4
2
3
Тема 15. Система права
4, 6, 8-14
Семінарське заняття 10
Перелік питань,
1. Поняття системи права, її що вивчаються
структура.
студентом самостійно
2. Галузь права.
1. Предмет і метод
3. Підгалузь права.
правового регулювання
4. Інститут права.
як критерії поділу права
5. Публічне і приватне
на галузі.
право.
6. Матеріальне і
процесуальне право.

Тема 16. Законодавство, його система та систематизація
4, 6, 9-14, 21, 38
Лекція 12
Перелік питань,
1. Система
що вивчаються
законодавства:
студентом самостійно
поняття та
1. Облік нормативноспіввідношення з
правових актів, його
системою права.
види.
2. Структура системи
2. Поняття і види
законодавства.
інкорпорації
3. Фактори формування
нормативно-правових
та розвитку системи
актів.
законодавства.
4. Поняття і види
3. Консолідація
систематизації
нормативно-правових
законодавства.
актів.
4. Кодифікація та
створення зводу законів
як змістовні форми
систематизації
нормативно-правових
актів.
5. Законодавча техніка як
вид нормотворчої
техніки.
6. Способи формулювання
правових приписів:
казуїстичне та
абстрактне викладення
правових норм.
7. Юридична
термінологія.
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Лекція 13
1. Поняття і ознаки
правових відносин.
2. Види правових
відносин.
3. Суб’єкти правових
відносин.
4. Суб’єктивні права,
правомочність і
юридичні обов’язки
суб’єктів права.
5. Поняття і види
об’єктів правових
відносин.

Лекція 14
1. Поняття і види
правової поведінки.
2. Поняття і види
правомірної
поведінки.
3. Поняття, склад і види
правопорушень.

2
Тема 17. Правові відносини
Семінарське заняття 11
(*Практичне заняття 3)
1. Поняття і ознаки правових
відносин.
2. Види правових відносин.
3. Суб’єкти правових
відносин.
4. Суб’єктивні права,
правомочність і юридичні
обов’язки суб’єктів права.
5. Поняття і види об’єктів
правових відносин.
6. Юридичні факти: поняття і
класифікація.

3

Перелік питань,
що вивчаються
студентом самостійно
1. Підстави виникнення,
зміни і припинення
правових відносин.
2. Складні юридичні
факти та фактичний
склад.

Тема 18. Правова поведінка
Семінарське заняття 12
Перелік питань,
1. Поняття, ознаки і види
що вивчаються
правової поведінки.
студентом самостійно
2. Поняття, ознаки і види
1. Зловживання правом.
правомірної поведінки
2. Причини
особи.
правопорушень.
3. Поняття, основні ознаки і
сутність правопорушень.
4. Класифікація
правопорушень.
5. Склад правопорушення.

4
4, 6, 8-14, 27, 36,
45

4, 6, 9-14, 72

Тема 19. Юридична відповідальність
4, 6, 8-14, 28
Семінарське заняття 13
Перелік питань,
1. Поняття юридичної
що вивчаються
відповідальності.
студентом самостійно
2. Загальні принципи
1. Стадії юридичної
юридичної
відповідальності.
відповідальності.
3. Мета і функції юридичної 2. Підстави, що
виключають юридичну
відповідальності.
відповідальність
4. Види юридичної
відповідальності.
(неосудність, необхідна
5. Фактичні, юридичні та
оборона, крайня
процесуальні підстави
необхідність,
юридичної
малозначущість, казус).
відповідальності.
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2
3
Тема 20. Юридична діяльність
Перелік питань,
що вивчаються
студентом самостійно
1. Поняття і ознаки
юридичної діяльності.
2. Структура юридичної
діяльності.
3. Засоби і методи
юридичної діяльності.
4. Мета, результат і
ефективність
юридичної діяльності.
5. Правові форми
діяльності органів
держави.
6. Юридичний процес.

4
6, 8-13

Тема 21. Реалізація норм права
4, 6, 9-14, 29, 58
Лекція 15
Семінарське заняття 14
Перелік питань,
1. Поняття і форми
1. Поняття і форми реалізації що вивчаються
реалізації норм права.
норм права.
студентом самостійно
2. Застосування норм
2. Застосування норм права 1. Місце правозастосовчої
права як особлива
як особлива форма його
діяльності в механізмі
форма його реалізації.
реалізації.
правового регулювання.
3. Стадії застосування
3. Стадії застосування норм
2.
Форми
норм права.
права.
правозастосування
4. Основні вимоги
4. Основні вимоги
правильного
правильного застосування
(оперативно-виконавча
застосування норм
норм права.
діяльність,
права.
5. Акти правозастосування:
правоохоронна
5. Акти
поняття, властивості, види. діяльність, правосуддя).
правозастосування.
3. Прогалини в
законодавстві, засоби їх
усунення та подолання.
4. Поняття юридичних
колізій, причини їх
виникнення.
5. Види юридичних
колізій (темпоральні
(часові), ієрархічні
(субординаційні),
змістовні колізії).
6. Застосування
колізійних норм,
правоположень і
тлумачення закону як
основні способи
подолання колізій у
законодавстві.
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Тема 22. Тлумачення норм права
4, 6, 9-12, 17, 18
Перелік питань,
що вивчаються
студентом самостійно
1. Поняття і сутність
тлумачення норм права.
2. Способи тлумачення
норм права.
3. Офіційне та неофіційне
тлумачення норм права.
4. Тлумачення норм права
за обсягом їх правового
змісту.
5. Правотлумачні
(інтерпретаційні) акти,
їх види та властивості.

Лекція 16
1. Поняття і функції
правосвідомості.
2. Види правосвідомості.
3. Структура (склад)
правосвідомості.
4. Правова культура:
поняття, види,
структура.

Тема 23. Правова свідомість і правова культура
Перелік питань,
що вивчаються
студентом самостійно
1. Роль правової
свідомості в процесі
правоутворення та
правореалізації.
2. Поняття та види
деформації
правосвідомості.

Лекція 17
1. Поняття і структура
правової системи
суспільства.
2. Поняття сім’ї
правових систем
(правової сім’ї).
Класифікація
правових сімей.
3. Романо-германська
правова сім’я.
4. Англо-американська
правова сім’я.

Тема 24. Правова система суспільства
6, 9-14, 20, 24, 30,
Семінарське заняття 15
Перелік питань,
1. Поняття і структура
51, 90, 94
що вивчаються
правової системи
студентом самостійно
суспільства.
1. Наступність у правовій
2. Поняття сім’ї правових
системі суспільства.
систем (правової сім’ї).
2. Особливості
Класифікація правових
становлення та
сімей.
розвитку національної
3. Романо-германська
правова сім’я.
правової системи
4. Англо-американська
України.
правова сім’я.
5. Сім’я релігійного права.
6. Сім’я традиційного права.

6, 9, 11, 12, 14, 42,
56, 61, 62, 68, 70,
74, 75, 87, 97
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю
Об’єктами контролю знань, що оцінюються, є робота студентів на лекціях, семінарських заняттях,
якість та своєчасність виконання індивідуальних і домашніх завдань, поточних модульних робіт.
Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають поточний і підсумковий контроль.
Поточний контроль знань студентів здійснюється при проведенні лекцій, семінарських, шляхом
перевірки виконання домашніх завдань.
Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи контролю, як усне та
письмове опитування студентів з питань, визначених планом заняття, дискусійне обговорення
проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів та інше.
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за
виконання завдань самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Критерії оцінювання відповіді студента на семінарському занятті:
«5» – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського (практичного) заняття. Студент
виявив всебічне, систематичне й глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й упевнено, не прив’язаний до
конспекту. Відповідь вирізняється точністю використаних термінів. Матеріал викладається
послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент виявляє науковий підхід
і творчі здібності. Після завершення доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів.
«4» – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не припускається у відповіді суттєвих
неточностей, засвоїв основну літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського
(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та одногрупників. Нерідко звертається
до конспекту.
«3» – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і роботи
за фахом. Доповідач прикутий до конспекту, припускається грубих помилок. Матеріал частково
розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, однак спроможний зі
сторонньою допомогою виправити їх.
«2» – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему поверхово чи фрагментарно або
зовсім не розкриває сутності питання.. На запитання викладачів та студентів відповісти не може.
Поточний контроль, який має місце під час проведення поточних модульних робіт,
здійснюється в письмовій формі або за допомогою відповідного програмного забезпечення
комп’ютерної підтримки освітнього процесу. Оцінювання знань студентів при виконані
поточних модульних робіт здійснюється за 100-бальною шкалою. Загальна оцінка за поточний
модульний контроль визначається як середньоарифметична за формулою: (М1+М2+М2)/3
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом перевірки його робочого зошита,
де виконуються завдання, передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, у перебігу яких викладач визначає загальний рівень засвоєння студентом
вузлових питань кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання (зокрема, під час семінарських
(практичних) занять). У додатковому контролі засвоєння студентом кожної з тем, винесених на
самостійне опрацювання, потреби немає, оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (поточна
модульна контрольна робота). У ній рівномірно представлений увесь навчальний матеріал модуля.
Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»
здійснюється у формі екзамену. Підсумкова оцінка визначається за середньозваженою оцінкою,
виходячи із загальної оцінки за поточний модульний контроль і оцінки за здачу екзамену.
Оцінювання знань студентів при здачі екзамену здійснюється за 100-бальною шкалою.
Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни проводиться
за формулою: М×0,6+Е×0,4
Існує також можливість набрання студентом додаткових балів (не більше 30).
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Таблиця 5.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення
навчальної дисципліни «Теорія держави і права»
№
з∕п

Назва модуля, теми

1

2

Вид навчальної роботи

Бали

3

4

Модуль І. ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВО

2
3
4

Предмет і метод теорії держави
і права
Походження держави і права
Поняття і функції держави
Форма держави

5

Механізм держави

6

Держава та особа

1

2,5
2,5
2,5
2,5
Виконання комплексної поточної модульної
контрольної роботи

Громадянське суспільство,
політична система і держава
8 Демократична держава.
Правова держава. Соціальна
держава
Поточна модульна робота І
7

2,5
2,5
2,5
2,5
20

Модуль ІІ. СУТНІСТЬ, НОРМА І ФОРМА ПРАВА
Поняття і сутність права
Правове регулювання
суспільних відносин
11 Формування права та його
джерела
Виконання комплексної поточної модульної
12 Принципи права
контрольної роботи
13 Норми права
14 Нормативно-правові акти
15 Система права
Законодавство, його система та
16
систематизація
Поточна модульна робота ІІ
Модуль ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
17 Правові відносини
18 Правова поведінка
19 Юридична відповідальність
20 Юридична діяльність
Виконання комплексної поточної модульної
21 Реалізація норм права
контрольної роботи
22 Тлумачення норм права
9
10

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
20

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

23

Правова свідомість і правова
культура

2,5

24

Правова система суспільства

2,5

Поточна модульна робота ІІІ
Екзамен
Разом за семестр

20
40
100

26

Таблиця 5.2. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення
навчальної дисципліни «Теорія держави і права»
Форма роботи
1. Навчальна

2. Науково-дослідна

Вид роботи
1. Участь в предметних олімпіадах: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни:
університетських, міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань
підвищеної складності
4. Написання і захист реферату з визначеної проблеми
1. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та
захист матеріалів наукового реферату на засіданні гуртка).
2. Участь у роботі студентського дискусійного клубу «Феміда»
(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення
стіннівки)
3. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
4. Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в
науковій конференції
5. Підготовка публікації в науковому виданні

Бали
20
20

15
10
15
15
20
20
25

27

Таблиця 5.3. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового
контролю з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за
шкалою
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

А
В
С
D
Е
FX
F

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»
1. Теорія держави і права : завдання для аудиторного тестування студентів денної та заочної форми
навчання / С.О.Гладкий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/

Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації
Нормативно-правові акти
1. Конституція України: Прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. № 30. - Ст. 141.
2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР
16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - № 3. - Ст. 429.
3. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня
1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 38. - Ст. 502.
Основна література
4. Загальна теорія права: підруч. / за заг. ред. М.І. Козюбри. - К.: Ваіте, 2016. - 392 с.
5. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) :
навч. посіб. / О.Л. Копиленко [та ін.] ; МОН України. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 400 c.
6. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М.В. Цвік та
ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.:
Право, 2010. - 583 с.
7. Лук'янов Д.В. Теорія держави і права : посіб. для підгот. до іспитів / Д.В. Лук'янов,
С.П. Погребняк, В.С. Смородинський ; за заг. ред. О.В. Петришина. - Х.: Право, 2018. - 193 с.
8. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П.М. Рабінович. - 10-е
вид., доп. - Львів: Край, 2008. - 224 с.
9. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підруч. / О.Ф. Скакун. - Вид. 4-те, допов. і перероб. - К.:
Правова єдність : Алерта, 2014. - 524 с.
10. Теорія держави і права : підруч. / [О. М. Бандурка та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф.,
акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: Харків. нац. ун-т
внутр. справ, 2018. - 415 с.
11. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / О.В. Зайчук [та ін.] ; ред. О.В. Зайчук, Н.М.
Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 688 c.
12. Теорія держави і права : підруч. / [Петришин О. В. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад.
НАПрН України О.В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х.:
Право, 2014. - 366 с.
13. Теорія права і держави : навч. посіб. / С.Д. Гусарєв [та ін.] ; Київськ. нац. ун-т внутр. справ. - К.:
Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.
Додаткова література
14. Алексеев С.С. Общая теория права : учеб. / С.С. Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2009. - 576 с.
15. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования /
С.С. Алексеев. - М.: Статут, 1999. - 712 с.
16. Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / Аллан Т. Р. С.
; пер. з англ. Р. Семківа. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 385 с.
17. Антошкіна В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку тлумачення правових норм крізь
призму епох / В. Антошкіна // Право України. - 2017. - № 3. - С. 126-136.
18. Антошкіна В.К. Гносеологічна природа тлумачення правових норм / В.К. Антошкіна //
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). - 2019. Вип. 15. - С. 30-39.
19. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Ж.-Л. Бержель ; пер. с франц. - М.: Nota bene, 2000. - 576 с.
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20. Берман Г.Д. Западная традиция права: эпоха формирования / Г.Д. Берман ; пер. с англ. - 2-е изд.
- М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М-НОРМА, 1998. - 624 с.
21. Биля І. Нормотворча техніка: поняття та загальна характеристика / І. Биля // Вісник академії
правових наук України. - 2002. - № 1. - С. 217-226.
22. Білас І.Г. Трансформація загальної теорії держави і права у сучасну юриспруденцію та її
функціональне призначення у формуванні праворозуміння юристів / І.Г. Білас, Ф.І. Білас // Наше
право. - 2015. - № 4. - С. 5-16.
23. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка.
- К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2007. - 992 с.
24. Вступ до теорії правових систем : монографія / за заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.:
Юрид. Думка, 2006. - 432 с.
25. Гладкий С.О. Практично-орієнтоване вивчення загальної теорії права: ауторефлексивний підхід /
С.О. Гладкий // Держава і право. Серія : Юридичні науки. - 2019. - Вип. 83. - С. 3-14.
26. Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації / О. Гьофе ; пер. з нім. - К.: ППС-2002, 2007. - 436 с.
27. Гнатущенко Ю.В. Підходи до визначення поняття правовідношення / Ю.В. Гнатущенко //
Часопис Київського університету права. - 2005. - № 2. – С. 44-49.
28. Головченко В. Юридична відповідальність: позитивний і ретроспективний аспекти /
В. Головченко // Юридична Україна. - 2004. - № 7. - С. 4-7.
29. Григор’єв Д.Г. Аналогія, аналогія закону, аналогія права / Д.Г. Григор’єв // Юриспруденція:
теорія і практика. - 2005. - № 11. - С. 38-46.
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