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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Засвоєння 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 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС /120 годин (лекції 34 год., семінарські заняття 30 год., самостійна 

робота 56 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення теоретичних питань; тестування; 

захист домашнього завдання; доповіді з рефератами та їх обговорення; поточна 

модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  Наявність знань з історії, логіки, основ правознавства 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

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. 

 

Загальні: 
ЗК 7. Здатність до абстрактного й аналітичного, 

критичного мислення; здатність генерувати нові ідеї. 

Спеціальні (фахові): 

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. 

 



 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Держава, громадянське суспільство, право 

Тема 1. Предмет і метод 

теорії держави і права 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему 
«Взаємозв’язок теорії держави і права з 
іншими юридичними науками». 
Розробити структурно-логічну схему 
«Взаємозв’язок теорії держави і права з 
іншими суспільними науками». 

Тема 2. Походження 

держави і права 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему 
«Історичні типи держави». 
Скласти порівняльну таблицю змісту 
основних теорій походження держави. 
Розробити структурно-логічну схему «Чинники 
виникнення права». 

Тема 3. Поняття і функції 

держави  

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити схему взаємозв’язків між 
внутрішніми та зовнішніми функціями 
держави. 
Скласти перелік найбільш актуальних функцій 

Української держави. 

Тема 4. Форма держави 

 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити класифікаційну схему типових і 
нетипових форм державного правління. 
Скласти порівняльну таблицю рис 
демократичних і недемократичних державних 
режимів. 

Тема 5. Механізм держави Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему «Види 
державної служби». 
Розробити структурно-логічну схему «Апарат 
Української держави за Конституцією 
України». 

Тема 6. Держава та особа Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти хронологічну таблицю «Історичні віхи 
становлення теорії і практики прав людини». 
Розробити структурно-логічну схему «Гарантії 
суб'єктивних прав людини». 

Тема 7. Громадянське 

суспільство, політична 

система і держава 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему 
«Політична система суспільства (в широкому 
значенні)». 
Скласти перелік характерних рис політичної 
свідомості сучасного українського 
суспільства. 

Тема 8. Демократична 

держава. Правова 

держава. Соціальна 

держава 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю «Недоліки і 
переваги прямої та представницької 
демократії». 
Розробити порівняльну таблицю ознак 
правової і соціальної держав. 

Модуль 2. Сутність, норма і форма права 

Тема 9. Поняття і сутність 

права 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Скласти порівняльну таблицю рис правових, 
моральних, звичаєвих і корпоративних норм. 
Письмово обгрунтувати свою позицію щодо 

такого твердження: «право – це юридично 

оформлена мораль». 

Тема 10. Правове 

регулювання суспільних 

відносин 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему 
«Чинники, від яких залежить ефективність 
правового регулювання». 
Навести приклади суспільних відносин, які 
підлягають централізованому, 
координаційному та автономному правовому 
регулюванню. 

Тема 11. Формування 

права та його джерела 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему «Стадії 
правотворчості». 
Скласти порівняльну таблицю рис правових 

звичаїв, нормативно-правових договорів і 

правових прецедентів 

Тема 12. Принципи права Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити максимально повну схему 
класифікації принципів права. 
Виписати і прокоментувати принципи права, 

закріплені у першому розділі Конституції 

України. 

Тема 13. Норми права Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Підготувати приклади всіх видів диспозицій, 
гіпотез і санкцій норми права з 
використанням чинних законодавчих актів 
України. 
Знайти у чинному законодавстві України 

приклади прямого, відсилочного та 

банкетного викладу норм права. 

Тема 14. Нормативно-

правові акти 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово порівняти нормативно-правовий 
акт з іншими видами формальних джерел 
права (правовим звичаєм, нормативно-
правовим договором, правовим прецедентом, 
правовою доктриною). 
Письмово навести приклади прямої, 
зворотної та переживаючої дії нормативно-
правових актів, використовуючи для цього 
законодавство України. 

Тема 15. Система права Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему 
«Структура системи права України». 
Письмово вказати основні методи правового 
регулювання фундаментальних галузей 
права України. 

Тема 16. Законодавство, 

його система та 

систематизація 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему «Структура 
системи законодавства України». 
Скласти порівняльну таблицю рис 

кодифікації, інкорпорації та консолідації 

законодавства. 

Модуль ІІІ. Реалізація права 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 17. Правові 

відносини 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему 
«Структура правових відносин». 
Письмово навести приклади різновидів 

юридичних фактів. 

Тема 18. Правова 

поведінка 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю ознак 
правомірної та протиправної поведінки. 
Розробити структурно-логічну схему «Склад 

правопорушення». 

Тема 19. Юридична 

відповідальність 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити схему, в якій показати 
співвідношення між галузями права та 
видами юридичної відповідальності. 

Тема 20. Юридична 

діяльність 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти порівняльну таблицю ознак правової 
поведінки і юридичної діяльності. 
Розробити схему, яка відображає 

взаємозв’язок між правовими формами 

діяльності органів держави. 

Тема 21. Реалізація норм 

права 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово порівняти ознаки використання, 
виконання і дотримання првових норм. 
Навести приклад акта застосування права та 

проаналізувати його структуру. 

Тема 22. Тлумачення норм 

права 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Навести приклади поширювального та 
обмежувального тлумачення правових норм. 
Навести приклади офіційного автентичного та 

офіційного легального роз’яснення норм 

права. 

Тема 23. Правова 

свідомість і правова 

культура 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Розробити структурно-логічну схему 
«Структура правосвідомості». 
Скласти перелік рис правосвідомості 

сучасного українського суспільства, які 

свідчать про її деформації. 

Тема 24. Правова система 

суспільства 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово порівняти риси правових систем, 
що належать до романо-германської та 
англо-саксонської правових сімей. 
Вказати правову сім’ю, до якої належить 

правова система України, письмово 

обґрунтувавши свою думку. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час навчальних завдань творчого характеру в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через оцінювання модульних контрольних робіт 

та підсумковий контроль (екзамен); за інші види робіт (обговорення теоретичних питань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; завдання самостійної роботи) студенти одержують додаткові бали. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-8) 20 

Модуль 2 (теми 9-16) 20 

Модуль 3 (теми 17-24) 20 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%20%D0%9E$

