1

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни «Теорія держави та права»
обов’язкових компонент освітньої програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
081 Право (поліцейські)

Харків 2021

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 26.08.2021 № 7

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету № 1
Протокол від 18.08.2021 № 8

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з юридичних дисциплін
Протокол від 26.08.2021 № 7

Розглянуто на засіданні кафедри теорії та історії держави і права
факультету № 1 (протокол від 16.08.2021 № 8 ).
Розробники:
1. Професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1
ХНУВС, кандидат юридичних наук Невзоров І. Л.
2. Доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 ХНУВС,
кандидат юридичних наук, доцент Лазарєв В. В.
Рецензенти:
1. Професор кафедри міжнародного та європейського права юридичного
факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
доктор юридичних наук, професор Гавриленко О. А.
2. Завідувач кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат
юридичних наук, доцент Холод Ю. А.

3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної дисципліни обов‟язкових компонент складена
відповідно до освітньої програми першого рівня вищої освіти 081 Право
(поліцейські).
Навчальна дисципліна «Теорія держави та права» - одна з основних
загально-юридичних дисциплін, яка вивчається у вищих навчальних закладах
юридичної спрямованості. Цільова спрямованість дисципліни «Теорії держави
та права» передбачає дослідження загальних специфічних закономірностей
виникнення, розвитку і функціонування держави і права, засвоєння основних
державно-правових понять і категорій юриспруденції, якими користуються при
викладанні галузевих дисциплін.
Навчальна дисципліна «Теорія держави та права» відноситься до циклу
фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін, вивчення яких
спрямоване на підготовку кваліфікованих фахівців для підрозділів органів
внутрішніх справ шляхом формування у них системи знань і умінь, необхідних
у професійній діяльності.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні та загальні
закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права,
основні державно-правові поняття і категорії правознавства, що
використовуються при викладанні галузевих юридичних дисциплін.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Теорія держави та права»
вивчається на першому курсі, пов‟язана з історією держави і права України,
історією держави і права зарубіжних країн, юридичною деонтологією, історією
політичних та правових учень, філософією права, галузевими юридичними
дисциплінами. Вивчення теорії держави і права – важливий напрямок
юридичної освіти. Цей предмет розвиває загальну політичну культуру юриста і
дає глибокі знання прикладного характеру, які знадобляться кожному
громадянину України як у професійній діяльності, так і поза нею.
В межах теорії держави і права вивчаються основні державно-правові
поняття і категорії юриспруденції, якими користуються при викладанні
галузевих дисциплін. Цим визначається провідна методологічна роль теорії
держави і права по відношенню до історико-правових, галузевих та інших
юридичних дисциплін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1.
Теорія держави та права як наука та навчальна дисципліна.
2.
Походження держави. Держава. Типологія держав.
3.
Форма держави.
4.
Механізм та функції держави.
5.
Демократична, правова, соціальна держава.
6.
Влада. Державна влада. Теорія поділу влади.
7.
Держава як організація влади в суспільстві. Громадянське
суспільство.
8.
Поняття права.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Норма права.
Джерела права.
Система права та система законодавства.
Нормотворчість.
Правові відносини.
Тлумачення норм права.
Правовий статус людини і громадянина.
Правова поведінка та правопорушення.
Юридична відповідальність.
Реалізація права.
Правова свідомість і правова культура.
Законність, правопорядок і дисципліна.
Юридичний процес.
Правова система суспільства.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія держави та права»
є підготовка професіоналів, які мають високу правосвідомість та правову
культуру, які в наступній діяльності зможуть володіти необхідними знаннями і
практичними навичками для вирішення конкретних питань з юриспруденції;
здібних самостійно і грамотно орієнтуватись у сучасних трудових відносинах,
приймати виважені та обґрунтовані рішення в рамках своєї професійної
компетенції.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія держави та
права» є формування у здобувачів вищої освіти як майбутніх працівників
поліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним
характеристикам основних посад працівників Національної поліції та
завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку
українського суспільства.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
1) на понятійному рівні: основи теоретико-правових положень, що
стосуються виникнення, становлення, розвитку та функціонування держави і
права; основи юридичних понять і категорій;
2) на фундаментальному рівні: особливості державно-правових явищ та
основних юридичних понять і категорій; соціальне призначення, місце і роль
Національної поліції у політичній системі і громадянському суспільстві;
3) на практично-творчому рівні: правові основи тлумачення норм права;
особливості застосовування правових приписів при виконанні своїх службових
повноважень; основні принципи законності та правопорядку у суспільстві;
форми і методи поширення правових знань серед населення; форми та порядок
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надання правової допомоги громадянам;
вміти:
1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії
дисципліни;
2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для
правильного формулювання складних юридичних понять і категорій з
подальшим їх використанням при вивченні галузевих дисциплін; вірно
тлумачити норми права; безпомилково застосовувати правові приписи при
виконанні своїх службових повноважень;
3) на евристичному рівні: на основі засвоєння загальнотеоретичних знань
про державно-правові явища вміти з наукових позицій давати їм правильну
оцінку, розкривати їх дійсну сутність, розуміти соціальне призначення, місце і
роль у політичній системі і громадянському суспільстві; знаходити шляхи
розв‟язання задач, що виникають у працівника поліції під час поширення
правових знань серед населення, формування у громадян поваги до права і
закону;
4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових
фактів; адаптувати раніше отримані знання, вміння та навички до змінних умов
та нестандартних ситуацій; самостійно вести експериментальну, науководослідницьку діяльність.
1.4. Форма підсумкового контролю - екзамен
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години / 6 кредитів
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Здатність розв‟язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у галузі професійної
правничої діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування правових доктрин,
принципів і правових інститутів і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і
обов‟язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК13. Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку права, його місця у
загальній системі знань про природу і суспільство
та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК14. Цінування та повага різноманітності і
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мультикультурності.
Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

Соціальногуманітарна
ерудованість
Дослідницькі навички

Праворозуміння

СК3. Повага до честі і гідності людини як
найвищої соціальної цінності, розуміння їх
правової природи.
СК7. Здатність застосовувати знання завдань,
принципів і доктрин національного права, а також
змісту правових інститутів, щонайменше з таких
галузей
права,
як:
конституційне
право,
адміністративне
право
і
адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне
процесуальне право, кримінальне і кримінальне
процесуальне право.
СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації
та
застосування
норм
матеріального
і
процесуального права.
СК11. Здатність визначати належні та прийнятні
для юридичного аналізу факти.
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми,
формувати та обґрунтовувати правові позиції.
СК13. Здатність до критичного та системного
аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності.
СК15. Здатність до самостійної підготовки
проектів актів правозастосування.
ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у
контексті аналізованої проблеми і демонструвати
власне бачення шляхів її розв‟язання..
ПРН8.
Використовувати
різноманітні
інформаційні джерела для повного та всебічного
встановлення певних обставин.
ПРН9. Самостійно визначати ті обставини, у
з‟ясуванні яких потрібна допомога, і діяти
відповідно до отриманих рекомендацій.
ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних
сучасних правових доктрин, цінностей та
принципів функціонування національної правової
системи.
ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних
правових явищ і процесів.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Теорія держави та права як наука та навчальна дисципліна.
Предмет теорії держави та права як гуманітарної науки та навчальної

7

дисципліни.
Місце теорії держави та права в системі гуманітарних наук та навчальних
дисциплін.
Теорія держави і права в системі інших юридичних наук та навчальних
дисциплін. Зв‟язок теорії держави і права та юридичної практики.
Методологія теорії держави та права. Прийоми та засоби дослідження у
пізнанні державно-правових явищ. Логічні прийоми загальнотеоретичного
пізнання держави і права (аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо).
Функції теорії держави та права. Методологічна, гносеологічна,
евристична, онтологічна, прогностична, ідеологічна, політична та інші функції
теорії держави і права. Напрямки розвитку науки теорія держави і права.
Тема 2. Походження держави. Держава. Типологія держав.
Організація влади у первісному суспільстві. Особливості внутрішньої
структури первісного суспільства.
Специфіка виникнення європейських держав. Особливості виникнення
східних держав.
Відмінність влади первісного суспільства від публічної влади в державі.
Наукові концепції (теорії) виникнення держави. Патріархальна,
теологічна, договірна, насилля, психологічна, органічна, історикоматеріалістична тощо.
Нетрадиційні теорії походження держави. Іригаційна, криміногенна,
космологічна тощо. Загальні тенденції та закономірності виникнення держав.
Виникнення права. Відмінність права від соціальних норм первісного
ладу.
Поняття держави та її основні ознаки. Функціональне призначення
елементів держави: населення (об‟єднання суспільства), територія, публічна
влада, апарат державної влади, апарат державного примусу, податкова система,
система законодавства.
Внутрішня і зовнішня сторони суверенітету як ознаки держави.
Національний суверенітет і право націй на самовизначення.
Основні
теорії
розвитку
держави.
Елітарна,
технократична,
плюралістичної демократії, конвергенції та ін.
Типологія держав. Цивілізаційний та формаційний підходи до типології
держави. Особливості держав у межах одного типу. Характеристика
особливостей
держав
рабовласницького,
феодального,
буржуазного
соціалістичного та постсоціалістичного суспільства.
Сутність держави та її еволюція у процесі історичного розвитку та
функціонування. Держава соціально-демократичної орієнтації.
Тема 3. Форма держави.
Поняття форми держави. Її структура та основні риси.
Форми державного устрою. Унітарна держава, її основні ознаки.
Автономія в унітарній державі. Особливості України як унітарної держави.
Федеративна держава, принципи її утворення та правова основа.
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Взаємовідношення між федеральними органами державної влади і органами
влади суб‟єктів федерації. Види федерацій. Конфедерація: поняття та ознаки.
Історична доля конфедерації. Співдружність держав (регіональні, економічні,
політичні, військові та інші союзи, асоціації, об‟єднання тощо), їх відміна від
унітарної та федеративної держави .
Форма правління. Особливості класифікації форм державного правління.
Види монархічних форм правління. Сучасні види монархії. Особливості
абсолютних та обмежених монархій. Види республіканських форм правління
(управління) (парламентська, президентська, змішана республіка), критерії їх
розрізнення. Форма правління в Україні.
Державний (політичний) режим: поняття, види. Демократичний
політичний режим: поняття, різновиди, основні ознаки. Сутність народовладдя.
Основні форми та інститути демократії. Антидемократичний режим: поняття,
основні ознаки, різновиди. Тоталітарна та авторитарна форми державного
політичного режиму.
Тема 4. Механізм та функції держави
Поняття механізму держави. Державні органи, установи, підприємства і
організації, їх місце і роль у механізмі держави.
Державна служба. Посадові особи: поняття, класифікація.
Поняття та класифікація функцій держави.
Правові форми здійснення державою своїх функцій. Правотворча,
правозастосовна, судова, контрольно-наглядова та установча правові форми
діяльності держави.
Тема 5. Демократична, правова, соціальна держава
Поняття та основні ознаки правової держави. Принцип розподілу
державної влади на виконавчу, законодавчу і судову.
Демократична держава. Демократизація громадського і державного
життя. Поняття і роль опозиції в парламенті і громадянському суспільстві.
Правова держава. Принцип верховенства права і відповідності йому
закону. Взаємна відповідальність держави і людини.
Соціальна держава. Державна політика соціальної безпеки. Державна
влада і забезпечення соціальної злагоди у суспільстві.
Тема 6. Влада. Державна влада. Теорія поділу влади.
Поняття влади. Види влади у суспільстві. Публічна влада. Корпоративна
влада. Влада засобів масової інформації. Політична влада. Поняття державної
влади. Ознаки державної влади. Співвідношення державної влади і держави.
Теорія поділу влади (поділу влад). Реалізація теорії поділу влади в
сучасних державах. Поняття системи «стримувань і противаг». Основні цілі
системи «стримувань і противаг».
Тема 7. Держава як організація влади в суспільстві. Громадянське
суспільство
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Поняття громадянського суспільства та його основні ознаки. Умови
формування громадянського суспільства. Сутність громадянського суспільства
як фундаменту формування правової державності. Взаємодія громадянського
суспільства і держави.
Поняття, структура та сутність політичної системи. Місце держави в
політичній системі суспільства. Державна влада, політичні партії, комерційні і
некомерційні об‟єднання громадян, правова основа їх взаємодії.
Тема 8. Поняття права
Об‟єктивне (позитивне) право та його ознаки. Цінність права.
Нормативність, системність, формальна визначеність, вольовий характер,
загальна обов‟язковість, гарантованість державою. Об‟єктивне та суб‟єктивне
право. Природне та позитивне право. Соціальна справедливість, свобода та їх
міра як сутність права.
Соціальне призначення та функції права. Загально-соціальні (виховна,
інформаційна, орієнтаційна, оцінювальна) та спеціально-соціальні (юридичні)
функції права (регулятивні – статична та динамічна, охоронна).
Право, політика, економіка. Взаємовплив права і економіки. Правові
форми економічних відносин. Роль права у стимулюванні розвитку нових
економічних відносин. Взаємовплив права і політики. Право як основа та форма
(засіб) здійснення політики держави. Роль політики у визначенні змісту і
напрямків правового регулювання.
Право та демократія. Правове регулювання форм та інститутів демократії.
Роль права у розвитку демократії як засобу здійснення народовладдя.
Принципи в праві: поняття та класифікація. Загальноправові та
міжгалузеві принципи. Принципи верховенства права в суспільстві і державі.
Право та закон: їх співвідношення. Втілення загальнолюдських цінностей в
загальноправових принципах права. Роль принципів права у правотворчості, та
правозастосуванні.
Тема 9. Норма права
Поняття норми права та її основні ознаки. Загальний характер та
формальна визначеність норми права, загальна обов‟язковість, примусовість,
невизначеність адресату.
Види норм права. Регулятивні і правоохоронні норми права. Дозволяючи
(уповноважуючи), зобов‟язуючи, забороняючи норми права. Матеріальні й
процесуальні норми права: їх взаємозв‟язок і відмінність. Класифікація норм
права за рівнем їх нормативності: норми-цілі, норми-дефініції, норми-принципи
та ін. Колізійні норми. Значення класифікації норм права для їх ефективної
реалізації.
Структура норми права. Гіпотеза, диспозиція, санкція (прості, складні,
абсолютно та відносно визначені). Структура регулятивних та правоохоронних
норм права.
Способи викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів

10

(пряма, посилкова і бланкетна, казуїстична, абстрактна). Співвідношення норми
права та статті нормативно-правового акту.
Тема 10. Джерела права
Поняття форми (джерела) права та її значення в правовому регулюванні
суспільних відносин.
Основні історичні форми права: поняття, види. Правовий (судовий,
адміністративний) прецедент. Прецеденти Європейського Суду з прав людини
та його місце в правовій системі України. Правовий звичай: основні ознаки та
особливості. Нормативно-правові договори: міжнародні, типові, а також інші
(господарські, страхування тощо). Правова доктрина (положення юридичної
науки, наукові коментарі до текстів законодавства тощо).
Поняття правового (юридичного) акту. Види правових актів.
Нормативно-правовий акт: поняття та ознаки.
Закон як акт вищої юридичної сили. Класифікація законів в Україні.
Конституція держави – основа правової системи суспільства. Закон у вузькому
та поширеному сенсах. Співвідношення права та верховенства закону.
Система підзаконних нормативно-правових актів. Нормативно-правові
акти глави (президента) держави. Правові акти уряду (Кабінету Міністрів
України). Юридичні акти міністерств та центральних відомств, їх види та
юридична природа. Нормативно-правові акти місцевих органів державної влади
та органів місцевого самоврядування. Локальні нормативні акти (підприємств,
установ, організацій). Акти Конституційного Суду України, їх юридична
природа. Рішення Європейського суду з прав людини.
Чинність нормативно-правових актів: у часі (вступ в силу та припинення
дії нормативно-правового акту), пряма, зворотня і переживаюча; у просторі
(територіальний та між територіальний принципи); чинність нормативноправових актів за колом осіб.
Тема 11. Система права та система законодавства
Поняття і структура правової системи. Система права та правова система,
їх співвідношення.
Поняття, основні ознаки і структура системи права. Галузь права.
Загальна характеристика галузей права в Україні. Інститут права (суміжні
інститути права).
Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу норм
права по галузях. Публічне та приватне право. Матеріальне і процесуальне
право. Поняття та основні риси правового режиму.
Система законодавства: поняття, основні риси та структура.
Співвідношення системи права та системи законодавства. Міжнародне право
та його пріоритет над національним правом (законодавством) згідно з
Конституцією України.
Систематизація нормативно-правових актів (законодавства): поняття,
принципи, форми. Кодифікація, інкорпорація та облік законодавства. Звід
законів, систематичне зібрання законодавства тощо. Кодифікація законодавства
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в Україні, її головні напрямки та форми.
Тема 12. Нормотворчість
Поняття і основні ознаки нормотворчості (організаційно-методичний
аспект, інтелектуальна та вольова сторони, фінансове та матеріальне-технічне
забезпечення).
Види (класифікація) нормотворчості. Нормотворчість державних органів.
Санкціонована правотворчість. Делегована нормотворчість: її переваги і
недоліки. Первинна, поточна та кодифікаційна нормотворчість. Принципи
нормотворчої (законодавчої) діяльності в Україні.
Законодавчий процес. Законодавча ініціатива (право законодавчої
ініціативи та форми її реалізації). Основні стадії законодавчого процесу.
Регламент законодавчого процесу. Оприлюднення та набуття чинності
нормативно-правових актів (законів) за законодавством України.
Тема 13. Правові відносини
Поняття та основні ознаки правових відносин. Правові відносини як
форма існування й реалізації прав та обов‟язків. Норми права та правові
відносини. Склад (структура) правових відносин. Матеріальні та юридичні
аспекти змісту правовідносин. Основні елементи складу правовідносин:
суб‟єкти, зміст (юридичний, фактичний), об‟єкти, юридичні факти. Суб‟єктивне
право: поняття, ознаки. Правомочність як структурний елемент (вид)
суб‟єктивного права. Юридичний обов‟язок: поняття, ознаки, види.
Повноваження. Юридична відповідальність.
Суб‟єкти
правовідносин.
Правосуб‟єктність
фізичних
осіб.
Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність. Правосуб‟єктність юридичних
осіб. Публічні (некомерційні) і приватні (комерційні) юридичні особи. Поняття
та ознаки юридичної особи. Об‟єднання та соціальні спільності як суб‟єкти
правових відносин. Держава як суб‟єкт правових відносин (адміністративних,
цивільних, міжнародних та ін.).
Об‟єкти правових відносин: поняття та ознаки. Види об‟єктів правових
відносин: їх поняття та види згідно законодавства України. Особливості
правового режиму окремих об‟єктів правових відносин (земля, корисні
копалини, радіаційні речовини тощо).
Юридичні факти: поняття та ознаки. Класифікація юридичних фактів.
Види юридичних фактів за правовими наслідками: правостворюючі,
правозмінюючі, правоприпиняючі. Види юридичних фактів за вольовою
ознакою: юридичні дії, події, стани. Поняття та види правових презумпцій.
Тема 14. Тлумачення норм права
Поняття тлумачення норм права, його основні риси. З‟ясування та
роз‟яснення змісту юридичних норм (їх окремих елементів).
Класифікація тлумачення норм права. Види тлумачення юридичних норм
за суб‟єктом.
Офіційне тлумачення юридичних норм та його види (легальне,
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автентичне). Юридична природа (наслідків) офіційного тлумачення правових
норм, його обов‟язковість в правозастосуванні.
Неофіційне тлумачення норм права, його основні риси та види.
Доктринальне тлумачення правових норм та його значення для
правозастосування (науково-практичні коментарі, дослідження права:
дисертації, статті, монографії тощо). Професійне та побутове тлумачення норм
права.
Види тлумачення норм права за обсягом: буквальне, поширювальне
(розширене) та обмежувальне тлумачення. Їх значення для правильного,
обґрунтованого та законного прийняття юридичного рішення (акту).
Нормативне та казуальне тлумачення правових норм (за результатом).
Засоби тлумачення норм права, поняття та основні риси. Граматичне
(філологічне, семантичне, лінгвістичне) тлумачення норм права. Логічне,
історичне, телеологічне та наукове тлумачення правових норм.
Акти тлумачення права (інтерпретаційні), їх види та юридичні
властивості.
Тема 15. Правовий статус людини і громадянина
Поняття: людина, особистість, індивід, громадянин. Права людини.
Свободи людини. Основні етапи історичного розвитку прав і свобод людини.
Система гарантій прав і свобод людини. Юридичні гарантії. Юридичні
обов‟язки. Поняття правового статусу громадянина. Структура правового
статусу громадянина. Правосуб‟єктність як елемент правового статусу
громадянина. Права і обов‟язки як елемент правового статусу громадянина.
Свободи як елемент правового статусу громадянина. Законні інтереси як
елемент правового статусу громадянина. Юридична відповідальність як
елемент правового статусу громадянина. Поняття прав людини. Ознаки прав
людини. Види прав людини. Покоління прав людини. Прецеденти
Європейського суду з прав людини і їх застосування в Україні.
Гендерна рівність. Права дитини. Права і свободи людини за
Конституцією України. Роль правоохоронних органів у забезпеченні прав і
свобод людини і громадянина.
Тема 16. Правова поведінка та правопорушення
Поняття та ознаки правомірної поведінки. Співвідношення права та
поведінки (вчинку, діяльності). Воля, свідомість, інтелектуальні якості особи та
правомірна поведінка.
Особливості структури (складу) правомірної поведінки. Об‟єктивна та
суб‟єктивна сторони правомірної поведінки. Мотивація правомірної поведінки.
Типи правомірної поведінки. Позитивна відповідальність. Маргінальна та
конформістська поведінка, умови та причини їх існування у сучасному
суспільстві.
Визначення та ознаки правопорушення. Склад правопорушення. Суб‟єкт
правопорушення та його особливості у різних галузях (інститутах) права.
Об‟єктивна сторона правопорушення, її ознаки. Причинний зв‟язок між
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правопорушенням та його наслідками. Суб‟єктивна сторона правопорушення:
вина, її форми - навмисність та необережність. Правомірне заподіяння шкоди.
Причини та природа правопорушень. Причини злочинності, її основні
форми. Методи та форми боротьби зі злочинністю в Україні.
Антикорупційне законодавство. Протидія корупції. Корупція як
негативне соціально-правове явище. Транснаціональна корупція.
Тема 17. Юридична відповідальність
Поняття та ознаки юридичної відповідальності. (Нормативні та фактичні
підстави, правозастосовний акт).
Види, функції та принципи юридичної відповідальності за
законодавством України.
Виключення, обмеження та звільнення від юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність та права людини. Презумпція невинуватості як
гарантія прав людини та громадянина.
Тема 18. Реалізація права
Поняття та основні ознаки реалізації права. Форми безпосередньої
реалізації права: використання, виконання, дотримання.
Застосування юридичних норм як правова форма діяльності держави:
поняття,
ознаки.
Застосування
права
як
виду
індивідуального
(піднормативного) регулювання. Підстави застосування юридичних норм.
Правозастосовний процес та його основні стадії. Правова оцінка та
кваліфікація фактичних обставин. Основні вимоги правильного застосування
норм права. Достовірність та точність норми права, що застосовується.
Акт застосування права: поняття і ознаки. Види актів застосування права
за юридичними наслідками, за формою зовнішнього прояву (письмовий, усний,
конклюдентний). Відмінність актів застосування права від нормативноправових актів.
Правозастосовна техніка. Особливості та основні вимоги до
правозастосовної техніки. Юридична термінологія та принципи її використання
в правозастосовній діяльності.
Прогалини у праві. Аналогія закону, аналогія права та субсидіарне
застосування. Шляхи подолання та усунення прогалин у праві.
Тема 19. Правова свідомість і правова культура
Поняття та основні риси правової свідомості. Структура правової
свідомості та її елементи. Функції правосвідомості. Види правової свідомості:
теоретична, професійна, побутова. Вплив правосвідомості на законотворчу та
правозастосувальну діяльність.
Деформація правосвідомості (правовий нігілізм, правовий ідеалізм).
Витоки та причини правового нігілізму. Напрямки, засоби та форми його
подолання в Україні.
Правова культура: її сутність та основні риси. Роль правової культури у
формуванні громадянського суспільства та правової держави. Правова культура
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у законодавчій та правозастосовчій діяльності. Правова культура посадової
особи та громадянина. Співвідношення правової та політичної культури.
Професійна правова культура: особливості та основні вимоги.
Поняття правового виховання та його механізми.
Тема 20. Законність, правопорядок і дисципліна
Поняття та соціальна сутність законності. Законність як принцип життя
громадянського суспільства. Режим законності у правовій державі. Основні
принципи та вимоги законності. Законність та дисципліна.
Поняття гарантій законності. Система гарантій законності. Соціальні та
ідеологічні гарантії законності. Юридичні гарантії законності: поняття та їх
класифікація. Конституційне забезпечення законності.
Поняття та значення правопорядку в демократичній державі. Суспільний
та правовий порядок: загальне та особливе. Співвідношення правопорядку з
законністю та демократією.
Основні напрямки із забезпечення законності і правопорядку в Україні.
Шляхи та заходи зміцнення законності та правопорядку. Теорія законності та
юридична практика.
Тема 21. Юридичний процес
Генетичні та логічні витоки теорії юридичного процесу як комплексної
системи. Конституційні основи співвідношення традиційних (кримінальний,
цивільний, адміністративний) та нетрадиційних (установчий, правотворчий,
правозастосовчий, судовий, контрольний тощо) юридичних процесів в правовій
системі України.
Процесуальна форма як специфічна юридична конструкція. Процесуальні
впровадження та їх склад. Поняття та основні різновиди стадій юридичного
процесу. Процесуальний режим, його основні структурні елементи. Принципи
юридичного процесу, основні засоби їх реалізації.
Процесуальне право в системі права України. Норми процесуального
права, їх особливості та структура. Процесуальні документи; система,
структура та функції. Процесуальні правовідносини: склад та їх співвідношення
з матеріальними.
Тема 22. Правова система суспільства
Система романо-германського права та її структура. Приватне і публічне
право. Особливості норм романо-германського права. Система форм (джерел)
права у країнах романо-германської правової сім‟ї. Закон в системі джерел
континентального права. Роль судової практики у країнах романо-германської
правової сім‟ї. Правова доктрина. Загальні принципи права. Звичай: його роль
та взаємодія з іншими джерелами права. Особливий характер соціалістичного
права.
Англосаксонська (англо-американська) сім‟я правових систем.
Система форм (джерел) англійського права. Судовий прецедент, його
ознаки і співвідношення з іншими формами права. Структура судового
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прецеденту. Ratio decidendi (підстава для вирішення). Obiter dictum (супутньо
сказане). Делеговане законодавство. Правовий звичай. Правова доктрина.
Юридична термінологія англійського права. Розвиток і функціонування права
США. Роль Верховного Суду США в американській правовій системі. Загальні
та особливі риси англійської та американської правових систем. Загальна
характеристика інших країн англо-американської правової сім‟ї.
Загальна характеристика релігійних правових систем.
Мусульманська правова система. Особливості виникнення та розвитку
мусульманського права. Шаріат. Сунітські та шиїтські школи мусульманського
права. Особливості норм мусульманського права. Система форм (джерел)
мусульманського права. Коран, сунна, иджма, кийяс. Релігійно-правова
доктрина. Судове право і закон. Структура мусульманського права. Тенденції
розвитку мусульманського права у сучасних правових системах.
Індуське право. Юдейське право. Змішані правові системи. Вплив
процесів колонізації на формування національних правових систем.
Процеси глобалізації, їх вплив на розвиток правових систем сучасності.
Напрямки і засоби зближення та взаємовпливу правових систем.
Теорія конвергенції. Європейські інтеграційні процеси.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Перелік питань до екзамену
1.
Наука «теорія держави і права», її предмет, методологія пізнання,
функції, місце в системі юридичних наук.
2.
Первісний лад: структура, організація соціальної влади.
3.
Основні теорії виникнення держави.
4.
Поняття держави, її основні ознаки.
5.
Влада, її поняття, види у суспільстві. Державна влада: поняття,
ознаки, співвідношення державної влади і держави.
6.
Сутність держави.
7.
Тип держави. Формаційний та цивілізаційний підходи до його
визначення.
8.
Функції держави: поняття, види, правові форми здійснення.
9.
Поняття і ознаки громадянського суспільства. Співвідношення
громадянського суспільства і держави.
10. Політична система суспільства: поняття, структура.
11. Держава у політичній системі суспільства, її взаємодія з
політичними партіями та іншими об'єднаннями громадян.
12.
Поняття державного суверенітету, його співвідношення з
суверенітетом народу і суверенітетом нації. Україна як суверенна держава.
13.
Поняття та ознаки демократичної держави. Україна як
демократична держава.
14.
Форми демократії. Референдум в Україні: поняття, види, юридична
природа.
15.
Поняття та ознаки соціальної держави. Україна як соціальна
держава.
16. Поняття та ознаки правової держави. Україна як правова держава.
17. Форма держави: поняття, структура. Форма державного правління:
поняття, види.
18. Республіка як форма державного правління: поняття, види.
Особливості республіканського правління в Україні.
19. Форма державного устрою: поняття, види. Державний устрій
України.
20. Унітарна і федеративна держава: поняття, ознаки, види.
21. Поняття та основні види державного (політичного) режиму.
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Політичний режим в Україні.
22.
Механізм держави: поняття, ознаки, структура.
23. Орган держави: поняття, ознаки, компетенція. Класифікація
державних органів.
24.
Державні органи, передбачені Конституцією України.
25. Державне управління: поняття, суб‟єкти.
26. Місцеве самоврядування в Україні: поняття, суб‟єкти.
27. Державна служба: поняття, ознаки, види.
28. Державний контроль: поняття, основні види.
29. Поняття та основні види державного примусу.
30.
Теорія розподілу влад, її реалізація в сучасних країнах світу.
31. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та
судової влади.
32.
Система “стримувань та противаг”: поняття, основні цілі, втілення
в Україні відповідно до положень її Основного Закону
33. Соціальні норми у первісному ладі. Виникнення права.
34. Поняття об'єктивного і суб'єктивного права, їх співвідношення .
35. Основні правомірні способи захисту суб‟єктивних прав.
36.
Основні теорії права та сучасні підходи до праворозуміння.
37.
Функції права: поняття, види.
38. Соціальна цінність права. Співвідношення права і закону.
39.
Принципи права: поняття, види, значення в юридичній діяльності.
40. Принцип верховенства права.
41.
Співвідношення національного і міжнародного права.
42.
Право і політика. Правова політика.
43. Право і економіка.
44. Права людини: поняття, ознаки, види. Теорія трьох поколінь прав
людини.
45.
Права та свободи людини і громадянина. Основні та інші права
людини і громадянина.
46. Гарантії прав, свобод людини та громадянина: поняття, види.
47.
Правовий статус громадянина : поняття, структура, види.
48. Законний інтерес як правова категорія: поняття, види,
співвідношення з суб‟єктивними правами та юридичними обов‟язками.
49. Поняття правової системи суспільства. Основні типи правових
систем світу, їх загальна характеристика. Місце правової системи України в
типології правових систем.
50.
Система права: поняття, структура. Поняття галузі та інституту
права. Критерії(підстави) розподілу норм права по галузям права.
51.
Публічне і приватне право.
52. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення
системи законодавства і системи права.
53. Вертикальна структура системи законодавства України.
54.
Поняття і форми систематизації законодавства.
55.
Соціальні норми: поняття, види.
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56. Співвідношення норм права і норм моралі.
57. Значення норм моралі для правотворчості та реалізації права.
58. Право і технічні норми.
59. Право і корпоративні норми.
60. Право і релігійні норми.
61. Норми права: поняття, ознаки.
62. Структура норми права. Види структурних елементів норм права.
63. Види норм права за рівнем правового регулювання та юридичною
силою .
64. Види норм права за методом правового регулювання та характером
диспозиції.
65. Види норм права за функцією в правовому регулюванні, дією в часі,
на коло суб‟єктів, сферою територіальної дії.
66. Спеціалізовані норми права, їх види.
67. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових
актів.
68.
Норма права і стаття закону, їх співвідношення.
69. Поняття правотворчості, її функції та основні принципи.
Співвідношення понять "правотворчість" і "правоутворення".
70. Стадії та види правотворчості.
71. Оприлюднення актів парламенту, глави держави, уряду в Україні
та строки набрання ними чинності.
72. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки. Поняття юридичної
сили нормативно-правового акту, їх види за юридичною силою.
73. Закон: поняття, ознаки, види.
74. Конституція: поняття, сутність, види. Конституція України.
75. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, класифікація.
76. Дія нормативно-правових актів у часі.
77.
Дія нормативно-правових актів у просторі та щодо кола осіб.
78. Поняття «законодавство». Тлумачення терміна «законодавство»
Конституційним Судом України.
79. Юридична колізія: поняття, види, способи вирішення. Колізійні
норми права.
80. Укази Президента України, їх види, юридична сила. Інститут
контрасигнації.
81.
Підзаконні нормативні акти місцевих органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні.
82.
Відомчі та локальні нормативні акти.
83.
Тлумачення норм права: поняття, причини, мета, способи.
84. Буквальне, розширювальне, обмежувальне тлумачення норм права.
85.
Офіційне та неофіційне тлумачення норм права: поняття, види.
86. Акти офіційного тлумачення норм права: поняття, види.
87.
Форми (джерела) права: поняття та види. Багатозначність терміна
“джерело права”.
88. Нормативно-правовий договір як джерело права. Міжнародно-
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правові договори: поняття, види, місце в системі законодавства України.
89.
Судовий прецедент як джерело права. Прецеденти Європейського
суду з прав людини, їх значення для правової системи України.
90. Поняття реалізації норм права. Поняття та основні форми
безпосередньої реалізації норм права.
91. Застосування норм права: поняття, ознаки.
92. Основні стадії застосування норм права.
93. Акт застосування норм права: поняття, ознаки, види.
94. Співвідношення нормативно-правового акту, акту тлумачення і
акту застосування норм права.
95. Прогалини у праві: поняття, засоби їх подолання.
96. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види.
97. Взаємозв‟язок норми права і правового відношення.
98. Склад (структура) правовідносин.
99. Суб'єктивні права та юридичні обов‟язки: поняття, структура.
100. Суб'єкти правовідносин, їх види. Держава як суб'єкт правовідносин.
101. Юридична особа: поняття, ознаки, види.
102. Правосуб‟єктність фізичних і юридичних осіб: поняття, склад.
103. Поняття та види об'єктів правовідносин.
104. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад.
105. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види.
106. Правопорушення: поняття, ознаки, види.
107. Зловживання правом: поняття, ознаки, види.
108. Склад правопорушення: поняття, структура.
109. Юридична відповідальність: поняття, ознаки.
110. Види і принципи юридичної відповідальності.
111. Підстави юридичної відповідальності.
112. Співвідношення суб„єкта правопорушення та суб„єкта юридичної
відповідальності.
113. Правосвідомість: поняття, ознаки, структура, види.
114. Роль правосвідомості в правотворчості і реалізації права.
115. Правова культура особи і суспільства: поняття, структура.
116. Деформація правосвідомості: поняття, основні види. Правовий
нігілізм.
117. Поняття законності та правопорядку, їх співвідношення.
118. Поняття, види, способи і типи правового регулювання.
119. Механізм правового регулювання, його елементи і стадії.
120. Юридична техніка: поняття, структура.
Квестові завдання
1. Слід здійснити характеристику наведених державних органів за
різними критеріями класифікації: а) Конституційний Суд України;
б) Президент України; в) МВС України; г) Верховна Рада України.
2. Проаналізуйте тезу Георга Мейера: «Першим та найважливішим
завданням держави є забезпечення правового захисту: незважаючи на
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різноманітні види діяльності держави, від цього завдання не може ухилитись ні
один суспільний союз, що прагне називати себе державою». Про яку функцію
держави йде мова? Аргументуйте свою відповідь.
3. Надайте визначення категорії «функції держави». Визначте, проявом
яких функцій держави є наступні види діяльності: а) діяльність держави з
розвитку низки загальноосвітніх установ; б) участь держави у військовополітичних союзах та блоках; в) прийняття Верховною Радою Закону України
«Про Національну поліцію»; г) участь Збройних Сил України у міжнародних
операціях з підтримання миру і безпеки; д) робота Центральної виборчої комісії
з підготовки та проведення виборів Президента України.
4. Необхідно охарактеризувати категорію «визнання держави». Яку
форму визнання вчинили держави щодо України після проголошення її
незалежності у 1991 році?
5. Використовуючи типологію держави слід поділити держави, що
існували й існують, на такі групи, які дадуть змогу розкрити їхню соціальну
сутність. Охарактеризуйте Україну за різними критеріями типології держав
(формаційний, цивілізаційний, відношення до релігії тощо).
6. Із наведеного переліку оберіть спеціалізовані норми права та
охарактеризуйте їх: а) п. 1 ст. 28 Конституції України «Кожен має право на
повагу до його гідності»; б) ст. 1 Конституції України «Україна є суверенна і
незалежна, демократична, соціальна, правова держава»; в) ст. 64 Конституції
України «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути
обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України»; г) ст. 9 Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення
«Адміністративним
правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або
необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок,
власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за
яку законом передбачено адміністративну відповідальність».
7. Що являє собою систематизація законодавства. Наведіть приклади
результатів систематизації нормативно-правових актів, що застосовуються
поліцією при виконанні покладених на них обов'язків. Аргументуйте свою
відповідь.
8. Що таке дія нормативно-правових актів у часі? Визначте, яку дію
нормативно-правових актів у часі, встановлює така норма права: «Правила
Цивільного кодексу України про позовну давність застосовується до позовів,
строк, пред‟явлення яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не
сплив до набрання чинності цим Законом». Відповідь обгрунтуйте.
9. Надайте визначення категорії "правозастосовний акт". Охоронець
пекарні Ю. Мельник звернувся до директора підприємства із заявою про
надання йому матеріальної допомоги. Директор на цій заяві наклав резолюцію
«Надати матеріальну допомогу». Які частини правозастосовного акту зазначені
в наведеному прикладі, назвіть їх кількість.
10. Фотограф Б. Павлюк із ведмедем підійшов до зали очікування
залізничного вокзалу. На вході він звернув увагу на табличку «З собаками вхід
заборонено», однак усе одно зайшов на територію зали очікування. При цьому
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він виходив з того, що ведмідь не є собакою, а тому з ним вхід не заборонено.
Черговий по вокзалу О. Денисенко зробив фотографу зауваження та пояснив,
що у випадку заборони входу з собакою, вхід із ведмедем також заборонено.
Які види тлумачення норм права існують? Який вид тлумачення за обсягом був
здійснений фотографом та черговим по вокзалу?
11. Громадянин В. Леоненко звернувся до поліції з повідомленням про те,
що С. Морозюк умовляв його викрасти велосипед у сусідки останнього, але він
відмовився. В. Леоненко вимагав визнати С. Морозюка підбурювачем
відповідно до ч.4 ст. 27 КК України (Підбурювачем є особа, яка умовлянням,
підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника
до вчинення злочину). Які способи тлумачення має використати поліцейський у
такому випадку?
12. Суддя М. Марчук за клопотанням слідчого Ю. Головка застосував до
матері трьох дітей С. Шурової запобіжний захід у вигляді взяття під варту за
вчинення шахрайства. На виклики слідчого згадана громадянка з‟являлася
завжди і вчасно. Яка вимога до правозастосовної діяльності не була дотримана
суб‟єктом правозастосування?
13. Слід надати визначення поняття, назвати ознаки і охарактеризувати
види правовідносин. Знайдіть і охарактеризуйте всі структурні елементи
правовідносин в таких ситуаціях: а) Іваненко і Петренко уклали договір
купівлі-продажу квартири; б) Сидоренко І.І. в стані алкогольного сп‟яніння
скоїв наїзд на пішохода Петренка О.О., завдавши йому тяжких тілесних
ушкоджень на автомобілі, що належить громадянину Іваненку І.І.
14. Слід надати визначення поняття, назвати ознаки і охарактеризувати
види юридичних фактів. Із наведеного переліку оберіть юридичні факти-дії та
юридичні факти події: а) вступ до академії на навчання; б) досягнення
повноліття; в) смерть людини; г) землетрус; д) купівля автотранспорту; е)
повінь.
15. Які види поведінки у правовій сфері ви знапєте? Озарактеризуйте їх.
Які, на Вашу думку, із перерахованих нижче ситуацій відносяться до
маргінальної поведінки: а) особа робить спробу затримати крадія і доставити
його у відділ поліції; б) особа не порушує правила дорожнього руху в
незалежності від наявності на дорозі патрульних поліцейських; в) особа разом з
іншими переходить на заборонений сигнал світлофора; г) особа не порушує
правил дорожнього руху лише тому, що боїться великого розміру штрафних
санкцій.
16.Охарактеризуйте юридичну відповідальність як різновид соціальної
відповідальності. З якого принципу юридичної відповідальності випливає
заборона застосування насильства та катування, жорсткого, нелюдського або
такого, що принижує гідність, поводження чи покарання? Відповідь
аргументуйте.
17. Охарактеризуйте правозастосовний акт. В якій частині
правозастосовного акта розміщується зазначений текст? «... при таких
обставинах суд вважає, що вина підсудного громадянина «С» у вчиненні
злочину, передбаченому ч. 1 ст. 185 КК України, повністю доведена».
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Відповідь обгрунтуйте.
18. Із метою притягнення уповноваженими державними органами
громадянина «С» до юридичної відповідальності було встановлено факт
вчинення ним правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП. Після цих
дій правопорушник сплатив штраф, розмір якого він самостійно визначив,
прочитавши санкцію цієї статті.
Охарактеризуйте категорію "юридична відповідальність". Назвіть
підстави притягнення до юридичної відповідальності та визначте, яка з них
відсутня у цій фабулі?
19. Згідно рішень Європейського Суду з прав людини (зокрема, Креанге
проти Румунії (23.02.2012 р.); Медведев та інші проти Франції (29.03.2010 р.) та
ін.) особливо важливим визнається дотримання загального принципу правової
визначеності.
На підставі характерних рис романо-германської правової сім‟ї поясніть,
у чому полягає зміст цього принципу і чому саме даний принцип є важливим
для правових систем романо-германського права.
20. Які правові системи сучасності Вам відомі? Охарактеризуйте їх. Із
запропонованих варіантів відповідей оберіть ті, що характеризують англійське
право: а) тісне переплетіння філософії, релігії та юриспруденції; б) суддя
виступає суто суб‟єктом правозастосування; в) процесуальні норми мають
первинне значення у порівнянні з нормами матеріального права; д) домінування
юридичних обов‟язків особи над її правами та свободами.
21. Наведіть форми реалізації права та механізми їх здійснення. Із
наведеного переліку оберіть вимоги правильного застосування норм права:
принциповість,
законність,
аргументованість,
обґрунтованість,
результативність, доцільність, відповідність, справедливість, гуманність,
практичність.
22. Оберіть із наведеного переліку теорії походження держави:
теологічна, демократична, патріархальна, ціннісна, договірна, позитивна,
матеріалістична, негативна, насильства. Охараетеризуйте кожну теорію
виникнення держав з обраних.
23. Слід здійснити аналіз наведених ситуацій та визначити, в яких
випадках настає юридична відповідальність. Визначте її вид. 1) Іванов С. за
підробленими ним документами отримав у банку двісті тисяч гривень; 2)
Сидоренко В. образив свого дядька під час сімейної лайки; 3) Назарко П.
своєчасно не виконала зазначену в контракті роботу; 4) Галинчак Б. не
з‟явилася на щорічну зустріч випускників школи; 5) Павлов П. спізнився на
роботу на 60 хвилин.
24. Опишіть правову систему будь-якої країни Європейського континенту
(на власний вибір) за основними критеріями характеристики (історичний
генезис, структура права, форми права).
25. Назвіть ознаки, що відрізняють норми права від інших соціальних
норм. Із запропонованих тверджень оберіть ті, що, на Вашу думку, є
правильними: 1) норми права є видом соціальних норм; 2) гіпотеза - це
структурна частина норми права, що передбачає саму поведінку суб‟єкта права;
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3) норми-принципи - це імперативні норми; 4) норми права та норми моралі
мають єдину основу; 5) нормативно-правовий акт припиняє свою дію, коли
його скасовує ВРУ.
26. Виокремте групи спеціалізованих норм права і стисло
охарактеризуйте кожну з них. Із запропонованих варіантів відповідей оберіть ті,
що є дотриманням норм права: 1) надання допомоги особі, яка перебуває в
небезпечному для життя стані; 2) не порушення пасажирами літака заборони
щодо перевезення 3) вибухонебезпечних речовин; 4) реалізація права громадян
вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.

