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1. Загальні методичні рекомендації
Навчальна дисципліна «Теорія держави та права»  одна з основних
загально-юридичних дисциплін. Цільова спрямованість дисципліни «Теорії
держави та права» передбачає дослідження загальних та специфічних
закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права,
засвоєння основних державно-правових понять і категорій юриспруденції,
якими користуються при викладанні галузевих дисциплін.
Знання закономірностей виникнення і функціонування державноправових
інститутів,
освоєння
понятійно-категоріального
апарату
юриспруденції необхідні юристу як база для вивчення галузевого законодавства
та юридичних процедур, а також для вироблення і закріплення навиків та умінь
тлумачення та практичного застосування права.
Навчальна дисципліна «Теорія держави та права» належить до циклу
фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін, вивчення яких
спрямоване на підготовку кваліфікованих фахівців шляхом формування у них
системи знань і умінь, необхідних у професійній діяльності.
Теорія держави та права – загальнотеоретична юридична наука, що
вивчає закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави та
права в їх нерозривному взаємозв’язку. Будучи фундаментальною, вона посідає
провідне місце в системі юридичних наук і має методологічне значення для всіх
напрямків наукової думки, що тією чи іншою мірою зачіпають проблеми
держави і права, виконуючи як академічну, так і (опосередковано) прагматичну,
суто практичну роль.
Дослідження предмету теорії держави та права дозволяє говорити про
можливість формування теоретичної й історико-практичної бази для
поглибленого вивчення всіх теоретичних і галузевих юридичних дисциплін, так
чи інакше пов’язаних зі сферою державно-правових і державно-владних явищ,
а також політико-правових і політико-ідеологічних цінностей.
На сучасному етапі суспільного розвитку для майбутнього фахівця
надзвичайно важливо мати не лише прикладні навички, потрібні для виконання
спеціальних функцій, але й фундаментальні знання, необхідні для формування
власних концептуальних уявлень про такі найважливіші явища суспільного
життя, як держава і право. Таким чином, метою викладання дисципліни «Теорія
держави та права» є формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення
про сутність державно-правових явищ, взаємозв’язок і взаємодію між ними.
Атестація здобувачів вищої освіти – одна з форм підсумкової перевірки
рівня оволодіння випускниками загально теоретичних знань про державу та
право, про державно-правові явища. Необхідність цих знань, вміння ними
користуватися в діяльності юриста-практика є особливо актуальними у
сучасний період реформування державно-правової дійсності в нашій країні.
Мета даної програми полягає у наданні допомоги випускникам
зорієнтуватися: в обсязі та характері знань, які вони повинні будуть виявити під
час атестації; у критеріях оцінки знань; у літературі та нормативному матеріалі,
за яким слід готуватися; у методиці підготовки до екзамену та порядку його
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проведення.
Мета атестації – завершити курс вивчення конкретної дисципліни,
перевірити систему понять, що склалися у здобувачів вищої освіти і визначити
ступінь отриманих знань. Цей захід сприяє розв’язанню головного завдання
вищої освіти – підготовки кваліфікованих фахівців.
У процесі складання атестації здобувач вищої освіти повинен:
 розуміти предмет теорії держави та права;
 знати понятійний апарат теорії держави та права;
 вміти визначити систему юридичних наук;
 вміти аналізувати співвідношення теорії держави та права з
юридичними та суспільними науками;
 вміти визначати риси та закономірності виникнення, розвитку та
функціонування держави та права;
 розуміти зміст і сутність форми держави;
 визначати етапи формування української державності;
 вміти охарактеризувати механізм держави, його складові елементи;
 проаналізувати місце права в системі регулювання суспільних
відносин;
 чітко визначити співвідношення права і обов’язків особи;
 охарактеризувати джерела (форми) права;
 надати характеристику правотворчості, правозастосуванню;
 вміти тлумачити правові норми;
 розуміти зміст і сутність правомірної поведінки, правопорушення;
 вміти визначити зміст правосвідомості і правової культури;
 охарактеризувати законність, правопорядок та їх співвідношення;
 надати визначення юридичному процесу;
 визначити основні риси механізму правового регулювання;
 надати характеристику юридичній техніці;
 застосовувати отримані знання у практичній діяльності.
При підготовці до атестації важливо нарівні з лекційним матеріалом
використовувати підручники, навчальні посібники, а також програму курсу,
оскільки вона містить теми, основні проблеми предмета, в рамках яких і
формуються питання до екзамену.
Програма допомагає також і під час самої атестації. Вона складається за
певними правилами: має свою логіку викладення навчального матеріалу,
структуру, в якій кожен елемент займає чітко відведене йому місце і відіграє
конкретну роль.
До атестації за напрямом підготовки допускаються здобувачі вищої
освіти, які завершили повний курс підготовки за відповідною освітньопрофесійною програмою, виконали всі вимоги навчального плану та пройшли
всі попередні атестаційні випробування.
Складання атестації проводиться на відкритому засіданні комісії за
участю не менш як половини її складу при обов’язковій присутності голови
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комісії.
Атестація проводиться за білетами, складеними у відповідності до
навчальних програм за методикою, визначеною Харківським національним
університетом внутрішніх справ і включає в себе два теоретичні питання і одне
практичне завдання.
Атестація проводиться в навчальній аудиторії. Здобувач вищої освіти
представляється членам комісії, самостійно бере екзаменаційний білет,
спеціальний аркуш та готується до відповіді. Час для підготовки до відповіді 30 хвилин.
На спеціальному аркуші необхідно написати прізвище, номер білету,
відповідь на питання та особистий підпис. Після підготовки здобувач вищої
освіти усно дає відповідь на теоретичні питання і практичне завдання, які
містяться в білеті. Відповіді на питання повинні бути логічними, послідовними
та обґрунтованими.
Оцінюючи знання здобувачів вищої освіти, які складають атестацію,
державна комісія керується наступними критеріями:
- правильність відповідей на запитання (вірність, чіткість і досить
глибокий виклад ідей, понять, фактів і т. ін.);
- повнота і лаконічність відповіді;
- новизна навчальної інформації, ступінь використання наукових і
нормативних джерел;
- уміння пов’язувати теорію з практикою, творче застосування знань до
неординарних ситуацій;
- логіка і аргументованість викладення;
- грамотне коментування, наведення прикладів, аналогій;
- культура мови.
На основі загальних критеріїв, пропонується наступна система
оцінювання знань здобувач вищої освіти:
Оцінка «відмінно» виставляється здобувачу вищої освіти, який
ґрунтовно і повно викладає матеріал отриманий на протязі всіх років навчання.
Виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує власні думки, застосовує
знання на практиці, показує вміння працювати з нормативною базою, наводить
необхідні приклади. Здатний здійснювати порівняльний аналіз різних теорій,
концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки та узагальнення.
Здобувач вищої освіти викладає матеріал послідовно і правильно з позицій
норм літературної мови.
Оцінка «добре» виставляється здобувачу вищої освіти, який дає повну
відповідь на всі питання по білету та частково на додаткові питання
екзаменаторів. Але припускається помилок та поодиноких недоліків у
послідовності викладу матеріалу і мовному оформленні, що не дозволяє
претендувати на відмінну оцінку.
Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу вищої освіти, який
виявляє знання і розуміння основних положень по білету; викладає матеріал не
повною мірою і припускається помилок у формулюванні правил, визначень; не
вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати власні думки, не в змозі навести
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приклади, викладає матеріал непослідовно і припускається помилок у мовному
оформленні.
Оцінка «незадовільно» виставляється здобувачу вищої освіти, який
виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу з відповідної
дисципліни, у формулюванні правил і понять припускається суттєвих помилок,
непослідовно і невпевнено викладає матеріал. Оцінка «незадовільно»
виставляється і тоді, коли виявлено повне нерозуміння матеріалу.
2. Короткий опис змісту програми
Тема 1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна
Предмет теорії держави та права як гуманітарної науки та навчальної
дисципліни.
Місце теорії держави та права в системі гуманітарних наук та навчальних
дисциплін.
Теорія держави та права в системі інших юридичних наук та навчальних
дисциплін. Зв’язок теорії держави та права та юридичної практики.
Методологія теорії держави та права. Прийоми та засоби дослідження у
пізнанні державно-правових явищ. Логічні прийоми загальнотеоретичного
пізнання держави та права (аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо).
Функції теорії держави та права. Методологічна, гносеологічна,
евристична, онтологічна, прогностична, ідеологічна, політична та інші функції
теорії держави та права. Напрями розвитку науки теорія держави та права.
Тема 2.Походження держави і права
Організація влади у первісному суспільстві. Особливості внутрішньої
структури первісного суспільства.
Особливості виникнення давньосхідних держав. Специфіка виникнення
європейських держав.
Відмінність влади первісного суспільства від публічної влади в державі.
Наукові концепції (теорії) виникнення держави: патріархальна,
теологічна, договірна, насилля, психологічна, органічна, історикоматеріалістична тощо.
Виникнення права. Відмінність права від соціальних норм первісного
ладу.
Поняття держави та характеристика її основних ознаки: населення
(об’єднання суспільства), територія, публічна влада, апарат державної влади,
апарат державного примусу, податкова система, система законодавства.
Суверенітет. Внутрішня і зовнішня сторони суверенітету як ознаки
держави. Право націй на самовизначення.
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
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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.
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 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 з державною формою власності, 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
Демократична держава. Демократизація громадського і державного
життя. Поняття і роль опозиції в парламенті і громадянському суспільстві.
Поняття та основні ознаки правової держави. Принцип верховенства
права і відповідності йому закону. Взаємна відповідальність держави і людини.
Принцип розподілу державної влади на виконавчу, законодавчу і судову.
Поняття та основні ознаки соціальної держави. Державна влада і
забезпечення соціальної злагоди у суспільстві.
Тема 6. Держава як організація влади в суспільстві. Громадянське
суспільство
Поняття громадянського суспільства та його основні ознаки. Умови
формування громадянського суспільства. Сутність громадянського суспільства
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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.
Співвідношення державної влади з іншими видами соціальної влади.
Теорія поділу влади (поділу влад). Реалізація теорії поділу влади в
сучасних державах. Система «стримувань і противаг».
Тема 7. Поняття права
Об’єктивне (позитивне) право та його ознаки. Цінність права.
Нормативність, системність, правова (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: їх 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. Спадкоємство в праві.
Тема 8. Право у системі соціального регулювання
Поняття і основні ознаки соціального регулювання в суспільстві. Система
соціального регулювання. Соціальні норми, їх визначення та види.
Мораль і право. Морально-правовий вплив на суспільні відносини.
Загальні та особливі риси норм права і норм моралі. Право і справедливість
Правове регулювання. Загальна характеристика. Предмет правового
регулювання: поняття та ознаки. Правовий вплив на суспільні відносини.
Сфери та межі правового регулювання. Поняття і види сфер та меж
правового регулювання.
Способи, типи і методи правового регулювання. Автономний
(координації) та авторитарний (субординації) методи: поняття та відзнаки.
Нормативні та індивідуальні (персоніфіковані) регулятори суспільних
відносин. Сфери їх застосування та особливості методів.
Механізм правового регулювання: поняття, ознаки. Основні елементи
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механізму правового регулювання, їх зв’язок та взаємодія. Функції структурних
елементів механізму правового регулювання. Стадії механізму правового
регулювання.
Вимоги до механізму правового регулювання. Шляхи підвищення
ефективності правового регулювання в соціальній, демократичній, правовій
державі.
Тема 9. Норми 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
(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. Рішення Європейського Суду з прав людини як
джерела права, їх місце в правовій системі України. Правовий звичай: основні
ознаки та особливості. Нормативно-правові договори. 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.
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. Акти Європейського суду з прав людини.
Чинність нормативно-правових актів: у часі (набуття чинності та
припинення дії нормативно-правового акту; пряма, зворотня і переживаюча); у
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просторі (територіальний та міжтериторіальний принципи); за колом осіб.
Тема 11. Система права та система законодавства
Поняття, основні ознаки і структура системи права. Система права та
правова система, їх співвідношення.
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. Співвідношення
міжнародного та національного права за Конституцією України.
Систематизація нормативно-правових актів (законодавства): поняття,
принципи,
форми.
Кодифікація,
інкорпорація,
консолідація,
облік
законодавства.
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. 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. 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. 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.
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
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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,
автентичне). Юридична природа 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. Поняття прав
людини. Ознаки прав людини. Види прав людини. Покоління прав людини.
Свободи 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.
Права і свободи людини за Конституцією України. Права дитини.
Гендерна рівність.
Тема 16. Правова поведінка та правопорушення
Поняття та ознаки правомірної поведінки. Співвідношення права та
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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. Активна, звична, маргінальна та
конформістська поведінка, умови та причини їх існування у сучасному
суспільстві.
Поняття та ознаки правопорушення. Склад правопорушення. Суб’єкт
правопорушення та його особливості у різних галузях (інститутах) права.
Об’єкт правопорушення. Об’єктивна сторона правопорушення, її ознаки.
Причинний зв’язок між правопорушенням та його наслідками. Суб’єктивна
сторона правопорушення: вина, її форми.
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 юридичної відповідальності. 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.
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.
Правозастосовчий процес та його основні стадії. Правова оцінка та
кваліфікація фактичних обставин. Основні вимоги правильного застосування
норм права.
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.
Правозастосовча техніка. Особливості та основні вимоги до
правозастосовчої техніки. Юридична термінологія та принципи її використання
в правозастосовчій 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:
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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 подолання
правового нігілізму в Україні.
Правова культура: сутність та основні риси. Роль правової культури у
формуванні громадянського суспільства та правової держави. Правова культура
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.
Шляхи та заходи зміцнення законності та правопорядку. Законність та
юридична практика.
Тема 21. Юридичний процес
Юридичний процес та його види. Співвідношення традиційних
(кримінальний, цивільний, адміністративний) та нетрадиційних (установчий,
правотворчий, правозастосовчий, судовий, контрольний тощо) юридичних
процесів.
Стадії юридичного процесу. Процесуальний режим, його основні
структурні елементи. Принципи юридичного процесу.
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
Поняття і структура правової системи.
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.
Англосаксонська (англо-американська) сім’я правових систем. Система
форм (джерел) англійського права. Судовий прецедент, його ознаки і
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співвідношення з іншими формами права. 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 англоамериканської 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, суна, іджма, 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.
3. Контрольні питання та завдання до атестації
3.1. Теоретичні питання
1.
Предмет і метод теорії держави і права, її функції та місце в системі
юридичних наук.
2.
Первісний лад: структура, організація соціальної влади.
3.
Теорії виникнення держави.
4.
Поняття держави, її основні ознаки.
5.
Ознаки держави, які відрізняють її від організації соціальної влади
первісного ладу.
6.
Основні види суспільної влади, її поняття. Державна влада: поняття,
ознаки, співвідношення державної влади і держави.
7.
Сутність держави.
8.
Тип держави. Формаційний та цивілізаційний підходи до його
визначення.
9.
Поняття функцій держави, їх види. Види основних функцій сучасної
української держави.
10. Правові форми і методи здійснення функцій держави: поняття, види.
11. Поняття і ознаки громадянського суспільства. Співвідношення
громадянського суспільства і держави.
12. Політична система суспільства: поняття, структура.
13. Держава у політичній системі суспільства, її взаємодія з політичними
партіями та іншими об'єднаннями громадян.
14. Поняття державного суверенітету, його співвідношення з
суверенітетом народу і суверенітетом нації. Україна як суверенна держава.
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15. Поняття та ознаки демократичної держави. Україна як демократична
держава.
16. Форми та інститути демократії.
17. Референдум в Україні: поняття, види, юридична природа.
18. Поняття та ознаки соціальної держави. Україна як соціальна
держава.
19. Поняття та ознаки правової держави. Україна як правова держава.
Принцип верховенства права.
20. Форма держави: поняття та структура.
21. Республіка як форма державного правління: поняття, види.
Особливості республіканського правління в Україні.
22. Форма державного устрою: поняття, види. Державний устрій
України за Конституцією України.
23. Поняття та основні види державного (політичного) режиму.
Політичний режим в Україні.
24. Механізм держави: поняття, ознаки, структура.
25. Орган держави: поняття, ознаки, компетенція. Класифікація
державних органів.
26. Місцеве самоврядування в Україні : поняття, суб’єкти.
27. Державна служба: поняття, ознаки, види.
28. Теорія розподілу влад, її реалізація в сучасних країнах світу.
29. Система «стримувань та противаг»: поняття, основні цілі.
30. Соціальні норми у первісному ладі. Ознаки, які відрізняють норми
права від норм поведінки у первісному ладі.
31. Поняття об'єктивного і суб'єктивного права, їх співвідношення .
32. Функції права: поняття, види.
33. Принципи права: поняття, види, співвідношення з нормами права.
34. Співвідношення національного і міжнародного права.
35. Право, політика, економіка: їх взаємозв'язок і взаємовплив.
36. Права людини: поняття, ознаки, види.
37. Основні конституційні права, свободи і обов'язки людини і
громадянина: поняття, класифікація, гарантії забезпечення.
38. Правовий статус громадянина : поняття, структура, види.
39. Законний інтерес як правова категорія: поняття, види,
співвідношення з суб’єктивними правами та юридичними обов’язками.
40. Поняття правової системи суспільства. Основні типи правових
систем світу, їх загальна характеристика. Місце правової системи України в
типології правових систем.
41. Система права: поняття, структура. Поняття галузі та інституту
права. Критерії (підстави) розподілу норм права по галузям права.
42. Публічне і приватне право.
43. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи
законодавства і системи права.
44. Поняття і форми систематизації законодавства.
45. Соціальні норми: поняття, види.
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46. Співвідношення норм права і норм моралі. Значення норм моралі для
правотворчості та реалізації права.
47. Право і технічні та корпоративні норми.
48. Право і звичаї та релігійні норми.
49. Норма права: поняття, ознаки.
50. Структура норми права. Види структурних елементів норм права.
51. Види норм права за рівнем правового регулювання та юридичною
силою.
52. Види норм права за методом правового регулювання та характером
диспозиції.
53. Спеціалізовані норми права, їх види.
54. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових
актів.
55. Норма права і стаття закону, їх співвідношення.
56. Поняття правотворчості, її функції та основні принципи.
Співвідношення понять «правотворчість» і «правоутворення».
57. Стадії та види правотворчості.
58. Набуття чинності нормативно-правових актів в Україні.
59. Поняття нормативно-правового акту, його основні ознаки.
60. Поняття юридичної сили нормативно-правового акту, їх види за
юридичною силою.
61. Поняття закону, його основні ознаки. Види законів.
62. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, класифікація.
63. Конституція України, її основні ознаки, місце і роль в системі
нормативно-правових актів.
64. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та щодо кола осіб.
65. Система законодавства: поняття, основні риси та структура.
66. Юридична колізія: поняття, види. Колізійні норми права. Способи
вирішення юридичних колізій.
67. Тлумачення норм права: поняття, мета, способи.
68. Буквальне, розширювальне, обмежувальне тлумачення норм права.
69. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права: поняття, види.
70. Акти офіційного тлумачення норм права: поняття, види.
71. Форми (джерела) права: поняття та види.
72. Нормативно-правовий договір як джерело права. Міжнародноправові договори: поняття, види, місце в системі законодавства України.
73. Судова практика як джерело права. Рішення Європейського суду з
прав людини, їх значення для правової системи України.
74. Реалізація норм права: поняття, ознаки.
75. Стадії застосування норм права.
76. Акт застосування норм права: поняття, ознаки, види.
77. Співвідношення нормативно-правового акту, акту тлумачення і акту
застосування норм права.
78. Прогалини у праві: поняття, засоби їх подолання.
79. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види.
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80. Взаємозв’язок норми права і правового відношення.
81. Склад (структура) правовідносин.
82. Суб'єктивні права та юридичні обов’язки: поняття, структура.
83. Суб'єкти правовідносин, їх види. Держава як суб'єкт правовідносин.
84. Юридична особа: поняття, ознаки, види.
85. Правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб: поняття, склад.
86. Поняття та види об'єктів правовідносин.
87. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад.
88. Правомірна поведінка: поняття, ознаки, види.
89. Правопорушення: поняття, ознаки, види.
90. Склад правопорушення: поняття, структура.
91. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види.
92. Підстави юридичної відповідальності.
93. Принципи і функції юридичної відповідальності.
94. Правосвідомість: поняття, ознаки, основні функції та види.
95. Правова культура: поняття, види, структура.
96. Деформація правосвідомості: поняття, види, причини виникнення та
шляхи подолання.
97. Поняття законності та правопорядку, їх співвідношення, гарантії.
98. Принципи законності.
99. Поняття, види, способи і типи правового регулювання.
100. Механізм правового регулювання, його елементи і стадії.
101. Юридична техніка: поняття, структура.
3.2. Практичні завдання
1. Здійсніть класифікацію державних органів за змістом (напрямом)
діяльності (законодавчі, виконавчі, судові). Відповідь обґрунтуйте.
Державні органи: Президент України, Верховна Рада України,
Міністерство внутрішніх справ, Конституційний Суд України, Міністерство
освіти і науки, обласна державна адміністрація, державне агентство лісових
ресурсів України, державне агентство з питань електронного урядування
України.
2. Дайте визначення поняття «правозначуща поведінка». Проаналізуйте
правозначущу поведінку Бабенка О.С. та Косила Д.М.
Бабенко О.С. та Косило Д.М., перебуваючи у стані наркотичного
сп’яніння напали на Вірастюка Д.Р. з метою заволодіння його особистим
майном, били його кулаками по голові і спині, відібрали шапку, годинник та
495 грн. Внаслідок побоїв Вірастюку Д.Р. за висновком судово-медичної
експертизи було заподіяно умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
3. Дайте визначення поняття «правозначуща поведінка». Проаналізуйте
правозначущу поведінку Лісової О. В. Відповідь обґрунтуйте.
Медсестра лікарні Лісова О. В. пожаліла безнадійно хвору пацієнтку
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Онищенко Н. О. та на її прохання ввела в її організм препарат, що викликав
смерть.
4. Дайте визначення поняття «правозначуща поведінка». Проаналізуйте
правозначущу поведінку Фролової М. М. Відповідь обґрунтуйте.
Фролова М. М. підробила білет державної лотереї на суму виграшу
3531 грн. Підроблений білет вона пред’явила в касу ощадбанку, де отримала
виграш.
5. Назвіть види юридичної відповідальності. Поясніть чи буде нести
юридичну відповідальність Татарченко О. О.? Якщо так, то яку саме?
19 річна Яценко С. Л. написала на ім’я начальника поліції заяву про те,
що її зґвалтував Татарченко О. О. При цьому, як доказ, вона представила
розірвану сукню і просила притягнути Татарченка О. О. до відповідальності.
Під час розслідування з’ясувалося, що Яценко С. Л. обмовила Татарченка О. О.
через те, що той не виконав обіцянки одружився з нею після інтимних
стосунків. За результатами судово-психіатричної експертизи Яценко С. Л. була
визнана хворою на шизофренію.
6. Назвіть основні види соціальних норм. Вкажіть, які соціальні норми
порушено у наведених прикладах.
Розгляньте наведені нижче ситуації: а) студент 1-го курсу Петренко С. І. не
поступився місцем у автобусі похилій бабусі, а на вимогу оточуючих
поступитися місцем не відреагував, а голосно лаявся; б) член громадської
організації Синяк А.О. півроку не сплачував членські внески; в) робітник
заводу не прийшов на роботу без поважної причини.
7. Розподіліть наведені нижче юридичні факти на види за вольовою
ознакою. Відповідь обґрунтуйте.
Юридичні факти: рішення суду про розподіл майна, написання
літературного твору, вчинення правопорушення, укладення трудового
договору, укладення договору про перевезення вантажу, укладення договору
купівлі-продажу квартири, вирок суду, досягнення людиною певного віку,
народження дитини, повінь, смерть людини.
8. Основними концепціями праворозуміння є: а) аксіологічна,
б) соціологічна, в) нормативістська, г) психологічна, д) історична.
Знайдіть
відповідність
між
наведеними
концепціями
та
запропонованими нижче визначеннями:
1) вихідна форма буття права — громадська свідомість;
2) вихідна форма буття права — норма права, право — норми, викладені
в законах та інших нормативних актах;
3) право — порядок суспільних відносин, який проявляється у діях і
поведінці людей;
4) право розглядається виключно як прояв правосвідомості;
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5) право не встановлюється договором, не запроваджується вказівкою, а
виникає і розвивається поступово, стихійно.
9. Проаналізуйте наведену нижче ситуацію, визначте вид та структурні
елементи правових відносин.
Громадянин Петренко Є. О. прийшов до перукарні, де громадянка
Никифорова О. А., що працює перукарем, зробила йому зачіску. За отриману
послугу громадянин Петренко Є. О. заплатив відповідну суму за
прейскурантом.
10. Проаналізуйте наведену нижче ситуацію, визначте вид та
структурні елементи правових відносин.
Громадянка Онищенко О. В. оформила кредит у банківській установі для
купівлі двокімнатної квартири. За умовами кредиту громадянка
Онищенко О. В. повинна повернути відповідну суму з відсотками через 10
років.
11. Визначте форму державного правління у даній державі. Відповідь
обґрунтуйте.
Країну розділено на 101 департамент, у кожному з яких існують органи
самоврядування, обрані населенням, та префекти, призначені цими органами за
погодженням з урядом. Законодавча влада здійснюється парламентом, який
складається з двох палат: Національної Асамблеї (нижня палата) і Сенату
(верхня палата). Президент обирається загальним прямим голосуванням
строком на 5 років. Він має право розпустити парламент (Національну
Асамблею), самостійно призначає та може звільнити з посади прем’єр-міністра.
Виконавча влада здійснюється Президентом і Радою Міністрів (урядом).
Президент призначає прем’єр-міністра і за його поданням – міністрів. Член
парламенту не може бути одночасно членом уряду. Уряду не потрібний вотум
довіри, однак він може бути відправлений у відставку через вотум недовіри,
оголошений більшістю в Національній Асамблеї.
12. Визначте форму державного правління у наведеному нижче прикладі.
Відповідь обґрунтуйте.
Державу очолював халіф, який зосередив у своїх руках духовну та
світську владу. Його спадкоємцем міг бути член сім’ї халіфа або хтось із роду
Мухаммеда, який не мав фізичних вад та досяг повноліття.
13. Визначте форму державного правління у наведеному нижче прикладі.
Відповідь обґрунтуйте.
Неправомірні податкові стягнення короля Генріха ІІІ (1216-1272 рр.)
викликали сутички королівської влади з баронами. 1258 р. англійські барони
склали раду-парламент, яка прийняла проект перебудови державного
управляння. З 1295 р. в роботі парламенту почали брати учать представники
міст та графств. Поступово парламент перебрав на себе функції законотворення
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та призначення податків, натомість адміністрацію графств та вищих посадовців
призначав король.
14. Визначте форму державного правління у наведеному нижче прикладі.
Відповідь обґрунтуйте.
Главою США є президент, який обирається на 4 роки загальними
непрямими виборами. Президента наділено повноваженнями глави держави і
глави виконавчої влади. Парламент – Конгрес США – складається з двох палат
(Сенат та палата Представників). Уряд формується Президентом.
15. Проаналізуйте цитату та визначте, яку форму державнотериторіального устрою має Велика Британія. Відповідь обґрунтуйте.
«Англія поділяється на графства, які, у свою чергу, поділяються на
округи. Самостійною адміністративно-територіальною одиницею є Великий
Лондон. У кожному графстві, окрузі діють виборні ради, які займаються
справами місцевого значення».
16. Проаналізуйте цитату та визначте, яку форму державнотериторіального устрою має Швеція. Відповідь обґрунтуйте.
«Швеція – держава, яка складається з 24 округів, в яких діють органи
місцевого самоврядування, що обираються населенням на три роки. Діяльність
цих органів контролюється губернаторами, які представляють центральну
владу і округах».
17. Проаналізуйте структуру нижченаведеної норми права та визначте
вид кожного структурного елемента. Відповідь обґрунтуйте.
«… умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної
професійної діяльності карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років». (ч. 1. ст. 171 ККУ).
18. Оберіть з наведених нижче нормативно-правових актів підзаконні
нормативно-правові акти. Відповідь обґрунтуйте: А) Закон України «Про
громадянство України»; Б) постанова Кабінету Міністрів України «Про правила
в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її
територію; В) Конституція України; Г) Закон України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності»; Д) Цивільний кодекс України; Е) Закон України
«Про внесення змін та доповнення до Закону України «Про власність»»;
Є) Указ Президента України «Про порядок утворення фінансово-промислових
груп»; Ж) Наказ Міністерства фінансів України «Про порядок ведення
бухгалтерського обліку».
19. Основними видами тлумачення норм права є: а) неофіційне буденне;

21

б) неофіційне професійне; в) неофіційне доктринальне; г) офіційне делеговане
(легальне) нормативне; д) офіційне автентичне нормативне; е) офіційне
(делеговане) казуальне.
Знайдіть відповідність між вказаними різновидами тлумачення та
наведеними
прикладами:
1) консультація
нотаріуса;
2) Рішення
Конституційного Суду України; 3) роз’яснення судді місцевого суду під час
судового розгляду конкретної юридичної справи; 4) інструктивний лист
Національного Банку України щодо застосування норм наказу НБУ;
5) роз’яснення норм екологічного права агрономом; 6) науково-практичний
коментар Кримінально-процесуального кодексу України.
20. Порядок застосування норм права складається з трьох стадій
правозастосувальної діяльності: 1) встановлення фактичних обставин справи;
2) встановлення юридичної основи справи — вибір і аналіз юридичних норм;
3) вирішення справи і документальне оформлення ухваленого рішення.
Назвіть та проаналізуйте стадії застосування норми права, що
містяться у ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях,
образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують
громадський порядок і спокій громадян, - тягне за собою накладення штрафу
від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні
роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів
заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб».
21. Чи має місце порушення прав людини у наведеній ситуації? Відповідь
обґрунтуйте.
Громадянка звернулася до суду із позовом про визнання незаконною
відмову в прийнятті на роботу. В позові вона повідомила, що підприємством
було розміщено оголошення про вакантну посаду машиніста бульдозера. Однак
їй було відмовлено через те, що це робота зі шкідливими і небезпечними
умовами праці.
Чи є у компанії дискримінація за ознакою статі при прийомі на роботу?
22. Чи має місце порушення прав людини у наведеній ситуації? Відповідь
обґрунтуйте.
Після розлучення працівник підприємства звернувся з проханням до
керівника щодо встановлення гнучкого графіку роботи, щоб мати можливість
відвідувати доньку, яка залишилась жити з матір’ю. Після тривалих переговорів
чоловік отримав дозвіл на такий графік. Це супроводжувалося принизливими
коментарями та зменшенням заробітної платні, що, врешті, призвело до його
звільнення за власним бажанням.
23. Чи
обґрунтуйте.

має

місце

порушення

прав

неповнолітнього?

Відповідь
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Неповнолітньому не дозволили повідомити батьків про затримання.
Працівники поліції мотивували це тим, що він підозрюється у вчиненні тяжкого
злочину. Батьки дізналися про затримання через дві доби.
24. Чи має місце порушення прав людини у наведеній ситуації? Відповідь
обґрунтуйте.
Зустрічі між затриманим і його адвокатом проходили під наглядом
адміністрації закладу попереднього ув'язнення, їх розмови прослуховувалися
посадовими особами.
25. Поясніть які права заявниці було порушено. Відповідь обґрунтуйте.
У вересні 2020 року Європейський суд з прав людини, розглянув справу
«Levchuk v. Ukraine», де заявниця, жінка з інвалідністю, яка на пенсію з
інвалідності і аліментні платежі утримує чотирьох дітей та мешкає з колишнім
чоловіком у соціальній квартирі, яку надала Рівненська міська рада.
Чоловік заявниці зловживав алкоголем, погрожував та спричиняв фізичне
насильство щодо неї. Жінка неодноразово зверталася до органів влади, поліції,
соціальних служб, проте її звернення або залишалися без реагування, або
представники влади обмежувалися усними попередженнями та превентивними
бесідами щодо кривдника. Після розлучення опіка над усіма дітьми була
передана заявниці. Проте, вона надалі залишалася проживати разом з колишнім
чоловіком в одній квартирі.
26. Чи має місце у компанії дискримінація за ознакою статі при прийомі
на роботу? Чи є обмеження прав людини у означеній ситуації? Відповідь
обґрунтуйте.
В ІТ компанії, в якій чоловіки складають 80% працівників, було
встановлено вимогу: при наймі працівників на вакантні посади віддавати
перевагу жінкам до моменту досягнення їх представництва в компанії на рівні
не менше 40%.
27. Кваліфікуйте дії кожного учасника.
Вранці Борисенко Л. І. відчула себе зле. Разом з чоловіком вона
звернулася до лікарні за місцем проживання. Після медичного обстеження,
було встановлено, що жінці потрібна операція. Побачивши хвилювання
чоловіка, до нього підійшов молодий хірург Мазур Ю. О. і запропонував
поспілкуватися. Під час розмови хірург запропонував, за матеріальну
винагороду, посприяти підібрати найбільш ефективні ліки для жінки, на що
отримав згоду від Борисенка А. П.
Наступного дня жінку прооперували. Операція пройшла успішно, і вже за
тиждень жінку виписали з лікарні. Після проведених медичних заходів жінка
почувалася добре.
28. Здійсніть класифікацію державних органів за способом утворення.
Відповідь обґрунтуйте.
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Державні органи: Президент України, Верховна Рада України,
Міністерство внутрішніх справ, Конституційний Суд України, Міністерство
освіти і науки, обласна державна адміністрація, державне агентство лісових
ресурсів України, державне агентство з питань електронного урядування
України.
29. Чи є ознаки дискримінації під час прийняття на роботу за
перерахованими професіями? Відповідь обґрунтуйте.
Дослідження «Єврофондом» європейських умов праці виявило
непоодинокі випадки відмови у прийнятті на роботу чоловіків на посади, так
званих, «жіночих професій» - секретар, медсестра; а жінок – на «чоловічі
професії» - інженер, комп’ютерний аналітик-програміст.
30. Дайте визначення поняття «правозначуща поведінка». Кваліфікуйте
дії кожного учасника.
У суботу у квартирі Шевченко В. Р. стався прорив труби з холодною
водою. Господар квартири викликав ремонтну бригаду, яка приїхала через 20
хвилин. Оглянувши несправність, представник ремонтної бригади
Мельник Ю. А. сказав господарю, що зараз вони можуть лише перекрити воду,
оскільки для того, щоб провести ремонтні роботи у них не вистачає певних
матеріалів, а тому для повного налагодження роботи водопостачання квартири
слід зачекати декілька днів, поки вони отримають їх на складі. Разом з тим,
Мельник Ю. А. натякнув господарю квартири, що у його знайомого, з іншої
ремонтної бригади, є необхідні матеріали і за матеріальну винагороду він може
посприяти їх отриманню. Шевченко В. Р. погодився на пропозицію
Мельника Ю. А. і вже за півтори години водопостачання квартири було
відновлено.
4. Рекомендована література
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України : URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради
України;
Акт
від
24.08.1991
№
1427-XII.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12.
3. Декларація про державний суверенітет України : URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12.
4. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р.
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Інформаційні ресурси в мережі internet
1. Офіційний
веб-сайт
Верховної
Ради
України.
http://portal.rada.gov.ua/.
2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.
http://www.kmu.gov.ua/control/.
3. Офіційний сайт Уповноваженого Верховної Ради України.
http://www.ombudsman.kiev.ua.
4. Офіційне інтернет-представництво Президента України.
http://www.president.gov.ua.
5. Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України.
http://www.rainbow.gov.ua.
6. Офіційний
сайт
Конституційного
суду
України.
https://ccu.gov.ua/index.php.
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