
Теорія держави і права 
Тип дисципліни: самостійного вибору (спеціальності) 
Семестр: 
Перший  
Обсяг дисципліни:  
Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32, 
семінарські – 32, самостійна робота – 56. 
Лектори: к. ю. н., доцент Проць О.Є. 
Результати навчання: 

Знання: 
 науково-понятійного апарату теорії держави і права. 
 предмета і методології теорії держави і права, її місця у системі інших юридичних 

наук; 
 сутності й ознак держави, особливостей історичних типів держави, форм держави; 
 політичної системи суспільства, місця та ролі держави у цій системі;  
 ознак правової та соціальної держави і перспектив побудови її в Україні; 
 ознак, видів і структури правових норм,  
 системи права і системи законодавства; 
 форм реалізації правових норм, видів і способів тлумачення норм права; 
 структури правових відносин; 
 ознак, видів і складу правопорушень; 
 підстав і функцій юридичноївідповідальності. 

Уміння: 
 аналізувати політичні, економічні, правові та інші події, давати оцінку сучасним 

державотворчим та правовим явищам та процесам в Україні; 
 визначати сутність та ознаки держави, класифікувати держави за соціальною 

сутністю; 
 характеризувати особливості історичних типів держави, форм держави; 
 визначати види і структуру правових норм, їх місце у системі соціальних регуляторів; 
 правильно тлумачити зміст правової норми; 
 аналізувати поняття, предмет і метод правового регулювання, визначати його 

ефективність.  
Здатності: 

 висловлювати власні судження про сучасний стан розвитку держави і права в Україні, 
її місце у європейському та світовому геополітичному просторі; 

 сприймати та засвоювати здобутки вітчизняної і світової юридичної науки;  
 проникати в сутність державно-правових явищ та процесів, 
 використовувати набуті знання у пізнавальній і професійній діяльності, формуючи в 

учнів поняття про державу і право як важливі соціальні інститути. 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 Історія України. 
Зміст дисципліни: 
Вступ до теорії держави і права. Поняття та основні ознаки держави. Теорії походження 
держави. Форми держави (форми державного правління, устрою і режиму). Функції держави. 
Механізм держави. Держава у політичній системі суспільства. Сучасні концепції сутності 
держави.Поняття, ознаки і суть права. Форми (джерела) права. Система права, її складові 
елементи. Система законодавства. Реалізація правових норм. Тлумачення правових норм. 
Правові відносини: поняття, ознаки, склад. Правомірна поведінка. Правопорушення. 
Юридична відповідальність. Законність і правопорядок. Правове регулювання: поняття, 
метод, механізм, його ефективність. 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
• Поточний контроль (60%): відповіді на семінарських заняттях.  
• Підсумковий контроль (40%, письмова екзаменаційна робота). 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: правознавства. соціології та політології 


