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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  6  

Галузь знань 
08 Право 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 Спеціальність  
081 Правознавство 

(шифр і назва) 
Модулів – 6 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 1-й 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

38 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 

Самостійна, 

індивідуальна робота 

120 год 

Вид контролю: залік,іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 60/120 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчального курсу «Актуальні проблеми теорії держави та права» є 

завершення формування теоретико-методологічної бази у студентів відносно таких 

політико-правових явищ як право та держава. У певній мірі даний курс є 

продовженням курсу «Теорія держави і права», однак за певними відмінностями. 

Якщо курс «Теорія держави і права» покликаний сформувати у студентів перших 

курсів основи праворозуміння та правової культури і підготувати до вивчення 

основних галузевих дисциплін, то курс «Актуальні проблеми держави і права» 

призначений для формування сучасного світогляду студента на проблеми 

діалектики права та держави з мето їх застосування у професійній діяльності. 

Завдання: 

Теоретичні - відновлення та закріплення загальних уявлень студентів про 

право та державу, їх формах та ролі у житті суспільства, перетворення цих уявлень у 

поглиблені та системні знання про діалектику права та держави; 

Практичні - формування умінь та навичок професійного мислення, аналізу та 

узагальнення отриманих протягом навчання юридичних знань, виявляти та 

вирішувати різноманітні загальні та галузеві як теоретичні так і практичні проблеми 

держави та права. 

Перелік знань та умінь студентів 

Знати: закономірності функціонування та історичного розвитку права і 

держави, взаємозв’язку держави та права й інших сфер життя суспільства та 

людини, понятійний та категоріальний апарат теорії держави та права, еволюцію і 

співвідношення сучасних державних і правових систем, основні проблеми сучасної 

держави і права і сучасні політико-правові доктрини; 

Вміти: використовувати у практичні діяльності і у аналітичних дослідженнях 

юридичну методологію; оперувати юридичними поняттями і категоріями; 

здійснювати аналіз юридичних фактів та правових відносин, що виникають у зв’язку 

з ними; аналізувати, тлумачити і вірно застосовувати правові норми. 

Володіти: юридичною термінологією; навичками самостійної роботи з 

правовими, у тому числі нормативно-правовими актами; навичками порівняльного 

аналізу правових явищ різних правових систем; аналізу правозастосовної й 

правоохоронної практики; вирішення правових проблем і колізій 

В кінцевому підсумку, в процесі викладання дисципліни постійно ставиться і 

вирішується завдання по розширенню знань студентами щодо основних категорій 

науки теорії держави і права, вивчення нормативно-правових актів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОЗНАВСТВА 

 

Тема 1. Відбиття процесу походження держави і права у різних теоріях та вченнях. 

Теоретична і політико-практична значущість вивчення процесу виникнення держави і 

права. Основні причини виникнення великої кількості теорій походження держави і права. 

Особливості  природно-правової теорії. Основні положення договірної теорії походження 

держави. Відображення процесу утворення держави і права у теорії насильства. Патріархальна, 

психологічна, органічна, расова, патримоніальна теорії походження права та держави. 

  

Тема 2. Проблеми визначення поняття держави і встановлення її основних ознак. 

Позитивістський та лібертарний підхід до держави. Ознаки держави. Багатогранність 

держави і проблеми визначення його поняття. «Теорія трьох елементів». 

Сутність і явище, форма та зміст, соціальне призначення держави. Проблеми типології 

держави. Формаційний та цивілізаційний підходи до класифікації держав. Особистісний підхід у 

типології держави і права. Зміст держав різних історичних типів (епох). 

  

Тема 3. Проблеми підвищення ефективності функціонування державного апарату. 

Сучасні підходи до розуміння функцій держави як основних напрямків його діяльності, в 

яких розглядається його соціальна сутність і призначення у суспільстві. 

Взаємозв’язок функцій держави з її сутністю, соціальним призначенням і основними 

задачами. Класифікація функцій держави. Правові і організаційні форми здійснення функцій 

держави. 

Проблеми розуміння механізму держави (державного апарату). Принципи організації і 

діяльності державного апарату. Джерела, роль і призначення теорії розподілу влад. 

Різноманітність поглядів на теорію розподілу влад на Заході. Теорія розподілу влад та українська 

сучасність. 

Державний орган як складова частина державного апарату. Види державних органів. 

  

Тема 4. Теоретичні та методологічні питання вивчення форм держави. 
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Актуальні підходи до форми держави. Форма держави як цілісна політико-правова 

характеристика державної влади, що виражає її структурну і територіальну організацію, способи 

забезпечення функціонування і зворотний зв'язок з населенням країни. 

Елементи форми держави. Різноманітність форм держави. Форма правління. Поняття та 

види монархій. Поняття та види республік. «Закономірні» і «незакономірні» форми правління. 

Особливості змішаних форм правління. Форма державного устрою. Унітарні держави, федерації, 

конфедерації. Принципи побудови федерацій. Політичний (державний) режим. Демократичні й 

антидемократичні режими. 

 

Тема 5. Правова держава і громадянське суспільство: сучасні підходи. 

Правова держава:історія ідей та сучасність. Ознаки правової держави. Примат права над 

державою. Поділ влади в правовій державі. Взаємна юридична відповідальність людини і держави. 

Гарантованість прав і свобод громадян. Конституційна модель правової держави в Україні. 

Поняття та елементи громадянського суспільства. Принципи та умови формування 

громадянського суспільства. Громадянське суспільство, право і держава. Взаємодія правової 

держави і громадянського суспільства. Основні етапи, тенденції і перспективи розвитку права і 

держави у громадянському суспільстві. 

 
Модуль 2. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

СУЧАСНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОЗНАВСТВА 

Тема 6. Теоретичні проблеми праворозуміння і формування змісту права. Принципи 

права. 

Походження права: конкретизація проблеми. Соціонормативна культура первісності. 

Регулятивна система первісного суспільства: мононорма або архаїчне право? Архаїчне право з 

позицій юридичної етнології та юридичної антропології. Сутність і явище, форма і зміст у праві. 

Загальне, особливе й одиничне в праві. Загальні закономірності та особливості виникнення права. 

Типологія праворозуміння. Класичні методологічні підходи до праворозуміння. Сучасні 

теорії праворозуміння у вітчизняній юриспруденції другої половини XX - початку XXI століття. 

Проблеми теоретичних підходів до права в рамках сучасних правових систем. 

Сутність права. Класове і загальнолюдське в праві. Право як воля законодавця. Право як 

мистецтво добра і справедливості. Право - інструмент суспільного компромісу, міра свободи. 

Ознаки права. 

Генезис принципів права. Поняття й найголовніші ознаки принципів права. Класифікація і 

види принципів права. 
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Тема 7. Проблеми загальної теорії джерел права. 

Поняття і види форм (джерел) права. Джерела романо-германського права: поняття, види, 

класифікація. Основні джерела англосаксонського права: поняття, види, прецедент. Місце і роль 

закону в системі джерел романо-германського права. Закони в системі англосаксонського права. 

Судова практика як джерело українського права. 

  

Тема 8. Правові відносини у сучасному право розумінні. 

Поняття правових відносин та їх основні види. Передумови виникнення правовідносин. 

Склад правовідносин. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок-утримання правовідносини. 

Суб'єкти права: поняття і класифікація. Правосуб'єктність. Обмеження дієздатності. 

Особистість як суб'єкт права. Державні органи як суб'єкти правовідносин в Україні. 

Юридичні особи. Об'єкти правовідносин. Види об'єктів правовідносин. 

Юридичні факти. Види і класифікація юридичних фактів. Юридичні конструкції. Правові 

презумпції. Юридичні фікції. Аксіоми права. Правова символіка. 

  

Тема 9. Питання дієвості механізму формування права. 

Поняття правотворчості та її принципи. Правотворчість і формування права. Види 

правотворчої діяльності в Україні. Основні стадії правотворчого процесу. 

Міжнародні стандарти як невід'ємний елемент правотворчості і форма українського права. 

Технічна нормотворчість і її зв'язок з правотворчістю. Проблеми локальної нормотворчості. 

Поняття і значення юридичної техніки. Проблеми вдосконалення законодавчої техніки в 

сучасних умовах. 

  

Тема 10. Проблеми сучасної системи права і системи законодавства. 

Основні системні поняття в теорії і практиці позитивного права. Співвідношення системи 

права та системи законодавства. Структура системи права. Співвідношення 

внутрішньодержавного і міжнародного права. Роль міжнародного права і національних систем у 

вирішенні глобальних проблем сучасності. Концепція примату міжнародного права. Форми 

взаємодії внутрішньодержавного і міжнародного права. 

Особливості системи законодавства сучасної України. Теоретичні проблеми окремих 

галузей українського законодавства. 

Поняття, особливості та види систематизації законодавства. Інкорпорація нормативно-

правових актів. Поняття та види кодифікації в Україні. Консолідація та облік законодавства. 

Використання електронно- 
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обчислювальної техніки для систематизації нормативно-правових актів. 

  

Тема 11. Проблеми ефективності дієвості права. 

Поняття реалізації норм права. Форми реалізації. Застосування права. Принципи і стадії 

процесу застосування норм права. Основні вимоги до правозастосовчої діяльності органів 

держави, посадових осіб. Акти застосування норм права: поняття, класифікація, обґрунтованість і 

ефективність. Відмінність правозастосовних актів і нормативно-правових. Управлінські 

правозастосовні акти. Відмінність правозастосовних актів від актів здійснення персональних прав 

та обов'язків. 

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і по колу осіб. 

Поняття тлумачення права. Необхідність і значення тлумачення права. Види і способи 

тлумачення права. Тлумачення права по обсягу. Тлумачення права по суб'єкту. Акти тлумачення 

норм права: поняття і роль у механізмі правового регулювання. Прогалини в праві. Способи їх 

заповнення в практиці застосування юридичних норм. Застосування права за аналогією. 

Правозастосовні помилки: причини і шляхи усунення. 

  

Тема 12. Проблеми правової свідомості та правової культури на сучасному етапі. 

Поняття правосвідомості як сукупність правових знань і поглядів, почуттів і установок, що 

виражають суб'єктивне відношення індивідів і соціальних груп до чинного та бажаного права. 

Функції правосвідомості. Роль правосвідомості в правотворчій діяльності та реалізації права. 

Взаємозв'язок права і правосвідомості. 

Структура правосвідомості в українському суспільстві. Проблеми деформації 

правосвідомості. Правовий нігілізм. Правовий фетишизм. Проблеми розуміння сутності та 

структури правової культури. Показники рівня правової культури суспільства і особистості. 

Правове виховання: система та її елементи. Проблеми ефективності правового виховання. 

Формування поваги до діючого українського права як фактор становлення правової держави. 

Місце юриста та правової освіти у становленні українського громадянського суспільства. 

  

Тема 13. Законність, правомірна поведінка, правопорушення і юридична 

відповідальність в системі сучасних проблем правового регулювання. 

Поняття і сутність законності. Принципи законності. Гарантії законності. Правопорядок і 

його співвідношення із законністю. Законність і правопорядок як об'єктивна вимога соціально-

економічного і духовного розвитку суспільства. 

Співвідношення законності і демократії, законності і доцільності. Законність і державна 

дисципліна. Роль конституційної юстиції у зміцненні законності. 
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Система забезпечення законності і правопорядку. Громадська безпека. 

Поняття правомірної і соціально-значущої поведінки. 

Поняття, види, соціальна природа та юридична характеристика правопорушень. Казус. 

Склад правопорушення. 

Методологічні проблеми юридичної відповідальності. Зміст (обсяг) поняття «юридична 

відповідальність». Цілі і принципи юридичної відповідальності. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

лекції практичні лабораторні Індивідуальна, 

самостійна 

робота 

1 2 3 4 5  

МОДУЛЬ 1. 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Відбиття 

процесу походження 

держави і права у 

різних теоріях та 

вченнях. 

18 4 2 - 12 

Тема 2. Проблеми 

визначення поняття 

держави і 

встановлення її 

основних ознак. 

18 4 2 - 12 

Тема 3. Проблеми 

ефективності 

функціонування 

державного апарату. 

18 4 2 - 12 

Тема 4. Теоретичні та 

методологічні 

питання вивчення 

форм держави. 

18 4 2 - 12 

Тема 5. Правова 

держава і 

громадянське 

суспільство. 

18 4 2  12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
90 20 10 - 60 

МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 2. 
Тема 6. Теоретичні 

проблеми 

праворозуміння і 

формування змісту 

права. Принципи 

права. 

15 4 2 - 9 

Тема 7. Проблеми 

загальної теорії 

джерел права. 

15 2 2 - 18 

Тема 8. Правові 

відносини. 
15 4 2 - 9 

Тема 9. Проблеми      
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системи права і 

системи 

законодавства 

Тема 10. Проблеми 

правової свідомості 

та правової культури 

15 4 2 - 9 

Тема 11. Законність, 

правомірна 

поведінка, 

правопорушення і 

юридична 

відповідальність 

15 4 2  15 

Разом за змістовим 

модулем 2 
90 18 12 - 60 

Усього годин  180 38 22 - 120 

 

 

 

5. Теми практичних занять (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Відбиття процесу походження держави і права у різних теоріях та 

вченнях. 
2 

2 Проблеми визначення поняття держави і встановлення її основних 

ознак. 
2 

3 Проблеми ефективності функціонування державного апарату.. 2 

4 Теоретичні та методологічні питання вивчення форм держави. 2 

5 Правова держава і громадянське суспільство 2 

6 Теоретичні проблеми праворозуміння і формування змісту права. 

Принципи права. 
2 

7 Проблеми загальної теорії джерел права.  2 

8 Правові відносини. 2 

9 Проблеми системи права і системи законодавства. 2 

10 Проблеми правової свідомості та правової культури 2 

11 Законність, правомірна поведінка, правопорушення і юридична 

відповідальність. 
2 

 

 

6. Самостійна робота (денна форма) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Відбиття процесу походження держави і права у різних теоріях та 

вченнях. 
10 

2 Проблеми визначення поняття держави і встановлення її основних 

ознак. 
15 
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3 Проблеми ефективності функціонування державного апарату. 10 

4 Теоретичні та методологічні питання вивчення форм держави. 15 

5 Правова держава і громадянське суспільство. 10 

6 Теоретичні проблеми праворозуміння і формування змісту права. 

Принципи права. 
10 

7 Проблеми загальної теорії джерел права.  10 

8 Правові відносини. 10 

9 Проблеми сучасної системи права і системи законодавства 10 

10 Проблеми правової свідомості та правової культури. 10 

11 Законність, правомірна поведінка, правопорушення і юридична 

відповідальність. 
10 

 

 
7. Самостійна робота 

 

На самостійну роботу виносяться важливі і водночас нескладні для вивчення 

питання з основних тем і оформляються у вигляді реферата  на одну із 

запропонованих тем:  

1. Політико юридична природа теорії держави і права.  

2. Державний орган: поняття, функції, порядок утворення і припинення.  

3. Право як суспільний феномен: поняття, форми виразу.  

4. Юридична теорія і практика: проблеми співвідношення.  

5. Законодавча влада в системі поділу влад.  

6. Право в системі соціальних норм: поняття, співвідношення.  

7. Предмет теорії держави і права: проблеми розуміння.  

8. Загальнотеоретична характеристика органів виконавчої влади.  

9. Держава та влада: проблеми взаємодії.  

10. Теорія держави та права в системі наук.  

11. Судова влада в системі поділу влад, особливості її статусу.  

12. Категорії форма та джерело права: проблеми співвідношення.  

13. Функції теорії держави і права: поняття, ознаки, види.  

14. Органи держави та місцевого самоврядування: проблеми співвідношення. 

15. Особливості зовнішнього виразу права України.  

16. Сутність держави. Сучасні підходи до визначення поняття.  

17. Форми держави: поняття та її елементи.  

18. Система нормативно-правових актів.  

19. Громадянське суспільство, право і держава.  

20. Закон в системі нормативно-правових актів.  

21. Форми держави: поняття, основні характеристики, динаміка, зв’язок з 

режимом. 

22. Проблеми співвідношення категорій людина, особа, громадянин.  

23. Проблеми співвідношення держави і права.  
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24. Характеристика системи підзаконних нормативно-правових актів та 

перспективи її вдосконалення.  

25. Держава та громадянське суспільство: проблеми взаємовпливу.  

26. Характеристика сучасного вітчизняного праворозуміння.  

27. Тлумачення права: поняття, необхідність і значення.  

28. Держава та громадянське суспільство: проблеми взаємодії.  

29. Природна школа права.  

30. Тлумачення норм права: поняття, способи та проблеми.  

31. Держава в політичній системі суспільства.  

32. Історична школа права.  

33. Загальні особливості держави і права перехідного періоду та специфіка їх 

прояву в Україні.  

34. Правовий статус особи та громадянина: спільні риси.  

35. Нормативістська школа права.  

36. Суб’єкти тлумачення норм права та їх компетенція.  

37. Правовий статус особи та громадянина: спільне та відмінності.  

38. Психологічна теорія права.  

39. Характеристика актів тлумачення.  

40. Теорія поділу влад: поняття, проблеми.  

41. Соціологічна теорія права.  

42. Правова норма як юридична категорія. Ознаки.  

43. Демократія: поняття, форми, їх особливості.  

44. Юридичний позитивізм.  

45. Проблеми класифікації правових норм.  

46. Основні завдання та функції держави перехідного типу.  

47. Сутність права: критерії визначення.  

48. Правосвідомість та правова культура: поняття, структура та проблеми 

формування.  

49. Функції та завдання держави: відмінності.  

50. Функції права: природа та значення.  

51. Правові засоби: поняття та основні елементи.  

52. Проблеми класифікації функцій держави.  

53. Характеристика регулятивної функції права.  

54. Правовідносини: поняття, риси, зміст.  

55. Методи реалізації функцій держави.  

56. Принципи права.  

57. Види правовідносин.  

58. Правова норма: поняття, логічна структура, види.  

59. Характеристика загально правових принципів.  

60. Правовідносини: поняття, зміст, суб’єкти та об’єкти.  

61. Організаційні форми реалізації функцій держави.  

62. Поняття та види соціального регулювання.  

63. Юридичні факти: поняття, види, їх юридична природа. Презумпції та 

фікції.  

64. Механізм держави: підходи до визначення.  
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65. Право в системі засобів соціального регулювання.  

66. Проблеми співвідношення норми права та правовідносин.  

67. Джерела права та їх характеристика. Правові сім’ї сучасності.  

68. Об’єктивне та суб’єктивне право: поняття, характеристика, 

співвідношення.  

69. Поняття та форми реалізації права. 
 

8. Методи навчання 

                                                                                                    

Серед системи організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на 

реалізацію змісту освіти на повному освітньому і кваліфікаційному рівні відповідно 

до державних стандартів освіти є вдосконалення форм і методів викладання 

навчальної дисципліни, підготовка навчально-методичної літератури щодо 

поглибленого вивчення проблем кримінального процес. 

Основними формами проведення занять з навчальної дисципліни  є 

лекційні, семінарські, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота 

курсантів. Після закінчення вивчення навчальної дисципліни студенти складають 

залік. 

Змістом зазначених видів занять є: 

 – лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення 

теоретичного матеріалу; 

– семінарське заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є 

поглиблене відпрацювання та закріплення основних положень проблем, розкритих у 

прочитаних лекціях. Дидактичною основою семінарського заняття є самостійна 

робота студента на етапі підготовки до нього та презентація його знань у процесі 

проведення заняття; 

– практичне заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є 

формування у студента вмінь та навичок практичного застосування отриманих 

знань; 

– консультація – вид навчального заняття, на якому студент отримує від 

науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення 

окремих теоретичних положень чи їх практичного використання; 

– індивідуальне завдання – форма організації навчального процесу, яка має 

на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у 

процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Самостійна робота студентів є основним засобом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Вона включає: опрацювання 

навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну 

роботу. 

Для лекційних, семінарських і практичних занять студент повинен мати 

робочий зошит і робити в ньому необхідні записи: основних положень лекції; 

конспектування рекомендованих нормативних актів та літератури; письмове 

вирішення задач з обґрунтуванням відповідно до норм чинного законодавства, 

положень теорії та існуючої практики. 
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Під час індивідуальної та самостійної роботи студенти готуються до 

проведення семінарських та практичних занять з відповідно теми передбаченої цією 

робочою навчальною програмою.  

Студенти можуть отримати консультацію у викладача, який проводить заняття 

у відповідній навчальній групі або чергового викладача кафедри. 

У продовж лекційного, семінарського та практичного заняття по кожному з 

питань, які розглядаються студент зобов’язаний роботи замітки (стислий конспект 

відповіді, цитату, проблемні питання, точки зору вчених-процесуалістів, статистичні 

дані тощо). 

За структурою відповідь на питання семінару повинна складатись із вступу, 

основної частини, висновку. За змістом охоплювати норми чинного законодавства, 

положення теорії кримінального процесу, проблеми практики тощо. 

Зразки процесуальних документів краще за все готувати на аркушах паперу 

звичайного формату чи використовувати бланки процесуальних документів. Для їх 

зберігання необхідно мати відповідні папки. 

Перелік нормативних актів та літератури подається до кожної теми окремо. 

При підготовці до занять потрібно творчо використовувати літературні джерела. 

 

 
9. Методи контролю 

 

Контроль успішності. 

Контрольні заходи включають поточний, рубіжний (модульний), підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів під час семінарських, практичних занять та якості виконання 

індивідуальної і самостійної роботи. Поточний контроль під час проведення 

семінарських та практичних занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, 

умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля 

навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів 

забезпечується чіткими критеріями. 

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та 

практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу 

обліку відвідування занять студентів та їх успішності. 

Рубіжний (модульний) контроль визначає якість виконаної студентом 

навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за 

сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, 

самостійну та модульну контрольну роботу. Модульна контрольна робота є 

обов'язковою складовою системи рубіжного (модульного) контролю навчальних 

досягнень студентів з кожної навчальної дисципліни кафедри. Її виконання 

студентами спрямоване на всебічну і комплексну перевірку обсягу, рівня та якості 

засвоєння ними знань, навичок і вмінь з усього навчального матеріалу, що складає 

завершений модуль. Зміст, структура, критерії оцінювання, порядок, тривалість та 
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форма проведення модульної контрольної роботи визначаються кафедрою з кожної 

навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння 

студентами дисципліни у цілому. Він включає семестровий контроль, який 

проводиться у формі заліку. 

Критерії успішності. 

Для визначення академічних успіхів осіб, які навчаються, за допомогою 

контрольних заходів, передбачених навчальним планом, пропонується 

використовувати єдину бальну систему розрахунків рейтингових балів відповідно 

до національної шкали та шкали ECTS.  

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2  

38 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Індивідуальна самостійна робота  

22 12 10 
Модульна контрольна  

робота № 1 
Модульна контрольна  

робота № 2 
 

40 
20 20 

Всього: 100 

                                                                        
11.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 



17 

 

  

12. Методичне забезпечення 

1. Актуальні проблеми теорії держави і праваа: Навчальна програма дисципліни. 

Для студентів напряму підготовки «Правознавство» / Підготував А.М.Кич – 

Ужгород: Інформаційно-видавничий відділ УУБА–КаУ, 2014. –  20 с. 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

 

4. Алексеев С.С. Теория права. – М. ,1995. – 668 с. 

5. Ведєрніков Юрій Анатолійович, Папірна Алла Віталіївна. Теорія держави і 

права: навч. посібник. — К. : Знання, 2008. — 333с. 

6. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.- 

М.: Новый Юрист, 1998. – 624 с. 

7. Глущенко В.В. Теория государства и права: системно-управленческий подход. 

Г. Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. – 416 с. 

8. Гусарев С.Д, Олійник Ю.А., Слюсаренко О.Л.Основи загальної теорії держави 

і права. - К.,1998. – 540 с. 

9. Гусарев С.Д.,Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л.,Загальна теорія держави і права. 

(Терміни, визначення, елементи змісту) Навчальний посібник . К – 1998. – 237 

с. 

10. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів]/ За ред. М.В. Цвіка, В.Д. 

Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с. 

11. Загальна теорія держави та права / За ред. В.В. Копейчикова. – К., 1997.  – 356 

с. 

12. Зайчук О. В., Заєць А. П., Журавський В. С., Копиленко О. Л., Оніщенко Н. 

М.. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О.В. Зайчук (ред.), 

Н.М. Оніщенко (ред.). — 2-ге вид., переробл. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 

2008. — 688c. 

13. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.Л. Загальна теорія держави та права: 

підручник. – Львів: “Новий світ”, 2003. – 584 с. 

14. Колодій А.М., Копейчиков В.В., Лисенков С.А., Пастухов В.П., Сумін В.О., 

Тихомиров О.Д. "Теорія держави і права".- К.: Юрінформ, 1995р.- 425 с. 

15. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій: навч. пос. для юрид. фак. вузів.- К.: Вен 

турі, 1996.- 208 с. 

16. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М., 1998. -  464 с. 

17. Лившиц Р.З. Теория права. Учебник. - М., 1994. с. 530 

18. Общая теория права и государства: Учебник/ Под ред.В.В. Лазарева.- 3 – е 

изд; перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2001. – 520 с. 

19. Скакун О.Ф. Теория государства и права. -  Х., 2000. – 642 с. 

20. Сурилов А.В. Теорія государства и права: Учеб. пос.- К.: Одеса: Выш. шк.- 

1989.- 439 с. 
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21. Теория государства и права /Под. ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 

М.,1999. с. 480 

22. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 

Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Издательская группу 

НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 570 с. 

23. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших 

учебных заведений /Под ред. проф. В.Г.Стрекозова. - М., 1993. – 574 с. 

 

Допоміжна 

1. Авер’янов В.  Організація виконавчої влади: необхідність усунення 

внутрішніх суперечностей// Право України. – 2009. - № 5. – С. 30-35. 

2. Алексеев С.С. –Государство и право, М – 1996. – 319 с. 

3. Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и 

практики.- Саратов.-1989.- 400 с.- С.249 

4. Вехорев Ю.А. Типология государства. Цивилизованные типы государства// 

http://www.unn.ru/rus/books/vestnik3/stat3.htm. 

5. Вступ до теорії правових систем / За заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М.Оніщенко. – 

К.: Юридична думка, 2006. – 432 с. 

6. Гегель Г.В. Философия права//История политических и правовых учений. 

Хрестоматия. Составитель и общая редакция Г.Г.Демиденко.- Харьков.-1999.-

1078с.- С.450. 

7. Иммануил Кант. Метафизика нравов.//История политических и правовых 

учений. Хрестоматия. Составитель и общая редакция Г.Г.Демиденко.- 

Харьков.-1999.-1078с.- С.412-413. 

8. Козюбра М.І.  Принципи верховенства права і правової держави/ М.І. Козюбра 

// Наукові записки: Юридичні науки. – Т.64. – 2007. – С. 3-9 

9. Копейчиков В.В. Сучасна Українська національна ідея: особистість, 

суспільство, право, держава//Вдосконалення законодавства України у 

сучасних умовах. Київ.- 1996.    с.- С.39. 

10. Майданние О. Парламентський контроль за функціонуванням  виконавчої 

влади в Україні: Питання теорії// Право України. – 2010. - № 5. – С. 102-108. 

11. Марк Тулий Цицерон. Диалоги.//История политических и правовых учений. 

Хрестоматия. Составитель и общая редакция Г.Г.Демиденко.- Харьков.-1999.-

1078с.- С.51. 

12. Мицкевич А.В. Правотворчество в СССР.-Москва.-1974.- 312с.-С. 39. 

13. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. – М., 1986.,  216 с. 

14. Пеньков Е.М. Социальные нормы. – М., 1990.  – 244 с. 

15. Петражицкий Л. Теория права и государства в связи с теорией нравственности 

(1907)//История политических и правовых учений. Хрестоматия. Составитель 

и общая редакция Г.Г.Демиденко.- Харьков.-1999.-1078с.- С.779-780. 

16. Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання 

суспільних відносин//Право України. – 2010. – №3.- С. 24-35. 

17. Платон. Государство//История политических и правовых учений. 

Хрестоматия. Составитель и общая редакция Г.Г.Демиденко.- Харьков.-1999.-

1078с.- С.29. 
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18. Світова класична думка про державу і право. Навч. Посібник/ Є.Ф. Безродний 

(керівник), Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с. 

19. Сумський Д.О. Основи держави і права. – Київ. – 1999.- 289 с. 

20. Тертишник В. Забезпечення верховенства права та концептуальні проблеми 

гармонізації законотворчого процесу. – Право України. – 2010. –  №12.- С. 74-

79. 

21. Тимошенко Правова держава. Теоретично-історичне дослідження Київ, 

Наукова думка, Інститут держави і права.-1994. – С. 66 

22. Тимченко С.М., Бостан С.К., Легуша С.М  Актуальні проблеми теорії держави 

та права. Частина І. Актуальні проблеми теорії держави. – К., 2007. – 288 с. 

23. Томас Гоббс. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного 

и гражданського//История политических и правовых учений. Хрестоматия. 

Составитель и общая редакция Г.Г.Демиденко.- Харьков.-1999.-1078с.- С.192. 

24. Фігель М. В. Науковість у правотворчості як умова творення якісного 

правового закону//Наукові записки: Юридичні науки. – Т. 64. – 2007. – С. 98-

101. 

25. Шаповал В. Верховенство закону як принцип конституції України.// Право 

України. – 1999. - №1.- С.5-7. 

26. Ядранський Д.М. Соціальна норма, її сутність, різновиди норм/ Дмитро 

Миколайович Ядранський// Грані. - № 6 (68). – С. 123-126. 

 
 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. http://rada.gov.ua/ (офіційний сайт Верховної Ради України). 

2. http:www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України). 

3. http:www.scourt.gov.ua (офіційний сайт Верховного Суду України). 

4. http:www.vru.gov.ua (офіційний сайт Вищої Ради юстиції України). 

5. http:minjust.gov.ua (офіційний сайт Міністерства юстиції України). 

6. http:www.sbu.gov.ua (офіційний сайт Служби Безпеки України). 

http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://minjust.gov.ua/
http://www.sbu.gov.ua/

