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1.АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СТРУКТУРНО-

ЛОГІЧНОЮ СХЕМОЮ (МІЖДИСЦИПЛІНАРНИМИ ЗВ„ЯЗКАМИ) 
 

 

Структурно-логічна схема з навчальної дисципліни «Теорія держави та 

права» допомагає курсантам більш глибоко зрозуміти взаємозв‘язок вказаної 

дисципліни з іншими правовими дисциплінами, зрозуміти ступінь їх впливу 

одна на одну, характер міждисциплінарних зв‘язків в контексті розвитку 

світової та вітчизняної юридичної науки. 

Так, навчальна дисципліна «Теорія держави та права» тісно 

взаємопов‘язана з такими дисциплінами як «Актуальні проблеми теорії 

держави і права», ―Юридична деонтологія‖, «Конституційне право України», 

«Державне право зарубіжних країн», «Філософія права», «Історія вчень про 

державу і право», тощо. У різноманітній понятійно-категоріальній та 

методологічній парадигмі усі вказані дисципліни вивчають такі основні 

поняття як держава, право, форма держави, механізм держави та державні 

органи, форми права, правове регулювання суспільних відносин, правовий 

статус особи, правова система тощо. 

Знання взаємозв‘язку та взаємовпливу навчальної дисципліни «Теорія 

держави та права» та інших дисциплін істотно розширяє та збагачує 

юридичний світогляд курсантів, сприяє формуванню цілісного, логічного 

наукового юридичного мислення, розвиває професійно-правову культуру 

майбутніх правників-професіоналів. 
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2.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА» 

 

 Теорія держави та права є самостійною фундаментальною навчальною та 

науковою дисципліною, яка вивчається у всіх юридичних вузах та 

юридичних факультетах. 

 Приєднання Української держави у травні 2005 р. до Болонського 

процесу орієнтує її на нові суспільні пріоритети в галузі освіти як 

стратегічного напрямку національної безпеки та покладає на вітчизняну 

систему підготовки фахівців важливі завдання по докорінній модернізації 

навчального процесу, забезпечення вищого рівня досягнення прагматичних 

цілей навчання. У зв‘язку з цим змінюється співвідношення між самостійною 

роботою та роботою з викладачем на користь першої. Водночас такі 

тенденції не заперечують, а навпаки, підсилюють значення фундаменталізації 

знань. Саме таке поєднання ґрунтовної теоретичної підготовки і вироблення 

сталих практичних навичок самостійної дослідницької діяльності, уміння 

інтерпретувати нові знання та уміло використовувати їх для розв‘язання 

проблем практично-прикладного характеру складає сутність сучасної 

креативної моделі освіти. Сучасне суспільство побудоване на знаннях і бути 

активним учасником цього суспільства, вміти користуватися його благами 

може лише той, хто має відповідну фахову освіту і здатен її постійно 

оновлювати. 

 Навчальна дисципліна «Теорія держави та права», присвячена 

узагальненій характеристиці  державно – правової організації суспільства, 

вивчення її державно-правових інститутів та явищ. 

Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, 

самостійна та індивідуальна робота. 

 Дана дисципліна тісно взаємопов‘язана з такими навчальними 

дисциплінами:  актуальні проблеми теорії держави і права, юридична 
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деонтологія, конституційне  право України, історія держави та права тощо. 

 При вивченні змісту навчальної дисципліни курсанти повинні в 

обов‘язковому порядку знайомитись із змістом програми навчальної 

дисципліни та робочої програми з навчальної дисципліни. При вивченні 

згаданих документів курсант повинен звернути увагу на розподіл часу по 

темам та  форми занять з них. Особливу увагу рекомендується звернути 

курсанту на тематику та обсяг виконання завдань, рекомендованих для 

самостійної роботи.  

Також курсантам необхідно звернути увагу на особливості 

індивідуальної роботи та чітко запам‘ятати, що вона включає в себе 

консультації для курсантів з методики складання таблиць, схем, логічних 

ланцюжків; характеристику методики написання курсових, контрольних, 

самостійних робіт, рефератів, доповідей та наукових робіт; підготовку з 

питань до модульного контролю, заліку та іспиту; роботу зі курсантами, які 

потребують навчальної допомоги з окремих тем тощо. 

Навчальна дисципліна теорія держави та права має три мети: 

загальноосвітню, правознавчу і практичну. Загальноосвітнє значення даного 

курсу пов‗язано з необхідністю підвищення загальної культури курсантів. 

 Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних 

знань про державно-правову організацію суспільства, про різні принципи 

роботи органів держави, про різні форми правління, територіально – 

політичний устрій держави, правовідносини. Практична мета курсу пов‗язана 

з вивченням державно-правових інститутів в теорії та приєднанням 

отриманих знань з практикою. 

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки 

майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію в світі 

сучасних держав, правових теорій, концепцій, доктрин. 

Дана дисципліна розкриває такі проблеми держави та права: 

 Поняття, сутність та походження держави. 
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 Функції та механізм держави. 

 Форма держави. 

 Поняття, сутність та зміст права. 

 Об`єктивне та суб`єктивне право. 

 Правовідносини тощо. 

 

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ 

ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА» 

  

 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни ―Теорія 

держави та права‖ складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за 

напрямом підготовки «Правознавство» (6.060100) 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні та 

специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування 

держави та права  в суспільстві. Вивчення цієї дисципліни є важливим уу    

ннааууккооввооммуу,,    ссввііттоогглляяддннооммуу,,  ппооллііттииччннооммуу,,  ввииххооввннооммуу,,  ппррооггннооссттииччннооммуу  ттаа  

ппррааккттииччннооммуу  ссееннссіі..  ЇЇїї  ззннааччеенннняя  ппоолляяггааєє  уу  ттіімм,,  щщоо  ввооннаа  ддааєє  ззааггааллььннее  

ууяяввллеенннняя  ппрроо  ддеерржжааввнноо--ппррааввооввуу  ооррггааннііззааццііюю  ссууссппііллььннооггоо  жжииттттяя,,  ооззббррооююєє  

ююррииддииччннооюю  ттееррммііннооллооггіієєюю,,  ддааєє  ммоожжллииввііссттьь  зз`̀яяссууввааттии  ссууттннііссттьь  ддеерржжааввии  

ттаа  ппрраавваа,,  ввііддппооввіідднноо  їїхх  ііннссттииттууттіівв,,  ссппрриияяєє  ффооррммууввааннннюю  ннааллеежжннооггоо  ррііввнняя  

ппррааввооввооїї  ссввііддооммооссттіі  ттаа  ппррааввооввооїї  ккууллььттууррии  ммааййббууттннььооггоо  ююррииссттаа..  

 

Міждисциплінарні зв‟язки: актуальні проблеми теорії держави 

та права, історія  ддеерржжааввии  іі  ппрраавваа;;  ааккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ттееооррііїї  ддеерржжааввии  ттаа  

ппрраавваа;;  ііссттооррііяя  ддеерржжааввии  іі  ппрраавваа  ззааррууббііжжнниихх  ккррааїїнн;;  ііссттооррііяя  ввччеенньь  ппрроо  

ддеерржжааввуу  ттаа  ппррааввоо,,  ююррииддииччннаа  ддееооннттооллооггііяя,,  ссууччаасснніі  ннааццііооннааллььнніі  ппррааввооввіі  
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ссииссттееммии,,  ммееттооддооллооггііяя  ппррааввооззннааввссттвваа,,  ккооннссттииттууццііййннее  ппррааввоо;;  ппооллііттооллооггііяя,,  

ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо,,  ццииввііллььннее  ппррааввоо..  

  

Програма навчальної дисципліни складається з таких 

змістових модулів: 

                        1. Вступ до загальнотеоретичної юриспруденції. Теоретико-

методологічні засади          держави. 

1.  Право як соціальне явище. 

2.1.     Правова реальність як прояв правового життя. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія держави 

та права» є набуття курсантом (слухачем) вмінь і навичок стосовно 

питань (проблем), що пов‘язані із закономірностями виникнення, 

розвиту, функціонування державно-правових явищ в суспільстві, 

озброїти майбутніх фахівців–юристів науково обґрунтованими формами 

і методами роботи в нормотворчій діяльності, при здійсненні 

систематизації чинного законодавства, у процесі правореалізаційної 

діяльності, в узагальненні юридичної практики, у проведенні 

профілактичної, оперативно-розшукової, виховної роботи та інших 

практичних діях. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни ―Теорія 

держави та права‖ є озброєння майбутніх юристів загальними знаннями 

про державу та право, їх інститути, оволодіння юридичною 

термінологією, формування високого рівня професійної правосвідомості 

та правової культури. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати : 

- основи методології в пізнанні державно-правових явищ; 
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- основні закономірності процесу виникнення держави та права; 

- сутність і головні ознаки держави; 

- основні підходи до типології держав; 

- сутність функцій та форми держави; 

- поняття та сутність правової держави та політичної системи 

суспільства; 

- сутність права, його ознаки та функції, сучасні підходи до 

праворозуміння; 

- сутність і різноманіття форм (джерел) права, види нормативно-

правових актів; 

- поняття, структуру та види норм права; 

- сутність і співвідношення системи права та системи законодавства, 

види правових систем;  

- поняття, ознаки та склад правового відношення; 

- сутність правотворчості; 

- специфіку реалізації та тлумачення права; 

- механізм правового регулювання суспільних відносин; 

- поняття та типологію правової поведінки; 

- склад і види правопорушень, принципи юридичної відповідальності, а 

також місце й роль правоохоронних органів у боротьбі з 

правопорушеннями та у їх профілактиці; 

- поняття й основні принципи законності, співвідношення законності й 

правопорядку; 

- сутність, види правової культури та правової свідомості. 

-  поняття та сутність законності та правопорядку, а так само наслідки, 

що тягнуть за собою порушення режиму законності. 

вміти : 

- вільно володіти основними категоріями теорії держави та права, 

правильно застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій; 
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- характеризувати державу, як політико-правове явище; 

- типологізувати держави за конституційно-правовою базою, історичним 

типом; 

- орієнтуватися в джерелах права, вміти вільно їх тлумачити; 

- відрізняти правові відносини від інших видів суспільних відносин; 

- аналізувати норми права, застосовуючи методи пізнання державно-

правових явищ; 

- вірно застосовувати норми права в різних життєвих ситуаціях; 

- здійснювати на практиці вимоги законності та правопорядку; 

- критично дивитися на явища правової системи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин /5 

кредитів ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Вступ до загальнотеоретичної 

юриспруденції. Теоретико-методологічні засади держави. 

Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права. 

Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними 

знаннями. Методологічне значення теорії держави та права. 

Загальнонаукові, спеціальнонаукові і приватнонаукові методи 

дослідження державно-правових явищ. Виникнення і розвиток 

загальнотеоретичної науки про державу та право (енциклопедія права, 

філософія права, загальна теорія держави та права). Загальнотеоретична 

юридична наука в Україні. Значення вивчення теорії держави та права 

для підготовки співробітників органів внутрішніх справ. Система 

учбового курсу теорії держави та права. 
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Тема 2. Поняття, походження і сутність держави. Розуміння 

держави в історії державно-правової думки.Поняття держави, її 

соціальна цінність. Походження держави. Загальне і особливе в 

походженні держави. Ознаки, що відрізняють державу від 

самоуправління в первіснообщинному суспільстві. Розвиток держави, її 

історичні типи. Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій 

суспільства. Правова держава та її основні ознаки. Правова держава і 

громадянське суспільство. 

Тема 3. Держава і політична система суспільства. Політична 

система суспільства, її основні функції та елементи. Політична 

діяльність як основний системоутворюючий фактор в політичній системі 

суспільства. Політична система України. Місце і роль держави в 

політичній системі. Політична і державна влада. Форми взаємодії 

держави з іншими суб‘єктами політичної системи. Суверенітет держави і 

його зв‘язок з суверенітетом народу і національним суверенітетом. 

Особливості положення держави в політичній системі України. 

Тема 4. Форми держави. Поняття форми держави. 

Співвідношення форми держави з її сутністю. Форма правління. 

Монархічна та республіканська форма правління. Їх види і основні риси. 

Поняття і види форм державного устрою. Унітарна держава, федерація, 

конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. Роль 

економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі 

форми державного устрою. Поняття державно-правового режиму. Його 

співвідношення з формою правління, формою державного устрою. Види 

державно-правових режимів. Особливості елементів форм Української 

держави. 

Тема 5. Механізм та функції держави. Поняття функцій 

держави. Взаємозв‘язок і взаємозалежність функцій держави, їх 

розвиток на різних етапах розвитку держави. Класифікація функцій 

держави. Внутрішні функції держави. Економічні функції і особливості 
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їх здійснення в умовах ринкової економіки. Становлення і збагачення 

функцій соціального обслуговування. Екологічна функція. Розвиток 

функцій захисту правопорядку, охорони власності, прав і свобод 

громадян. Зовнішні функції держави, їх розвиток у сучасному світі. 

Основні і неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави. 

Форми і методи здійснення функцій держави. Поняття механізму 

держави. Механізм держави як система державних організацій. 

Державні організації: поняття, основні ознаки, види. Поняття 

державного апарату, його співвідношення з механізмом держави. 

Принцип розподілу влад і структура державного апарату. Законодавча, 

виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, основи організації і 

взаємодії. Вимоги до державного апарату в умовах демократичної 

правової держави. Органи внутрішніх справ у механізмі держави та їх 

роль у здійсненні державних функцій. Основні напрямки удосконалення 

організації і діяльності механізму Української держави та органів 

внутрішніх справ. 

 Змістовий модуль 2. Право як соціальне явище 

Тема 6. Поняття, походження та розвиток права. Розуміння 

права в історії державно-правової думки. Поняття права, його соціальна 

цінність. Право як нормативний регулятор суспільних відносин. 

Історичні типи права. Функції права. Спеціально-юридичні функції 

права. Право і управління. Правові форми діяльності держави. Право і 

державний примус. 

Тема 7. Об'єктивне право: поняття, ознаки, принципи, 

структура. Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність 

визначень права. Об'єктивне право. Сутність, зміст, структура і 

соціальна цінність об‘єктивного права. Право і закон. Принципи права: 

загальноправові, міжгалузеві, галузеві, принципи інститутів права, їх 

характеристика. Структура та форми права. 
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Тема 8. Правоутворення та форми права. Поняття 

правоутворення. Правотворчість як особлива форма соціального 

управління. Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості. Правотворчість і 

юридична техніка. Поняття і види форм (джерел) права, їх особливості. 

Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права. Види 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів 

внутрішніх справ. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по 

колу осіб. 

Тема 9. Норми права та інші соціальні норми. Поняття 

соціальних норм. Види соціальних норм і їх особливості. Поняття норми 

права. Норма права як елемент права. Норма права як 

загальнообов‘язковий стандарт поведінки. Норма права і стаття 

нормативно-правового акту. Види, структура  

і ефективність норм права. Співвідношення і взаємодія норм 

права з іншими соціальними нормами. 

Тема 10. Система права та система законодавства. Поняття 

системи права, її об'єктивна обумовленість і головні властивості. 

Системність як особлива властивість права. Норма права, правовий 

інститут, підгалузь права, галузь права, правовий комплекс як основні 

структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і 

принципи побудови і функціонування системи права. Предмет і метод 

правового регулювання як основи розподілу права на галузі і інститути 

права. Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з 

системою права. Система законодавства України. Систематизація 

нормативних актів. Кодифікація і інкорпорація. Систематизація 

нормативних актів Міністерства внутрішніх справ України. 

Тема 11. Форми реалізації права. Поняття, форми реалізації 

норм права. Методи забезпечення реалізації норм права. Виконання як 

форма реалізації норм права. Використання як форма реалізації норм 

права. Дотримання як форма реалізації норм права. Соціальний і 
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правовий зміст реалізації норм права. Реалізація норм права у сфері 

професійної діяльності органів внутрішніх справ. 

Тема 12. Застосування права як особлива форма їх реалізації. 

Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. 

Суб‘єкти і стадії застосування норм права. Вимоги правильного 

застосування норм права. Акти застосування норм права. Прогалини в 

законодавстві і шляхи їх усунення. Аналогія права і аналогія закону. 

Юридичні колізії та шляхи їх вирішення. Особливості застосування 

норм права органами внутрішніх справ. Вимоги правильного 

застосування норм права органами внутрішніх справ. Акти застосування 

норм права, що видаються органами внутрішніх справ. 

Тема 13. Тлумачення норм права і його значення в діяльності 

ОВС. Поняття, необхідність і цілі тлумачення нормативно-правових 

актів. Види і способи тлумачення норм права. Акти тлумачення норм 

прав, поняття і класифікація. Тлумачення правових норм в 

правозастосовчій діяльності. Тлумачення норм права, що здійснюється 

працівниками органів внутрішніх справ. 

Тема 14. Правові відносини. Поняття і основні риси правових 

відносин. Види правовідносин і критерії їх класифікації. Склад і зміст 

правовідносин. Поняття і види суб'єктів правовідносин. 

Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. 

Органи внутрішніх справ як суб'єкт правовідносин. Поняття та види 

суб'єктів правовідносин. Поняття та види об'єктів правовідносин. 

Юридичні факти: поняття і класифікація. Особливості правовідносин за 

участю органів внутрішніх справ. 

Змістовий модуль 2.1. Правова реальність як прояв 

правового життя. 

Тема 15. Правова поведінка. Соціальна поведінка і її види. 

Нормативна поведінка. Право і поведінка. Правова поведінка: поняття, 

ознаки, структура. Види і співвідношення з іншими видами соціальної 
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поведінки. Поняття і ознаки правомірної поведінки. Правові наслідки 

правомірної поведінки. Стимулювання і заохочення правомірної 

поведінки, засоби її охорони і захисту. Правопорушення: поняття і 

ознаки. Види правопорушень. Професійна правова поведінка 

співробітників органів внутрішніх справ. 

Тема 16. Правова свідомість та правова культура. Право. 

Правосвідомість і духовне життя суспільства. Структура 

правосвідомості. Джерела формування правосвідомості. Правова 

ідеологія і правова психологія, їх співвідношення. Види правової 

свідомості. Правова культура. Структура та види правової культури. 

Професійна правосвідомість та правова культура співробітників органів 

внутрішніх справ. 

Тема 17. Юридична відповідальність. Юридична 

відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної відповідальності. 

Перспективна юридична відповідальність. Ретроспективна юридична 

відповідальність. Підстави притягнення та звільнення від юридичної 

відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Принципи 

юридичної відповідальності і їх характеристика. Поняття дисципліни і її 

види. Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і 

співвідношення. 

Тема 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок. 

Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, 

фінансова, виробнича і т.п. дисципліна). Поняття законності і її зміст. 

Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Гарантії 

законності. Законність як конституційний принцип організації і 

діяльності ОВС. Роль ОВС у охороні і зміцненні законності і 

правопорядку. 

Тема 19. Правове регулювання та його механізм. Поняття і 

форми правового впливу на суспільні відносини. Правове регулювання: 

поняття, предмет, метод, межі. Стадії процесу правового регулювання. 
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Типи правового регулювання. Механізм правового регулювання: 

поняття, основні елементи, їх зв'язок і взаємодія. Ефективність 

механізму правового регулювання. Особливості механізму правового 

регулювання у сфері діяльності органів внутрішніх справ. 

Тема 20. Правовий статус особи і роль ОВС в його 

забезпеченні. Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи 

правового статусу особи. Діяльність органів внутрішніх справ як 

елемент системи гарантій здійснення прав, свобод і обов'язків громадян. 

Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню 

здійснення прав, свобод і обов‘язків громадян. Підстави і межі 

втручання працівників органів внутрішніх справ в процес здійснення 

громадянами їх прав, свобод і обов‘язків. 

Тема 21. Правова система: поняття та характеристика 

елементів. Правова система. Співвідношення правової системи і 

системи права. Статичні елементи правової системи. Динамічні 

елементи правової системи. Юридична практика в правовій системі. 

Правова система України та перспективи її розвитку. 

Тема 22. Основні правові системи сучасності. Порівняльне 

правознавство як наука. Різноманітність сучасних правових систем: 

поняття та види. Романо-німецька правова сім‘я і її особливості. 

Структура і джерела англосаксонського права. Мусульманське право. 

Інші правові системи. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання  іспит   

1.  Засоби діагностики успішності навчання   ккооммппллееккттии  

ттеессттооввиихх  ззааввддаанньь  ддоо  ттеемм  ккууррссуу,,  ттеессттии  ддлляя  ммооддууллььнниихх  ррооббіітт,,  ііннддииввііддууааллььнніі  

ззааввддаанннняя,,  ттееммии  ррееффееррааттіівв,,  ееккззааммееннааццііййнніі  ббііллееттии..  
 

4. Критерії успішності навчання 

 

      За результатами підсумкового контролю курсант має проявити: 

на оцінку “відмінно” 

        -    розуміння і розкриття у повному обсязі досліджуваної теми; 

- вільне володіння спеціальною науковою термінологією у даній галузі 

знань та загальнотеоретичним понятійно-категоріальним апаратом; 

- вірне розуміння предмета наукового дослідження і методологічних 

підходів даної галузі знань та їх місця в системі методологічних 

засобів теоретичної юриспруденції; 

- чітке розуміння і вільне володіння теоретичними положеннями даної 

галузі знань і їх системними зв‘язками в комплексі 

загальнотеоретичних  юридичних наук ; 

- уміння пов‘язувати теоретичні постулати з нормативними 

положеннями чинного законодавства та виявляти їх можливі колізії; 

- уміння інтерпретувати теоретичні положення відповідно до проблем 

юридичної практики і виробляти конкретні пропозиції щодо її 

покращання; 

- здатність  виокремлювати наукові проблеми в межах проблематики 

навчального курсу та пропонувати шляхи їх розв‘язання; 

- володіння основами наукового прогнозування; 

на оцінку “добре” 

- недостатньо повне розкриття теми; 
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- несуттєві помилки у визначенні понять і категорій, які кардинально 

не змінюють сутність викладеного питання; 

- недостатньо чітке пояснення специфіки предмета і наукової 

методології даної галузі знань; 

- труднощі у проведенні зв‘язків теоретичних знань з юридичною 

практикою; 

- допущені помилки у нормативному ілюструванні теоретичних 

положень; 

- неповноту володіння теоретико-методологічним інструментарієм у 

розв‘язанні практичних завдань;  

на оцінку “задовільно” 

-  розуміння вивченого матеріалу на рівні основних  положень 

лекційного курсу; 

- наявність однієї-двох суттєвих помилок у визначенні понять і 

категорій; 

- нечітке, таке, що потребує постійних уточнень, викладення 

навчального матеріалу; 

- виникнення значних труднощів у інтерпретації науково-теоретичних 

положень щодо юридичної практики; 

- значні труднощі у констатації проблем юридичної науки і практики у 

даній сфері; 

на оцінку “незадовільно” 

- нерозкриття теми; 

- повне нерозуміння змісту наукових понять і категорій; 

- наявність значної кількості суттєвих помилок, які спотворюють 

наукову картину досліджуваної проблеми;  

- нездатність до проведення предметних смислових зв‘язків між 

правовою наукою і юридичною практикою. 

 

  55..  ФФооррммаа  ппііддссууммккооввооггоо  ккооннттррооллюю  ууссппіішшннооссттіі  ннааввччаанннняя::    ііссппиитт..  
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  66..  ЗЗаассооббии  ддііааггннооссттииккии  ууссппіішшннооссттіі  ннааввччаанннняя::  ооппииттуувваанннняя  ппіідд  ччаасс  ззаанняяттьь  

((ііннддииввііддууааллььннее,,  ффррооннттааллььннее,,  ввииббііррккооввее,,  ссууццііллььннее,,  ееккссппрреесс)),,  ттеессттооввіі  ззааввддаанннняя  

ддоо  ооккррееммиихх  ттеемм  ннааввччааллььннооггоо  ккууррссуу,,  ттеессттии  ддлляя  ммооддууллььнниихх  ррооббіітт,,  ііннддииввііддууааллььнніі  

ззааввддаанннняя,,  ааууддииттооррнніі  іі  ддооммаашшнніі  ккооннттррооллььнніі  ррооббооттии,,  ппііддггооттооввккаа  ррееффееррааттіівв  іі  

ннааууккооввиихх  ддооппооввііддеейй..  

  

  

44..  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НА ПОТОЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  ««ТТЕЕООРРІІЯЯ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ  ТТАА  

ППРРААВВАА»»  

Назви змістових модулів і тем 

                           Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с пз інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Предмет, метод та функції 

теорії держави та права. 
4 2 2 - - - 

Тема 2. Поняття, походження і 

сутність держави. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 3. Держава і політична система 

суспільства. 
4 - - - 2 2 

Тема 4. Форми держави. 8 2 2 - 2 2 

Тема 5. Механізм та функції 

держави. 
10 2 2 - 2 4 

Тема 6. Поняття, походження та 

розвиток права 
8 2 2 - 2 2 

Тема 7. Об`єктивне право: поняття, 

ознаки, принципи, структура. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 8. 

Правоутворення та форми права. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 9. Норми права та інші 

соціальні норми 
10 2 2 - 2 4 

Тема 10. Система права та система 

законодавства. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 11. Форми реалізації права. 8 2 2 - 2 2 

Тема 12. Застосування права як 

особлива форма їх реалізації. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 13. Тлумачення норм права і 

його значення в діяльності ОВС. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 14. Правові відносини. 6 2 2 - 2 - 

Тема 15. Правова поведінка. 8 2 2 - 2 2 

Тема 16. Правова свідомість та 

правова культура 
8 2 2 - 2 2 

Тема 17. Юридична 8 2 2 - 2 2 
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відповідальність. 

Тема 18. Державна дисципліна, 

законність та правопорядок. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 19. Правове регулювання та 

його механізм. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 20. Правовий статус особи і 

роль ОВС в його забезпеченні. 
12 2 2 - 4 4 

Тема 21. Правова система: поняття, 

характеристика елементів. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 22. Основні правові системи 

сучасності. 
8 2 2 - 2  

Усього годин  180 42  42 - 44 46 

 

55..  РРООББООЧЧАА  ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  ««ТТЕЕООРРІІЯЯ  

ДДЕЕРРЖЖААВВИИ  ТТАА  ППРРААВВАА»»  

Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 5 

Галузь знань 

0304 Право 
(шифр і назва) Нормативна 

 Напрям підготовки  

6.030401 Правознавство 
(шифр і назва) 

Модулів - 2 

Спеціальність: 7.03040101 

Правознавство 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 перший  

 

Семестр: 

 

перший другий 

Загальна кількість  

годин – 36 Лекції: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної  

роботи – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

юрист 

26 годин 16 

Семінарські заняття: 

 26 годин 16 

Практичні заняття: 

- - 

Самостійна робота: 
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28 годин 18 

Індивідуальні завдання:  

26 години 18 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить:  

для денної форми навчання –84/90 

 

5.1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета  викладання навчальної дисципліни «Теорія держави та права» є 

набуття курсантом (слухачем) вмінь і навичок стосовно питань (проблем), що 

пов‘язані із закономірностями виникнення, розвиту, функціонування 

державно-правових явищ в суспільстві, озброїти майбутніх фахівців–юристів 

науково обґрунтованими формами і методами роботи в нормотворчій 

діяльності, при здійсненні систематизації чинного законодавства, у процесі 

правореалізаційної діяльності, в узагальненні юридичної практики, у 

проведенні профілактичної, оперативно-розшукової, виховної роботи та 

інших практичних діях. 

Завданнями вивчення дисципліни ―Теорія держави та права‖ є 

озброєння майбутніх юристів загальними знаннями про державу та право, їх 

інститути, оволодіння юридичною термінологією, формування високого 

рівня професійної правосвідомості та правової культури. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- основи методології в пізнанні державно-правових явищ; 

- основні закономірності процесу виникнення держави та права; 

- сутність і головні ознаки держави; 

- основні підходи до типології держав; 

- сутність функцій та форми держави; 

- поняття та сутність правової держави та політичної системи 

суспільства; 

- сутність права, його ознаки та функції, сучасні підходи до 

праворозуміння; 

- сутність і різноманіття форм (джерел) права, види нормативно-

правових актів; 

- поняття, структуру та види норм права; 

- сутність і співвідношення системи права та системи законодавства, 

види правових систем;  

- поняття, ознаки та склад правового відношення; 

- сутність правотворчості; 
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- специфіку реалізації та тлумачення права; 

- механізм правового регулювання суспільних відносин; 

- поняття та типологію правової поведінки; 

- склад і види правопорушень, принципи юридичної відповідальності, а 

також місце й роль правоохоронних органів у боротьбі з правопорушеннями 

та у їх профілактиці; 

- поняття й основні принципи законності, співвідношення законності й 

правопорядку; 

- сутність, види правової культури та правової свідомості. 

-  поняття та сутність законності та правопорядку, а так само наслідки, 

що тягнуть за собою порушення режиму законності. 

вміти : 

- вільно володіти основними категоріями теорії держави та права, 

правильно застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій; 

- характеризувати державу, як політико-правове явище; 

- типологізувати держави за конституційно-правовою базою, 

історичним типом; 

- орієнтуватися в джерелах права, вміти вільно їх тлумачити; 

- відрізняти правові відносини від інших видів суспільних відносин; 

- аналізувати норми права, застосовуючи методи пізнання державно-

правових явищ; 

- вірно застосовувати норми права в різних життєвих ситуаціях; 

- здійснювати на практиці вимоги законності та правопорядку; 

- критично дивитися на явища правової системи. 

 

Теорію держави та права як навчальну дисципліну вивчають на 

першому курсі курсанти, студенти, слухачі всіх юридичних вузів і 

факультетів. Вивчення цієї дисципліни є важливим уу    ннааууккооввооммуу,,    

ссввііттоогглляяддннооммуу,,  ппооллііттииччннооммуу,,  ввииххооввннооммуу,,  ппррооггннооссттииччннооммуу  ттаа  ппррааккттииччннооммуу  

ссееннссіі..  ЇЇїї  ззннааччеенннняя  ппоолляяггааєє  уу  ттіімм,,  щщоо  ввооннаа  ддааєє  ззааггааллььннее  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ддеерржжааввнноо--

ппррааввооввуу  ооррггааннііззааццііюю  ссууссппііллььннооггоо  жжииттттяя,,  ооззббррооююєє  ююррииддииччннооюю  ттееррммііннооллооггіієєюю,,  

ддааєє  ммоожжллииввііссттьь  зз`̀яяссууввааттии  ссууттннііссттьь  ддеерржжааввии  ттаа  ппрраавваа,,  ввііддппооввіідднноо  їїхх  ііннссттииттууттіівв,,  

ссппрриияяєє  ффооррммууввааннннюю  ннааллеежжннооггоо  ррііввнняя  ппррааввооввооїї  ссввііддооммооссттіі  ттаа  ппррааввооввооїї  

ккууллььттууррии  ммааййббууттннььооггоо  ююррииссттаа..  

 «Теорія держави та права» має безпосередній зв'язок з такими 

навчальними дисциплінами як: актуальні проблеми теорії держави та права, 

історія  ддеерржжааввии  іі  ппрраавваа;;  ііссттооррііяя  ддеерржжааввии  іі  ппрраавваа  ззааррууббііжжнниихх  ккррааїїнн;;  ііссттооррііяя  

ввччеенньь  ппрроо  ддеерржжааввуу  ттаа  ппррааввоо,,  ююррииддииччннаа  ддееооннттооллооггііяя,,  ссууччаасснніі  ннааццііооннааллььнніі  

ппррааввооввіі  ссииссттееммии,,  ммееттооддооллооггііяя  ппррааввооззннааввссттвваа,,  ккооннссттииттууццііййннее  ппррааввоо;;  

ппооллііттооллооггііяя,,  ккррииммііннааллььннее  ппррааввоо,,  ццииввііллььннее  ппррааввоо..  
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5.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

        Програма навчального курсу ―Теорія держави та права‖ укладена 

з урахуванням сучасних підходів до визначення місця юридичної професії 

загалом та необхідності підготовки правознавців фахівців для системи 

органів державної виконавчої влади. Глибоке оволодіння знаннями з даної 

навчальної дисципліни дозволить краще зорієнтуватися при вивченні 

галузевих дисциплін в системі професійної підготовки юриста, визначити 

своє майбутнє місце в професійні юридичній діяльності. 

 

ТЕМА 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права. 

Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними 

знаннями. Методологічне значення теорії держави та права. Загальнонаукові, 

спеціальнонаукові і приватнонаукові методи дослідження державно-

правових явищ. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про 

державу та право (енциклопедія права, філософія права, загальна теорія 

держави та права). Загальнотеоретична юридична наука в Україні. Значення 

вивчення теорії держави та права для підготовки співробітників органів 

внутрішніх справ. Система учбового курсу теорії держави та права. 
 

ТЕМА 2. Поняття, походження і сутність держави. 

Розуміння держави в історії державно-правової думки.Поняття 

держави, її соціальна цінність. Походження держави. Загальне і особливе в 

походженні держави. Ознаки, що відрізняють державу від самоуправління в 

первіснообщинному суспільстві. Розвиток держави, її історичні типи. 

Ознаки, що відрізняють державу від інших організацій суспільства. Правова 

держава та її основні ознаки. Правова держава і громадянське суспільство. 

 

ТЕМА 3. Держава і політична система суспільства. 

Політична система суспільства, її основні функції та елементи. 

Політична діяльність як основний системоутворюючий фактор в політичній 

системі суспільства. Політична система України. Місце і роль держави в 

політичній системі. Політична і державна влада. Форми взаємодії держави з 

іншими суб‘єктами політичної системи. Суверенітет держави і його зв‘язок з 

суверенітетом народу і національним суверенітетом. Особливості положення 

держави в політичній системі України. 

 

ТЕМА 4. Форми держави. 

Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її 

сутністю. Форма правління. Монархічна та республіканська форма 

правління. Їх види і основні риси. Поняття і види форм державного устрою. 

Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і 

особливості. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів 

у виборі форми державного устрою. Поняття державно-правового режиму. 

Його співвідношення з формою правління, формою державного устрою. 
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Види державно-правових режимів. Особливості елементів форм Української 

держави. 

 

ТЕМА 5. Механізм та функції держави. 

Поняття функцій держави. Взаємозв‘язок і взаємозалежність функцій 

держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. Класифікація 

функцій держави. Внутрішні функції держави. Економічні функції і 

особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Становлення і 

збагачення функцій соціального обслуговування. Екологічна функція. 

Розвиток функцій захисту правопорядку, охорони власності, прав і свобод 

громадян. Зовнішні функції держави, їх розвиток у сучасному світі. Основні і 

неосновні функції. Постійні і тимчасові функції держави. Форми і методи 

здійснення функцій держави. Поняття механізму держави. Механізм держави 

як система державних організацій. Державні організації: поняття, основні 

ознаки, види. Поняття державного апарату, його співвідношення з 

механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура державного 

апарату. Законодавча, виконавча і судова влади, їх соціальне призначення, 

основи організації і взаємодії. Вимоги до державного апарату в умовах 

демократичної правової держави. Органи внутрішніх справ у механізмі 

держави та їх роль у здійсненні державних функцій. Основні напрямки 

удосконалення організації і діяльності механізму Української держави та 

органів внутрішніх справ. 
                 
 

ТЕМА 6. Поняття, походження та розвиток права. 

Розуміння права в історії державно-правової думки. Поняття права, 

його соціальна цінність. Право як нормативний регулятор суспільних 

відносин. Історичні типи права. Функції права. Спеціально-юридичні функції 

права. Право і управління. Правові форми діяльності держави. Право і 

державний примус. 

 

ТЕМА 7. Об'єктивне право: поняття, ознаки, принципи, 

структура.  

Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. 

Об'єктивне право. Сутність, зміст, структура і соціальна цінність 

об‘єктивного права. Право і закон. Принципи права: загальноправові, 

міжгалузеві, галузеві, принципи інститутів права, їх характеристика. 

Структура та форми права. 
 

ТЕМА 8. Правоутворення та форми права. 

 Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма 

соціального управління. Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості. 

Правотворчість і юридична техніка. Поняття і види форм (джерел) права, їх 

особливості. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права. 

Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів 
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внутрішніх справ. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по колу 

осіб. 

 

ТЕМА 9. Норми права та інші соціальні норми. 

Поняття соціальних норм. Види соціальних норм і їх особливості. 

Поняття норми права. Норма права як елемент права. Норма права як 

загальнообов‘язковий стандарт поведінки. Норма права і стаття нормативно-

правового акту. Види, структура  

і ефективність норм права. Співвідношення і взаємодія норм права з 

іншими соціальними нормами. 

 

ТЕМА 10. Система права та система законодавства. 

Поняття системи права, її об'єктивна обумовленість і головні 

властивості. Системність як особлива властивість права. Норма права, 

правовий інститут, підгалузь права, галузь права, правовий комплекс як 

основні структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і 

принципи побудови і функціонування системи права. Предмет і метод 

правового регулювання як основи розподілу права на галузі і інститути 

права. Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з системою 

права. Система законодавства України. Систематизація нормативних актів. 

Кодифікація і інкорпорація. Систематизація нормативних актів Міністерства 

внутрішніх справ України. 

 

 

ТЕМА 11. Форми реалізації права. 

Поняття, форми реалізації норм права. Методи забезпечення реалізації 

норм права. Виконання як форма реалізації норм права. Використання як 

форма реалізації норм права. Дотримання як форма реалізації норм права. 

Соціальний і правовий зміст реалізації норм права. Реалізація норм права у 

сфері професійної діяльності органів внутрішніх справ. 

 

ТЕМА 12. Застосування права як особлива форма їх реалізації. 

Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. 

Суб‘єкти і стадії застосування норм права. Вимоги правильного застосування 

норм права. Акти застосування норм права. Прогалини в законодавстві і 

шляхи їх усунення. Аналогія права і аналогія закону. Юридичні колізії та 

шляхи їх вирішення. Особливості застосування норм права органами 

внутрішніх справ. Вимоги правильного застосування норм права органами 

внутрішніх справ. Акти застосування норм права, що видаються органами 

внутрішніх справ. 

 

ТЕМА 13. Тлумачення норм права і його значення  

в діяльності ОВС. 

Поняття, необхідність і цілі тлумачення нормативно-правових актів. 

Види і способи тлумачення норм права. Акти тлумачення норм прав, поняття 
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і класифікація. Тлумачення правових норм в правозастосовчій діяльності. 

Тлумачення норм права, що здійснюється працівниками органів внутрішніх 

справ. 

 

ТЕМА 14. Правові відносини. 

 Поняття і основні риси правових відносин. Види правовідносин і 

критерії їх класифікації. Склад і зміст правовідносин. Поняття і види 

суб'єктів правовідносин. Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, 

деліктоздатність. Органи внутрішніх справ як суб'єкт правовідносин. 

Поняття та види суб'єктів правовідносин. Поняття та види об'єктів 

правовідносин. Юридичні факти: поняття і класифікація. Особливості 

правовідносин за участю органів внутрішніх справ. 
 

 

ТЕМА 15. Правова поведінка. 

Соціальна поведінка і її види. Нормативна поведінка. Право і 

поведінка. Правова поведінка: поняття, ознаки, структура. Види і 

співвідношення з іншими видами соціальної поведінки. Поняття і ознаки 

правомірної поведінки. Правові наслідки правомірної поведінки. 

Стимулювання і заохочення правомірної поведінки, засоби її охорони і 

захисту. Правопорушення: поняття і ознаки. Види правопорушень. 

Професійна правова поведінка співробітників органів внутрішніх справ. 

 

 

ТЕМА 16. Правова свідомість та правова культура. 

Право. Правосвідомість і духовне життя суспільства. Структура 

правосвідомості. Джерела формування правосвідомості. Правова ідеологія і 

правова психологія, їх співвідношення. Види правової свідомості. Правова 

культура. Структура та види правової культури. Професійна правосвідомість 

та правова культура співробітників органів внутрішніх справ. 

 

ТЕМА 17. Юридична відповідальність. 

 Юридична відповідальність: поняття, ознаки. Види юридичної 

відповідальності. Перспективна юридична відповідальність. Ретроспективна 

юридична відповідальність. Підстави притягнення та звільнення від 

юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Принципи 

юридичної відповідальності і їх характеристика. Поняття дисципліни і її 

види. Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і співвідношення. 

 

ТЕМА 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок. 

Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, 

фінансова, виробнича і т.п. дисципліна). Поняття законності і її зміст. 

Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Гарантії 

законності. Законність як конституційний принцип організації і діяльності 

ОВС. Роль ОВС у охороні і зміцненні законності і правопорядку. 
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ТЕМА 19. Правове регулювання та його механізм. 

Поняття і форми правового впливу на суспільні відносини. Правове 

регулювання: поняття, предмет, метод, межі. Стадії процесу правового 

регулювання. Типи правового регулювання. Механізм правового 

регулювання: поняття, основні елементи, їх зв'язок і взаємодія. Ефективність 

механізму правового регулювання. Особливості механізму правового 

регулювання у сфері діяльності органів внутрішніх справ. 

 

ТЕМА 20. Правовий статус особи і роль ОВС в його забезпеченні. 

Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи правового 

статусу особи. Діяльність органів внутрішніх справ як елемент системи 

гарантій здійснення прав, свобод і обов'язків громадян. Основні напрямки 

діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню здійснення прав, 

свобод і обов‘язків громадян. Підстави і межі втручання працівників органів 

внутрішніх справ в процес здійснення громадянами їх прав, свобод і 

обов‘язків. 
 

ТЕМА 21. Правова система: поняття та характеристика 

елементів. 

 Правова система. Співвідношення правової системи і системи права. 

Статичні елементи правової системи. Динамічні елементи правової системи. 

Юридична практика в правовій системі. Правова система України та 

перспективи її розвитку. 

 

 

ТЕМА 22. Основні правові системи сучасності. 

Порівняльне правознавство як наука. Різноманітність сучасних 

правових систем: поняття та види. Романо-німецька правова сім‘я і її 

особливості. Структура і джерела англосаксонського права. Мусульманське 

право. Інші правові системи. 

 

 

 

 

 

5.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

        Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у тому числі 

л с пз інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Предмет, метод та 4 2 2 - - - 
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функції теорії держави та 

права. 

Тема 2. Поняття, походження і 

сутність держави. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 3. Держава і політична 

система суспільства. 
4 - - - 2 2 

Тема 4. Форми держави. 8 2 2 - 2 2 

Тема 5. Механізм та функції 

держави. 
10 2 2 - 2 4 

Тема 6. Поняття, походження 

та розвиток права 
8 2 2 - 2 2 

Тема 7. Об`єктивне право: 

поняття, ознаки, принципи, 

структура. 

8 2 2 - 2 2 

Тема 8. 

Правоутворення та форми 

права. 

8 2 2 - 2 2 

Тема 9. Норми права та інші 

соціальні норми 
10 2 2 - 2 4 

Тема 10. Система права та 

система законодавства. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 11. Форми реалізації 

права. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 12. Застосування права як 

особлива форма їх реалізації. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 13. Тлумачення норм 

права і його значення в 

діяльності ОВС. 

8 2 2 - 2 2 

Тема 14. Правові відносини. 6 2 2 - 2 - 

Тема 15. Правова поведінка. 8 2 2 - 2 2 

Тема 16. Правова свідомість та 

правова культура 
8 2 2 - 2 2 

Тема 17. Юридична 

відповідальність. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 18. Державна дисципліна, 

законність та правопорядок. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 19. Правове регулювання 

та його механізм. 
8 2 2 - 2 2 

Тема 20. Правовий статус 

особи і роль ОВС в його 

забезпеченні. 

12 2 2 - 4 4 

Тема 21. Правова система: 

поняття, характеристика 

елементів. 

8 2 2 - 2 2 
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Тема 22. Основні правові 

системи сучасності. 
8 2 2 - 2 2 

 

 

Усього годин  

180 42  42 - 44 46 

 

5.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Предмет, метод та функції теорії держави та права. 2 

2. Поняття, походження і сутність держави. 2 

3. Форми держави. 2 

4. Механізм та функції держави. 2 

5. Поняття, походження та розвиток права. 2 

6. Об`єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура. 2 

7. Правоутворення та форми права. 2 

8. Норми права та інші соціальні норми. 2 

9. Система права та система законодавства. 2 

10. Форми реалізації права.  2 

11. Застосування права як особлива форма їх реалізації. 2 

12. Тлумачення норм права і його значення в діяльності ОВС. 2 

13. Правові відносини. 2 

14. Правова поведінка. 2 

15. Правова свідомість та правова культура 2 

16. Юридична відповідальність. 2 

17. Державна дисципліна, законність та правопорядок. 2 

18. Правове регулювання та його механізм. 2 

19. Правовий статус особи і роль ОВС в його забезпеченні. 2 

20. Правова система: поняття, характеристика елементів. 2 

21. Основні правові системи сучасності. 2 

 РАЗОМ 42 
 

5.6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 
заочна 

форма 

1 Предмет, метод та функції теорії держави та права. 2  

2 Поняття, походження і сутність держави. 2  

3 Держава і політична система суспільства. 2  

4 Форми держави. 2  

5 Механізм та функції держави. 4  

6 Поняття, походження та розвиток права. 2  
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7 Об`єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура. 2  

8 Правоутворення та форми права. 2  

9 Норми права та інші соціальні норми. 4  

10 Система права та система законодавства. 2  

11 Форми реалізації права. 2  

12 Застосування права як особлива форма їх реалізації. 2  

13 Тлумачення норм права і його значення в діяльності ОВС. 2  

14 Правова поведінка. 2  

15 Правова свідомість та правова культура 2  

16 Юридична відповідальність. 2  

17 Державна дисципліна, законність та правопорядок. 2  

18 Правове регулювання та його механізм. 2  

19 Правовий статус особи і роль ОВС в його забезпеченні. 4  

20 Правова система: поняття, характеристика елементів. 2  

21 Основні правові системи сучасності. 2  

РАЗОМ 48  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 42 % 
 

 
5.7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Що таке юридична наука? 

2. Які існують види (групи) юридичних наук? 

3. Наведіть ознаки теорії держави та права як науки. 

4. Визначте місце теорії держави та права системі юридичних наук. 

5. Що таке об‘єкт і предмет науки? 

6. Визначте предмет теорії держави та права. 

7. Назвіть методи наукового пізнання, які використовує теорія 

держави та права під час дослідження власного предмета. 

8. Розкрийте зміст поняття «функції теорії держави та права». 

9. Які функції виконує теорія держави та права? 

10. В чому сутність гносеологічної функції теорії держави і права? 
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11. Яка роль теорії держави та права у формуванні юридичного 

світогляду, становленні сучасного юриста? 

12. Які основні причини виникнення держави? 

13. У чому полягають особливості виникнення держави у східних 

слов‘ян?  

14. Що лежало в основі регулювання відносин між людьми в 

докласовому суспільстві?  

15. Які основні умови виникнення права? 

16. Дайте визначення поняттю держави. 

17. Назвіть ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному 

суспільстві. 

18. У чому сутність держави перехідного періоду? 

19. Визначте основні етапи становлення держави. 

20. Що мається на увазі під типологією держави? 

21. У чому полягає співвідношення державної і політичної влади? 

22. Розкрийте сутність парламентсько-президентської республіки. 

23. Що розуміється під формою державного устрою? 

24. Які види форм монархічного і республіканського правління? 

25. Які, на Вашу думку, основні причини заважають становленню 

демократичного політичного режиму в нашій країні? 

26. Дайте визначення і охарактеризуйте за чинним законодавством 

України орган держави? 

27. Перерахуйте принципи формування і діяльності апарату держави. 
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28. Розкрийте основні напрями удосконалення організації та 

функціонування механізму Української держави. 

29. Що відноситься до державних установ? Дайте характеристику цим 

організаціям. 

30. Розкрийте типологію права. 

31. Дайте поняття і розкрийте сутність кожного з історичних типів 

права. 

32. Окресліть етапи формування права з їх характеристикою. 

33. В чому полягає цінність права як історичного явища? 

34. Які функції виконує право у суспільстві? 

35. Поясніть, чому існують відмінності в розумінні права? 

36. В чому полягає сутність права, як вона співвідноситься із змістом? 

37. Розкрийте сутність права через науку аксіологія. 

38. Які функції права Ви знаєте? 

39. Назвіть структурні елементи права, дайте їм визначення. 

40. Хто є суб‘єктами законодавчої ініціативи в Україні? 

41. Які форми права Ви знаєте? 

42. Розкрийте принципи правотворчої діяльності. 

43. Розкрийте сутність дії нормативно-правового акту у часі. 

44. Назвіть основні ознаки норм права та поясніть їх значення. 

45. Охарактеризуйте норми моралі, звичаїв та релігійні норми. 

46. В чому сутність корпоративних норм. Наведіть приклади. 
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47. Назвіть способи викладення норм права в статтях НПА та 

охарактеризуйте їх. 

48. З яких елементів складається система права? 

49. Інститути права. Поняття та характеристика. 

50. Правопорушення: поняття, склад і види. 

51. Чим різняться між собою галузь права та підгалузь права. 

52. Що є первинною «клітинкою» системи права та системи 

законодавства. 

53. Які види систематизації Ви знаєте, в чому різниця між ними? 

54. Який вид систематизації найбільш часто застосовується в органах 

внутрішніх справ?  

55. Наведіть приклади кодифікованих актів. 

56. Визначить поняття і форми реалізації норм права. 

57. Що розуміється під формою реалізації – дотримання? 

58. Що є особливого в такій формі реалізації як застосування? 

59. Які види правозастосовчих актів Ви знаєте? Дайте їх класифікацію і 

характеристику. 

60. Охарактеризуйте вимоги до правозастосовчої діяльності. 

61. В яких галузях не припускається аналогія права та аналогія закону. 

Що є винятком і чому? 

62. Яка структура правозастосовчого акту? Наведіть приклади таких 

актів. 

63. Що розуміється під колізіями? 
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64. Процес тлумачення складається з двох елементів: 

1. А) ………………………… Б) ………………………. 

65. В чому полягає сутність тлумачення норм права? 

66. Які види неофіційного тлумачення Вам відомі? Охарактеризуйте їх. 

67. Наведіть класифікацію правовідносин та дайте розширену 

характеристику із прикладами. 

68. Наведіть класифікацію об‘єктів правовідносин. 

69. Наведіть приклади учасників правовідносин за участю ОВС. 

70. Розкрийте соціальну природу правової поведінки. 

71. Охарактеризуйте ознаки правопорушення. 

72. Які елементи складають об‘єктивну сторону правопорушення. Дайте 

їх поняття. 

73. З якого віку може нести юридичну відповідальність фізична особа? 

В кримінальному праві? В адміністративному праві? 

74. Охарактеризуйте види правової свідомості. 

75. Що розуміється під правовим навчанням. Якими якостями повинен 

оволодіти студент? 

76. Які суб‘єкти здійснюють правовиховну роботу у державі? 

77. До основних напрямів правовиховної роботи правоохоронних 

органів відносять? 

78. Які види дисципліни Вам відомі?  

79. Що розуміється під громадським порядком? 
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80. Які форми впливу права на суспільні відносини Вам відомі? Що 

означає децентралізоване правове регулювання? 

81. Що є складовими механізму правового регулювання? Дайте їх 

характеристику. 

82. Межі втручання співробітниками міліції в особисте життя людини 

та громадянина. 

83. Назвіть елементи правового статусу особи та охарактеризуйте їх.  

84. До особистих прав-гарантій відносяться? Перерахуйте та дайте їх 

характеристику. 

85. Що розуміється під правовою аксіомою та правовою фікцією? 

86. Що є статичними елементами правової системи країни?  

87. Визначити значення порівняльного правознавства для підготовки 

фахівців-юристів та працівників правоохоронних органів. 

88. Які комплексні фактори покладені в основу групування правових 

систем? Дайте їх характеристику. 

89. Що розуміється під юридичною практикою як одного з елементів 

правової системи? 

90. Охарактеризуйте особливості системи законодавства Української 

держави, Російської Федерації, республіки Німеччина. 

91. Національна правова система України: аксіологічні аспекти. 

92. Нові правові сім'ї: цивілізаційний рух права і держави. 

93. Що розуміється під приватним правом. Наведіть приклади галузей 

права приватного характеру. 

94. Охарактеризуйте структуру англійського права.  
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95. Охарактеризуйте правову сім'ю мусульманського права. Що є 

первинним елементом цієї сім'ї?  

 

 
5.8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Семінарські заняття допомагають курсантам глибше засвоїти програму 

курсу з теорії держави та права, сприяють розвитку юридичного мислення та 

наукового підходу до оцінки сучасних процесів державотворення, які 

відбуваються в Україні та інших країнах. 

 Плани семінарських занять складені з урахуванням сучасних підходів 

до державно-правових проблем. Значна увага приділяється питанням 

утворення держави, її інститутів, сутності права, характеристиці його 

внутрішньої та зовнішньої форм, реалізації права в сучасних умовах, питання 

правової культури та правової свідомості сучасного юриста-професіонала та 

ін. 

 До кожної теми курсантам запропоновано вивчення необхідного 

мінімуму обов‘язкової літератури (підручники‚ наукові статті‚ нормативні 

акти)‚ а також додаткові джерела, які подаються наприкінці розділу. 

Курсантам також пропонуються теми рефератів і доповідей, які 

заслуховуються під час аудиторних занять, що також поглиблює їх 

обізнаність  в державно-правових проблемах.  

 По кожному модулю передбачено комп‘ютерне або письмове 

тестування.  

 Важливою складовою навчального процесу є самостійна робота, під 

час якої курсанти ведуть окремий зошит, в якому викладають тези з основних 

питань до семінарів, визначають ключові поняття та терміни, а також 

конспектують окремі статті з нормативно-правових джерел.  

Самостійна та індивідуальна навчально-дослідна робота курсантів 

проводиться з метою глибшого вивчення змісту окремих питань і тем 

навчального курсу, а також набуття практичних вмінь та навичок 

самостійного аналізу окремих актів національного законодавства, юридичної 

практики тощо з використанням опанованого понятійно-категоріального та 

методологічного апаратутеорії держави та права. 

Самостійна та індивідуальна навчально-дослідна робота курсантів є 

однією з важливих форм навчального процесу при підготовці юристів-

правознавців. Виконання завдань самостійної та індивідуальної науково-

дослідної роботи створює можливість глибшого опанування курсантами 

основних теоретичних положень, понять та категорій, що становлять 

основний зміст навчальної дисципліни «Теорія держави та права», а також 

дозволяє курсантам самостійно поглиблювати та відпрацьовувати володіння 
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основними методами наукового дослідження, розвивати самостійне 

теоретичне правове мислення. 

Навчально-дослідна робота повинна мати чітку і логічну структуру: 

вступ обсягом 1-1,5 сторінки формату А4, основна частина обсягом 9-10 

сторінок та висновки 1,5-2 сторінки. Загальний обсяг навчально-дослідної 

роботи не повинен перевищувати 23-24 сторінок формату А4, не враховуючи 

списку літератури. 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь її наукової 

розробленості у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, визначаються 

питання, які вимагають вирішення. Також в цій частині роботи вказується 

об‘єкт, предмет, мета, завдання і методологічна основа дослідження, 

характеризуються джерела одержання інформації. 

Основна частина контрольної роботи передбачає глибоке і всебічне 

розкриття сутності даної тематики, досліджуються і аналізуються основні 

проблеми та обґрунтовуються тенденцій розвитку і шляхів їх вирішення. 

Матеріал викладається відповідно до затвердженого плану навчально-

дослідної роботи. Кожен з розділів залежно від обсягу викладеного матеріалу 

може складатись із кількох параграфів. 

У висновках підводяться підсумки дослідження, здійснюються 

теоретичні узагальнення. Зазвичай, увага акцентується на пропонованих 

шляхах вирішення основних проблем, що встановленні в результаті 

дослідження. 

В кінці навчально-дослідної роботи необхідно вказати список 

використаних у роботі джерел. 

Спеціальні джерела і нормативний матеріал курсант підбирає 

самостійно. Консультацію з бібліографії можна отримати у працівників 

бібліотеки і викладачів кафедри. 

Особливу увагу слід приділити підбору нормативно-правових актів, які 

стосуються теми, монографій, наукових статей та інших джерел. 

Надавати перевагу необхідно новітніми джерелами та останніми 

редакціями нормативних актів. Це дасть можливість уникнути використання 

застарілих норм і положень. Проте, залежно від мети та завдань дослідження, 

можуть широко використовуватись і інші наукові, публіцистичні, 

статистичні джерела, аналізуватися нормативно-правові акти та їх редакції, 

що втратили чинність. 

Заохочується та рекомендується використання зарубіжних наукових, 

публіцистичних та інших джерел, викладених іноземною мовою чи у 

перекладі. 

Наукові джерела потрібно використовувати творчо. Пряме запозичення 

чужих думок без посилання на автора і просте переписування не 

дозволяється. 

Список джерел, що використовувалися в навчально-дослідній роботі, 

повинен включати: 
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 нормативно-правові акти (Конституція України, міжнародні 

нормативно-правові акти, закони України, підзаконні акти); 

 наукові праці (монографії, брошури, статті тощо); 

 статті в періодичні виданнях (журналах, газетах, збірниках); 

 електронні ресурси Інтернету (дані з офіційних сайтів органів 

державної влади, міжнародних організацій тощо); 

 інші джерела. 

Всі джерела розміщують в алфавітному порядку згідно діючих 

стандартів бібліографічного опису. 

Якщо в роботі використані посилання на застарілі (нечинні чи змінені) 

нормативно-правові акти, то така робота не може бути оцінена позитивно і 

підлягає переробці. 

Вибір теми навчально-дослідної роботи проводиться індивідуально за 

узгодженням з викладачем, що здійснюватиме контроль за ходом виконання 

та результатами дослідження. 

Результати індивідуальної навчально-дослідної роботи курсанта можуть 

бути оцінені викладачем максимально у 12 балів, які додаються до рейтингу 

студента у поточному навчально-змістовному модулі відповідної 

дисципліни. 

Навчально-дослідні роботи, рівень виконання яких оцінений як 

незадовільний, підлягають доопрацюванню відповідно до зауважень 

викладача. 

Результати самостійної роботи студента можуть бути оцінені 

викладачем максимально у 5 балів, які додаються до рейтингу студента у 

поточному навчально-змістовному модулі відповідної дисципліни. 
 

 
5.9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

  

ЗЗаассооббии  ддііааггннооссттииккии  ууссппіішшннооссттіі  ннааввччаанннняя::  ооппииттуувваанннняя  ппіідд  ччаасс  ззаанняяттьь  

((ііннддииввііддууааллььннее,,  ффррооннттааллььннее,,  ввииббііррккооввее,,  ссууццііллььннее,,  ееккссппрреесс)),,  ттеессттооввіі  ззааввддаанннняя  

ддоо  ооккррееммиихх  ттеемм  ннааввччааллььннооггоо  ккууррссуу,,  ттеессттии  ддлляя  ммооддууллььнниихх  ррооббіітт,,  ііннддииввііддууааллььнніі  

ззааввддаанннняя,,  ааууддииттооррнніі  іі  ддооммаашшнніі  ккооннттррооллььнніі  ррооббооттии,,  ппііддггооттооввккаа  ррееффееррааттіівв  іі  

ннааууккооввиихх  ддооппооввііддеейй..  

 

Засоби проведення поточного та підсумкового контролю 

 

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних 

досягнень під час семінарських, практичних занять та якості виконання 

індивідуальної і самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння 

знань, умінь і навичок курсантом з кожного окремого модуля навчальної 

дисципліни. 

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання 

академічних заборгованостей. 
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Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає 

перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом з кожного 

окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх 

корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань курсантів забезпечується 

чіткими критеріями. 

Конкретна кількість балів за роботу курсантів під час семінарських та 

практичних занять визначається керівником заняття. 

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та 

практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до 

журналу обліку відвідування занять курсантами та їх успішності. 

Модульний контроль – визначає якість виконаної курсантом 

навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється 

за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану 

індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу. 

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів 

навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє 

арифметичне складових модулів. Протягом семестру курсант має  виконати 

та захистити  курсову роботу. По закінченню вивчення навчальної 

дисципліни курсант складає семестровий іспит. 

 

Критерії оцінки успішності навчання 
 

      За результатами підсумкового контролю курсантт має проявити: 

на оцінку “відмінно” 

        -    розуміння і розкриття у повному обсязі досліджуваної теми; 

- вільне володіння спеціальною науковою термінологією у даній галузі 

знань та загальнотеоретичним понятійно-категоріальним апаратом; 

- вірне розуміння предмета наукового дослідження і методологічних 

підходів даної галузі знань та їх місця в системі методологічних 

засобів теоретичної юриспруденції; 

- чітке розуміння і вільне володіння теоретичними положеннями даної 

галузі знань і їх системними зв‘язками в комплексі 

загальнотеоретичних  юридичних наук; 

- уміння пов‘язувати теоретичні постулати з нормативними 

положеннями чинного законодавства та виявляти їх можливі колізії; 

- уміння інтерпретувати теоретичні положення відповідно до проблем 

юридичної практики і виробляти конкретні пропозиції щодо її 

покращання; 

- здатність  виокремлювати наукові проблеми в межах проблематики 

навчального курсу та пропонувати шляхи їх розв‘язання; 

- володіння основами наукового прогнозування; 

на оцінку “добре” 

- недостатньо повне розкриття теми; 

- несуттєві помилки у визначенні понять і категорій, які кардинально 

не змінюють сутність викладеного питання; 
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- недостатньо чітке пояснення специфіки предмета і наукової 

методології даної галузі знань; 

- труднощі у проведенні зв‘язків теоретичних знань з юридичною 

практикою; 

- допущені помилки у нормативному ілюструванні теоретичних 

положень; 

- неповноту володіння теоретико-методологічним інструментарієм у 

розв‘язанні практичних завдань;  

на оцінку “задовільно” 

-  розуміння вивченого матеріалу на рівні основних  положень 

лекційного курсу; 

- наявність однієї-двох суттєвих помилок у визначенні понять і 

категорій; 

- нечітке, таке, що потребує постійних уточнень, викладення 

навчального матеріалу; 

- виникнення значних труднощів у інтерпретації науково-теоретичних 

положень щодо юридичної практики; 

- значні труднощі у констатації проблем юридичної науки і практики у 

даній сфері; 

на оцінку “незадовільно” 

- нерозкриття теми; 

- повне нерозуміння змісту наукових понять і категорій; 

- наявність значної кількості суттєвих помилок, які спотворюють 

наукову картину досліджуваної проблеми;  

- нездатність до проведення предметних смислових зв‘язків між 

правовою наукою і юридичною практикою. 

 

 

5.10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

            

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

За виконання курсової роботи 
Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 
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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 

86 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-85 В 

добре  
71-79 С 

66-70 D 
задовільно  

60-65 Е  

30-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-29 F 

незадовільно з 

обов‘язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов‘язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

5.11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча навчальна програма. 

3. Мультимедійні матеріали. 

4. Фондові лекції. 

5. Плани семінарських занять. 

6. Плани-конспекти лекційних та семінарських занять. 

7. Тестові завдання. 

8. Завдання для самостійної та індивідуально-дослідної роботи. 

9. Завдання для поточного та підсумкового контролю. 

10. Список рекомендованих джерел. 

 

 

5.12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права: 
навч.-метод. посіб. / Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. – Л.: 
ЛьвДУВС, 2008. – 320 c. 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник / 
А.Б. Венгеров. - 6-е изд., стереотип., учеб. - М.: Омега-Л, 2009. – 608 с. 

3. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і 
держави: навч. посібник / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – 
К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 270 с. 
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4. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, 
С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. – К.: Видавець Паливода 
А.В., 2007. – 296 с. – (Бібліотека студента). 

5. 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. 

6. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, 
таблиці, поняття): Навчальний посібник. – К., 2006. – 127 с. 

7. Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., 
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____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 1: ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ФУНКЦІЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у питаннях поняття загальної теорії 

держави та права як навчальної дисципліни, як науки, що передбачаються програмою навчальної 

дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань  про методологію науки. Отримання 

слухачами та курсантами вичерпної інформації про предмет і методи науки в цілому та конкретно 

теорії держави та права. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

теорії держави та права серед юридичних та соціальних наук. Сприяти розвитку у слухачів та 

курсантів навичок чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям 

предмету теорії держави та права, методології, методу тощо.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 
Наочні засаби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 
України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 
Філософія права. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. Характеристика предмету науки ТДП. 

http://www.osvita.org.ua/
http://student.pp.ua/load
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/index
http://www.naiau.kiev.ua/
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2. Методологія науки теорії держави та права. Характеристика окремих методів дослідження. 

3.  Основні функції науки ТДП. Роль загально-теоретичних знань у процесі підготовки  

співробітників органів внутрішніх справ. 

4.  Виникнення і розвиток загальнотеоретичної юридичної науки на Україні 

 

Література: 

1. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Тематичний словник термінів та  

визначень з курсу теорії держави та права. –К.,1995 /ХО Г961/ф. ч/3. 

2. Завальнюк В.В. Поняття методологічного принципу історизму. Актуальні проблеми 

держави і права.- Одеса, 2001.- Вип. 11.- С.30. 

3. Карпунов В.М. Теорія держави та права // Навчальний посібник для ВНЗ МВС // 

Луганська академі внутрішніх справ Вид.2-ге. – Луганськ, 2005. – 206 с. 

4. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований.- 

М.:‖Мысль‖.-1986. /ХО К36/ ф,ч/3 

5. Котюк В.С. Загальна теорія держави та права: Навчальний посібник Рекомендовано мін-

вом освіти і науки України; К: Атіка, 2005. – 591. 

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: 

Юрисконсульт, 2006. – 356 с. 

7. Мартышин О.В. Нравственные основы Теории государства и права // Государство и 

право – М., 2005, № 7. – с.5-13. 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 2: ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності у слухачів та курсантів щодо основних концепцій 

походження держави, що передбачається програмою навчальної дисципліни, слугувати 

подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок стосовно 

основних ознак держави, а також особливостей виникнення держави у різних народів. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.   

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 
Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 
України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 
Філософія права. 
 

План лекції (навчальні питання): 
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1. Характеристика окремих концепцій походження держави. 

2. Поняття та основні ознаки держави. 

3. Причини, що сприяли формування державних інститутів влади. 

4. Особливості виникнення держави у різних народів.  

 

Література: 
1. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Актуальні проблеми теорії 

держави: Навчальний посібник (2-е вид.) / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, 

Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. – К.: КНТ, 2008. – 288 с. 

2. Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матеріали Міжнар. 

наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студ. присвяч. пам'яті видат. вчених-юристів 

П.О.Недбайла, О.В.Сурілова, В.В.Копєйчикова, 21-22 листопада 2008 р. / Одеська національна 

юридична академія; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; Львівська лабораторія прав 

людини і громадянина НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування Академії правових 

наук України / Ю.М. Оборотов (заг.ред.) – О.; Л.: Фенікс, 2008. – 516 c. 

3. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних 

закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. 

АПрН України М.В.Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: 

Право, 2009. – 584 с. 

4. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Ефремова Н.В., Оборотов Ю.Н., Дудченко В.В., Завальнюк 

В.В. Введение в украинское право / Одесская национальная юридическая академия / С.В. Кивалов 

(общ.ред.), Ю.Н. Оборотов (общ.ред.). – 2-е изд., перераб. и доп. – О.: Юридична література, 2009. 

– 768 с. 

5. Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Оніщенко Н.М., Бобровник 

С.В. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові 

концепції): Навч. посіб. / МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 c. 

6. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до 

державних іспитів / для студентів навчальних закладів / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009.  – 320 с. 

7. Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебное пособие. (2-е изд.) – М.: Проспект, 2009, 

– 752 с. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 3: ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності у слухачів та курсантів стосовно  поняття та структури 

політичної системи суспільства, політичної і державної влади, що передбачається програмою 

навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню 

практичних умінь і навичок стосовно ролі держави в політичній системі суспільства, а також 

охарактеризувати державу Україну як суб‘єкта політичної системи. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.   

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 
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Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 
Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 
України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 
Філософія права. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Політична і державна влада. Поняття та структура політичної системи суспільства. 

2. Роль держави в політичній системі суспільства. 

3. Характеристика держави України як суб‘єкта політичної системи. 

 

Література: 

 Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики. – 

Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. – 540 с. 

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

С.В. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові 

концепції): Навч. посіб. / МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 c. 

 Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до 

державних іспитів / для студентів навчальних закладів / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009.  – 320 с. 

  Малько А.В. Теория государства и права: Уч. пособие. (4-е изд.) – М.: Кнорус, 2009, – 400 

с. 

 Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юридичний ін-т 

Тернопільської академії народного господарства / М.В. Кравчук (авт.-упоряд.). – 3-є. вид., змінене 

й доп. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 247 с. 

 Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Н. Головистикова, 

Ю.А. Дмитриев. – учеб. изд. – М. :Эксмо, 2004. – 240 с. 

 Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: 

Юрінком Інтер, 2001. – 176 с. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 4: ФОРМИ ДЕРЖАВИ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях форми 

держави, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному 

засвоєнню знань щодо  розуміння таких понять як форма державного правління, форма 

державного устрою та державно-правового режиму. Отримання слухачами та курсантами 

вичерпної інформації про фактори, що обумовлюють найбільш ефективне забезпечення 

правомірної поведінки та пропонувати шляхи її вдосконалення та підвищення. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.  

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

категорії форма держави в  правовій та політичній системах держави. Сприяти розвитку у слухачів 

та курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям  

форма державного правління, форма державного устрою та державно-правового режиму, 

монархія, республіка, федерація, конфедерація, перераховувати основні їх ознаки, елементи змісту 
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та структури. Отримання навичок щодо визначення форми держави в різних країнах. Крім 

перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  

самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи 

пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 
Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 
України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 
Філософія права. 
 

План лекції (навчальні питання): 
     1. Поняття форми держави. 

2. Форма державного правління.  

3. Фома державного устрою. 

     4.  Державно-правовий режим. 

 

Література: 
1. Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики. – 

Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. – 540 с. 

2. Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Оніщенко Н.М., Бобровник 

С.В. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові 

концепції): Навч. посіб. / МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 c. 

3. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до 

державних іспитів / для студентів навчальних закладів / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009.  – 320 с. 

4.  Малько А.В. Теория государства и права: Уч. пособие. (4-е изд.) – М.: Кнорус, 2009, – 400 

с. 

5. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юридичний ін-т 

Тернопільської академії народного господарства / М.В. Кравчук (авт.-упоряд.). – 3-є. вид., змінене 

й доп. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 247 с. 

6. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Н. Головистикова, 

Ю.А. Дмитриев. – учеб. изд. – М. :Эксмо, 2004. – 240 с. 

7. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: 

Юрінком Інтер, 2001. – 176 с. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 5: МЕХАНІЗМ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 
Навчальні мета: сформувати стійкі знання курсантів, що передбачені програмою навчальної 

дисципліни, щодо механізму дії публічної влади та функцій держави. Поглибити і 

систематизувати існуючі знання курсантів про поняття механізму та апарату держави, принципи їх 

організації і діяльності, взаємодію місцевих державних органів з органами місцевого 

самоврядування, державну службу та державних службовців, а також внутрішні та зовнішні 

функції держави, форми й методи їх реалізації. 
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Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: сприяти розвитку у курсантів навичок чіткого формулювання теоретичних 

положень: давати визначення поняттям механізм держави та апарат держави, перераховувати 

основні їх ознаки, принципи діяльності та структуру, а також характеризувати внутрішні та 

зовнішні функції держави, форми й методи їх реалізації. Отримання навичок щодо оцінювання 

сучасного стану публічно-правового механізму української держави та уміння прогнозувати його 

динаміку в залежності від подій, що відбуваються у суспільстві.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 
Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 
України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 
Філософія права. 
 

План лекції (навчальні питання): 
1. Механізм держави і його структура. 

2. Поняття державного апарату і його ознаки. 

3. Державний орган: поняття, ознаки, види. 

4. Поняття та класифікація функцій держави. 

5. Правові форми і методи здійснення функцій держави. 

.  

Література: 
     1.   Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики. – 

Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. – 540 с. 

2.     Ведєрніков Ю.А., Греку В.С., Папірна А.В. Теорія держави і права [Текст]: навчальний 

посібник Справ, 2004. – 176 с. 

     3.  Загальна теорія держави і права [Текст]: підручник для студентів юридичних вищих 

навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, 

проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України 

О.В. Петришина; Нац. юрид. акад.Укр. ім.. Я. Мудрого. – Х: Право, 2009. – 584с. 

 4.  Малько А.В. Теория государства и права: Уч. пособие. (4-е изд.) – М.: Кнорус, 2009, – 400 с. 

      5.  Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юридичний ін-т 

Тернопільської академії народного господарства / М.В. Кравчук (авт.-упоряд.). – 3-є. вид., змінене 

й доп. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 247 с. 

      6.   Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Н. Головистикова, 

Ю.А. Дмитриев. – учеб. изд. – М. :Эксмо, 2004. – 240 с. 

7.  Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: 

Юрінком Інтер, 2001. – 176 с. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 6: ПОНЯТТЯ, ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях: право, 

сутність права, зміст права, функції права, принципи права, що передбачено програмою 
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навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню 

практичних умінь і навичок щодо права як соціокультурного явища цивілізації. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Передумови походження, етапи формування та історичні типи права 

2. Сутність, зміст, соціальна цінність та основні функції права 

3. Характеристика функцій права 

 

Література: 
1.  Актуальні проблеми теорії держави та права: [навчальний посібник] / [Є.В. Білозьоров, 

Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с. 

2. Алексеев С.С. К вопросу об общем понятии права // Государство и право. – 1993. - № 6. 

3. Бандурка О.О. Єдність цінностей та істини в праві: Монографія / МВС України. Нац. 

акад. внутрішн. Справ України – К., 2000. – 1999 с. 

4. Бєлоусов Ю. Л., Блага А. Б., Житний О. О., Захаров Є. Ю., Кобзін Д. О., Мармазов В. Є. 

Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики суду в діяльності органів 

внутрішніх справ України. – К. : Цифра, 2008. – 324c. 

5. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. посібник / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова 

єдність", 2008. – 270 с. 

6. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): 

Навчальний посібник. – К., 2006. – 127 с. 

7. Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник у 

визначенях та схемах. – К.: КНТ, 2009. – 184 с. 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 7: ОБ’ЄКТИВНЕ  ПРАВО: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРИНЦИПИ, СТРУКТУРА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях: об‘єктивне 

право, праворозуміння, типи праворозуміння, ознаки права, що передбачено програмою 

навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню 

практичних умінь і навичок щодо права як соціокультурного явища цивілізації.  
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Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Різноманітність визначень права. Поняття права, його відмінні ознаки. 

2. Структура і соціальна цінність об‘єктивного права. 

3. Право і закон. Спільні та відмінні риси. 

4. Основні принципи права. 

 

Література: 
1. Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на границе двух 

веков). – Саратов, 2001. – 414с. 

2. Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права: навч.-метод. посіб. / 

Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2008. – 320 c. 

3. Бандурка О.О. Єдність цінностей та істини в праві: Монографія / МВС України. Нац. акад. 

внутрішн. Справ України – К., 2000. – 1999 с. 

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник / А.Б. Венгеров. - 6-е изд., стереотип., 

учеб. - М.: Омега-Л, 2009. – 608 с. 

5. Ветютнев Ю. Синергетика в праве // Государство и право. – 2002. - № 4. – С. 78-83 

6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. – К.: КНТ, 2006. – 355 с. 

7.  Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях 

:Учебное пособие /А. В. Малько ; Институт государства и права РАН. Саратовский филиал. - 

Учеб. изд. -М. :Проспект, 2009. -140 с. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 8: СИСТЕМА ПРАВА ТА СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях: система 

права та система законодавства та їх співвідношення, що передбачено програмою навчальної 

дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і 

навичок щодо права як соціокультурного явища цивілізації.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 
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Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття системи права, її структурні елементи. Співвідношення з правовою системою. 

2. Поняття і структура системи законодавства і її співвідношення з системою права. 

3. Систематизація законодавства. 

 

Література: 
1. Актуальні проблеми теорії держави та права: [навчальний посібник] / [Є.В. Білозьоров, 

Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с. 

2. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. посібник / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова 

єдність", 2008. – 270 с. 

3.  Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. 

Пархоменко, С.М. Легуша. – К.: Видавець Паливода А.В., 2007. – 296 с. – (Бібліотека студента). 

4.  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. 

5.  Кельман М.С., Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): 

Навчальний посібник. – К., 2006. – 127 с. 

6. Костицький В. Право як цілісність // Право України. – 2002. - № 2. 

7. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посібник для підготовки до держ. 

іспитів. – К. : КНТ, 2009. – 320 с. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 9: НОРМИ ПРАВА ТА ІНШІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: оволодіти знаннями про поняття, ознаки, види норм права та інших соціальних 

норм, структури норм права та співвідношення її зі статтею нормативно-правового акту, 

формуванню практичних умінь і навичок щодо розрізнення різних соціальних норм та їх 

структурних елементів. Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації про фактори, 

що впливають на ефективність норм права.   

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

норм права серед інших соціальних норм, виокремлення взаємозв‘язку та взаємодії норм права з 
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іншими соціальними нормами, зокрема нормами моралі. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів 

навичків чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям норми права, 

соціальної норми, норми моралі, традиції, звичаї, корпоративні норми, технічні норми, диспозиція, 

гіпотеза, санкція, перераховувати основні ознаки, структуру та види. Отримання навичок щодо  

визначення основних випадків співвідношення норми права та статті нормативно-правового акту, 

а розрізнення способів викладення норм права в статтях НПА: прямий, відсилочний, бланкетний. 

Крім перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  

самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи 

пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття i види соціальних норм. 

2. Норми права і норми моралі - їх взаємозв‘язок та взаємодія. 

3. Норма права: поняття, структура, види. 

4. Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акту. 

5. Ефективність норм права  

 

Література: 

     1.  Агешин Ю.А. К вопросу о противоречии между нормами права и морали / Ю.А. Агешин // 

Правоведение. - 1971. - №2. 

2.  Бабаев В.К. Теория государства и права. – М., 2004. – 587 с. 

3.  Бабкіна О.В., Волинка К.Г. Теорія держави та права у схемах і визначеннях. К. МАУП. -

2004. – 144 с. 

4. Головченко В. Взаємодія права із іншими соціальними регуляторами / Головченко 

В.//Юридичний вісник України. - 1998. - №9. 

5.  Гончарук О.В. Дихотомія права: право публічне та право приватне: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук (12.00.01)/ Ін-т законодавства ВР України. - Київ, 2006.- 20с. 

6.  Загальна теорія держави та права / За ред. Кельман М.С., Мурашин О.Г. – Л., 2003 р. –584 с. 

7. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 

2006. – 174 с. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 10: ПРАВОУТВОРЕННЯ ТА ФОРМИ ПРАВА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: оволодіти знаннями про поняття, ознаки, види, стадії правотворчості, джерела та 

форми права, особливості дії нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб, 

формування практичних умінь і навичок щодо розрізнення правоутворення та правотворчості, 
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різних видів нормативно-правових актів та джерел права. Отримання слухачами та курсантами 

вичерпної інформації про умови дії нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення 

правотворчості та відмінності її від правоутворення, розрізнення джерел права від форм права.. 

Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навичок чіткого формулювання теоретичних положень 

щодо визначення понять правотворчість, правоутворення, джерела права, форми права, 

нормативно-правовий акт, міжнародний договір, правовий звичай, правовий прецедент, 

перераховувати основні ознаки та стадії правотворчості. Отримання навичок щодо визначення 

особливостей дії нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб. Крім 

перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, 

самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи 

пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1.  Поняття правоутворення та правотворчості, їх відмінності. 

2.  Правотворчiсть: суб‘єкти, види, стадiї, юридична технiка. 

3.  Форми (джерела) права та їх особливостi. 

4.  Дiя нормативних актiв у часi, у просторi та по колу осiб. 

5.  Нормотворчiсть i форми (джерела) права в системi ОВС. 

 
Література: 

1. Барський В.Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в 

Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.02)/ Одеська нац. юрид. акад. - Одеса, 2006.- 18с. 

2. Биля І.О. До проблеми термінології нормативних правових актів // Пробл. законності: 

Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. - Вип. 44 

. - С. 3 –  7. 

3. Биля І.О. Преамбула як складова частина нормативного правового акта // Пробл. 

законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 

2001. - Вип. 47. - С. 13 – 18. 

  4.  Горбунова Л.М. Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання 

забезпечення законності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07)/ КНЕУ.- Київ, 2005.- 21с. 

  5.   Законотворчість: Збірник наук.-практич. матеріалів. Вип.4. Проблеми гармонізації 

законодавства України з міжнародним та європейським правом/ Інститут зак-ва ВР України. Укр. -

європ. консульт. центр з питань зак-ва (UEPLAC). Укр. школа законотворчості. - К., 2005.- 159с.- 

(Б-ка Української школи законотворчості). 

  6. Матвєєва Л.Г. Юридична природа та місце офіційних інтерпретаційних актів у 

правовій системі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ НУВС.- Харків, 2005.- 20с. 

  7.   Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 

2006. – 174 с. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 11: РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: оволодіти знаннями про поняття, мету, значення, форми реалізації норм права, 

особливості основних форм реалізації норм права 9дотримання, виконання, використання, 

застосування) та реалізацію норм права у сферi професiйної дiяльностi органiв внутрiшнiх справ. 

Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації про ті сукупності прийомів та засобів 

за допомогою яких забезпечуються форми реалізації (тобто якій формі відповідають ті, чи інші 

методи). 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо розрізнення 

форм реалізації норм права: дотримання, виконання, використання, застосування. Сприяти 

розвитку у слухачів та курсантів навичок чіткого формулювання теоретичних положень щодо 

визначення понять реалізація норм права, дотримання, виконання, використання, застосування. 

Крім перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, 

самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи 

пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
Реалізація норм права: поняття, мета, значення. 

Характеристика основних форм реалізації норм права. 

Реалiзацiя норм права у сферi професiйної дiяльностi органiв внутрiшнiх справ. 

 

Література: 
1. Актуальні проблеми теорії держави та права: [навчальний посібник] / 

[Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 

2010. – 260 с. 

2. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. 

посібник / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців 

"Правова єдність", 2008. – 270 с. 

3.  Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. 

Пархоменко, С.М. Легуша. – К.: Видавець Паливода А.В., 2007. – 296 с. – (Бібліотека студента). 

4.  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. 

5.  Кельман М.С., Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): 

Навчальний посібник. – К., 2006. – 127 с. 

6. Костицький В. Право як цілісність // Право України. – 2002. - № 2. 

7. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посібник для підготовки до держ. 

іспитів. – К. : КНТ, 2009. – 320 с. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 12: ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях 

застосування норм права, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати 

подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо 

застосування норм права.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення 

сутності та змісту застосування норм права як особливої форми правореалізації . Сприяти 

розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних положень: давати 

визначення поняттям застосування норм права, стадії застосування норм права, вимоги до 

застосування норм права, правозастосовчі акти, перераховувати основні їх ознаки, елементи змісту 

та структури. Отримання навичок щодо оцінювання сучасного стану ефективності застосування 

норм права в Україні та уміння узагальнювати проблемні ланки правозастосовчого процесу, а 

також визначати своєрідні напрями впливу на удосконалення правозастосування. Крім 

перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам‘ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  

самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи 

пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Застосування норм права: поняття, вiдмiннiсть вiд iнших форм реалiзацiї. 

2. Процес правозастосування та його стадії. 

3. Правозастосовчий акт: поняття, ознаки, види. 

4. Вимоги правильного правозастосування. 

5. Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення. 

 

Література: 

  1.  Бочаров Д.О. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми: проблемні лекції. – 

Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. – 73 с. 

2. Гурковський М.П. Правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ / 

М.П. Гурковський // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2005. – Вип. 3. – С. 

112 – 120.  

3.  Кельман Л.М. Правозастосування як складова частина механізму правового регулювання / 

Л.М. Кельман // Держава і право: збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2004. – 

Вип. 26. – С. 42 – 47. 
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        4.  Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 

12.00.01 [Електронний ресурс] / С.П. Погребняк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 

2001. – 19 с. 

5.  Правозастосування та його місце в процесі реалізації права: Автореф. дис... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / М.Д. Гнатюк; НАН України. Ін-т держави і права ім. 

В.М.Корецького. – К., 2007. – 19 с. 

6.  Павлишин О.В. Основні напрямки вдосконалення застосування норм права в Україні / 

О.В. Павлишин // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 4. – К: Київ, ун-т права; Ін-т 

держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С. 32 – 36. 

       7. Юридична мова правозастосовних актів: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 

[Електронний ресурс] / П.М. Балтаджи; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – 

К., 2008. – 20 с. 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 13: ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях тлумачення 

норм, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок 

щодо способів і методів тлумачення. Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації 

про види тлумачення та суб‘єктів які його проводять.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

тлумачення норм права у системі ОВС, Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого 

формулювання теоретичних положень: давати визначення видів тлумачення: казуального і 

нормативного, офіційного і неофіційного, актів тлумачення тощо. Крім перерахованого засвоєння 

зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, 

уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність при прийнятті рішень, 

прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
2. Тлумачення нормативно-правових актів: поняття, цілі, значення. 

3. Види тлумачення. 

4. Засоби тлумачення. 

5. Акти тлумачення: поняття та види. 

 

Література: 
1. Васильєв А.В. Теория права и государства : Учебник . – М., Флинта; МПСИ, 2005. – 440 с. 
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2. Голосніченко І. Перспективні положення кодифікації норм правового інституту 

адміністративної відповідальності // Право України. - 2006. - № 8. – С.60  

3. Задорожний Ю. Західна традиція права у контексті формування кодифікованих актів на 

теренах України // Право України. - 2006. - № 9.- С.42   

4. Капліна О. Поширювальне тлумачення і аналогія кримінально-процесуального закону: 

проблеми розмежування // Вісник Академії правових наук України.  Харків. – 2004. - № 4( 39). – 

С.152 

5.    Ковальчук А. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і 

юриспруденції // Право України. - 2006. - № 9. – С. 103 

6.    Комаров С.А. Общая теория государства и права. – СПб., 2004. – 476 с. 

7.  Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: 

Юрисконсульт, 2006. – 356 с. 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 14: ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правових 

відносин та юридичних фактів, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати 

подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо здійснення 

правових відносин та відмежуванню їх від моральних, економічних тощо.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

правових відносин у системі суспільних відносин,. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів 

навиків чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення правовим відносинам і 

юридичним фактам, перераховувати основні їх ознаки, елементи змісту та структури. Отримання 

навичок щодо вирізнення конкретних правових відносин відносно їх наукової класифікації. Крім 

перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість. 

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття, ознаки і види правовідносин. 

 2.  Склад і зміст правовідносин. 

 3.  Поняття та види юридичних фактів. 

 

Література: 
1.  Ведерніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави та права. – К., Центр навчальної 

літератури, 2005. – 223 с.  
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2.  Гревцов Ю. Правовые отношения и осуществление права. - Л., 1987. /ХО Г79/. ст. 

21,29,43. 

3. Давидов Р., Данилюк Ю. Питання теорії конституційних правовідносин // Право України. 

2006. - №1. – С.16. 

4. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії // Право 

України. - 2005 .- № 7. – С. 109. 

5. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: 

Юрисконсульт, 2006. – 356 с. 

6.  Майданник О. Правовідносини з парламентського контролю: поняття, характерні ознаки 

// Право України. - 2006. - № 5. – С. 142 

7. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 

2006. – 174 с. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 15: ПРАВОВА ПОВЕДІНКА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правової 

поведінки, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному 

засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо правової поведінки, 

стимулювання правомірної поведінки та протидії правопорушенням. Отримання слухачами та 

курсантами вичерпної інформації про фактори, що обумовлюють найбільш ефективне 

забезпечення правомірної поведінки та пропонувати шляхи її вдосконалення та підвищення.   

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

правової поведінки в системі соціальної поведінки, вибору виду правомірної поведінки залежно 

від правової свідомості та культури громадян, стимулювання і заохочення правомірної поведінки 

та вибір засобів її охорони та захисту. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого 

формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям правової, правомірної та 

протиправної поведінки, зловживанням правом та об‘єктивно-протиправної поведінки, 

перераховувати основні їх ознаки, види та елементи внутрішньої будови. Отримання навичок 

щодо оцінювання сучасного стану правопорядку в Україні та уміння прогнозувати його динаміку 

в залежності від подій, що відбуваються у суспільстві. Крім перерахованого засвоєння зазначеної 

теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, пам‘ять, увагу, уяву, 

мислення, спостережливість, активність, творчість,  самостійність при прийнятті рішень, 

прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
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1. Поняття правової поведінки, її ознаки, види. 

2. Поняття, ознаки та склад правомірної поведінки. 

3. Види правомірної поведінки. 

4. Поняття, ознаки протиправної поведінки. 

5. Види протиправної поведінки. 

 

Література: 
1. Афанасьев В.С. Некоторые проблемы теории правонарушений и юридической 

ответственности / В. С. Афанасьев, Е. А. Сунцова // Право и политика. – 2006. – № 3. – С. 17 – 23. 

2.   Берзін П.С. Суспільна небезпечність діяння : загальна характеристика / П. С. Берзін // 

Альманах кримінального права. – К., 2009. – Вип. 1. – С. 108 – 150.  

3. Минникес И.А. Объективно-противоправное деяние / И.А. Минникес // Российский 

юридический журнал. – 2008. – № 2. – С. 19–23. 

4.  Нурпеисов Е.К. Механизм формирования правомерного поведения личности: Автореф. 

дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01 / Академия наук СССР: Ин-т гос. и права. – М., 1980. – 15 с. 

5.  Наливайко Л. Р. Теоретичні аспекти конституційного делікту / Л. Р. Наливайко // Держава 

і право : збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 13. – С. 3 – 8. 

6.  Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом / 

Поротикова О. А. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 256 с. 

  7.  Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 

2006. – 174 с. 
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полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 16: ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правової 

свідомості та правової культури, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати 

подальшому міцному засвоєнню знань щодо теоретичних і практичних аспектів ролі правової 

культури та правової свідомості у формуванні правової, соціальної держави, вміти аналізувати 

фактори зв‘язку та взаємозв‘язку правової культури та правової свідомості з політикою, 

економікою та правом.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення 

сутності, змісту та природи правової культури і правової свідомості, а також їх місця у правовій 

системі. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних 

положень: давати визначення поняттям правова свідомість, професійна правова свідомість, 

функції правосвідомості, структура правосвідомості, правова установка, рівні правосвідомості; 

правова культура, правова культура особи, правова культура суспільства, правова культура 

професійної групи та ін. Отримання навичок щодо оцінювання специфіки взаємозв‘язку 

правосвідомості та правової культури на сучасному етапі розвитку правової системи України та 

уміння з‘ясовувати загальні закономірності та особливості формування правової свідомості та 

правової культури громадян і конкретизувати їх прояви в сучасних умовах державотворення в 
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Україні, а також визначити фактори впливу на правову свідомість, що сприяють її вдосконаленню 

та розвитку, а також, що призводять до її деформацій та дисфункцій. Крім перерахованого 

засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, 

пам‘ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  самостійність при 

прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної 

діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Правосвідомість: поняття, структура, види. Правосвідомість працівників міліції. 

2. Правова культура поняття, види, структура. 

3. Обєктивні і субєктивні фактори формування правосвідомості і правової культури. 

 

Література: 
1. Актуальні проблеми теорії держави та права: [навчальний посібник] / 

[Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 

2010. – 260 с. 

2. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. 

посібник / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців 

"Правова єдність", 2008. – 270 с. 

3.  Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. 

Пархоменко, С.М. Легуша. – К.: Видавець Паливода А.В., 2007. – 296 с. – (Бібліотека студента). 

4.  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. 

5.  Кельман М.С., Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): 

Навчальний посібник. – К., 2006. – 127 с. 

6.  Костицький В. Право як цілісність // Право України. – 2002. - № 2. 

7. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посібник для підготовки до держ. 

іспитів. – К. : КНТ, 2009. – 320 с. 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 17: ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях юридичної 

відповідальності, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому 

міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо юридичної 

відповідальності, стимулювання правомірної поведінки та попередження правопорушень. 

Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації про фактори, що обумовлюють 
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найбільш ефективне забезпечення юридичної відповідальності та пропонувати оптимальні шляхи 

її вибору та застосування. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

юридичної відповідальності в системі соціальної відповідальності, вибору виду юридичної 

відповідальності залежно від індивідуальних особливостей суб‘єкта. Сприяти розвитку у слухачів 

та курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям 

позитивної та ретроспективної юридичної відповідальності, називати та характеризувати її 

принципи, цілі і функції, визначати підстави настання та звільнення від ретроспективної 

юридичної відповідальності. Отримання навичок щодо оцінювання сучасного стану правопорядку 

в Україні та уміння прогнозувати його динаміку в залежності від подій, що відбуваються у 

суспільстві. Крім перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та 

курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, 

творчість,  самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні 

способи пізнавальної діяльності та вибору найбільш ефективного виду юридичної 

відповідальності з урахуванням індивідуальних особливостей суб‘єкта.   

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Юридична відповідальність: поняття і ознаки. 

2. Види юридичної відповідальності та їх характеристика. 

3. Підстави для притягнення і звільнення від юридичної відповідальності. 

4. Функції юридичної відповідальності: поняття і види. 

5. Принципи юридичної відповідальності: поняття і характеристика. 

 

Література: 
1. Іваненко О. Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: 

актуальні проблеми // Право України. – 2006.  – №1. – С. 60. 

2. Іваненко О.В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її 

забезпеченні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 „Теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень‖. — К., 2007. 

3. Осауленко А.О. Співвідношення санкції та юридичної відповідальності // Вісник 

прокуратури. – 2008. – № 8. – С. 87-91. 

4. Решетник Л. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології // Право 

України. – 2003. – №8. – С.81 

5. Рыбаков В.А. Позитивная юридическая ответственность. – Рязань, 1986.  

6. Старцев О. Актуальні проблеми юридичної відповідальності посадових осіб у сфері 

управлінської діяльності // Право України. – 2000. – № 11. – С. 115. 

7. Угрюмова Г. Загальна характеристика дисциплінарної відповідальності і 

дисциплінарного проступку за українським трудовим правом // Право України. – 2005.  – №5. – С. 

78.  

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  
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____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 18: ДЕРЖАВНА ДИСЦИПЛІНА, ЗАКОННІСТЬ ТА ПРАВОПОРЯДОК 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях 

законності, державної дисципліни, правопорядку, суспільного порядку, що 

передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному 

засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо правової поведінки та її 

юридичних наслідків, стимулювання правомірної поведінки та попередження 

правопорушень. Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації про фактори, 

що обумовлюють найбільш ефективне формування високого рівня правосвідомості та 

правової культури, забезпечення правомірної поведінки та пропонувати шляхи її 

вдосконалення та підвищення.   
Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

правопорядку в системі суспільного порядку, вибору виду правомірної поведінки залежно від 

правової свідомості та культури громадян, стимулювання і заохочення правомірної поведінки та 

вибір засобів її охорони та захисту. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого 

формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям законності, державної 

дисципліни, правопорядку та суспільного порядку, перераховувати основні їх ознаки, елементи 

змісту та структури. Отримання навичок щодо оцінювання сучасного стану законності та 

правопорядку в Україні та уміння прогнозувати його динаміку в залежності від подій, що 

відбуваються у суспільстві. Крім перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу 

підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість,  самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати 

слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Законність: поняття, нормативно-правова основа, система гарантій. 

2. Поняття державної дисципліни. 

3. Суспільний порядок і правопорядок. 

4. Основні напрямки зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх прав. 

 

Література: 
1. Гавриленко Д.А. Правовое государство и дисциплина.- Минск, 1991.  

2. Государственная дисциплина и социальный правопорядок.- М., 1985. 

3. Евпатов В.И. Международное общество и правопорядок.- К., 1990. 

4. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження.- К.: Юстиніан, 

2004. 

5. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посібник для підготовки до держ. 

іспитів. – К. : КНТ, 2009. – 320 с. 

6. Крисюк Ю. Синергетична інтерпретація соціального порядку // Право України.-  2005. - 

№7.- С. 30. 

7. Притика Д. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // 

Право України.- 1999. - №5.- С.14. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  
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____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 19: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО МЕХАНІЗМ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: сформувати стійкі знання курсантів, що передбачені програмою навчальної 

дисципліни, щодо правового регулювання суспільних відносин. Поглибити і систематизувати 

існуючі знання курсантів про поняття правового регулювання, його елементи, стадії, способи, 

типи, режими, а також надати нові знання про ефективність правового регулювання суспільних 

відносин. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду курсантів щодо механізму правового 

регулювання суспільних відносин, підвищити рівень їх правової свідомості та правової культури. 

Розвивальна мета: сприяти розвитку у курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних 

положень: давати визначення поняттям правове регулювання, ефективність правового 

регулювання, перераховувати основні його ознаки, стадії механізму правового регулювання, а 

також характеризувати способи, типи, режими правового регулювання. Отримання навичок щодо 

оцінювання ефективності правового регулювання суспільних відносин в Україні, а також уміння 

прогнозувати його динаміку в залежності від подій, що відбуваються у суспільстві. Крім 

перерахованого, засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у курсантів культуру мовлення, 

пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, прищеплювати курсантам 

раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1. Поняття правового впливу, його види та механізм. 

2. Правове регулювання: поняття, способи, методи, типи, принципи, предмет. 

3. Стадії правового регулювання. 

4. Поняття механізму правового регулювання. Види і характеристика елементів механізму 

правового регулювання. 

 

Література: 
1. Дей М.О. Правове регулювання засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки: 

теоретичний аспект: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 /Національний університет внутрішніх 

справ. – Харків, 2005. – 212с. 

2. Кривицький Ю.В. Механізм правового регулювання у загальній теорії права: теоретичні 

проблеми розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць 

міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2008 року). – К.: ВГЛ „Обрії‖, 2008. – 

С. 31 – 32. 

3. Лавріненко О.В. Механізм правового регулювання соціально-трудових відносин: сучасний 

стан та перспективи розвитку: Монографія. – Донецьк: Норд-Прес. – ДЮІ ЛДУВС, 2007. – 182 с. 
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4. Лебедева Е.Н. Механизм правового стимулирования социально-активного поведения 

(проблемы теории и практики): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. // Саратовская госсударственная 

академия права. – Саратов,2003. – 207с. 

5. Лисенков С. Правовий вплив і правове регулювання як форми прояву дії права на 

суспільні відносини: співвідношення та порівняння // Правові дослідження: українсько-грецький 

міжнародний науковий журнал. – 2006. – № 1. – С. 28 – 31. 

6. Мельник О.М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності: дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2004. – 

208 с. 

7. 7.Нерсесянц, В.С. Общая теория государства и права [Текст]: учебник для вузов / 

В.С. Нерсесянц; – М.: НОРМА, 2010. – 552 с. 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 20: ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ І РОЛЬ ОВС В ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: сформувати стійкі знання курсантів, що передбачені програмою навчальної 

дисципліни, щодо правового статусу особи. Поглибити і систематизувати існуючі знання 

курсантів про поняття правового статусу особи, його елементи, види, а також надати нові знання 

про особливості дії окремих видів правового статусу особи, зокрема працівника ОВС. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду курсантів щодо правового статусу 

особи та ролі працівника ОВС у його забезпеченні, підвищити рівень їх правової свідомості та 

правової культури. 

Розвивальна мета: сприяти розвитку у курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних 

положень: давати визначення поняттям правового статусу особи, правового статусу людини, 

правового статусу індивіда, а також характеризувати особливості правового статусу працівника 

ОВС. Отримання навичок щодо практичного застосування набутих знань у особистому житті та на 

професійній ниві з метою захисту прав та свобод особи, підтримання законності та правопорядку в 

державі та суспільстві. Крім перерахованого, засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у 

курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, 

творчість, прищеплювати курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Правовий статус особи: поняття, структура, види. 

2. Поняття прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. 

3. Класифікація та загальна характеристика основних прав і свобод особи. 

4. Правова держава:поняття, ознаки та принципи. 

5. Гарантії та соціально-правовий механізм забезпечення прав, свобод, обов'язків людини в 

демократичній державі та роль ОВС у їх забезпеченні 
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Література: 
1. Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики 

Європейського суду з прав людини судами України // Право України.- 2002. - № 2. 

2. Любашиц В.Я. Правовое государство и основные принципы его функционировання / 

Вісник ЛІВС МВС України, 2001, спецвипуск. 

3. Міжнародний пакт про економічні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю 00Н 19 

грудня 1966 р. - Права людини. Міжнародні договори України; декларації, документи.- К., 1992. 

4. Никеров Г.И. Судебная вдасть в правовом государстве (опьгг сравнительного 

исследования) // Государство и право. – 2001. - № З. 

5. Никитенко А.И., Петков В.П. Обеспечение прав и свобод граждан в сфере исполнительной 

власти / Вісник ЛІВС МВС України, спец. випуск 2001. 

6. Онищенко О.С. Шляхи формування в Україні громадянського суспільства // Правова 

держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

Вип. 13. – К., 2002. 

7. Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 

12.00.07 [Електронний ресурс] / І.В. Бойко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2000. 

— 19 с. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 21: ПРАВОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правової 

системи та її елементів, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати 

подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо правової 

системи. Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації про фактори, що 

обумовлюють найбільш ефективне формування правової системи окремої держави, шляхів її 

удосконалення.   

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

кожного з правових явищ у правовій системі, визначення взаємодіючих аспектів між ними. 

Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних положень: 

давати визначення поняттям правової системи, статичних елементів правової системи, динамічних 

елементів правової системи, юридичної практики. Отримання навичок щодо оцінювання 

сучасного стану правової системи в Україні та прогнозування її стану на майбутнє, шляхів її 

вдосконалення, приведення у відповідність до міжнародних стандартів. Крім перерахованого 

засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, 

пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  самостійність при 

прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної 

діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
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Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1.  Поняття правової системи та її структурних елементів. 

2.  Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи. 

3.  Місце юридичної практики в правовій системі: поняття, структура, види. 

 

Література: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права.: Учебник. /А.Б.Венгеров// – М.: Омега-Л., 2005 

г. – 321 с. 

1. Вовраженцева К.П. Правові системи України та Республіки Бєларусь: сучасні процеси 

правового розвитку: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; Інститут держави і 

права ім. В.М.Корецького. – К., 2008. – 20 с.  

3.Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. /С.Д.Гелей, 

С.М.Рутар// – К.: Знання, 2006. – 668 с. 

4.Гусарєв С.Д. Теорія держави та права. Альбом схем: Навчальний посібник./С.Д.Гусарєв//-

Київ,-1997.-55 с. 

5.Давид Рене, Жоффре-Спинози Камилла. Основные правовые системы современности / 

В.А.Туманов (пер.с фр.). – М. : Международные отношения, 2003. – 399с. /Шифр у НБУВ: 

ВА644686/. 

6.Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові 

концепції): навч. посіб. / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.  

7. Хаустова М.Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної 

державності в Україні / М.Г.Хаустова; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 

Х.: Право, 2008. – 158 с. /Шифр у НПБУ: А672928/. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Тема № 22: ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія студентів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правових 

систем сучасності та їх основних видів, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, 

слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо 

правових систем сучасності, основних видів правових систем та їх складових. Отримання 

слухачами та курсантами вичерпної інформації про фактори, що обумовлюють найбільш 

ефективний розвиток правових систем сучасності та їх інтегративні процеси.   

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення 

особливостей кожної з правових систем сучасності. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів 

навиків чіткої характеристики складових правових систем сучасності – історичних аспектів, 

джерел права, структури права тощо. Отримання навичок щодо критеріїв розмежування правових 

систем сучасності, виділення особливостей кожної з них. Крім перерахованого засвоєння 

зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, 
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уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  самостійність при прийнятті рішень, 

прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 

Наочні засоби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 

Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право, 

Філософія права. 

 

План лекції (навчальні питання): 
1.  Порівняльне правознавство та його значення. 

2. Поняття та типологія правових систем. Критерії класифікації правових систем. 

3. Англосаксонська правова сімя. 

4.  Романо-німецька правова сімя і її особливості. 

5.  Сім‘я соціалістичного та релігійно-традиційного права. 

 

Література: 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права.: Учебник. /А.Б.Венгеров// – М.: Омега-Л., 2005 

г. – 321 с. 

2. Вовраженцева К.П. Правові системи України та Республіки Бєларусь: сучасні процеси 

правового розвитку: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; Інститут держави і 
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77..  ППЛЛААННИИ  ССЕЕММІІННААРРССММЬЬККИИХХ  ЗЗААННЯЯТТЬЬ  

  ММееттооддииччнніі  ввккааззііввккии  ((ррееккооммееннддааццііїї))  ддлляя  ввииккллааддааччіівв,,  яяккіі  ппррооввооддяяттьь  

ссееммііннааррссььккіі  //  ппррааккттииччнніі  ззаанняяттттяя,,  щщоо  ввииззннааччааююттьь  ммееттооддииккуу  ппррооввееддеенннняя  

ззаанняяттьь..  

 

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться з метою 

поглибленого вивчення теорії держави та права та опанування її методологічних 

засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення  

студентами питань програмного матеріалу. 
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Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, 

поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню 

педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню  навичок та 

вмінь публічного виступу, участі в дискусії. 

Головна мета семінарських занять – допомогти студентам опанувати курс 

―Теорія держави та права‖ й засвоїти предмет цієї науки. 

Основні завдання семінарських занять з теорії держави та права полягають у 

засвоєнні загальнотеоретичних положень про загальні та специфічні 

закономірності   винекнення, розвитку та функціонування держави та права, 

набуття навичок оцінювати їх з позиції                загальнолюдських цінностей. У 

процесі обговорення питань, курсанти навчаються формулювати і викладати свої 

думки і висновки, застосовувати                   теоретичні положення теорії держави 

та права. 

Основою ефективного розгляду положень теорії держави та права на              

семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота 

курсантів у студіюванні конспектуванні навчальної, наукової літератури курсу, 

підготовка та виступ з реферативними повідомленнями.  Така робота передбачає 

використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним. 

Викладач готуючись до семінарського заняття складає план-конспект у 

якому передбачений перелік питань, список рекомендованої літератури, питання 

для обговорення. 

Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права 

 

Методичні рекомендації: Розкриваючи дану тему, варто звернути увагу 

на відмінність між наукою теорія держави та права та навчальною 

дисципліною, сформулювати об‘єкт та предмет дослідження теорії держави 

та права. 

 Особливу увагу слід приділити вивченню методології  та функціям 

теорії держави та права. 

Тема 2. Поняття, походження та сутність держави 
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Методичні рекомендації: В ході вивчення теми доцільно звернути 

увагу на різноманітність підходів до розуміння державної організації 

суспільства та охарактеризувати ознаки держави, ознайомитись з 

особливостями вининення державності у різних народів та вивчити окремі 

концепції походження держави. 

 Тема 3. Держава і політична система суспільства 

Методичні рекомендації: Необхідно з‘ясувати відмінності між 

державною і політичною владами, визначити специфіку впливу держави на 

політичну систему суспільства та охарактеризувати особливості політичної 

системи Української держави. 

  Тема 4. Форми держави 

Методичні рекомендації: При вивченні даної теми доцільно розкрити 

історичний процес формування поняття ―форма держави‖, ознайомитись з її 

елементами, визначити особливості форм Української держави. 

 Тема 5. Механізм та функції держави 

Методичні рекомендації: Готуючись до заняття, слід визначити 

поняття механізму та апарату держави, зупинитись на класифікаціях видів 

органів держави, а також дати визначення функціям держави, вміти 

характеризувати їх види. 

 Тема 6. Поняття, походження та розвиток права 

Методичні рекомендації: Приступаючи до вивчення даної теми, 

доцільно розпочати з історичних передумов  виникнення права, 

охарактеризувати етапи формування права, дати характеристику типам 

права, розглянути сутність, зміст та функції права. 

Тема 7. Об‟єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура 

Методичні рекомендації: Вивчення даної теми слід розпочати з 

характеристики різних підходів  праворозуміння та розглянути кілька 

визначень права, викладених в роботах відомих правознавців. Важливо також 

з‘ясувати відмінності в поняттях право та закон. Доцільно звернути увагу на 

принципи права, розглянути їх види. 
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Тема 8. Правоутворення та форми права  

 Методичні рекомендації:  Під час вивчення даної теми необхідно 

показати співвідношення правоутворення та правотворчості. Вивчаючи 

питання правотворчості, слід зупинитися на характеристиці її стадій, 

суб‘єктів та видів. Особливу увагу потрібно приділити характеристиці 

джерел права та дію НПА в часі, просторі та по колу осіб. 

  Тема 9. Норми права та інші соціальні норми 

 Методичні рекомендації: В рамках даної теми слід розглянути 

різноманітність соціальних норм, що регулюють поведінку людини в різних 

сферах її життя. Необхідно порівняти норми права з іншими соціальними 

нормами, зокрема з нормами моралі, звичаями, релігійними нормами тощо. 

Доцільно зупинитись на характеристиці норми права, розглянути її 

структуру, види норм права, а також розібратися і проблемному питанні 

співвідношення норми права і статті  НПА. 

  Тема 10. Система права та система законодавства 

 Методичні рекомендації: Вивчаючи дану тему, потрібно зупинитись  

на  проблемі співвідношення таких понять як правова система, система права 

та система законодавства, а також  детально розібратися в структурних 

елементах вищезгаданих систем.  

  Тема 11.  Форми реалізації норм права 

 Методичні рекомендації: Дана тема розглядає основні форми реалізації 

норм права. Особливу увагу слід приділити формам реалізації, що 

притаманні для професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ. 

 Тема 12. Застосування права як особлива форма їх реалізації 

 Методичні рекомендації: В межах даної теми слід розглянути особливу 

специфічну форму реалізації норм права – правозастосування,  ознайомитись 

з процесом правозастосування та його стадіями, правозастосовчими актами 

та вимогами щодо правильного правозастосування. Досить важливу увагу 

доцільно приділити питанням прогалин в праві та юридичним колізіям. 

 Тема 13. Тлумачення норм права і його значення в діяльності ОВС 
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Методичні рекомендації: Готуючись до заняття, слід дати визначення 

тлумаченню НПА, розібратися в  видах та  засобах тлумачення. Особливу 

увагу слід приділити характеристиці актів тлумачення. 

   Тема 14. Правові відносини 

Методичні рекомендації: Розкриваючи дану тему, слід з‘ясувати суть 

та ознаки правових відносин, їх види. Розглядаючи склад правовідосин, 

особливу увагу необхідно звернути на поняття юридичного та матеріального 

змісту правовідносин, розібратися в питаннях  правосуб‘єктності.  

   Тема 15. Правова поведінка 

 Методичні рекомендації: В ході вивчення даної теми доцільно 

розібратися в таких поняттях як правова, правомірна та протиправна 

поведінка,  охарактеризувати їх ознаки, види та склад. 

  Тема 16. Правова свідомість та правова культура 

 Методичні рекомендації: Вивчення даної теми полягає у визначенні 

правосвідомості та правової культури, їх видів та структури. Особливу увагу 

потрібно звернути на об‘єктивні та суб‘єктивні фактори формування 

правосвідомості та правової культури. 

       Тема 17. Юридична відповідальність 

 Методичні рекомендації: Готуючись до заняття, необхідно дати 

визначення юридичної відповідальності, назвати її види, а також підстави для 

притягнення та звільнення від юридичної відповідальності. Належної уваги 

потребує питання функцій та принципів юридичної відповідальності. 

 Тема 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок 

 Методичні рекомендації: Висвітлюючи дану тему,  слід визначити такі 

поняття як законність, дисципліна, суспільний порядок та правопорядок. 

Особливу увагу слід звернути на основні напрямки зміцнення законності в 

діяльності ОВС. 

 Тема 19. Правове регулювання та його механізм 

 Методичні рекомендації: При підготовці до даного семінарського 

заняття курсанти повинні чітко розбиратися в  співвідношенні таких понять 
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як правове регулювання та правовий вплив, орієнтуватися в способах, 

методах, типах, принципах  правового регулювання. Необхідно грунтовно 

знати поняття предмету правового регулювання. 

 Тема 20. Правовий статус особи і роль ОВС в його забезпеченні 

 Методичні рекомендації: Відповідаючи на питання даної теми, 

курсанти повинні визначити правовий статус особи та охарактеризувати види 

правового статусу. Необхідно розкрити поняття гарантій прав, свобод та 

обов‘язків громадянина, визначити компетенцію ОВС в сфері забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина. 

 Тема 21. Правова система: поняття, характеристика елементів 

 Методичні рекомендації: При підготовці до семінарського заняття 

доцільно звернути увагу на поняття правової системи та її структурні 

компоненти. Особливу увагу потрібно приділити характеристиці статичних 

та динамічних елементів правової системи. 

  Тема 22. Основні правові системи сучасності 

 Методичні рекомендації: Готуючись до заняття, необхідно згадати 

різні класифікації правових систем видатних фахівців в області 

порівняльного правознавства. Характеризуючи романо-германську правову 

сім‘ю, слід відмітити її похідність від римського античного права. 

Розглядаючи систему англо-саксонського права, курсант головну увагу 

повинен приділити ролі правового прецедента як осоновного джерела права. 

Розглядаючи сім‘ю релігійного права, слід звернути увагу на місце релігійно-

етичних норм як основного джерела права, а країни традиційного права 

характеризуються домінуючим значенням звичаїв і традицій. 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

       ________С.Д. Гусарєв 
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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема № 1: Предмет, метод та функції теорії держави та права 

З дисципліни: теорія держави та права 

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у питаннях поняття загальної теорії 

держави та права як навчальної дисципліни, як науки, що передбачаються програмою навчальної 

дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань  про методологію науки. Отримання 

слухачами та курсантами вичерпної інформації про предмет і методи науки в цілому та конкретно 

теорії держави та права. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 
Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 
теорії держави та права серед юридичних та соціальних наук. Сприяти розвитку у слухачів та 
курсантів навичок чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям 
предмету теорії держави та права, методології, методу тощо. 

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 
Наочні засаби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки: Юридична деонтологія, Історія держави та права 
України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право. 
Навчальні питання: Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. Характеристика 
предмету науки ТДП. Методологія науки теорії держави та права. Характеристика окремих 
методів дослідження. Основні функції науки ТДП. Роль загально-теоретичних знань у процесі 
підготовки співробітників органів внутрішніх справ. 
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6. Колодій А.М., Копейчиков В.В. та інші.Теорія держави і права. Навчальний посібник.-

К.,1995. /ХО Т338/ 

7. Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права // Право України.- 2001.- № 7.- 

С.23. 

8. Котюк В.С. Загальна теорія держави та права: Навчальний посібник Рекомендовано мін-

вом освіти і науки України; К: Атіка, 2005. – 591. 

9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: 

Юрисконсульт, 2006. – 356 с. 

10. Мартышин О.В. Нравственные основы Теории государства и права // Государство и право 

– М., 2005, № 7. – с.5-13. 

11. Наумов А.В. Обновление методологии науки уголовного права.//Сов. гос. и право,-1991.-

№2. 

12. Селіванов В. До проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної юридичної науки // 

Право України.- 2000.- №7.- С. 11. 

13. Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку // Вісник Академії 

правових наук України.- 2003.- №2-3.- С.5. 

14. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. 

Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – 

Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с. 

15. Теорія держави та права: Навчальний посібник В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. 

Князьова, І.Я. Тодоров. – Київ: Знання, 2005. – 327 с. 
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16. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода 

А.В., 2006. – 174 с. 

17. Цвік М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права // 

Вісник Академії правових наук України.- 2003.- №2-3. -С.25. 

  
Методичні поради з викладання тем: особливу увагу слід приділити питанню співвідношення науки 
та навчальної дисципліни,  поняттям методологія та функції теорії держави та права; доцільно після 
розгляду основних питань семінарського заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. Характеристика предмету 
науки ТДП. 

2. Методологія науки теорії держави та права. Характеристика окремих методів 
дослідження. 

3. Основні функції науки ТДП. Роль загально-теоретичних знань у процесі підготовки 
співробітників органів внутрішніх справ. 

 
Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 

1. Що являє собою предмет теорії держави та права? 
2. Яка структура теорії держави та права як науки? 
3. Назвіть види функцій теорії держави і права. 
4. В чому сутність гносеологічної функції теорії держави і права? 
5. Яка роль теорії держави та права у формуванні юридичного світогляду, становленні 

сучасного юриста? 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема № 2: Поняття,походження та сутність держави 

З дисципліни: теорія держави та права 

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальна мета: домогтися обізнаності у слухачів та курсантів щодо основних концепцій 

походження держави, що передбачається програмою навчальної дисципліни, слугувати 

подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок стосовно 

основних ознак держави, а також особливостей виникнення держави у різних народів. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.   

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 
Наочні засаби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  Юридична деонтологія, Історія держави та права 
України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право. 
Навчальні питання: Характеристика окремих концепцій походження держави. Поняття та 
основні ознаки держави. Причини, що сприяли процесу формування державних інститутів влади. 
Особливості виникнення держави у різних народів. 

Література: 
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1. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Актуальні проблеми теорії 

держави: Навчальний посібник (2-е вид.) / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, 

Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. – К.: КНТ, 2008. – 288 с. 

2. Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матеріали Міжнар. 

наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студ. присвяч. пам'яті видат. вчених-юристів 

П.О.Недбайла, О.В.Сурілова, В.В.Копєйчикова, 21-22 листопада 2008 р. / Одеська національна 

юридична академія; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; Львівська лабораторія прав 

людини і громадянина НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування Академії правових 

наук України / Ю.М. Оборотов (заг.ред.) – О.; Л.: Фенікс, 2008. – 516 c. 

3.  Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права: Навч.-метод. посіб. / 

Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. – Л.: ЛьвДУВС, 2008. – 320 c. 

4. Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права: Курс лекцій / АН України; Київський ун-

т права. – К.: Вид-во Київського ун-ту права, 2004. – 122 с. 

5. Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики. – 

Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. – 540 с. 

6. Волвенко П.В. Актуальні проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / П.В. Волвенко, 

Л.М. Князькова, О.С. Туренко; Донецький юридичний ін-т ЛДВУС. – Донецьк: Норд Комп‘ютер, 

2007. – 75 с. 

7. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних 

закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. 

АПрН України М.В.Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: 

Право, 2009. – 584 с. 

8. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Ефремова Н.В., Оборотов Ю.Н., Дудченко В.В., Завальнюк 

В.В. Введение в украинское право / Одесская национальная юридическая академия / С.В. Кивалов 

(общ.ред.), Ю.Н. Оборотов (общ.ред.). – 2-е изд., перераб. и доп. – О.: Юридична література, 2009. 

– 768 с. 

9. Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Оніщенко Н.М., Бобровник 

С.В. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові 

концепції): Навч. посіб. / МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 c. 

10. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до 

державних іспитів / для студентів навчальних закладів / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009.  – 320 с. 

11.  Малько А.В. Теория государства и права: Уч. пособие. (4-е изд.) – М.: Кнорус, 2009, – 400 

с. 

12. Малько А.В. Теория государства и права: электронный учебник / коллектив авторов. – 

Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2009.      

13. Марченко М.Н. Теория государства и права. Уч. пособие. (2-е изд.) – М.: Проспект, 2009, – 

640 с. 

14. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: курс лекцій. – К.: К.І.С., 2008. – 470 

c. 

15. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: 

Юристъ, 2001. – 656 с. 

16. Пушняк О.В. Право і час: Монографія. –  Х.: ФІНН, 2009. – 176 с. 

17. Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебное пособие. (2-е изд.) – М.: Проспект, 2009, 

– 752 с. 

18. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Харків: 

Еспада, 2006. – 776 с. 

19. Темнова Е.И. Теория государства и права: Уч. пос. (2-е изд.) – М.: Кнорус, 2009, – 384 с. 

20. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юридичний ін-т 

Тернопільської академії народного господарства / М.В. Кравчук (авт.-упоряд.). – 3-є. вид., змінене 

й доп. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 247 с. 

  

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 



91 

 

Характеристика окремих концепцій походження держави. 

Поняття та основні ознаки держави. 

Причини, що сприяли формуванню державних інститутів влади. 

Особливості виникнення держави у різних народів.  

Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
1. Розкрийте зміст основних теорій держави та права. 
2. Які основні причини виникнення держави? 
3. У чому полягають особливості виникнення держави у східних слов‘ян?  
4. Що лежало в основі регулювання відносин між людьми в докласовому суспільстві?  
5. Які основні умови виникнення права? 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

____________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема № 3: Держава і політична система суспільства 

З дисципліни: Теорія держави та права 

Категорія курсантів: 1 курс 

Навчальна мета: домогтися обізнаності у слухачів та курсантів стосовно  поняття та структури 

політичної системи суспільства, політичної і державної влади, що передбачається програмою 

навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню 

практичних умінь і навичок стосовно ролі держави в політичній системі суспільства, а також 

охарактеризувати державу Україну як суб‘єкта політичної системи. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової 

свідомості, правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню 

колективу.   

  
 Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 

Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) сприяти формуванню наукового 

світогляду, підвищення рівня правової свідомості, правової культури, моральних, естетичних та 

інших якостей особистості, вихованню колективу.   
Наочні засаби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  Юридична деонтологія, Історія держави та права 

України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про державу та право. 

Навчальні питання: Політична і державна влада. Поняття та структура політичної системи 

суспільства. Роль держави в політичній системі суспільства. Характеристика держави 

України як суб‘єкта політичної системи. 

1. Література: 

2. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Актуальні проблеми теорії 

держави: Навчальний посібник (2-е вид.) / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, 

Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. – К.: КНТ, 2008. – 288 с. 

3. Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матеріали Міжнар. 

наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студ. присвяч. пам'яті видат. вчених-юристів 

П.О.Недбайла, О.В.Сурілова, В.В.Копєйчикова, 21-22 листопада 2008 р. / Одеська 

національна юридична академія; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка; Львівська 
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лабораторія прав людини і громадянина НДІ держ. будівництва та місцевого 

самоврядування Академії правових наук України / Ю.М. Оборотов (заг.ред.) – О.; Л.: 

Фенікс, 2008. – 516 c 

4.  Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права: Навч.-метод. посіб. / 

Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. – Л.: ЛьвДУВС, 2008. – 320 c. 

5. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики // Право України. – 2006. –  №7. – 

с.42-46. 

6. Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права: Курс лекцій / АН України; Київський ун-

т права. – К.: Вид-во Київського ун-ту права, 2004. – 122 с. 

7. Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики. – 

Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. – 540 с. 

8. Волвенко П.В. Актуальні проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / П.В. Волвенко, 

Л.М. Князькова, О.С. Туренко; Донецький юридичний ін-т ЛДВУС. – Донецьк: Норд 

Комп‘ютер, 2007. – 75 с. 

9. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних 

закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., 

акад. АПрН України М.В.Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. 

Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с. 

10. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Ефремова Н.В., Оборотов Ю.Н., Дудченко В.В., Завальнюк 

В.В. Введение в украинское право / Одесская национальная юридическая академия / С.В. 

Кивалов (общ.ред.), Ю.Н. Оборотов (общ.ред.). – 2-е изд., перераб. и доп. – О.: Юридична 

література, 2009. – 768 с. 

11. Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Оніщенко Н.М., Бобровник 

С.В. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та 

наукові концепції): Навч. посіб. / МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 c. 

12. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до 

державних іспитів / для студентів навчальних закладів / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009.  

– 320 с. 

13.  Малько А.В. Теория государства и права: Уч. пособие. (4-е изд.) – М.: Кнорус, 2009, – 400 

с. 

14. Малько А.В. Теория государства и права: электронный учебник / коллектив авторов. – 

Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2009.      

15. Марченко М.Н. Теория государства и права. Уч. пособие. (2-е изд.) – М.: Проспект, 2009, – 

640 с. 

16. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: курс лекцій. – К.: К.І.С., 2008. – 470 

c. 

17. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: 

Юристъ, 2001. – 656 с. 

18. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Видавничий центр 

―Академія‖, 2001. – 528 с. 

19. Політологія: Підручник І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. 

ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Вища школа, 2001. – 

415 с.] 

20. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. 

Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с. 

21. Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебное пособие. (2-е изд.) – М.: Проспект, 2009, 

– 752 с. 

22. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Харків: 

Еспада, 2006. – 776 с. 

23. Темнова Е.И. Теория государства и права: Уч. пос. (2-е изд.) – М.: Кнорус, 2009, – 384 с. 

24. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юридичний ін-т 

Тернопільської академії народного господарства / М.В. Кравчук (авт.-упоряд.). – 3-є. вид., 

змінене й доп. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 247 с. 

25. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Н. Головистикова, 

Ю.А. Дмитриев. – учеб. изд. – М. :Эксмо, 2004. – 240 с. 

26. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: 

Юрінком Інтер, 2001. – 176 с. 
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Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Політична і державна влада. Поняття та структура політичної системи суспільства. 
2. Роль держави в політичній системі суспільства.    
3. Характеристика держави України як суб‘єкта політичної системи. 

Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
8. Дайте визначення поняттю держави. 
9. Назвіть ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві: 
10. У чому сутність держави перехідного періоду? 
11. Визначте основні етапи становлення держави. 
12. Що мається на увазі під типологією держави? 
13. У чому полягає співвідношення державної і політичної влади? 
14. У чому полягає сутність суверенітету держави та які його види? 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

       _________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 4: Форми держави 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях форми 

держави, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному 

засвоєнню знань щодо  розуміння таких понять як форма державного правління, форма державного 

устрою та державно-правового режиму. Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації 

про елементи форм української держави. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.   

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

категорії форма держави в  правовій та політичній системах держави. Сприяти розвитку у слухачів та 

курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям  форма 

державного правління, форма державного устрою та державно-правового режиму, монархія, 

республіка, федерація, конфедерація, перераховувати основні їх ознаки, елементи змісту та 

структури. Отримання навичок щодо визначення форми держави в різних країнах. Крім 

перерахованого, засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру 

мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  самостійність при 

прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної 

діяльності. 

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 
Наочні засаби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Між предметні та міждисциплінарні зв‟язки: Теорія держави та права, Юридична деонтологія, 
Історія держави та права України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про 
державу та право. 

Навчальні питання:  Поняття форми держави. Форма державного правління. Фома державного 

устрою. Державно-правовий режим. Особливості елементів форми Української держви. 

Література: 

1. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение.- Томск, 1988. 
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2. Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової регламентації в умовах політичної         

реформи // Право України.- 2006.- № 4. -С. 11. 

3. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико правовой  теории. - М., 

1990. 

4. Линецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі 

державного ладу України // Право України.- 2000.- № 6. С.19. 

5. Опришко В. Актуальні проблеми парламентської реформи // Право України.- 2001.- № 8.- 

С.21.   

6. Петров В.С. Сущность, содержание и формы государства. – М., - 1971.  

7. Плющ І. Доктрина і практика українського парламентаризму: на грунті історичного 

прецеденту // Право України.- 2001. -№1.- С.3. 

8. Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу 

державотворення і правотворення в Україні // Право України.- 2006.- № 4. -С. 21. 

9. Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток 

демократичного політичного режиму // Право України.- 2001.-№ 5. -С.12. 

10. Тацій В., Тодика Ю.  Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в україні // Право 

України.- 2001.- №6.- С. 3. 

11. Телешун С. Поняття державного устрою в Україні: проблеми теорії і практики // Право 

України.- 2000.- № 6.-  С.14. 

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 

Запитання до семінару  (2 год.):  
79. Поняття форми держави.  

80. Форма державного правління.  

81. Фома державного устрою.  

82. Державно-правовий режим. 

83. Особливості елементів форм Української держави. 

Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
1. Розкрийте сутність парламентсько-президентської республіки. 
2. Що розуміється під формою державного устрою? 
3. Які види форм монархічного і республіканського правління? 
4. Які, на Вашу думку, основні причини заважають становленню демократичного 

політичного режиму в нашій країні? 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри  

теорії держави та права, 

полковник міліції 

       _________С.Д. Гусарєв 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 
Тема № 5: Механізм та функції держави 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 

Навчальні мета: сформувати стійкі знання курсантів, що передбачені програмою навчальної 

дисципліни, щодо механізму дії публічної влади та функцій держави. Поглибити і 

систематизувати існуючі знання курсантів про поняття механізму та апарату держави, принципи їх 

організації і діяльності, взаємодію місцевих державних органів з органами місцевого 

самоврядування, державну службу та державних службовців, а також внутрішні та зовнішні 

функції держави, форми й методи їх реалізації. 
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Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: сприяти розвитку у курсантів навичок чіткого формулювання теоретичних 

положень: давати визначення поняттям механізм держави та апарат держави, перераховувати 

основні їх ознаки, принципи діяльності та структуру, а також характеризувати внутрішні та 

зовнішні функції держави, форми й методи їх реалізації. Отримання навичок щодо оцінювання 

сучасного стану публічно-правового механізму української держави та уміння прогнозувати його 

динаміку в залежності від подій, що відбуваються у суспільстві.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: проектор (згідно з розкладом) 
Наочні засаби: схеми, мультимедійні матеріали (згідно з розкладом) 
Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки: Теорія держави та права, Юридична деонтологія, 
Історія держави та права України, Історія держави та права зарубіжних країн, Історія вчень про 
державу та право. 
Навчальні питання:  Поняття, ознаки та класифікація функцій держави. Форми і методи 
забезпечення функцій держави. Механізм держави та характеристика його складових елементів. 
Поняття, ознаки та види органів держави. Місце ОВС в механізмі держави та їх роль в 
забезпеченні державних функцій. 
Література:  

1. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В.К. Бабаева. – М.: 

Юристъ, 2002. – 592 с. 

2. Григонис, Э.П. Теория государства и права [Текст]: курс лекций / 

Э.П. Григонис; – СПб.: Питер, 2002. – 320 с. 

3. Теория государства и права [Текст]: учебник для вузов / под. ред. проф. 

М.М. Рассолова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 735 с. 

4. Общая теория государства и права [Текст]: академический курс в 3-х 

томах. - 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. Том 1. – М.: ИКД "Зерцало – М", 

2002. – 528 с. 

5. Общая теория права и государства [Текст]: учебник / под ред. 

В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 520 с. 

6. Копейчиков, В.В. Механизм Советского государства [Текст] / 

В.В Копейчиков; – М.: Юрид. лит., 1968. – 215 с. 

7. Гусарєв С.Д, Калюжний Р.А., Тихомиров О.Д. Українська та російська 

традиції державорозуміння // Науковий вісник НАВСУВ. - №5. – 2005. – С.3-9.  

8. Пікуля, Т.О. Правоохоронні органи України в механізмі держави [Текст]: 

монографія / Т.О.  Пікуля; – Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. – 200 с. 

9. Конституційне право України [Текст]: навчальний посібник / за ред. докт. 

юрид. наук, проф. В.Ф. Погорілка. – 2-ге дооп. вид. – К.: Наукова думка, 2000. – 732 с. 

10. Теория государства и права [Текст]: учебник для вузов / под. ред. проф. 

М.М. Рассолова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 735 с. 

11. Ведєрніков, Ю.А., Теорія держави і права [Текст]: навчальний посібник 

для підготовки до державного іспиту / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Грекул  А.В. Папірна; – 3-е вид., 

доп. і перераб. – Д.: Юрид. акад. м-ва внутр. справ, 2004. – 176 с. 

12. Теорія держави та права [Текст]: курс лекцій / за ред. О.Ф. Мельничук. – 

Вінниця: ВДПУ, 2001. – 318 с. 

13. Комаров, С. А. Общая теория государства и права [Текст]: учебник / 

С.А. Комаров;— СПб.: Питар, 2004.— 386 с. 

14. Загальна теорія держави і права [Текст]: підручник для студентів 

юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. 

д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН 

України О.В. Петришина; Нац. юрид. акад.Укр. ім.. Я. Мудрого. – Х: Право, 2009. – 584с. 

15. Нерсесянц, В.С. Теория государства и права [Текст]: краткий учебный 

курс / В.С. Нерсесянц; – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА 
. 
М), 

2001. – 272 с. 

16. Загальна теорія держави і права [Текст]: підручник для студентів 

юридичних вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. 
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д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН 

України О.В. Петришина; Нац. юрид. акад.Укр. ім.. Я. Мудрого. – Х: Право, 2009. – 584с. 

17. Ведєрніков, Ю.А., Теорія держави і права [Текст]: навчальний посібник 

для підготовки до державного іспиту / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Грекул  А.В. Папірна; – 3-е вид., 

доп. і перераб. – Д.: Юрид. акад. м-ва внутр. справ, 2004. – 176 с. 

18. Нерсесянц, В.С. Общая теория государства и права [Текст]: учебник для 

вузов / В.С. Нерсесянц; – М.: НОРМА, 2010. – 552 с. 

19. Пікуля, Т.О. Поняття механізму держави України [Текст] / Т.О. Пікуля // 

Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 5. – К.: ІДіП НАНУ; Спілка 

юристів України; Юрид. книга, 2000. – С. 443 – 448. 

20. Прокопенко О.Г. Функції сучасної держави: загальнотеоретична 

характеристика / О.Г. Прокопенко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2002. 

— Вип. 15. — С. 41-48. 

21. Ведєрніков, Ю.А., Теорія держави і права [Текст]: навчальний посібник 

для підготовки до державного іспиту / Ю.А. Ведєрніков,  В.С. Греку,  А.В. Папірна; – 3-е вид., 

доп. і перероб. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2004. – 176 с. 

22. Теория государства и права [Текст]: учебник для вузов / под. ред. проф. 

М.М. Рассолова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 735 с. 

23. Цвік М. Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в 

системі народовладдя [Текст] / М. Цвік  // Вісник Академії правових наук України. – Х. – 1995. – 

№ 3. – С. 27-34. 

24. Основы теории государства и права [Текст]: учебник для сред. юрид. 

учеб. заведений по спец. "Правоведение" / А.Б. Венгеров, И.Ф. Казьмин, А.В. Чицкевич и др.; под 

ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1988. – 334 с. 

25. Теория государства и права [Текст]: учебник для вузов по спец. 

"Правоведение" / А.И. Денисов, В.Д. Зорькин,  А.А. Кененов и др. / Под ред. А.И. Денисова. – М.: 

Юрид. лит., 1980. – 316 с. 

26. Теория государства и права [Текст]: учебник для юрид. вузов и фак. / 

С.С. Алексеев, С.И. Архипов, В.М. Корельский и др.; В.М. Корельский,  

27. Общая теория государства и права [Текст]: академический курс в 2-х 

томах / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.І. Теория государства. – М.: Зерцало, 1998. – 416 с. 

28. Ведєрніков Ю.А., Греку В.С., Папірна А.В. Теорія держави і права 

[Текст]: навчальний посібник для підготовки до державного іспиту. – 3-е вид., доп. і перероб. – Д.: 

Юрид. Акад. М-ва внутр. др.; под ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. 

школа, 1988. – 334 с. 

29. Общая теория государства и права [Текст]: академический курс в 2-х 

томах / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Т.І. Теория государства. – М.: Зерцало, 1998. – 416 с. 

30. Ведєрніков Ю.А., Греку В.С., Папірна А.В. Теорія держави і права 

[Текст]: навчальний посібник Справ, 2004. – 176 с. 

31. Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарібіжних країн [Текст]: 

навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с. 

32. Государственное право зарубежных стран [Текст]: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М; ИД «ФОРУМ», 2000. – 488 с. 

33. Теория права и государства [Текст]: учебник / Под. ред. проф. 

В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Право и закон, 2001. – 576 с. 

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 

Запитання до семінару  (2 год.): 
96. Поняття, ознаки та класифікація функцій держави. 
97. Форми і методи забезпечення функцій держави. 
98. Механізм держави та характеристика його складових елементів. 
99. Поняття, ознаки та види органів держави. 
100. Місце ОВС в механізмі держави та їх роль в забезпеченні державних функцій. 

Завдання для самостійного вивчення (4 год.): 
1.       Дайте визначення і охарактеризуйте за чинним законодавством України орган  

держави? 
2.       Перерахуйте принципи формування і діяльності апарату держави. 
3.       Розкрийте основні напрями удосконалення організації та функціонування механізму       

Української держави. 
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4.   Що відноситься до державних установ? Дайте характеристику цим організаціям. 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 6: Поняття, походження та розвиток права  

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях: право, 

сутність права, зміст права, функції права, принципи права, що передбачено програмою 

навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню 

практичних умінь і навичок щодо права як соціокультурного явища цивілізації.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Передумови походження, етапи формування та історичні типи права. 

Сутність, зміст, соціальна цінність та основні функції права. Характеристика функцій права 

Література:  

1. Актуальні проблеми теорії держави та права: [навчальний посібник] / [Є.В. Білозьоров, 

Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с. 

2. Алексеев С.С. К вопросу об общем понятии права // Государство и право. – 1993. - № 6. 

3. Алексеев С.С. Право: время новых подходов // Советское государство и право. – 1991. - 

№ 2. 

4. Алексеев С.С. Теория права. – М. –1994. 

5. Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на границе 

двух веков). – Саратов, 2001. – 414с. 

6. Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права: навч.-метод. посіб. / 

Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2008. – 320 c. 

7. Бандурка О.О. Єдність цінностей та істини в праві: Монографія / МВС України. Нац. 

акад. внутрішн. Справ України – К., 2000. – 1999 с. 
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8. Бєлоусов Ю. Л., Блага А. Б., Житний О. О., Захаров Є. Ю., Кобзін Д. О., Мармазов В. Є. 

Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики суду в діяльності органів 

внутрішніх справ України. – К. : Цифра, 2008. – 324c. 

9. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник / А.Б. Венгеров. - 6-е изд., 

стереотип., учеб. - М.: Омега-Л, 2009. – 608 с. 

10. Ветютнев Ю. Синергетика в праве // Государство и право. – 2002. - № 4. – С. 78-83 

11. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. посібник / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова 

єдність", 2008. – 270 с. 

12. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. 

Пархоменко, С.М. Легуша. – К.: Видавець Паливода А.В., 2007. – 296 с. – (Бібліотека студента). 

13. 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. 

14. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): 

Навчальний посібник. – К., 2006. – 127 с. 

15. Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. - 2000. - № 3. 

16. Колодій А.М. Принципи права України. – К.: Юрінком, 1998. 

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

Бобровник С. В. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції 

та наукові концепції): навч. посіб. / МОН України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 400 c. 

18. Костицький В. Право як цілісність // Право України. – 2002. - № 2. 

19. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посібник для підготовки до держ. 

іспитів. – К. : КНТ, 2009. – 320 с. 

20. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. – К.: КНТ, 2006. – 355 с. 

21. Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях 

:Учебное пособие /А. В. Малько ; Институт государства и права РАН. Саратовский филиал. - 

Учеб. изд. -М. :Проспект, 2009. -140 с. 

22. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: курс лекцій. – К. : Четверта 

хвиля, 2008. – 464с. 

23. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник /Л.А. Морозова. -3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Эксмо, 2009. - 477 с. 

24. Ортинський В.Л., Грищук В.К., Мацько М.А., Буряк В. Я., Грищук О.В., Долинська М. 

С. Основи держави і права України: підручник. – К. : Знання, 2008. – 583с. 

25. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студентів ВНЗ / 

Київський національний університет внутрішніх справ. – К.: Істина, 2007. – 336 с.  

26. Папірна А.В. Основні етапи розвитку теорії природного права / Вісник ДЮІ МВС 

України. – 2000. - Випуск З. 

27. Пендюра М.М. Теорія держави і права: посіб. для підгот. до іспитів / Київський 

національний ун-т внутрішніх справ – К. : ТЕКСТ, 2008. – 188с. 

28. Проблемы общей теории права и государства: Учеб. пособие / Под ред. В.С. 

Нерсесянца. – М.: Норма, 2006. – 832 с. 

29. Рассказов Л.П. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов /Л. П. 

Рассказов. -2-е изд., учеб. - М.: Риор, 2009. – 463 с. 

30. Самофалов Л.П., Старостюк А.В., Кононець Т.Л., Шилінгов В.С., Чернецька О.В. Теорія 

держави і права для підготовки до іспиту: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.С. Шилінгов (заг.ред.). – 

К. : КНТ, 2008. – 228c. 

31. Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник у 

визначенях та схемах. – К.: КНТ, 2009. – 184 с. 

32. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч. – Х.: Еспада, 

2006. – 776 с. 

33. Супатаев М.А. Обычное право и правовой плюрализм // Государство и право. – 1999. № 

12. 

34. Теория государства и права /Авт. кол.: В.С. Афанасьев, В.К. Бабаев, В.М. Баранов и др.; 

Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. Лазарева. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД «Форум»; Инфра – М, 

2009. – 620 с. 
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35. Теория государства и права :Учебник для вузов / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН; Саратовская государственная академия 

права. - М. :Норма, 2009. - 384 с. 

36. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Летушева, М.В. Летушева. -5-е изд., 

стереотип., учеб. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. - 208 с. 

37. Теорія держави та права: Підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, 

В.С. Ковальський., За ред. С.Л. Лисенкова.– К.: Юрінком Інтер, 2005.– 448 с 

38. Теорія держави та права: Посіб. для підгот. до екзаменів / С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша.– К.: Вид. Паливода А.В., 2006.– 176 с. 

39. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні 

аспекти // Право України. - 2003. - № 7.  

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Передумови походження, етапи формування та історичні типи права 
2. Сутність, зміст, соціальна цінність та основні функції права 

3. Характеристика функцій права. 

Завдання для самостійного вивчення ( 2 год.): 
1. Дайте поняття і розкрийте сутність кожного з типів права. 
2. Окресліть етапи формування права з їх характеристикою 
3. В чому полягає цінність права як історичного явища? 
4. Які функції виконує право у суспільстві? 

 
  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 7: Об‟єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 

Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях: 

об‘єктивне право, праворозуміння, типи праворозуміння, ознаки права, що передбачено 

програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню 

практичних умінь і навичок щодо права як соціокультурного явища цивілізації.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 
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Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Різноманітність визначень права. Поняття права, його відмінні ознаки. 

Структура і соціальна цінність об‘єктивного права. Право і закон. Спільні та відмінні риси. 

Основні принципи права. 

Література:  

1. Актуальні проблеми теорії держави та права: [навчальний посібник] / 

[Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: 

ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с. 

2. Алексеев С.С. К вопросу об общем понятии права // Государство и право. – 1993. - 

№ 6. 

3. Алексеев С.С. Право: время новых подходов // Советское государство и право. – 

1991. - № 2. 

4. Алексеев С.С. Теория права. – М. –1994. 

5. Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на 

границе двух веков). – Саратов, 2001. – 414с. 

6. Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права: навч.-метод. 

посіб. / Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2008. – 320 c. 

7. Бандурка О.О. Єдність цінностей та істини в праві: Монографія / МВС України. 

Нац. акад. внутрішн. Справ України – К., 2000. – 1999 с. 

8. Бєлоусов Ю. Л., Блага А. Б., Житний О. О., Захаров Є. Ю., Кобзін Д. О., Мармазов 

В. Є. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики суду в 

діяльності органів внутрішніх справ України. – К. : Цифра, 2008. – 324c. 

9. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник / А.Б. Венгеров. - 6-е изд., 

стереотип., учеб. - М.: Омега-Л, 2009. – 608 с. 

10. Ветютнев Ю. Синергетика в праве // Государство и право. – 2002. - № 4. – С. 78-83 

11. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. 

посібник / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К. : Всеукраїнська 

асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 270 с. 

12. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, 

Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. – К.: Видавець Паливода А.В., 2007. – 296 с. – 

(Бібліотека студента). 

13. 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. 

14. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): 

Навчальний посібник. – К., 2006. – 127 с. 

15. Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. - 2000. - 

№ 3. 

16. Колодій А.М. Принципи права України. – К.: Юрінком, 1998. 

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

Бобровник С. В. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, 
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правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. / МОН України. – К. : 

Юрінком Інтер, 2008. – 400 c. 

18.  Костицький В. Право як цілісність // Право України. – 2002. - № 2. 

19.  Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посібник для підготовки до держ. 

іспитів. – К. : КНТ, 2009. – 320 с. 

20.  Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. – К.: КНТ, 2006. – 355 с. 

21.  Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях 

:Учебное пособие /А. В. Малько ; Институт государства и права РАН. Саратовский 

филиал. - Учеб. изд. -М. :Проспект, 2009. -140 с. 

22.  Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: курс лекцій. – К. : Четверта 

хвиля, 2008. – 464с. 

23.  Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник /Л.А. Морозова. -3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2009. - 477 с. 

24.  Ортинський В.Л., Грищук В.К., Мацько М.А., Буряк В. Я., Грищук О.В., 

Долинська М. С. Основи держави і права України: підручник. – К. : Знання, 2008. – 

583с. 

25.  Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студентів ВНЗ / 

Київський національний університет внутрішніх справ. – К.: Істина, 2007. – 336 с. 

26.  Папірна А.В. Основні етапи розвитку теорії природного права / Вісник ДЮІ МВС 

України. – 2000. - Випуск З. 

27.  Пендюра М.М. Теорія держави і права: посіб. для підгот. до іспитів / Київський 

національний ун-т внутрішніх справ – К. : ТЕКСТ, 2008. – 188с. 

28.  Проблемы общей теории права и государства: Учеб. пособие / Под ред. В.С. 

Нерсесянца. – М.: Норма, 2006. – 832 с. 

29.  Рассказов Л.П. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов /Л. П. 

Рассказов. -2-е изд., учеб. - М.: Риор, 2009. – 463 с.  

30.  Самофалов Л.П., Старостюк А.В., Кононець Т.Л., Шилінгов В.С., Чернецька О.В. 

Теорія держави і права для підготовки до іспиту: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.С. 

Шилінгов (заг.ред.). – К. : КНТ, 2008. – 228c. 

31.  Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії держави і права: Навчальний 

посібник у визначенях та схемах. – К.: КНТ, 2009. – 184 с. 

32.  Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч. – Х.: 

Еспада, 2006. – 776 с. 

33.  Супатаев М.А. Обычное право и правовой плюрализм // Государство и право. – 

1999. № 12. 

34.  Теория государства и права /Авт. кол.: В.С. Афанасьев, В.К. Бабаев, В.М. Баранов 

и др.; Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. Лазарева. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

«Форум»; Инфра – М, 2009. – 620 с. 

35.  Теория государства и права :Учебник для вузов / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН; Саратовская 

государственная академия права. - М. :Норма, 2009. - 384 с. 
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36.  Теория государства и права: Учебник / Н.И. Летушева, М.В. Летушева. -5-е изд., 

стереотип., учеб. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. - 208 с. 

37.  Теорія держави та права: Підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. 

Тихомиров, В.С. Ковальський., За ред. С.Л. Лисенкова.– К.: Юрінком Інтер, 2005.– 

448 с 

38.  Теорія держави та права: Посіб. для підгот. до екзаменів / С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша.– К.: Вид. Паливода А.В., 2006.– 176 с. 

39. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі 

теоретичні аспекти // Право України. - 2003. - № 7.  

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Різноманітність визначень права. Поняття права, його відмінні ознаки. 

2. Структура і соціальна цінність об‘єктивного права. 

3. Право і закон. Спільні та відмінні риси. 

4. Основні принципи права. 

Завдання для самостійного вивчення (2год.): 
1. Поясніть, чому існують відмінності в розумінні права? 
2. В чому полягає сутність права, як вона співвідноситься із змістом? 
3. Розкрийте сутність права через науку аксіологія. 
4. Які функції права Ви знаєте? 
5. Назвіть структурні елементи права, дайте їм визначення. 

 
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 8: Правоутворення та форми права 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальні мета: володіти знаннями про поняття, ознаки, види, стадії правотворчості, джерела та 

форми права, особливості дії нормативно-правових актів у часі, у просторі та за коолом осіб, 

формування практичних умінь і навичок щодо розрізнення правоутворення та правотворчості, 

різних видів нормативно-правових актів та джерел права. Отримання слухачами та курсантами 

вичерпної інформації про умови дії нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення 

правотворчості та відмінності її від правоутворення, розрізнення джерел права від форм права.. 

Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навичок чіткого формулювання теоретичних положень 
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щодо визначення понять правотворчість, правоутворення, джерела права, форми права, 

нормативно-правовий акт, міжнародний договір, правовий звичай, правовий прецедент, 

перераховувати основні ознаки та стадії правотворчості. Отримання навичок щодо визначення 

особливостей дії нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб. Крім 

перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, 

самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи 

пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Поняття правоутворення та правотворчості, їх відмінності. Правотворчiсть: 

суб‘єкти, види, стадiї, юридична технiка.   Форми (джерела) права та їх особливостi.  Дiя 

нормативних актiв у часi, у просторi та по колу осiб.  Нормотворчiсть i форми (джерела) права в 

системi ОВС.  
Література:  

    1. Ант Л.Ф. О понятии ведомственного нормативно-правового акта общеобязательного 

характера // Проблемы совершенствования законодательства. – М. – 1989. – Труды № 45. – С. 44-

50. 

     2. Бабаев В.К. Теория государства и права. – М., 2004. – 587 с. 

     3. Барський В.Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.02)/ Одеська нац. юрид. акад. - Одеса, 2006.- 18с. 

    4. Биля І.О. До проблеми термінології нормативних правових актів // Пробл. законності: 

Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. - 

Вип. 44 . - С. 3 –  7. 

     5. Биля І.О. Преамбула як складова частина нормативного правового акта // Пробл. 

законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 

2001. - Вип. 47. - С. 13 – 18. 

    6. Биля І.О. Реквізити і структура нормативного правового акта // Держава і право: Зб. наук. 

пр.: Юридичні і політичні науки. - Вип. 10. – К.: ІДП НАН України, 2001. – С. 3 – 6. 

    7. Биля І., Подкопаєв С. Законодавче регулювання дисциплінарної відповідальності суддів (з 

точки зору законодавчої техніки) // Право України – 2001. - №10 – С. 40 – 43. (Особистий 

внесок – 50 %) 

     8. Биля І.О. Відсилка і посилання як прийоми нормотворчої техніки // Пробл. законності: 

Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. - 

Вип. 54. - С. 10 – 16.  

     9. Биля І.О. Нормотворча техніка: поняття і загальна характеристика // Вісн. Акад. прав. наук 

України. – Харків, 2002. - № 1(28). – С. 217 – 226. 

     10. Биля І.О. Поняття посадової особи в чинному законодавстві України // Державна служба 

і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов‘язків: Наук. зб. – Харків: УАДУ 

(ХФ), 2000. – С. 187 – 191. 

      11. Биля І.О. Теоретичні проблеми нормотворчої техніки // Вісн. Харків. ун-ту № 456. - 

Серія: Актуал. пробл. сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова: Ч. 1. – 

Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2000. – С. 246 – 248. 



104 

 

       12. Биля І.О. До поняття нормотворчої техніки // Молода Українська держава на межі 

тисячоліть: погляд в історичне майбутнє демократичної, правової держави Україна: Зб. наук. 
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Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Поняття правоутворення та правотворчості, їх відмінності. 

2. Правотворчiсть: суб‘єкти, види, стадiї, юридична технiка.          

3. Форми (джерела) права та їх особливостi. 

4. Дiя нормативних актiв у часi, у просторi та по колу осiб. 

5. Нормотворчiсть i форми (джерела) права в системi ОВС. 
 
Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 

1. Поясніть, як співвідносяться поняття «правоутворення» і «правотворчість», у чому їх 
єдність і відмінності? 

2. Хто є суб‘єктами законодавчої ініціативи в Україні? 
3. Які форми права Ви знаєте? 
4. Розкрийте принципи правотворчої діяльності. 
5. Розкрийте сутність дії нормативно-правового акту у часі. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 
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Тема № 9: Норми права та інші соціальні норми 

З дисципліни: Теорія держави та права  
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Навчальні мета: оволодіти знаннями про поняття, ознаки, види норм права та інших соціальних 

норм, структури норм права та співвідношення її зі статтею нормативно-правового акту, 

формуванню практичних умінь і навичок щодо розрізнення різних соціальних норм та їх 

структурних елементів. Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації про фактори, 

що впливають на ефективність норм права.   

Виховна мета: сприяти формуваню наукового світогляду, підвищення рівня правової 

свідомості, правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню 

курсантів та слухачів. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо 

визначення місця норм права серед інших соціальних норм, виокремлення взаємозв‘язку та 

взаємодії норм права з іншими соціальними нормами, зокрема нормами моралі. Сприяти розвитку 

у слухачів та курсантів навичків чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення 

поняттям норми права, соціальної норми, норми моралі, традиції, звичаї, корпоративні норми, 

технічні норми, диспозиція, гіпотеза, санкція, перераховувати основні ознаки, структуру та види. 

Отримання навичок щодо  

визначення основних випадків співвідношення норми права та статті нормативно-правового акту, 

а розрізнення способів викладення норм права в статтях НПА: прямий, відсилочний, бланкетний. 

Крім перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  

самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи 

пізнавальної діяльності. 

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання:  Поняття i види соцiальних норм. Норми права і норми моралі - їх 

взаємозвязок та взаємодія. Норма права: поняття, структура, види. Співвідношення норми 

права та статті нормативно-правового акту.  Ефективнiсть норм права.  
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Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: 

Юрінком Інтер, 2005. – 447 с. 

36. Теорія держави та права: Навчальний посібник В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. 

Князьова, І.Я. Тодоров. – Київ: Знання, 2005. – 327 с. 

37. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 

2006. – 174 с. 

38. Теория государства и права: [курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько]. — М.: 

Юристъ, 1997. — 672 с. 

39. Теория государства и права: [учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. 

В.М. Корельского и В.Д. Перевалова]. — М.: Издательская группа ИНФРА М—НОРМА, 1997. — 

570 с. 

40. Теорія держави і права. Академічний курс: [підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. 

Оніщенко]. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.  

41. Тиунова А.Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права // Правоведение. - 

1987. - № 4. 

42. Тихомиров Ю.А. Публичное право: падение и взлѐты // Госуд. и право. - 1996. -№ 1. 

43. Чернобель Т.Т. Структура норм права и механизм их действия /логические основы // 

Правоведение. - 1986. - № 6. 
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44. Шульга А.М. Теория государства и права: [учебное пособие] / Шульга А.М. — Харьков, 

2005. — 180 с.  

45. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [голова редкол. Ю.С. Шемшученко]. — К.: ―Укр. 

енцикл.‖, 1998. — Т. 4. — 2002. — 717 с. 

46. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [голова редкол. Ю.С. Шемшученко]. — К.: ―Укр. 

енцикл.‖, 1998. — Т. 3. — 2001. — 792 с. 

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 
1. Поняття i види соцiальних норм 
2. Норми права і норми моралі - їх взаємозв язок та взаємодія. 
3.Норма права: поняття, структура, види. 
4. Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акту. 
5. Ефективнiсть норм права  
Завдання для самостійного вивчення ( 4 год.): 
1. Назвіть основні ознаки норм права та поясніть їх значення. 
2. Охарактеризуйте норми моралі, звичаїв та релігійні норми. 
3. В чому сутність корпоративних норм. Наведіть приклади. 
4. Назвіть способи викладення норм права в статтях НПА та охарактеризуйте їх. 
5. Що розуміється під правовою аксіомою та правовою фікцією? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 10: Ситема права та система законодавства 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях: система 

права та система законодавства та їх співвідношення, що передбачено програмою навчальної 

дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і 

навичок щодо права як соціокультурного явища цивілізації.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню курсантів та 

слухачів. 

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість, самостійність слухачів, курсантів, студентів, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  
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Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 
Навчальні питання: Поняття системи права, її структурні елементи, співвідношення з правовою 
системою. Система законодавства: поняття, структура. Система права і система законодавства: 
співвідношення і взаємозв'язок. Систематизація законодавства: поняття, види. 

Література:  

1.  Актуальні проблеми теорії держави та права: [навчальний посібник] / 

[Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: 

ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с. 

2. Алексеев С.С. К вопросу об общем понятии права // Государство и право. – 1993. - 

№ 6. 

3. Алексеев С.С. Право: время новых подходов // Советское государство и право. – 

1991. - № 2. 

4. Алексеев С.С. Теория права. – М. –1994. 

5. Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на 

границе двух веков). – Саратов, 2001. – 414с. 

6. Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права: навч.-метод. 

посіб. / Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2008. – 320 c. 

7. Бандурка О.О. Єдність цінностей та істини в праві: Монографія / МВС України. 

Нац. акад. внутрішн. Справ України – К., 2000. – 1999 с. 

8. Бєлоусов Ю. Л., Блага А. Б., Житний О. О., Захаров Є. Ю., Кобзін Д. О., Мармазов 

В. Є. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики суду в 

діяльності органів внутрішніх справ України. – К. : Цифра, 2008. – 324c. 

9. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник / А.Б. Венгеров. - 6-е изд., 

стереотип., учеб. - М.: Омега-Л, 2009. – 608 с. 

10.  Ветютнев Ю. Синергетика в праве // Государство и право. – 2002. - № 4. – С. 78-83 

11.  Граціанов А.І. Інкорпорація як вид систематизаціїзаконодавства // Держава і 

право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 17. – К.: Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2002. 

12.  Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. 

посібник / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К. : Всеукраїнська 

асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 270 с. 

13.  Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, 

Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. – К.: Видавець Паливода А.В., 2007. – 296 с. – 

(Бібліотека студента). 

14.  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. 

15.  Кельман М.С., Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): 

Навчальний посібник. – К., 2006. – 127 с. 

16.  Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // Государство и право. - 2000. - 
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20.  Костицький В. Право як цілісність // Право України. – 2002. - № 2. 
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«Форум»; Инфра – М, 2009. – 620 с. 

44.  Теория государства и права :Учебник для вузов / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН; Саратовская 

государственная академия права. - М. :Норма, 2009. - 384 с. 

45.  Теория государства и права: Учебник / Н.И. Летушева, М.В. Летушева. -5-е изд., 

стереотип., учеб. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. - 208 с. 

46.  Теорія держави та права: Підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. 

Тихомиров, В.С. Ковальський., За ред. С.Л. Лисенкова.– К.: Юрінком Інтер, 2005.– 

448 с 

47.  Теорія держави та права: Посіб. для підгот. до екзаменів / С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша.– К.: Вид. Паливода А.В., 2006.– 176 с. 

48. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі 

теоретичні аспекти // Право України. - 2003. - № 7.  

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Поняття системи права, її структурні елементи, співвідношення з правовою системою. 
2. Система законодавства: поняття, структура. 
3. Система права і система законодавства: співвідношення і взаємозв'язок. 
4. Систематизація законодавства: поняття, види. 

Завдання для самостійного вивчення ( 2 год.): 
1. З яких елементів складається система права? 
2. Чим різняться між собою галузь права та підгалузь права. 
3. Що є первинною «клетинкою» системи права та системи законодавства. 
4. Які види систематизації Ви знаєте, в чому різниця між ними? 
5. Який вид систематизації найбільш застосовується в органах міліції?  
6. Наведіть приклади кодифікованих актів. 
 
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 11: Форми реалізації права 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальні мета: оволодіти знаннями про поняття, мету, значення, форми реалізації норм права, 

особливості основних форм реалізації норм права 9дотримання, виконання, використання, 

застосування) та реалiзацiю норм права у сферi професiйної дiяльностi органiв внутрiшнiх справ. 

Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації про ті сукупності прийомів та засобів 

за допомогою яких забезпечуються форми реалізації (тобто якій формі відповідають ті, чи інші 

методи). 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо розрізнення 

форм реалізації норм права: дотримання, виконання, використання, застосування. Сприяти 

розвитку у слухачів та курсантів навичок чіткого формулювання теоретичних положень щодо 

визначення понять реалізація норм права, дотримання, виконання, використання, застосування. 

Крім перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, 

самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи 

пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання:  Реалізація норм права: поняття, мета, значення. Характеристика основних 

форм реалізації норм права. Реалiзацiя норм права у сферi професiйної дiяльностi органiв 

внутрiшнiх справ. 

Література:  

1. Алексеев С.С. Общая теория права. - М.: Юрид. лит , 1981-82. -Т1-2. /ХО А47/ Аб-10,ч/з-1 

или /ХО А47/ Аб-7, ч/з-1. ст.317-350. 

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права.: Учебник. – М.: Омега-Л., 2005 г. – 321 с. 

3. Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А. Общая теория государства и права. - М., 2004. – 586 с. 

4. Загальна теорія держави та права / За ред. Кельман М.С., Мурашин О.Г. – К. Кондор, 2006. 

– 477 с. 

5. Загальна теорія держави та права / За ред. Савчук П.С., Самойленко Ю.П. – К., 2001. – 324 

с. 

6. Карпунов В.М. Теорія держави та права // Навчальний посібник для ВНЗ МВС // Луганська 

академі внутрішніх справ Вид.2-ге. – Луганськ, 2005. – 206 с. 

7. Клочков В.В. Диалектика как методология изучения теории государства и права: 

риторические проблемы  и теории // Философия права, 2005 – №2. – с.18-23. 

8. Комаров С.А. Общая теория государства и права. – СПб., 2004. – 476 с. 

9. Котюк В.С. Загальна теорія деріжави та права: Навчальний посібник Рекомендовано мін-

вом освіти і науки України; К: Атіка, 2005. – 591. 



113 

 

10. Кравчук І.В. Механізми державного управління процесом адаптації національного права 

до права ЄС: порівняльний аналіз: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління 

(25.00.02)/ НАДУ при Президентові України. - Київ, 2006.- 20с. 

11. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: 

Юрисконсульт, 2006. – 356 с. 

12. Мартышин О.В. Нравственные основы Теории государства и права // Государство и право 

– М., 2005, № 7. – с.5-13. 

13. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М., 2005 г. - 265 с. 

14. Марченко М.Н. Теория государства и права.: Учебник. – М.: Проспект. – 2005 г. – 321 с. 

15. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2004.- 421 с. 

16. Пиголкин А.С. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт. – 2005 г. - 437 с. 

17. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави та права.-К.,1994. – 267 с. 

18. Скакун О.Ф. Теория государства и права. (энциклопедический курс) – Х. Эспада. – 2005. –

840 с. 

19. Сырых В.М. Теория государства и права.: Учебник. – М.: Юстицинформ. – 2005 г. – 245 с. 

20. Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове 

дослідження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ КНУВС.- К., 2006.- 20с. 

21. Темнов Е.И. Теория государства и права. – М., 2004. – 453 с. 

22. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова.-М.,1997.- 567 с. 

23. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. /Под ред. 

В.М.Корельского и В.Д.Перевалова – М.: Издательская группа ИНФРА – М- НОРМА, 

1997.-570 с. 

24. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М.: 

Юристъ, 1997.-672с. 

25. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.М. Марченко. - М.: Зерцало, 1997.-

475 с. 

26. Теория права и государства: Учебник/ Под ред проф. В.В. Лазарева. - М.: Право и закон, 

1996.-424 с. 

27. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слісаренко. – К.: 

Юрінком Інтер, 2001. – 176 с. 

28. Теорія держави і права: Навч. посібник/ В.М.Субботін, О.В.Філонов, Л.М.Князькова, 

І.Я.Тодоров. - Київ: Знання, 2005.- 327с.- (Сер."Вища освіта ХХІ століття") 

29. Теорія держави і права: Підручник/ С.Л.Лисенков, А.М.Колодій, О.Д.Тихомиров, 

В.С.Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с. 

30. Теорія держави та права: Навчальний посібник В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. 

Князьова, І.Я. Тодоров. – Київ: Знання, 2005. – 327 с. 

31. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода 

А.В., 2006. – 174 с. 

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 
 Реалізація норм права: поняття, мета, значення. 
 Характеристика основних форм реалізації норм права. 
 Реалiзацiя норм права у сферi професiйної дiяльностi органiв внутрiшнiх справ. 
 
Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 

1. Визначить поняття і форми реалізації норм права. 

2. Що розуміється під формою реалізації – дотримання? 

3. Що є особливого в такій формі реалізації як застосування? 

4. Назвіть види суб‘єктів, що мають право здійснювати правореалізаційну політику. 

5. В чому виражаються форми реалізації в професійній діяльності співробітників міліції? 
 
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 



114 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 12: Застосування права як особлива форма їх реалізації 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях 

застосування норм права, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати 

подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо 

застосування норм права.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення 

сутності та змісту застосування норм права як особливої форми правореалізації . Сприяти 

розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних положень: давати 

визначення поняттям застосування норм права, стадії застосування норм права, вимоги до 

застосування норм права, правозастосовчі акти, перераховувати основні їх ознаки, елементи змісту 

та структури. Отримання навичок щодо оцінювання сучасного стану ефективності застосування 

норм права в Україні та уміння узагальнювати проблемні ланки правозастосовчого процесу, а 

також визначати своєрідні напрями впливу на удосконалення правозастосування. Крім 

перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам‘ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  

самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи 

пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання:  Застосування норм права: поняття, вiдмiннiсть вiд iнших форм реалiзацiї. 

Процес правозастосування та його стадії. Правозастосовчий акт: поняття, ознаки, види. Вимоги 

правильного правозастосування. Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх 

усунення. 

Література:  

             1.Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). – СПб.: Издательство 

Р. Асланова ―Юридический центр Пресс‖, 2004. – 505 с.  

2. Бочаров Д.О. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми: проблемні лекції. – 

Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. – 73 с. 

3. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М.: ―Юридическая литература‖, 

1967. – 240 с. 

4. Вопленко H.H. Социалистическая законность и применение права / Под ред. 

М.И.Байтина. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 

1983. – 184 с. 
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5. Гурковський М.П. Правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ / 

М.П. Гурковський // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2005. – Вип. 3. – С. 

112 – 120.  

6. Дюрягин И.Я. Право и управление. М.: ―Юридическая литература‖, 1981. – 168 с. 

7. Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. – Саратов: 

Издательство Саратовского университета, 1976. – 267 с. 

8. Карташов В.Н. Применение права: Учеб. пособие. – Ярославль: ЯрГУ, 1980. – 74 с.  

9. Кельман Л.М. Правозастосування як складова частина механізму правового 

регулювання / Л.М. Кельман // Держава і право: збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. 

– К., 2004. – Вип. 26. – С. 42 – 47. 

10. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення: Автореф. дис... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / С.П. Погребняк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – 

Х., 2001. – 19 с. 

11. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики.: [Матеріали міжнар. наук.-

практ. конф., Київ, 23-24 жовтня 1995] / [Редкол.: Шемшученко Ю.С. (голова) та ін.] – К.: Генеза, 

1996. – 121с. 

12. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до 

державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с.  

13. Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. Казань: 

Издательство Казанского университета, 1982. – 144 с. 

14. Лазарев В.В. Применение советского права. / В. В. Лазарев. – Казань: Изд-во КГУ, 

1972. – 200с.   

  15. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : [навч.-метод. посібник (за кредитно-

модульною системою)] / Луць Л.А. – К. : Атіка, 2008. – 411 с. 

16. Маликов М.К. Проблемы реализации права. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1988. – 144 

с.  

17. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М: Госюриздат,1960. – 511 с. 

18. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права: Автореф. дис... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / М.Д. Гнатюк; НАН України. Ін-т держави і права ім. 

В.М.Корецького. – К., 2007. – 19 с. 

19. Павлишин О.В. Основні напрямки вдосконалення застосування норм права в Україні / 

О.В. Павлишин // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 4. – К: Київ, ун-т права; Ін-т 

держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С. 32 – 36. 

20. Павлишин О.В. До питання щодо використання інформаційних технологій у 

правозастосовчому процесі / О.В. Павлишин // Науково-практичний збірник актуальні проблеми 

юридичних наук у дослідженнях учених. – № 32. – К, 2004. – С. 19 – 23. 

21. Павлишин О.В. Перспективи удосконалення правозастосування в новітніх умовах // 

Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23-24 

квітня 2004 р. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С.108 – 111. 

22. Павлишин О.В. Правозастосування як об‘єкт філософсько-правових досліджень / 

О.В. Павлишин // Право України. – 2004. – № 8. – С. 21 – 25. 

23. Павлишин О.В. Оптимізація правозастосовчої діяльності: теоретико-правові та логіко-

філософські засади: Навчальний посібник. – К.: Київський національний університет внутрішніх 

справ, 2008. – 123 с.  

24. Правозастосувальний розсуд (загальнотеоретичні аспекти): Автореф. дис... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / М.Б. Рісний; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2006. – 16 с. 

25. Правоприменение в Советском государстве. – М.: Юрид. лит., 1985. – 304 с.  

26. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1989. – 154 с. 

27. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : [підручник] / Скакун О. 

Ф. – Харків : Еспада, 2006. – 776 с.27. 

28.  Старостюк А.В. Застосування норм права: Навч. пос.  – Ірпінь: Національна академія 

ДПС України, 2007. – 137 с.  

29.  Тарахонич Т.І. Механізм правового регулювання та реалізація права: 

загальнотеоретична характеристика / Т.І. Тарахонич // Правова держава : [щорічник наук. праць / 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.]. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 102 – 108. 
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  30. Теорія держави і права. Академічний курс : [підручник] / за ред. О. В. Зайчука, Н.М. 

Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. 

31. Фандалюк О.В. Деякі питання правозастосування в діяльності органів внутрішніх 

справ: теоретичний аспект / О.В. Фандалюк // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС 

України. – 1997. – Вип. 1. – С. 15 – 23.  

 32. Фандалюк О.В. Правозастосувальні акти-дії – нетипова форма правозастосувального 

рішення / О.В. Фандалюк // Науковий вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 1997. 

– Вип. 3. – С 44 – 47. 

 33. Юридична мова правозастосовних актів: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 

[Електронний ресурс] / П.М. Балтаджи; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – 

К., 2008. – 20 с. 

34. Юридична техніка актів правозастосування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 

[Електронний ресурс] / Л.І. Пригара; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 19 с. 

 

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Застосування норм права: поняття, вiдмiннiсть вiд iнших форм реалiзацiї. 

2. Процес правозастосування та його стадії. 

3. Правозастосовчий акт: поняття, ознаки, види. 

4. Вимоги правильного правозастосування. 

5. Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення. 

Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
1. Які види правозастосовчих актів Ви знаєте? Дайте їх класифікацію і характеристику. 

2. Охарактеризуйте вимоги до правозастосовчої діяльності. 

3. В яких галузях не припускається аналогія права та аналогія закону. Що є винятком і чому? 

4. Яка структура правозастосовчого акту? Наведіть приклади таких актів. 

5. Що розуміється під колізіями? 

 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 13: Тлумачення норм права як особлива форма їх реалізації 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях тлумачення 

норм, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок 

щодо способів і методів тлумачення. Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації 

про види тлумачення та суб‘єктів які його проводять.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

тлумачення норм права у системі ОВС, Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого 

формулювання теоретичних положень: давати визначення видів тлумачення: казуального і 

нормативного, офіційного і неофіційного, актів тлумачення тощо. Крім перерахованого засвоєння 

зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, 
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уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність при прийнятті рішень, 

прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Тлумачення нормативно-правових актів: поняття, цілі, значення. Види 

тлумачення. Засоби тлумачення. Акти тлумачення: поняття та види. 

Література:  

1.  Бабаев В.К. Теория государства и права. – М.: Юристъ, 2005. – 591 с. 

2. Байков А.М. Теория государства и права. – Рига, 2005. – 188 с. 

3. Васильєв А.В. Теория права и государства : Учебник . – М., Флинта; МПСИ, 2005. – 

440 с. 

4. Голосніченко І. Перспективні положення кодифікації норм правового інституту 

адміністративної відповідальності // Право України. - 2006. - № 8. – С.60  

5. Задорожний Ю. Західна традиція права у контексті формування кодифікованих актів 

на теренах України // Право України. - 2006. - № 9.- С.42   

6. Капліна О. Поширювальне тлумачення і аналогія кримінально-процесуального закону: 

проблеми розмежування // Вісник Академії правових наук України.  Харків. – 2004. - 

№ 4( 39). – С.152 

7. Капліна О. Буквальне тлумачення норм кримінально процесуального права // Вісник 

Академії правових наук України. Харків. – 2005. - № 1( 40). – С.150 

8. Капліна О. Особливості тлумачення норм кримінально-процесуального права // Право 

України .- 2005. - № 3. – С. 114  

9. Карпунов В.М. Теорія держави та права // Навчальний посібник для ВНЗ МВС // 

Луганська академі внутрішніх справ Вид.2-ге. – Луганськ, 2005. – 206 с. 

10. Клочков В.В. Диалектика как методология изучения теории государства и права: 

риторические проблемы  и теории // Философия права, 2005 – №2. – с.18-23. 

11. Ковальчук А. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і 

юриспруденції // Право України. - 2006. - № 9. – С. 103 

12. Комаров С.А. Общая теория государства и права. – СПб., 2004. – 476 с. 

13. Котюк В.С. Загальна теорія деріжави та права: Навчальний посібник Рекомендовано 

мін-вом освіти і науки України; К: Атіка, 2005. – 591. 

14. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: 

Юрисконсульт, 2006. – 356 с. 

15. Мартышин О.В. Нравственные основы Теории государства и права // Государство и 

право – М., 2005, № 7. – с.5-13. 

16. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М., 2005 г.- 265 с. 

17. Марченко М.Н. Теория государства и права.: Учебник. – М.: Проспект. – 2005 г. – 321 

с. 

18. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2004.- 421 с. 

19. Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України // Право України. - 

2006.- № 11.- С.94 

20. Общая теория права и государства. /Под.ред.Лазарева В.В. Изд. "Юрист". -М., 
1994 

21. Павленко Р. Тлумачення та використання превентивної термінології у кримінології // 

Право України. - 2005. - № 6. – С.71 

22. Пиголкин А.С. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт. – 2005 г.- 437 с. 

23. Пономаренко В., Брусник О. Тлумачення деяких аспектів сучасного процесуального 

законодавства // Право України. – 2003. -  № 12. – С. 73 
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24. Радзівон С. Проблеми юридичного тлумачення термінів «адміністративний огляд» і « 

адміністративний обшук» // Право України. - 2005. - № 3. – С.9  

25. Скакун О.Ф. Теорія держави і права . – Харків : Консул, 2005. – 656с. 

26. Словник термінів і визначень з курсу “Загальна теорія держави і права,” – К., 
1995 . - с.52-54 / ХО  С482/ 

27. Спасибо – Фатєєва І. Доктринальне тлумачення // Вісник Академії правових наук 

України.  Харків. – 2005. - № 1( 40). – С.14  

28. Сырых В.М. Теория государства и права.: Учебник. – М.: Юстицинформ. – 2005 г. – 

245 с. 

29. Темнов Е.И. Теория государства и права. – М., 2004. – 453 с. 

30. Теорія держави і права : Підручник / С.Л. Лисенков та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2005. - 

448 с. 

31. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.. О.В. Зайчука, Н.М. 

Оніщенко. – К., Юрінком Інтер, 2006. – 688 с 

32. Теорія держави і права: Підручник/ С.Л.Лисенков, А.М.Колодій, О.Д.Тихомиров, 

В.С.Ковальський; За ред. С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с. 

33. Теорія держави та права: Навчальний посібник В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. 

Князьова, І.Я. Тодоров. – Київ: Знання, 2005. – 327 с. 

34. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. 

Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: 

Поливода А.В., 2006. – 174 с. 

35. Трагнюк О. Тлумачення норм міжнародних договорів національним судом // Право 

України. – 2003. -  № 3. - С. 19 

36. Чулінда Л.І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів  

/Автореф. дис….канд.юр.наук. (12.00.01) / НАВСУ.- Київ. – 2003. 17 с.  

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Тлумачення нормативно-правових актів: поняття, цілі, значення.  
2. Види тлумачення.  
3. Засоби тлумачення.  
4. Акти тлумачення: поняття та види. 

 
Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 

1. Процес тлумачення складається з двох елементів: 

2. А) …………………………Б) ………………………. 

3. В чому полягає сутність тлумачення норм права? 

4. Які види неофіційного тлумачення Вам відомі? Охарактеризуйте їх. 

5. Висвітліть соціально-політичне значення тлумачення. 

  

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 14: Правові відносини 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальні мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правових 

відносин та юридичних фактів, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати 



119 

 

подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо здійснення 

правових відносин та відмежуванню їх від моральних, економічних тощо.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

правових відносин у системі суспільних відносин,. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів 

навиків чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення правовим відносинам і 

юридичним фактам, перераховувати основні їх ознаки, елементи змісту та структури. Отримання 

навичок щодо вирізнення конкретних правових відносин відносно їх наукової класифікації. Крім 

перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів 

культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання:  Поняття, ознаки і види правовідносин. Склад і зміст правовідноси. 

Поняття та види юридичних фактів. 
Література: 

1. Ведерніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави та права. – К., Центр навчальної літератури, 

2005. – 223 с.  
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Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Поняття, ознаки і види правовідносин. 
2. Склад і зміст правовідносин. 
3. Поняття та види юридичних фактів. 

Завдання для самостійного вивчення: 
1. Наведіть класифікацію правовідносин та дайте розширену характеристику із прикладами. 

2. Наведіть класифікацію об‘єктів правовідносин. 

3. Наведіть приклади учасників правовідносин за участю ОВС. 

  

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
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  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
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Тема № 15: Правова поведінка 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальна мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правової 

поведінки, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному 

засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо правової поведінки, 

стимулювання правомірної поведінки та протидії правопорушенням. Отримання слухачами та 

курсантами вичерпної інформації про фактори, що обумовлюють найбільш ефективне 

забезпечення правомірної поведінки та пропонувати шляхи її вдосконалення та підвищення.   

Виховна мета:  сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової 

свідомості, правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню 

колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

правової поведінки в системі соціальної поведінки, вибору виду правомірної поведінки залежно 

від правової свідомості та культури громадян, стимулювання і заохочення правомірної поведінки 

та вибір засобів її охорони та захисту. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого 

формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям правової, правомірної та 

протиправної поведінки, зловживанням правом та об‘єктивно-протиправної поведінки, 

перераховувати основні їх ознаки, види та елементи внутрішньої будови. Отримання навичок 

щодо оцінювання сучасного стану правопорядку в Україні та уміння прогнозувати його динаміку 

в залежності від подій, що відбуваються у суспільстві. Крім перерахованого засвоєння зазначеної 

теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, пам‘ять, увагу, уяву, 

мислення, спостережливість, активність, творчість,  самостійність при прийнятті рішень, 

прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання:  Поняття правової поведінки, її ознаки, види. Поняття, ознаки та склад 

правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття, ознаки протиправної поведінки. 

Види протиправної поведінки. 
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Поротикова О. А. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 256 с. 

36. Cамощенко И. С. Понятие правонарушения по советскому законодательству / Cамощенко 

И. С. ; ВИЮН. – М. : Юрид. лит., 1963. – 286 с. 

37. Самощенко И. С. Ответственность по советскому законодательству / И. С. Самощенко, М. 

Х. Фарукшин. – М. : Юрид. лит., 1971. – 240 с.  

38. Тихомиров А.Д. Профессиональное правомерное поведение работников органов 

внутренних дел: социально-правовой анализ: Автореф.дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.01 / 

АН УССР: Ин-т гос. и права им. В.М. Корецкого. – К. – 1990. – 20 с. 

39. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. – К.: Наукова думка, 1985. – 175 с. 

 

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Поняття правової поведінки, її ознаки, види. 

2. Поняття, ознаки та склад правомірної поведінки. 

3. Види правомірної поведінки. 

4. Поняття, ознаки протиправної поведінки. 

5. Види протиправної поведінки. 

Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
1. Розкрийте соціальну природу правової поведінки. 

2. Охарактеризуйте ознаки правопорушення. 

3. Які елементи складають об‘єктивну сторону правопорушення. Дайте їх поняття. 

4. З якого віку може нести юридичну відповідальність фізична особа? В кримінальному 

праві? В адміністративному праві? 

  

  

 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 16: Правова свідомість та правова культура 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальна мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правової 

свідомості та правової культури, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати 

подальшому міцному засвоєнню знань щодо теоретичних і практичних аспектів ролі правової 

культури та правової свідомості у формуванні правової, соціальної держави, вміти аналізувати 

фактори зв‘язку та взаємозв‘язку правової культури та правової свідомості з політикою, 

економікою та правом.  
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Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення 

сутності, змісту та природи правової культури і правової свідомості, а також їх місця у правовій 

системі. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних 

положень: давати визначення поняттям правова свідомість, професійна правова свідомість, 

функції правосвідомості, структура правосвідомості, правова установка, рівні правосвідомості; 

правова культура, правова культура особи, правова культура суспільства, правова культура 

професійної групи та ін. Отримання навичок щодо оцінювання специфіки взаємозв‘язку 

правосвідомості та правової культури на сучасному етапі розвитку правової системи України та 

уміння з‘ясовувати загальні закономірності та особливості формування правової свідомості та 

правової культури громадян і конкретизувати їх прояви в сучасних умовах державотворення в 

Україні, а також визначити фактори впливу на правову свідомість, що сприяють її вдосконаленню 

та розвитку, а також, що призводять до її деформацій та дисфункцій. Крім перерахованого 

засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, 

пам‘ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  самостійність при 

прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної 

діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Правосвідомість: поняття, структура, види. Правосвідомість працівників 

міліції. Правова кльтура: поняття, види, структура. Об‘єктивні і суб‘єктивні фактори формування 

правосвідомості і правової культури. 

Література: 
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37. Ратинов А. Р.  Структура правосознания и некоторые методы его исследования / А. Р. 

Ратинов // Методология и методы социальной психологии / [Е. В. Шорохова (отв. ред.)]. – М. : 

Наука, 1977. – С. 201-214. 
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Лукашева]. – М. : Наука, 1988. – 224 с. 

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 
1.Правосвідомість: поняття, структура, види. Правосвідомість працівників міліції.  

2. Правова кльтура: поняття, види, структура.  

3. Об‘єктивні і суб‘єктивні фактори формування правосвідомості і правової культури. 

Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
1. Охарактеризуйте види правової свідомості. 
2. Що розуміється під правовим навчанням. Якими якостями повинен оволодіти студент? 
3. Які суб‘єкти здійснюють правовиховну роботу у державі? 
4. До основних напрямів правовиховної роботи правоохоронних органів відносять? 

 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 17: Юридична відповідальність 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальна мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях юридичної 

відповідальності, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому 

міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо юридичної 

відповідальності, стимулювання правомірної поведінки та попередження правопорушень. 

Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації про фактори, що обумовлюють 

найбільш ефективне забезпечення юридичної відповідальності та пропонувати оптимальні шляхи 

її вибору та застосування.  

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості та індивідуального 

підходу при вирішенні конкретної юридичної справи. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

юридичної відповідальності в системі соціальної відповідальності, вибору виду юридичної 

відповідальності залежно від індивідуальних особливостей суб‘єкта. Сприяти розвитку у слухачів 

та курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям 

позитивної та ретроспективної юридичної відповідальності, називати та характеризувати її 

принципи, цілі і функції, визначати підстави настання та звільнення від ретроспективної 

юридичної відповідальності. Отримання навичок щодо оцінювання сучасного стану правопорядку 

в Україні та уміння прогнозувати його динаміку в залежності від подій, що відбуваються у 

суспільстві. Крім перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та 

курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, 

творчість,  самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні 
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способи пізнавальної діяльності та вибору найбільш ефективного виду юридичної 

відповідальності з урахуванням індивідуальних особливостей суб‘єкта.   

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Юридична відповідальність: поняття і ознаки. Види юридичної 

відповідальності та їх характеристика. Підстави для притягнення і звільнення від юридичної 

відповідальності. Функції юридичної відповідальності: поняття і види. Принципи юридичної 

відповідальності: поняття і характеристика. 

Література: 

1. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственность. – Л., 1983. 

2. Дубинин Н.П. Генетика, поведение, ответственность.  – М., 1989.  

3. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання // Право 

України. – 2003.  – №4. – С.21 

4. Іваненко О. Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: актуальні 

проблеми // Право України. – 2006.  – №1. – С. 60. 

5. Іваненко О.В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її 

забезпеченні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 

„Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень‖. — К., 2007. 

6. Кудрявцев В.Н. Закон, проступок, ответственность. – М., 1986.  

7. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. — СПб.: Издательство 

―Юридический центр Пресс‖, 2003. 

8. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. –  М., 1985.   

9. Операнский В.И. Социальная ответственность личности: сущность и особенности 

формирования. – М., 1987. 

10. Осауленко А. Нормативно-правовая конструкция юридической ответственности как 

научная категория // Закон и жизнь. – 2005. – № 11. – С. 53-55. 

11. Осауленко А. Процесуальне доказування як стадія юридичної відповідальності // 

Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 18-20. 

12. Осауленко А. Юридична відповідальність як інститут матеріального права // 

Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 81-84. 

13. Осауленко А.О. Особливості нормативно-правової конструкції юридичної відповідальності 

// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 2. – С. 79-

85. 

14. Осауленко А.О. Санкція і юридична відповідальність у публічному праві // Науковий 

вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 4. – С. 140-144. 

15. Осауленко А.О. Співвідношення санкції та юридичної відповідальності // Вісник 

прокуратури. – 2008. – № 8. – С. 87-91. 

16. Осауленко А.О. Суть та деякі особливості процесуального доказування // Вісник 

прокуратури. – 2008. – № 12. – С. 79-83. 

17. Осауленко А.О. Юридична відповідальність та державний примус: аспекти співвідношення 

// Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – 

№ 5. – С. 20-25. 

18. Решетник Л. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології // Право 

України. – 2003. – №8. – С.81 

19. Рыбаков В.А. Позитивная юридическая ответственность. – Рязань, 1986.  

20. Старцев О. Актуальні проблеми юридичної відповідальності посадових осіб у сфері 

управлінської діяльності // Право України. – 2000. – № 11. – С. 115. 

21. Угрюмова Г. Загальна характеристика дисциплінарної відповідальності і дисциплінарного 

проступку за українським трудовим правом // Право України. – 2005.  – №5. – С. 78.  
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Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Юридична відповідальність: поняття і ознаки.  

2. Види юридичної відповідальності та їх характеристика.  

3. Підстави для притягнення і звільнення від юридичної відповідальності. 

4. Функції юридичної відповідальності: поняття і види.  

5. Принципи юридичної відповідальності: поняття і характеристика. 

Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
1. Охарактеризуйте принципи юридичної відповідальності. Який принцип покладений в 

основу норми прямої дії (Конституція України)? 

2. Що саме розуміється під конституційною відповідальністю? Хто є суб‘єктом порушення 

права. Наведіть приклади. 

3. Якими нормативними актами регулюються процедура амністії і помилування? 

4. Які функції юридичної відповідальності Ви знаєте? 

  

  

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 18: Державна дисципліна, законність та правопорядок 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальна мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях 

законності, державної дисципліни, правопорядку, суспільного порядку, що передбачаються 

програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню 

практичних умінь і навичок щодо правової поведінки та її юридичних наслідків, стимулювання 

правомірної поведінки та попередження правопорушень. Отримання слухачами та курсантами 

вичерпної інформації про фактори, що обумовлюють найбільш ефективне формування високого 

рівня правосвідомості та правової культури, забезпечення правомірної поведінки та пропонувати 

шляхи її вдосконалення та підвищення.   

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 

правопорядку в системі суспільного порядку, вибору виду правомірної поведінки залежно від 

правової свідомості та культури громадян, стимулювання і заохочення правомірної поведінки та 

вибір засобів її охорони та захисту. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого 

формулювання теоретичних положень: давати визначення поняттям законності, державної 

дисципліни, правопорядку та суспільного порядку, перераховувати основні їх ознаки, елементи 

змісту та структури. Отримання навичок щодо оцінювання сучасного стану законності та 

правопорядку в Україні та уміння прогнозувати його динаміку в залежності від подій, що 

відбуваються у суспільстві. Крім перерахованого засвоєння зазначеної теми дасть змогу 

підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, 

спостережливість, активність, творчість,  самостійність при прийнятті рішень, прищеплювати 

слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  



129 

 

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Законність: поняття, нормативно-правова основа, система гарантій. Поняття 

державної дисципліни. Суспільний порядок і правопорядок. Основні напрямки зміцнення 

законності в діяльності органів внутрішніх прав. 

Література: 

1. Гавриленко Д.А. Правовое государство и дисциплина.- Минск, 1991.  

2. Государственная дисциплина и социальный правопорядок.- М., 1985. 

3. Евпатов В.И. Международное общество и правопорядок.- К., 1990. 

4. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження.- К.: Юстиніан, 

2004. 

5. Крисюк Ю. Синергетична інтерпретація соціального порядку // Право України.-  2005. - 

№7.- С. 30. 

6. Притика Д. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // 

Право України.- 1999. - №5.- С.14. 

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Законність: поняття, нормативно-правова основа, система гарантій.  
2. Поняття державної дисципліни. Суспільний порядок і правопорядок.  
3. Основні напрямки зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх прав. 

Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
1. Що розуміється під законністю? 

2. Як ще можна розглядати категорію «законність» окрім правового режиму? Дайте 

пояснення. 

3. Які види дисципліни Вам відомі? Дайте їх характеристику. 

4. Що розуміється під громадським порядком? 

5. Охарактеризуйте роль міліції у справі зміцнення законності та правопорядку. 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 19: Правове регулювання та його механізм 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальна мета: сформувати стійкі знання курсантів, що передбачені програмою навчальної 

дисципліни, щодо правового регулювання суспільних відносин. Поглибити і систематизувати 

існуючі знання курсантів про поняття правового регулювання, його елементи, стадії, способи, 

типи, режими, а також надати нові знання про ефективність правового регулювання суспільних 
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відносин. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду курсантів щодо механізму правового 

регулювання суспільних відносин, підвищити рівень їх правової свідомості та правової культури. 

Розвивальна мета: сприяти розвитку у курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних 

положень: давати визначення поняттям правове регулювання, ефективність правового 

регулювання, перераховувати основні його ознаки, стадії механізму правового регулювання, а 

також характеризувати способи, типи, режими правового регулювання. Отримання навичок щодо 

оцінювання ефективності правового регулювання суспільних відносин в Україні, а також уміння 

прогнозувати його динаміку в залежності від подій, що відбуваються у суспільстві. Крім 

перерахованого, засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у курсантів культуру мовлення, 

пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, прищеплювати курсантам 

раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Поняття правового впливу, його види та механізм. Правове регулювання: 

поняття, способи, методи, типи, принципи, предмет. Стадії правового регулювання. Поняття 

механізму правового регулювання. Види і характеристика елементів механізму правового 

регулювання. 

Література: 
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35. Тарахонич Т.І. Місце правових відносин у системі елементів механізму правового 

регулювання // Правова держава. – Вип. 14. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2003. – С. 45 – 55. 

36. Тарахонич Т.І. Правове регулювання: теоретичні аспекти // Правова держава. – Вип. 12 – К.: 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001 – С. 76 – 81. 

37. Теория государства и права [Текст]: учебник для вузов / под. ред. проф. М.М. Рассолова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 735 с. 

Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Поняття правового впливу, його види та механізм.  

2. Правове регулювання: поняття, способи, методи, типи, принципи, предмет.  

3. Стадії правового регулювання.  

4. Поняття механізму правового регулювання. Види і характеристика елементів механізму  

правового регулювання. 

Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
1. Які форми впливу права на суспільні відносини Вам відомі? Дайте характеристику. 

2. Що означає децентралізоване правове регулювання? 

3. Що є складовими механізму правового регулювання? Дайте їх характеристику. 

4. Який характер носить правове регулювання правовідносин за участю правоохоронних 

органів? 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 20: Правовий статус особи і роль ОВС в його забезпеченні 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальна мета: сформувати стійкі знання курсантів, що передбачені програмою навчальної 

дисципліни, щодо правового статусу особи. Поглибити і систематизувати існуючі знання 

курсантів про поняття правового статусу особи, його елементи, види, а також надати нові знання 

про особливості дії окремих видів правового статусу особи, зокрема працівника ОВС. 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду курсантів щодо правового статусу 

особи та ролі працівника ОВС у його забезпеченні, підвищити рівень їх правової свідомості та 

правової культури. 

Розвивальна мета: — сприяти розвитку у курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних 

положень: давати визначення поняттям правового статусу особи, правового статусу людини, 

правового статусу індивіда, а також характеризувати особливості правового статусу працівника 

ОВС. Отримання навичок щодо практичного застосування набутих знань у особистому житті та на 

професійній ниві з метою захисту прав та свобод особи, підтримання законності та правопорядку в 

державі та суспільстві. Крім перерахованого, засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у 

курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, 

творчість, прищеплювати курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
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Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Поняття і основні елементи правового статусу особи, їх характеристика. 

Компетенція ОВС в сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Межі втручання ОВС 

в процес реалізації людиною і громадянином своїх прав і свобод. 
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12.00.07 [Електронний ресурс] / С.М. Тараненко; НАН України. Ін-т держави і права ім. 
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Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Поняття і основні елементи правового статусу особи, їх характеристика.  

2. Компетенція ОВС в сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина.  

3. Межі втручання ОВС в процес реалізації людиною і громадянином своїх прав і свобод. 

Завдання для самостійного вивчення (4 год.): 
1. Назвіть елементи правового статусу особи та охарактеризуйте їх. 

2. До особистих прав-гарантій відносяться? Перерахуйте та дайте їхню характеристику. 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 21: Правова система: поняття, характеристика елементів 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальна мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правової 

системи та її елементів, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати 

подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо правової 

системи. Отримання слухачами та курсантами вичерпної інформації про фактори, що 

обумовлюють найбільш ефективне формування правової системи окремої держави, шляхів її 

удосконалення.   

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення місця 
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кожного з правових явищ у правовій системі, визначення взаємодіючих аспектів між ними. 

Сприяти розвитку у слухачів та курсантів навиків чіткого формулювання теоретичних положень: 

давати визначення поняттям правової системи, статичних елементів правової системи, динамічних 

елементів правової системи, юридичної практики. Отримання навичок щодо оцінювання 

сучасного стану правової системи в Україні та прогнозування її стану на майбутнє, шляхів її 

вдосконалення, приведення у відповідність до міжнародних стапндартів. Крім перерахованого 

засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, 

пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  самостійність при 

прийнятті рішень, прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної 

діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 

вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Поняття правової системи та її співвідношення з системою права. 

Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи. Місце юридичної практики 

в правовій системі: поняття, структура, види. 
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Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 
1. Поняття правової системи та її співвідношення з системою права.  
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2. Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи. 

3. Місце юридичної практики в правовій системі: поняття, структура, види. 
 
Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 

1. Що є статичними елементами правової системи країни? Охарактеризуйте їх. 

2. Визначити значення порівняльного правознавства для підготовки фахівців-юристів та 

працівників правоохоронних органів. 

3. Які комплексні фактори покладені в основу групування правових систем? Дайте їх 

характеристику. 

4. Що розуміється під юридичною практикою як одного з елементів правової системи? 

5. Охарактеризуйте особливості системи законодавства Української держави, Російської 

Федерації, республіки Німеччина. 

 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Начальник кафедри  

  теорії держави та права, 

  полковник міліції 

        __________С.Д. Гусарєв 
  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Тема № 22: Основні правові системи сучасності 

З дисципліни: Теорія держави та права  

Категорія курсантів: 1 курс 
Навчальна мета: домогтися обізнаності слухачів та курсантів у теоретичних питаннях правових 

систем сучасності та їх основних видів, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, 

слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок щодо 

правових систем сучасності, основних видів правових систем та їх складових. Отримання 

слухачами та курсантами вичерпної інформації про фактори, що обумовлюють найбільш 

ефективний розвиток правових систем сучасності та їх інтегративні процеси.   

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня правової свідомості, 

правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу. 

Розвивальна мета: розвити інтелектуальні здібності слухачів та курсантів щодо визначення 

особливостей кожної з правових систем сучасності. Сприяти розвитку у слухачів та курсантів 

навиків чіткої характеристики складових правових систем сучасності – історичних аспектів, 

джерел права, структури права тощо. Отримання навичок щодо критеріїв розмежування правових 

систем сучасності, виділення особливостей кожної з них. Крім перерахованого засвоєння 

зазначеної теми дасть змогу підвищити у слухачів та курсантів культуру мовлення, пам'ять, увагу, 

уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість,  самостійність при прийнятті рішень, 

прищеплювати слухачам та курсантам раціональні способи пізнавальної діяльності.  

Навчальний час: 2 години 
Навчальне обладнання, ТЗН: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням 

схем, таблиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми. ТЗН: відеопроектор, 

комп‘ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення.  

Наочні засоби: Наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таблиць та 

мультимедійним супроводженням окремих питань теми. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв‟язки:  історія держави і права зарубіжних країн; історія 

держави і права України; філософія; юридична деонтологія. Забезпечувані дисципліни: історія 
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вчень про державу і право; конституційне право; кримінальне право; адміністративне право; 

цивільне право; кримінальний процес; дізнання в ОВС; оперативно-розшукова діяльність. 

Навчальні питання: Класифікація правових систем. Романо-германська (німецька) правова сім'я. 

Сім'я загального (англосаксонського) права. Традиційні та релігійні правові системи. 

Література: 
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Методичні поради з викладання тем: доцільно після розгляду основних питань семінарського 
заняття організувати дискусію з проблемних питань теми. 
Запитання до семінару  (2 год.): 

1. Класифікація правових систем.  

2. Романо-германська (німецька) правова сім'я.  

3. Сім'я загального (англосаксонського) права.  

4. Традиційні та релігійні правові системи. 
 
Завдання для самостійного вивчення (2 год.): 
1. Що розуміється під приватним правом. Наведіть приклади галузей права приватного характеру. 

2. Охарактеризуйте структуру англійського права.  

3. Охарактеризуйте правову сім'ю мусульманського права. Що є первинним елементом цієї сім'ї?  

  

 

  

  

88..ЗЗААВВДДААННННЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ССААММООССТТІІЙЙННООЇЇ  РРООББООТТИИ  

1. Що таке юридична наука? 

2. Які існують види (групи) юридичних наук? 

3. Наведіть ознаки теорії держави та права як науки. 

4. Визначте місце теорії держави та права системі юридичних наук. 

5. Що таке об‘єкт і предмет науки? 

6. Визначте предмет теорії держави та права. 

7. Назвіть методи наукового пізнання, які використовує теорія держави та 

права під час дослідження власного предмета. 

8. Розкрийте зміст поняття «функції теорії держави та права». 

9. Які функції виконує теорія держави та права? 

10. В чому сутність гносеологічної функції теорії держави і права? 

11. Яка роль теорії держави та права у формуванні юридичного світогляду, 

становленні сучасного юриста? 

12. Які основні причини виникнення держави? 

13. У чому полягають особливості виникнення держави у східних слов‘ян?  
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14. Що лежало в основі регулювання відносин між людьми в докласовому 

суспільстві?  

15. Які основні умови виникнення права? 

16. Дайте визначення поняттю держави. 

17. Назвіть ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному 

суспільстві. 

18. У чому сутність держави перехідного періоду? 

19. Визначте основні етапи становлення держави. 

20. Що мається на увазі під типологією держави? 

21. У чому полягає співвідношення державної і політичної влади? 

22. Розкрийте сутність парламентсько-президентської республіки. 

23. Що розуміється під формою державного устрою? 

24. Які види форм монархічного і республіканського правління? 

25. Які, на Вашу думку, основні причини заважають становленню 

демократичного політичного режиму в нашій країні? 

26. Дайте визначення і охарактеризуйте за чинним законодавством 

України орган держави? 

27. Перерахуйте принципи формування і діяльності апарату держави. 

28. Розкрийте основні напрями удосконалення організації та 

функціонування механізму Української держави. 

29. Що відноситься до державних установ? Дайте характеристику цим 

організаціям. 

30. Розкрийте типологію права. 
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31. Дайте поняття і розкрийте сутність кожного з історичних типів права. 

32. Окресліть етапи формування права з їх характеристикою. 

33. В чому полягає цінність права як історичного явища? 

34. Які функції виконує право у суспільстві? 

35. Поясніть, чому існують відмінності в розумінні права? 

36. В чому полягає сутність права, як вона співвідноситься із змістом? 

37. Розкрийте сутність права через науку аксіологія. 

38. Які функції права Ви знаєте? 

39. Назвіть структурні елементи права, дайте їм визначення. 

40. Хто є суб‘єктами законодавчої ініціативи в Україні? 

41. Які форми права Ви знаєте? 

42. Розкрийте принципи правотворчої діяльності. 

43. Розкрийте сутність дії нормативно-правового акту у часі. 

44. Назвіть основні ознаки норм права та поясніть їх значення. 

45. Охарактеризуйте норми моралі, звичаїв та релігійні норми. 

46. В чому сутність корпоративних норм. Наведіть приклади. 

47. Назвіть способи викладення норм права в статтях НПА та 

охарактеризуйте їх. 

48. З яких елементів складається система права? 

49. Інститути права. Поняття та характеристика. 

50. Правопорушення: поняття, склад і види. 

51. Чим різняться між собою галузь права та підгалузь права. 
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52. Що є первинною «клітинкою» системи права та системи законодавства. 

53. Які види систематизації Ви знаєте, в чому різниця між ними? 

54. Який вид систематизації найбільш часто застосовується в органах 

внутрішніх справ?  

55. Наведіть приклади кодифікованих актів. 

56. Визначить поняття і форми реалізації норм права. 

57. Що розуміється під формою реалізації – дотримання? 

58. Що є особливого в такій формі реалізації як застосування? 

59. Які види правозастосовчих актів Ви знаєте? Дайте їх класифікацію і 

характеристику. 

60. Охарактеризуйте вимоги до правозастосовчої діяльності. 

61. В яких галузях не припускається аналогія права та аналогія закону. Що 

є винятком і чому? 

62. Яка структура правозастосовчого акту? Наведіть приклади таких актів. 

63. Що розуміється під колізіями? 

64. Процес тлумачення складається з двох елементів: 

65. А) ………………………… Б) ………………………. 

66. В чому полягає сутність тлумачення норм права? 

67. Які види неофіційного тлумачення Вам відомі? Охарактеризуйте їх. 

68. Наведіть класифікацію правовідносин та дайте розширену 

характеристику із прикладами. 

69. Наведіть класифікацію об‘єктів правовідносин. 

70. Наведіть приклади учасників правовідносин за участю ОВС. 
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71. Розкрийте соціальну природу правової поведінки. 

72. Охарактеризуйте ознаки правопорушення. 

73. Які елементи складають об‘єктивну сторону правопорушення. Дайте їх 

поняття. 

74. З якого віку може нести юридичну відповідальність фізична особа? В 

кримінальному праві? В адміністративному праві? 

75. Охарактеризуйте види правової свідомості. 

76. Що розуміється під правовим навчанням. Якими якостями повинен 

оволодіти студент? 

77. Які суб‘єкти здійснюють правовиховну роботу у державі? 

78. До основних напрямів правовиховної роботи правоохоронних органів 

відносять? 

79. Які види дисципліни Вам відомі?  

80. Що розуміється під громадським порядком? 

81. Які форми впливу права на суспільні відносини Вам відомі? Що 

означає децентралізоване правове регулювання? 

82. Що є складовими механізму правового регулювання? Дайте їх 

характеристику. 

83. Межі втручання співробітниками міліції в особисте життя людини та 

громадянина. 

84. Назвіть елементи правового статусу особи та охарактеризуйте їх.  

85. До особистих прав-гарантій відносяться? Перерахуйте та дайте їх 

характеристику. 

86. Що розуміється під правовою аксіомою та правовою фікцією? 
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87. Що є статичними елементами правової системи країни?  

88. Визначити значення порівняльного правознавства для підготовки 

фахівців-юристів та працівників правоохоронних органів. 

89. Які комплексні фактори покладені в основу групування правових 

систем? Дайте їх характеристику. 

90. Що розуміється під юридичною практикою як одного з елементів 

правової системи? 

91. Охарактеризуйте особливості системи законодавства Української 

держави, Російської Федерації, республіки Німеччина. 

92. Національна правова система України: аксіологічні аспекти. 

93. Нові правові сім'ї: цивілізаційний рух права і держави. 

94. Що розуміється під приватним правом. Наведіть приклади галузей 

права приватного характеру. 

95. Охарактеризуйте структуру англійського права.  

9966..  ООххааррааккттееррииззууййттее  ппррааввооввуу  ссіімм''юю  ммууссууллььммааннссььккооггоо  ппрраавваа..  ЩЩоо  єє  

ппееррввиинннниимм  ееллееммееннттоомм  цціієєїї  ссіімм''її??    

  

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

 

Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права.  

1. Характеристика основних методів, що використовуються в ході 

наукового дослідження. 

2. Теоретичні знання та їх роль у здійсненні юридичної практичної 

діяльності. 

3. Розвиток загальнотеоретичної юридичної науки в Україні. 
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Тема 2. Поняття, походження і сутність держави. 

1. Держава як закономірний результат розвитку соціальної 

організації. 

2. Загальне та особливе у виникненні держави. 

3. Основні теорії походження держави та права. 

Тема 3. Держава і політична система суспільства. 

 

1. Аспекти взаємодії органів державної влади з іншими суб'єктами 

політичної системи. 

2. Характеристика політичної системи України на сучасному етапі. 

3. Політичний конфлікт: політико-правова характеристика. 

Тема 4. Форми держави. 

1. Особливості та різновиди республіканської форми правління в 

сучасному світі. 

2. Особливості федеративного устрою окремих держав. 

3. Різновиди демократичного державного режиму. 

Тема 5. Механізм та функції держави. 

1. Забезпечення реалізації прав і свобод громадян – одна із 

основних функцій правової держави. 

2. Співвідношення функцій держави та функцій органів держави. 

3. Актуальні напрямки перебудови і подальшого формування 

державного механізму в Україні. 

Тема 6. Поняття, походження та розвиток права. 

1. Співвідношення права з іншими соціальними явищами. 

2. Сутність права як певної міри свободи. 
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3. Загально-соціальні та спеціально-юридичні функції права. 

Тема 7. Об`єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура.  

 

1. Суперечні питання визначення права. 

2. Соціальна цінність об'єктивного права. 

3. Співвідношення права і закону. 

Тема 8. Правоутворення та форми права. 

1.  Правоутворення та правотворчість: аспекти співвідношення. 

2.  Форма та джерела права в Україні. 

3. Відомча нормотворчість. 

Тема 9. Норми права та інші соціальні норми. 

1. Характеристика правових презумпцій, правових аксіом та правових 

фікцій. 

2. Місце та роль норм права в системі соціальних норм. 

3. Національне та міжнародне право як взаємопов‘язані системи права. 

Тема 10. Система права та система законодавства. 

1. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

2. Характеристика системи законодавства Української держави. 

3. Види систематизації законодавства та їх характеристика. 

Тема 11. Форми реалізації права. 

1. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності органів 

внутрішніх справ. 

2. Відмінність правозастосовних актів від нормативно-правових. 

3. Прогалини в законодавстві України та шляхи їх усунення. 

 

Тема 12. Застосування права як особлива форма їх реалізації.  
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1. Застосування як особлива форма реалізації норм права. 

2. Прогалини в праві України та шляхи їх усунення. 

3. Особливості правозастосовчої діяльності органів внутрішніх справ. 

Тема 13. Тлумачення норм права і його значення в діяльності ОВС. 

1. Тлумачення Конституції України Конституційним Судом. 

2. Характеристика неофіційного тлумачення. 

3. Соціально-політичне значення тлумачення. 

Тема 14. Правові відносини. 

1. Види правоохоронних відносин. 

2. Юридичні факти: теоретико-методологічні аспекти. 

3. Презумпції, фікції та аксіоми як особливі юридичні факти. 

Тема 15. Правова поведінка. 

1. Загальна характеристика елементів складу правопорушення. 

2. Міжнародне правопорушення: історико-правовий аспект. 

3. Злочин. Теоретико-правовий аналіз явища. 

Тема 16. Правова свідомість та правова культура. 

1. Правосвідомість в житті людини. 

2. Професійна правосвідомість і культура в діяльності працівників 

правоохоронних органів. 

3. Форми і методи правового виховання співробітників органів 

внутрішніх справ. 

Тема 17. Юридична відповідальність. 

1. Правомірна поведінка та її прояв в сучасному суспільстві. 

2. Правовий нігілізм. 
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3. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх осіб. 

Тема 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок. 

1. Законність і демократія. 

2. Шляхи зміцнення та вдосконалення правопорядку в сучасній Україні. 

3. Моральність, справедливість та законність: співвідношення в процесі 

правового впливу на суспільство. 

 

Тема 19. Правове регулювання та його механізм. 

1. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних 

відносин. 

2. Роль юридичної діяльності в процесі правового регулювання. 

3. Пріоритетні напрями правового регулювання в сучасній Україні. 

Тема 20. Правовий статус особи і роль ОВС в його забезпеченні.  

1. Правовий статус особи-міліціонера: законодавчі прогалини. 

2. ОВС в механізмі гарантій прав людини і громадянина. 

3. Право як міра свободи і відповідальності особи. 

Тема 21. Правова система: поняття, характеристика елементів.  

1. Правові системи світу. Їх типологія та характеристика. 

2. Правова система України та перспективи її розвитку. 

3. Місце правової культури як одного з елементів національної 

правової системи. 

Тема 22. Основні правові системи сучасності. 

1. Структура та загальна характеристика романо-німецької правової сім'ї. 

2. Історія зародження і розвитку правової системи Європейського союзу. 

3. Джерела мусульманського права: історія та сучасність. 
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10. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І 

КУРСАНТІВ  

 10.1.Методичні вказівки (рекомендації) для підготовки 

практичних, семінарських занять, які включають інструктивно-

методичні матеріали: 

Підготовка до семінарського заняття передбачає опрацювання 

курсантом теоретичного матеріалу, що викладений у підручниках та 

лекційних заняттях. 

Готуючись до семінару, необхідно привернути увагу до ключових 

понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх. При відповіді на 

семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його 

головні чинники: 

 чітке формування теоретичного положення; 

 обґрунтування цього положення і розкриття  характерних ознак і 

властивостей; 

 аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними 

фактами дійсності, суспільно-політичними, економічними, культурними 

факторами; 

 значення питань, які розглядаються, для практичної  діяльності. 

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може 

відбуватися в різних формах: співбесіди, виступи по питанням, доповнення 

на основні питання, заслуховування та обговорення рефератів. Встановлений 

рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується 

викладачем при вирішенні питання про допуск до наступного модулю та 

іспитів на основі оцінок та поточної атестації. Це стосується і тих тем, які 

студіювалися студентами самостійно. Основні питання тем вносяться до 

реєстру питань, які вводяться в залікові білети. 

 

Індивідуально-консультативна робота проводиться викладачем із 

курсантами здійснюється відповідно до графіка, складеного кафедрою, 
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(знаходиться на кафедрі) в якому визначені форми індивідуально – 

консультативної роботи, а також час проведення цієї роботи та аудиторія. 

Форми індивідуально-консультативної роботи: 

 Індивідуальні заняття з окремими курсантами, щодо виконання 

ними додаткових індивідуальних завдань, написання творчих робіт до 

конференцій, курсових робіт, перевірка виконання завдань з самостійної 

роботи, діалог з різних навчальних проблем тощо; 

 Консультації (проводяться за індивідуальним графіком викладача, 

що встановлений на кафедрі), що проводиться з метою отримання курсантом 

відповіді на окремі теоретичні та практичні питання та для пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів, їх практичного застосування. 

Види консультацій: 

Тематичні – проводяться за певними темами курсу або за найбільш 

складними питаннями програмного матеріалу; 

Цільові – використовуються перед проведенням модуля або іншого 

виду поточного чи підсумкового контролю; 

Активні – з використанням активних методів навчання; 

Консультації з самостійної роботи – проводяться при підведенні 

підсумків самостійної роботи курсантів в процесі роботи курсантів над 

курсовими роботами тощо. 

 

11. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 

ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Варіант 1 тестових завдань з навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ 

ТА ПРАВА» 

 

Тест 1. Соціальні норми відрізняються від технічних за 

А) часом виникнення; 

Б) предметом регулювання; 
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В) формою закріплення; 

Г) суспільною значущістю. 

 

Тест 2. Структура логічної норми включає в себе наступні елементи 

А) гіпотеза, диспозиція санкція; 

Б) гіпотеза, диспозиція, санація; 

В) гіпотеза, санкція; 

Г) уповноваження, заборона, зобов‘язання.  

 

Тест 3.  Система права та система законодавства співвідносяться як 

А) частина і ціле; 

Б) зміст та форма; 

В) причина і наслідок; 

Г) вони є тотожними поняттями. 

 

Тест 4. Який спосіб викладення норми права в нормативно-правовому 

акті використано в наступному прикладі: «Відповідальність наступає 

відповідно діючого законодавства» 

А) прямий; 

Б) відсильний; 

В) банкетний;  

Г) змішаний. 

 

 

Тест 5. До якого поняття відноситься наступне визначення: «Повна або 

часткова відсутність норм права, необхідність яких обумовлена 

розвитком суспільних відносин та потребами практичного вирішення 

справи» 

А) помилка; 

Б) недолік; 

В) прогалина; 

Г) колізія. 

 

Тест 6. Законність – це комплексне соціально-правове явище, яке може 

розумітися у таких значеннях 

А) правопорядок; 

Б) принцип, метод, режим; 

В) суспільний порядок; 

Г) громадський порядок. 

 

Тест 7. Основними способами правового регулювання є 

А) дозвіл;  

Б) забов‘язання;  
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В) заборона; 

Г) усі перераховані. 

 

 

Тест 8. Що з перерахованого не є видом правового статусу особи 

А) спеціальний; 

Б) індивідуальний; 

В) загальний; 

Г) відособлений. 

 

Тест 9. Що з перерахованого не є критерієм класифікації правових 

систем за сім‟ями? 

А) структура права; 

Б) правова ідеологія; 

В) система джерел права; 

Г) функції права. 

 

Тест 10. Які  із перелічених  складових елементів має імперія 

А) залежні держави; 

Б) муб‘єкти імперії; 

В) метрополія і колонія; 

Г) союзні держави. 

 

Тест 11. До правових форм здійснення функцій держави не належить 

А) правоустановча діяльність; 

Б) правотворча діяльність; 

В) правонормативна діяльність; 

Г) правозастосовча діяльність. 

 

Тест 12. Соціальна цінність права полягає у наступному 

А) за допомогою права забезпечується загальний і стабільний порядок у 

суспільних відносинах; 

Б) право інформує людей про волю законодавця; 

В) право визначає прийняті у суспільстві моральні цінності; 

Г) право опосередковує динамічні процеси у суспільному розвитку. 

 

Тест 13. Видами принципів права є 

А) невідворотність покарання, єдність норм права, реальність здійснення 

правових норм; 

Б) загальноправові, галузеві; 

В) загальноправові, галузеві, принципи інститутів права, міжгалузеві 

принципи права; 

Г) плановості, верховенства закону, доцільності, гласності, розподілу влади. 
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Тест 14. До якої з груп юридичних наук належить теорія держави та 

права 

А) теоретичних; 

Б) історико-теоретичних; 

В) спеціально-юридичних; 

Г) галузевих. 

 

Тест 15. Вкажіть причини  виникнення держави 

А) Розподіл праці; виникнення надлишкового продукту; утворення класів; 

виникнення міжкласових конфліктів; фактори географічного, політичного, 

економічного та соціального характеру; 

Б) Винахід більш досконалих засобів виробництва; потреба у створенні 

апарату керівництва; виникнення норм права, розподіл влади на законодавчу, 

виконавчу, судову; 

В) Три великі розподіли праці; створення класів; поява надлишкового 

продукту; 

Г) Виникнення права; перехід до виробничих відносин; створення 

державного апарату та системи законодавства. 

 

Тест 16. У якому з наведених варіантів відповідей правильно вказано 

ознаку об‟єктивно-протиправного діяння 

А) невинуватість; 

Б) допустимість; 

В) відповідність поведінки нормам права;  

Г) соціальна небезпека. 

 

Тест 17. Структурою правосвідомості є 

А) правова культура і правова психологія; 

Б.) правова психологія і правова поведінка; 

В.) правова ідеологія і правова психологія; 

Г.) правова система та правова оцінка. 

 

Тест 18. Що не являється обставинами, які виключають юридичну 

відповідальність 

А) діяння, пов‘язане з ризиком;  

Б) уявна оборона; 

В) діяння вчинене під впливом фізичного або психічного примусу; 

Г) каяття правопорушника. 

 

Тест 19. Якої стадії в правозастосовному процесі не існує 

А) підготовка проекту НПА; 

Б) встановлення фактичних обставин справи; 

В) юридична кваліфікація; 

Г) прийняття рішення. 
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Тест 20. Тлумачення норм права – це 

А) інтелектуальна діяльність суб‘єкта по встановленню точного змісту норм 

права; 

Б) діяльність компетентних державних органів стосовно вирішення 

конкретної юридичної ситуації; 

В) діяльність компетентних державних органів по впорядкуванню та 

вдосконаленню діючих нормативно-правових актів; 

Г) діяльність компетентних державних органів по прийняттю, зміні і 

скасуванню нормативно-правових актів. 

 
Варіант 2 тестових завдань з навчальної дисципліни «Національні 

правові системи сучасності» 

 

Тест 1. Види нормативного тлумачення норм права 

А) офіційне, неофіційне; 

Б) автентичне, делеговане; 

В) легальне, автентичне; 

Г) наукове, професійне, буденне. 

  

Тест 2.  Правовідносини складаються з таких елементів 

А) суб‘єкти, об‘єкти, зміст; 

Б) суб‘єкти, суб‘єктивні права, юридичні обов‘язки; 

В) правоздатність, дієздатність, деліктоздатність; 

Г) суб‘єкт, суб‘єктивна сторона, об‘єкт, об‘єктивна сторона. 

 

Тест 3. До якого виду юридичного факту належить пошкодження 

будинку внаслідок повені 

А) дія; 

Б) подія; 

В) правоприпиряючий юридичний факт; 

Г) стан. 

 

Тест 4. Системоутворюючими факторами для поділу системи права на 

галузі є 

А) зміст суспільних відносин; 

Б) спосіб правового впливу на суспільні відносини; 

В) предмет та метод правового регулювання; 

Г) воля право творця. 

 

Тест 5. Підберіть поняття наступному визначенню: «Перетворення 

правових норм в діяльності суб‟єктів права в результаті дотримання 

правових заборон, виконання юридичних обов‟язків та використання 

суб‟єктивних прав» - це 

А) правова поведінка; 
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Б) реалізація права; 

В) застосування права; 

Г) правова активність. 

 

Тест 6. На які різновиди поділяються прогалини в праві 

А) об‘єктивні та суб‘єктивні; 

Б) навмисні та необережні; 

В) первинні та наступні; 

Г) індивідуальні та групові. 

 

Тест 7. Принципами законності є 

А) єдність законності та справедливості; 

Б) всезагальність законності; 

В) доцільність законності; 

Г) усі перераховані принципи. 

 

Тест 8. Здійснюваний державою за допомогою права та інших 

юридичних засобів вплив на суспільні відносини з метою їх 

упорядкування, розвитку та захисту, - це 

А) механізм правового регулювання; 

Б) правове регулювання; 

В) правовий вплив; 

Г) реалізація права. 

 

Тест 9. Назвіть стадії процесу правового регулювання 

А. Виконання, використання, додержання. 

Б. Виконання, використання, додержання, застосування. 

В. Правотворчість, правовідносини, правореалізація. 

Г. Передпроектна стадія, прийняття норми права, опублікування норми 

права. 

 

Тест 10.  Апатрид – це  

А) громадянин; 

Б) іноземець; 

В) особа без громадянства;  

Г) особа з подвійним громадянством. 

 

Тест 11. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 

А) законодавчу, виконавчу, влада президента; 

Б) законодавчу, виконавчу, судову, місцеву; 

В) законодавчу, виконавчу, контрольно-наглядову, судову; 

Г) законодавчу, виконавчу, судову. 
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Тест 12. Яке поняття відповідає даному визначенню: «Сукупність 

методів і прийомів здійснення державної влади, а також рівень 

політичної свободи в суспільстві і характер правового стану особистості» 

А) державно-правовий режим; 

Б) політична система; 

В) система державного управління; 

Г) апарат держави. 

 

Тест 13. Система юридичних норм, встановлених та забезпечених 

державою це 

А) природне право; 

Б)  позитивне право; 

В) прецедентне право; 

Г) юридичний обов‘язок.  

 

Тест 14. Історичний тип права – це 

    А) закономірності розвитку права на певних історичних періодах; 

Б) сукупність історичних пам‘яток права; 

В) сукупність ознак, що характеризують право в рамках певної суспільно-

економічної формації; 

Г) історична концепція виникнення права.  

 

Тест 15. В структурі права виділяють 

А) приватне та публічне право; 

Б) матеріальне та процесуальне право; 

В) регулятивне та охоронне право; 

Г) правильно все вищевикладене.  

 

Тест 16. Предметом теорії держави та права як науки є 

  А) загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та 

функціонування державно-правової дійсності в суспільстві; 

  Б)  процеси виникнення та розвитку правових систем світу; 

  В)  конкретні закономірності, що сприяли виникненню та розвитку держави 

і права; 

   Г) уявлення про державу, право, закони, політику. 

 

Тест 17. Яка з наукових концепцій порівнює походження держави з 

походженням людини 

А) біологічна; 

Б) психологічна; 

В) органічна; 

Г) патрімоніальна. 

 

Тест 18. Назвіть принцип громадянського суспільства 
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А) свобода реалізації кожним індивідом своїх соціально-економічних 

інтересів (в рамках додержання свободи інших членів суспільства); 

Б) зрівняльний розподіл споживчих благ; 

В) владно-наказовий принцип регулювання соціально-економічних інтересів; 

Г) наявність значної кількості матеріальних засобів. 
 

 

Тест 19. Як називається правомірна поведінка, що зумовлена 

усвідомленням цінності права та внутрішнім переконанням суб‟єкта у 

необхідності правомірної поведінки 

А) соціально-активна; 

Б) конформістська; 

В) маргінальна; 

Г) моральна. 

 

Тест 20. Структурою правової культури є 

А) правова свідомість  і правова поведінка; 

Б) правова свідомість і правомірна поведінка; 

В) правова психологія і правомірна поведінка; 

Г) правова свідомість і правове навчання. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА» 

 

ВАРІАНТ 1 

1. Внутрішні функції держави: поняття і зміст. 

2. Поняття та ознаки правової держави. 

3. Поняття права та його соціальна цінність. 

4. Закон та його види. 

5. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб. 

6. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності ОВС 

 

ВАРІАНТ 2 

1. Зовнішні функції держави: поняття та зміст. 

2. Основні положення теорії плюралістичної демократії. 

3. Характеристика спеціально-юридичних функцій права. 
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4. Основні властивості правової системи іудейського права. 

5. Сучасні тенденції розвитку системи законодавства України. 

6. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. 

 

ВАРІАНТ 3 

1. Форми і методи здійснення функцій держави. 

2. Поняття громадянського суспільства та основні риси. 

3. Поняття і зміст системи законодавства 

4. Види нормативно-правових актів.  

5. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права. 

6. Поняття і основні ознаки правовідносин. 

 

ВАРІАНТ 4 

1. Поняття та класифікація функцій держави. 

2. Поняття та ознаки соціальної держави. 

3. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів. 

4. Стадії правотворчості. 

5. Види суб‘єктивних прав людини і громадянина та їх характеристика. 

6. Склад правовідносин. 

 

ВАРІАНТ 5 

1. Характеристика різновидів демократичного режиму. 

2. Поняття та структура державного апарату України. 

3. Види норм права. 

4. Норма права і стаття нормативно-правового акту. 

5. Види правомірної поведінки. 

6. Стадії процесу правового регулювання. 

 

ПИТАННЯ  ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ 
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1. Поняття теорії держави і права як фундаментальної юридичної науки, 

навчальної дисципліни. 

2. Предмет і методологія теорії держави та права. 

3. Функції теорії держави та права. 

4. Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права. 

5. Значення вивчення ТДП для підготовки співробітників ОВС. 

6. Поняття та ознаки права. 

7. Поняття та ознаки держави. 

8. Поняття суверенітету та його види. 

9. Право і держава: аспекти співвідношення. 

10. Загальна характеристика Конституції України 1996р. (та змін до 

Конституції України 2004 р.) 

11. Теорії походження держави. 

12. Передумови виникнення держави. 

13. Нові підходи до типології держав. Історичні типи держав. 

14. Поняття та структура суб'єктивного права. 

15. Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи. 

16. Місце і роль держави в політичній системі України. 

17. Поняття та класифікація функцій держави. 

18. Внутрішні функції держави: поняття і зміст. 

19. Зовнішні функції держави: поняття та зміст. 

20. Форми і методи здійснення функцій держави. 

21. Роль ОВС України в здійсненні державних функцій. 

22. Поняття та елементи форми держави. 

23. Поняття та види форми правління. Їх характеристика. 

24. Поняття та види форми державного устрою. Їх характеристика. 

25. Поняття та види державно-правового режиму. 

26. Характеристика різновидів демократичного режиму. 

27. Особливості елементів форм Української держави. 

28. Механізм держави як система державних організацій. 

29. Поняття та структура державного апарату України. 

30. Принципи організації та функціонування апарату держави. 

31. Поняття та ознаки органів держави. 

32. Види органів держави. 

33. ОВС в механізмі держави. 

34. Поняття та ознаки правової держави. 

35. Поняття та ознаки соціальної держави. 

36. Поняття громадянського суспільства та основні риси. 

37. Доктрина держави загального благоденства та технократії. 

38. Основні ідеї марксистського вчення про державу. 

39. Основні положення теорії плюралістичної демократії. 

40. Теорія еліт та елітарної демократії. 

41. Поняття та види державної дисципліни. 

42. Класифікація конституційних прав громадян України. 

43. Поняття предмету та методу правового регулювання. 
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44. Поняття права та його соціальна цінність. 

45. Принципи права та їх характеристика. 

46. Поняття та види функцій права. 

47. Характеристика спеціально-юридичних функцій права. 

48. Поняття системи права. 

49. Структура права та характеристика її елементів. 

50. Основні елементи системи права і їх характеристика. 

51. Поняття і зміст системи законодавства. 

52. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

53. Місце та роль Основного Закону в системі законодавства.  

54. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів. 

55. Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості. 

56. Види норм права. 

57. Структура норм права. 

58. Норма права і стаття нормативно-правового акту. 

59. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними 

нормами. 

60. Суб‘єкти та види правотворчості. 

61. Принципи правотворчості. 

62. Стадії правотворчості. 

63. Поняття і види форм /джерел/ права. 

64. Нормативно-правовий акт як основна форма /джерело/ права України. 

65. Види нормативно-правових актів. 

66. Закон та його види. 

67. Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ОВС. 

68. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб. 

69. Дія нормативно-правових актів у часі. 

70. Поняття та форми реалізації норм права. 

71. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності ОВС. 

72. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. 

73. Стадії застосування норм права. 

74. Способи тлумачення норм права. 

75. Поняття і види тлумачення норм права. 

76. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права. 

77. Тлумачення норм права за обсягом. 

78. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. 

79. Тлумачення норм права, що здійснюється працівниками ОВС.  

80. Акти застосування норм права, що видаються ОВС. 

81. Вимоги правильного застосування норм права співробітниками ОВС. 

82. Поняття і основні ознаки правовідносин. 

83. Види правовідносин і критерії їх класифікації. 

84. Склад правовідносин. 

85. Зміст правовідносин. 

86. Поняття і види об‘єктів правовідносин. 

87. Поняття суб‘єктивного права та його структура. 
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88. Поняття та види суб‘єктів права. 

89. Види суб‘єктивних прав людини і громадянина та їх характеристика. 

90. Поняття та класифікація юридичних фактів. 

91. Види правової поведінки. 

92. Правова поведінка: поняття та ознаки. 

93. Поняття та ознаки правомірної поведінки. 

94. Види правомірної поведінки. 

95. Правопорушення: поняття, ознаки та види. 

96. Склад правопорушення та характеристика його елементів. 

97. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. 

98. Мета та функції юридичної відповідальності. 

99. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності. 

100. Види юридичної відповідальності. 

101. Гарантії законності. 

102. Поняття та принципи законності. 

103. Поняття і структура правосвідомості. 

104. Правова культура: поняття і структура. 

105. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні 

відносини. 

106. Стадії процесу правового регулювання. 

107. Поняття механізму правового регулювання та його структура. 

108. Поняття правової системи та характеристика її елементів. 

109. Основні види правових сімей та їх характеристика. 

110. Поняття та елементи правового статусу особи 

 

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча навчальна програма. 

3. Мультимедійні матеріали та мультимедійний проектор. 

4. Фондові лекції. 

5. Плани семінарських занять. 

6. Плани-конспекти лекційних та семінарських занять. 

7. Тестові завдання. 

8. Завдання для самостійної та індивідуально-дослідної роботи. 

9. Завдання для поточного та підсумкового контролю. 

10. Список рекомендованих джерел. 

11. ТЗН. 

 

 

13. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (НММ) ДЛЯ 

ЛЕКЦІЙ 

 

Фондові лекції та мультимедійні презентація до лекцій 
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знаходяться у окремих файлах як додатки до НМК. 

 

ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

КУРСАНТІВ  

 
МОДУЛЬ 1 

ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВИ 

 
Змістовий модуль 1.1. Наукознавчі питання теорії держави і права 

 
Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави та права. 
 
1. Предмет теорії держави та права і її роль в оволодінні юридичними 

знаннями.  

2. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. 

3. Методологічне значення теорії держави та права. Загальнонаукові, 

спеціальнонаукові і приватнонаукові методи дослідження державно-

правових явищ.  

4. Основні функції науки ТДП.  

5. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної науки про державу та право. 

Загальнотеоретична юридична наука в Україні.  

6. Значення вивчення теорії держави та права для підготовки співробітників 

органів внутрішніх справ.  

7. Система учбового курсу теорії держави та права. 

 

Тема 2. Поняття, походження і сутність держави. 
 

1. Розуміння держави в історії державно-правової думки. Характеристика 

окремих концепцій походження держави. 
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2. Поняття та основні ознаки держави, її соціальна цінність. 

3. Причини, що сприяли формування державних інститутів влади. 

Ознаки, що відрізняють державу від самоуправління в 

первіснообщинному суспільстві. 

4. Особливості виникнення держави у різних народів. Загальне і 

особливе в походженні держави.  

5. Розвиток держави, її історичні типи. 

6. Правова держава та її основні ознаки. Правова держава і громадянське 

суспільство. 

 
Тема 3. Держава і політична система суспільства. 

1. Політична і державна влада.  

2. Поняття та структура політичної системи суспільства, її основні 

функції. 

3. Політична діяльність як основний системоутворюючий фактор в 

політичній системі суспільства.  

4. Роль держави в політичній системі суспільства.  

5. Форми взаємодії держави з іншими суб‘єктами політичної системи. 

6. Характеристика держави України як суб‘єкта політичної системи. 

 
Тема 4. Форми держави. 

1. Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її 

сутністю. 

2.  Форма правління. Монархічна та республіканська форма 

правління. Їх види і основні риси.  

3. Поняття і види форм державного устрою. Унітарна держава, 

федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки і особливості. 
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Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у 

виборі форми державного устрою. 

4.  Поняття державно-правового режиму. Його співвідношення з 

формою правління, формою державного устрою. Види державно-

правових режимів.  

5. Особливості елементів форм Української держави. 

Тема 5. Механізм та функції держави. 
 

1. Поняття та класифікація функцій держави. 

2. Правові форми і методи здійснення функцій держави. 

3. Механізм держави і його структура. 

4. Поняття державного апарату і його ознаки. Вимоги до державного 

апарату в умовах демократичної правової держави. 

5. Державний орган: поняття, ознаки, види.  

6. Органи внутрішніх справ у механізмі держави та їх роль у здійсненні 

державних функцій. Основні напрямки удосконалення організації і 

діяльності механізму Української держави та органів внутрішніх справ. 

 
МОДУЛЬ 2. ПРАВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 
Тема 6. Поняття, походження та розвиток права. 
 

1. Розуміння права в історії державно-правової думки.  

2. Поняття права, його соціальна цінність. Право як нормативний 

регулятор суспільних відносин.  

3. Історичні типи права.  

4. Поняття та види функцій права.  

Тема 7. Об'єктивне право: поняття, ознаки, принципи, структура. 
 

1. Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень 

права. 
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2. Об'єктивне право. Сутність, зміст, структура і соціальна цінність 

об‘єктивного права.  

3. Принципи права: загальноправові, міжгалузеві, галузеві, 

принципи інститутів права, їх характеристика.  

4. Структура та форми права. 

 
Тема 8. Система права та система законодавства. 
 

1. Поняття системи права, її об'єктивна обумовленість і головні 

властивості. Системність як особлива властивість права.  

2. Норма права, правовий інститут, підгалузь права, галузь права, 

правовий комплекс як основні структурні елементи системи права; їх 

характеристика.  

3. Основи і принципи побудови і функціонування системи права. 

Предмет і метод правового регулювання як основи розподілу права на галузі і 

інститути права.  

4. Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення з 

системою права. Система законодавства України.  

5. Систематизація нормативних актів. Систематизація нормативних 

актів Міністерства внутрішніх справ України. 

 
Тема 9. Норми права та інші соціальні норми. 
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1. Поняття i види соцiальних норм. 

2. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними 

нормами. Норми права і норми моралі - їх взаємозв язок та взаємодія. 

3. Норма права: поняття, структура, види. 

4. Норма права і стаття нормативно-правового акту. 

5. Ефективнiсть норм права. 

 
 
Тема 10. Правоутворення та форми права. 
 

1. Поняття правоутворення та правотворчості, їх відмінності. 

2. Правотворчiсть: суб‘єкти, види, стадiї, юридична технiка. 

3. Форми (джерела) права та їх особливостi. 

4. Дiя нормативних актiв у часi, у просторi та по колу осiб. 

5. Нормотворчiсть i форми (джерела) права в системi ОВС. 

 
 

Змістовий модуль 2.1. Правова реальність як прояв правового життя. 
 

Тема 11. Форми реалізації права. 

1. Реалізація норм права: поняття, мета, значення. Соціальний і 

правовий зміст реалізації норм права. 

2. Характеристика основних форм реалізації норм права. 

3. Реалiзацiя норм права у сферi професiйної дiяльностi органiв 

внутрiшнiх справ. 

 
Тема 12. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.  

 

1.Застосування норм права: поняття, вiдмiннiсть вiд iнших форм реалiзацiї. 

2. Процес правозастосування та його стадії. 

3. Правозастосовчий акт: поняття, ознаки, види. 
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4. Вимоги правильного правозастосування. 

5. Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення. 

 

Тема 13. Тлумачення норм права і його значення в діяльності ОВС. 

 

1. Тлумачення нормативно-правових актів: поняття, цілі, значення. 

2. Види тлумачення. 

3. Засоби тлумачення. 

4. Акти тлумачення: поняття та види. 

 

Тема 14. Правові відносини. 

 

1. Поняття, ознаки і види правовідносин. 

2. Склад і зміст правовідносин. 

3. Поняття та види юридичних фактів. 

 

Тема 15. Правова поведінка. 

 

1. Поняття правової поведінки, її ознаки, види. 

2. Поняття, ознаки та склад правомірної поведінки. 

3. Види правомірної поведінки. 

4. Поняття, ознаки протиправної поведінки. 

5. Види протиправної поведінки. 

 

Тема 16. Правова свідомість та правова культура. 

 

1. Правосвідомість: поняття, структура, види. Правосвідомість працівників 

міліції. 

2. Правова культура поняття, види, структура. 

3. Обєктивні і субєктивні фактори формування правосвідомості і правової 

культури. 

 

Тема  17. Юридична відповідальність. 
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1. Юридична відповідальність: поняття і ознаки. 

2. Види юридичної відповідальності та їх характеристика. 

3. Підстави для притягнення і звільнення від юридичної відповідальності. 

4. Функції юридичної відповідальності: поняття і види. 

5. Принципи юридичної відповідальності: поняття і характеристика. 

 

 

Тема 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок. 
 

1. Законність: поняття, нормативно-правова основа, система гарантій. 

2. Поняття державної дисципліни. 

3. Суспільний порядок і правопорядок. 

4. Основні напрямки зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх 

прав. 

 

 

Тема 19. Правове регулювання та його механізм.  

 

1. Поняття правового впливу, його види та механізм. 

2. Правове регулювання: поняття, способи, методи, типи, принципи, 

предмет. 

3. Стадії правового регулювання. 

4. Поняття механізму правового регулювання.  

5. Види і характеристика елементів механізму правового 

регулювання. 

 

 

Тема 20. Правова система:поняття, характеристика елементів.  

 

1. Поняття правової системи та її співвідношення з системою права. 

2. Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи. 

3. Місце юридичної практики в правовій системі: поняття, структура, 

види. 

 

Тема 21. Основні правові системи сучасності. 

 

1. Класифікація правових систем. 
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2. Романо-германська (німецька) правова сім'я 

3. Сім'я загального (англосаксонського) права. 

4. Традиційні та релігійні правові системи. 

 

Тема 22. Основні державно-правові вчення хх століття. 

 

1. Причини розмаїття сучасних концепцій, що пояснюють сутність та 

призначення держави та права. 

2. Загальна характеристика сучасних концепцій держави: теорія еліт; теорія 

плюралістичної та елітарної демократії; теорія правової держави; 

концепція соціальної держави і політики загального благоденства; теорія 

конвергенції; теорія солідаризму; 

3. Загальна характеристика сучасних концепцій права: теорія природного 

права; відроджене природне право (неотомізм, неокантіанство, 

неогегельянство, феноменологія, юридична герменевтика, 

екзистенціоналізм); позитивізм і нормативізм у праві. 

4. Використання сучасних концепцій держави у процесі державно-

правового розвитку України. 

СПИСОК  
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юридичний ін-т ЛДВУС. – Донецьк: Норд Комп‘ютер, 2007. – 75 с. 
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ГЛОСАРІЙ 

 

Антидемократичний державний режим — державний режим, за 

якого суттєво ускладнюються можливості реалі¬зації прав і свобод громадян, 

а реальна влада зосереджуєть¬ся в руках неконтрольованої народом групи 

осіб або в руках однієї особи. 

Безпосередня демократія — сукупність форм організації державної 

влади, за якої основні рішення щодо управління справами суспільства й 

держави схвалюються безпосеред¬ньо всіма громадянами на референдумах, 

зборах тощо. 

Внутрішні функції держави — державні функції, що здійснюються в 

межах держави і в яких виявляється її внут¬рішня політика. 

Громадянин — особа, яка знаходиться у сталих юридич¬них зв'язках із 

конкретною державою, що проявляється са¬ме в наявності відповідного 

громадянства. 
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Громадянське суспільство — суспільство, в якому держа¬ва гарантує 

індивідам надійний захист усіх прав і свобод лю¬дини, зокрема рівні 

можливості щодо підприємництва, участі в політичній та інших сферах 

життєдіяльності сус¬пільства. 

Демократична держава — держава, що базується на ви¬знанні та 

втіленні в суспільну практику таких принципів конституційного устрою, як 

народовладдя, політичний плюралізм, свобода й рівність громадян, 

реальність і не¬від'ємність прав людини тощо, 

Демократичний державний режим — державний режим, за якого 

реально забезпечується здійснення широкого кола прав і свобод громадян, 

які мають реальні можливості впли¬вати на формування та діяльність 

державних органів. 

Держава — особлива політико-територіальна організа¬ція, що має 

суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу та здатна надавати 

своїм приписам загально-обов'язкової сили для всього населення країни. 

Державна мова — мова, що є обов'язковою для викорис¬тання в 

законодавстві, офіційному діловодстві, судочинстві тощо. 

Державний режим — сукупність форм і методів здійснен¬ня державної 

влади. 

Державний суверенітет — повновладдя й незалежність держави, що 

полягають у її праві за власним розсудом вирі¬шувати свої внутрішні й 

зовнішні питання без втручання в них будь-якої іншої держави. 

Державні органи — державні організації, наділені дер¬жавно-владними 

повноваженнями й покликані здійснюва¬ти від імені держави управлінські 

функції в суспільстві. 

Державні символи — встановлені конституцією або спе¬ціальними 

законами особливі розпізнавальні знаки держа¬ви, в яких уособлюється її 

суверенітет, а в деяких випад¬ках — і певний історичний чи ідеологічний 

зміст. 
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Державні установи — державні організації, які здійсню¬ють функції 

держави, пов'язані зі створенням нематеріаль¬них благ. 

Закон — акт законодавчого органу влади (парламенту), який має вищу 

юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів. 

Законність — правовий режим точного й неухильного здійснення 

законів та інших нормативних актів у всіх сфе¬рах державного й суспільного 

життя. 

Злочин — суспільне небезпечне, протиправне, винне й карне діяння, яке 

завдає чи може завдати суттєвої шкоди певним суспільним відносинам, що 

охороняються кримі¬нальним законом. 

Зовнішні функції держави — державні функції, що здій¬снюються в 

процесі спілкування держави з іншими дер¬жавами та міжнародними 

організаціями і в яких виявля¬ється її зовнішня політика. 

Імпічмент — усунення президента з посади на основі ухваленого 

парламентом за спеціальною процедурою рі-і шення про його обвинувачення 

в учиненні державної зради | або іншого злочину. 

 

Конституція — основний закон держави, в якому регла¬ментуються 

найважливіші відносини у сферах державного устрою, організації й 

функціонування органів держави, правового статусу особи. 

Конфедерація — форма державного устрою, за якої дер¬жави 

створюють об'єднані органи для досягнення конкрет^ них цілей (наприклад, 

військові) за збереження в інших пи-таннях цілковитої самостійності. 

Механізм держави — система державних організацій, які забезпечують 

реалізацію функцій держави. 

Монархія — форма державного правління, за якої вища державна влада 

зосереджується (повністю або частково) в руках однієї особи — монарха й 

передається як спадщина представникам правлячої династії. 

Народ — населення певної країни. 
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Народний суверенітет — повновладдя народу, здійснен¬ня ним своєї 

невід'ємної та неподільної влади самостійно й незалежно від будь-яких інших 

соціальних сил. 

Населення — сукупність людей, які проживають на пев¬ній території та 

здійснюють свою життєдіяльність у межах адміністративної чи політичної 

одиниці. 

Національна безпека — стан захищеності життєво важ¬ливих інтересів 

особи, держави й суспільства від наявних і можливих загроз у всіх сферах 

суспільних відносин. 

Національний суверенітет — повновладдя нації у вирі¬шенні всіх 

питань її національного життя аж до реальної можливості створення 

самостійної національної держави. 

Нація — спільність людей, які проживають на одній те¬риторії, зв'язані 

загальними економічними відносинами, спільною мовою, культурою, одним 

законодавством, націо-нальними інтересами, митними кордонами та іншими 

озна¬ками. 

Необмежена (абсолютна) монархія — монархія, в якій влада монарха 

ніким і нічим не обмежується, тобто в країні немає ні органів, ні законів, що 

могли б певною мірою змі¬нити чи знехтувати волю монарха. 

Норма права — формально визначене, сформульоване чи санкціоноване 

державою загальнообов'язкове правило по¬ведінки загального характеру, 

реалізація якого забезпе-чується державним примусом. 

Нормативно-правовий акт — офіційний письмовий до¬кумент 

компетентного державного органу, в якому закріп¬люються правила 

поведінки загального характеру, що за-безпечуються державним примусом. 

Обов'язок (юридичний) — передбачені правом міра й вид необхідної 

поведінки суб'єкта. 

Особа — людина як суб'єкт, що має індивідуальні інте¬лектуальні та 

інші ознаки й усвідомлює себе членом спіль¬ності таких же суб'єктів. 
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Парламентарна (конституційна) монархія — монархія, в якій влада 

монарха в усіх сферах здійснення державної вла¬ди суттєво обмежується: 

йому надаються лише формальний статус глави держави і виключно 

представницькі повнова¬ження. 

Підзаконний акт — акт компетентного державного орга¬ну, що 

видається на підставі й на виконання законів. 

Поділ влади — модель побудови державного апарату, згідно з якою 

влада в державі має поділятися між законо¬давчими, виконавчими та 

судовими органами. При цьому кожна гілка влади повинна бути незалежною 

від інших і водночас їм підконтрольною, що має на меті виключення 

можливості концентрації влади в руках одного органу. 

Право — система загальнообов'язкових правил поведін¬ки, що 

встановлені або санкціоновані державою і забезпе¬чуються її примусом. 

Правова держава — держава, в якій панує право, де ді¬яльність усіх її 

органів і посадових осіб здійснюється на ос¬нові та в межах, визначених  

правом, де не тільки особа від¬повідальна за свої дії перед державою, а й 

держава несе ре¬альну відповідальність перед особою за результати своєї 

діяльності. 

Правова поведінка — передбачена нормами права соці¬альне значуща 

поведінка індивідуальних чи колективних суб'єктів, що контролюється 

їхніми свідомістю і волею. 

Правовий статус особи — сукупність закріплених у зако¬нодавстві 

прав, свобод, обов'язків громадян і гарантій їх здійснення. 

Правопорядок — відповідність суспільних відносин при¬писам норм 

права. 

   Правосуб'єктність — здатність бути суб'єктом права (учасником 

правовідносин). 

Представницька демократія — сукупність форм органі¬зації 

державної влади, за якої певні важливі рішення щодо управління справами 
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суспільства й держави виносяться ви¬борними установами (парламентами, 

муніципалітетами тощо). 

Президентська республіка — республіка, в якій повнова¬ження глави 

держави, а в деяких випадках і глави уряду, належать президентові, який 

обирається непарламент-ським способом (громадянами держави) і формує 

уряд, що не несе відповідальності перед парламентом. 

Республіка — форма державного правління, за якої вищі державні 

органи обираються населенням або формуються загальнонаціональним 

представницьким органом влади. 

Референдум — голосування населення всієї держави 

(за¬гальнодержавний референдум) або його певної частини (міс¬цевий 

референдум) із метою вирішення найважливіших пи¬тань суспільного життя. 

Система права — внутрішня організація права, що поля¬гає в єдності й 

погодженості правових приписів певної: держави. 

Соціальна держава — держава, зорієнтована на здійснен¬ня широкої та 

ефективної соціальної політики, яка має вті¬люватись у реальності прав 

людини й громадянина, в існу-вання доступних та ефективних систем освіти, 

охорони здоров'я, соціального забезпечення, у підтримку малозабезпе¬чених 

прошарків населення тощо. 

Суб'єктивне право (право громадянина) — передбачена певною 

нормою права можливість суб'єкта поводитися пев¬ним чином. 

Суспільний порядок — порядок у суспільстві, який від¬повідає вимогам 

усього комплексу соціальних норм. 

Суспільство — форма життєдіяльності людей, що скла¬лась Історично 

й відокремилась від навколишньої природи. 

Унітарна держава — єдина централізована держава, що не має у 

своєму складі державних утворень і територія якої поділяється на 

адміністративно-територіальні одиниці (області, райони, провінції тощо). 

Федерація — держава, до складу якої входять кілька державних 

утворень (суб'єктів федерації). 
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Форма держави — комплексне поняття, яке характеризує державу 

щодо форми правління, форми державного устрою та державного режиму. 

Форма державного правління — порядок організації ви- і щих 

Державних органів, що визначає їхні структуру, ком-1 петенцію та 

взаємодію. 

Форма державного устрою — порядок територіального І поділу 

держави, взаємовідносин її складників між собою й державою в цілому та 

відповідної організації державних | органів. 

Функції держави — основні напрями діяльності держави, в яких 

втілюються її сутність і соціальне призначення. 
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