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Силабус навчальної дисципліни 

«Теорія держави і права» 
Галузь знань: 08 «Право»  

Спеціальність: 081 «Право»  

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

9 кредитів / 270 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Теорія держави і права» забезпечує засвоєння 

студентами системи загальнотеоретичних сучасних знань про 

загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування 

держави і права. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є 

об’єктивні властивості держави і права, основні та загальні 

закономірності виникнення, розвитку і функціонування державних і 

правових явищ.   

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» як 

загальнометодологічна юридична дисципліна виконує важливі 

завдання з формування у майбутніх юристів певних знань і умінь 

нормотворчого, правореалізаційного і правоохоронного характеру. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних 

положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання; 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми; 

Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб 

розкрити зміст основних питань; 

Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних 

професійних та суспільних тем. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях; 

Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 
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природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі; 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Знання основ теорії та філософії права, структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві; 

Знання засад і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

сімейне, трудове право, господарське і господарське процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право; 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти; 

Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1.  МІСЦЕ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ 

ЮРИДИЧНИХ НАУК. ДЕРЖАВА, ЇЇ ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ 

Тема 1. Предмет та методологія науки теорії держави і права та її 

місце і роль в системі юридичних наук. 

Тема 2. Походження держави. Поняття і сутність держави. 

Тема 3. Функції держави. 

Тема 4. Типи держави. 

Тема 5. Форма держави. 

Тема 6. Механізм і апарат держави. 

Тема 7. Державні органи влади в Україні. 

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО 

Тема 8. Громадянське суспільство і держава. 

Тема 9. Держава в політичній системі суспільства. 

Тема 10. Сутність сучасної демократичної держави соціальної 

орієнтації. 

Тема 11. Правова і соціальна держава. 

Тема 12. Права людини. 

МОДУЛЬ ІII 

РОЗДІЛ 3. НОРМАТИВНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ 

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Тема 13. Поняття і сутність права. 

Тема 14. Право в системі соціальних норм. 

Тема 15. Функції права. Принципи  права. 

Тема 16. Норми права. 

Тема 17. Форми права. 

Тема 18. Система права і система законодавства. Систематизація 

законодавства. 

Тема 19. Правові системи сучасності. 

Тема 20. Правове регулювання. 

МОДУЛЬ ІV 

РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА. ПРАВОПОРУШЕННЯ І 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Тема 21. Правотворчість і законотворчість. 

Тема 22. Правові відносини. Юридичні факти. 

Тема 23. Правова свідомість і правова культура. Правове виховання. 
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Тема 24. Реалізація права. 

Тема 25. Тлумачення права. 

Тема 26. Законність і правопорядок. Правомірна поведінка. 

Тема 27. Правопорушення та юридична відповідальність. 

Пререквізити 

Дисципліна «Теорія держави і права» може вивчатись студентами 

після набуття окремих компетентностей на дисциплінах «Людина і 

суспільство», «Історія України», «Історія держави і права України». 

Постреквізити 

Дисципліна «Теорія держави і права» є складовою циклу 

професійної та практичної підготовки фахового молодшого 

бакалавра з права. Знання з даного курсу будуть використовуватися 

при вивченні всіх юридичних дисциплін.  

Рекомендована 

література 

 

Основна (базова) 
1. Бандурка О.М., Головко О.М., Передерій  О.С. Теорія держави і 

права: підручник. Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ. 2018. 416 с. 

2. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Загальна теорія держави і права. 

Видавництво: Юрінком Інтер. 2016. 400 с. 

3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — 

Харків: Консум, 2021. 528 с. 

4. Цвік М.В., Петришин О.В., Авраменко Л.В. Загальна теорія 

держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих 

навчальних закладів. Харків: Право, 2009. 584 с. 

5. Наливайко Л.Р. Теорія держави і права в схемах та таблицях: 

навчальний посібник. К.: «Хай-Тек Прес», 2020. 296 с. 

 

Допоміжна 

1. Білозьоров Є.В., Гіда Є.О., Завальний А.М. Актуальні 

проблеми теорії держави та права: навчальний посібник. К.:ФОП 

О.С. Ліпкан, 2010.  260 с. 

2. Козюбра М.І. Загальна теорія права: Підручник. К.: Ваіте, 2015. 

392 с. 

3. Хахуліна К.С. Теорія держави і права як основа буття 

юриспруденції. Правничий часопис Донецького університету. 2013. 

№ 1. С. 116-121. 

4. Шевченко А.Є., Старостюк А.В. Теорія держави і права: 

навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 270 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. www.president.gov.ua/ru  – Офіційний сайт Президента 

України; 

2. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України; 

3. http//www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України; 

4.  www.lawukraine.com – База українського законодавства в 

Інтернеті; 

5. http//www.nbuv.gov.ua – Офіційний сайт Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;    

6. http//www.alpha.rada.kiev.ua – Офіційний сайт Національної 

парламентської бібліотеки.  

http://www.rada.gov.ua/
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 70 

Семінари 70 

Самостійна робота 130 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Модуль 3 25 

Модуль 4 25 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін  

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

залік іспит 

90-100 А 

зараховано 

5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 
не 

зараховано 

2 (незадовільно)   
з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 
не 

зараховано 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Викладачі 

 

НІНА СЕРГІЇВНА ПОПЕЛЬНИЦЬКА  

Посада: викладач 

Категорія: I категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: n.popelnytska@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=340 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
mailto:n.popelnytska@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=340

