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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Теорія держави і права» складено для здобувачів вищої освіти 
відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна 
діяльність» у галузі знань 26 «Цивільна безпека»; 081 «Право» у галузі знань 08 «Право»; за 
спеціальністю6.030402 «Правоохоронна діяльність»ступеня вищої освіти «бакалавр» за денною 
формою навчання. 

Досвід багатьох поколінь, хто вчився, а також вчиться у навчальних закладах, 
свідчить, що важливою запорукою успішного засвоєння навчального матеріалу є 
методично обґрунтова і належним чином організована самостійна робота.  

Самостійна робота студента (СРС) — це активна цілеспрямована 
позааудиторна діяльність (індивідуальна чи колективна), вид навчального процесу під 
методичним керівництвом викладача.  

Самостійна робота студента відповідно до нових державних освітніх стандартів 
має становити не менше 2/3 навчального часу, передбаченого для виконання основної 
освітньої програми з урахуванням рекомендації Міністерства освіти і науки України 
щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.  

Мета СРС — сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та 
важливої професійної якості майбутнього фахівця, сутність якої полягає в умінні 
систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність.  

Основними завданнями СРС є:  
• продовження вивчення навчальної дисципліни поза навчальною 

аудиторією, в домашніх умовах, без безпосередньої участі викладача, але 
відповідно до запропонованої програми;  

• прищеплення студентам інтересу до роботи з рекомендованою 
літературою, матеріалами судової практики;  

• вироблення навичок практичного вирішення навчальних завдань та 
конкретних юридичних справ на основі засвоєних положень теоретичної 
науки;  

• формування критичної самооцінки своєї діяльності, використовуючи 
потенційні інтелектуальні пізнавальні можливості; 

• коригування самоорганізації процесу набуття знань для досягнення 
максимального результату самостійної пізнавальної діяльності.  

Організація самостійної роботи студентів з дисципліни “Теорія держави і 
права” має здійснюватися з дотриманням таких вимог:  

• обґрунтування необхідності завдань у цілому й конкретного завдання 
зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів 
діяльності студентів; 

• відкритість та загальна оглядовість завдань (усі студенти повинні знати 
зміст завдання, мати можливість порівняти виконані завдання у різних 
групах, проаналізувати правильність та корисність виконаної роботи, 
відповідність поставлених оцінок (адекватність оцінювання)); 

• надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи (в 
якій послідовності працювати, з чого починати, як перевірити свої знання, 
за окремими завданнями студенти мають отримати пам’ятки); 

• надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають 
умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх 
виконанням стандартних завдань; 

• індивідуальний підхід до виконання самостійної роботи (індивідуальні 
завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти або окремі з них 
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(творчо обдаровані, вимогливі, з досвідом практичної діяльності, навчання 
та роботи за кордоном тощо); індивідуалізація самостійної роботи сприяє 
самореалізації студента, розкриваючи ті грані його особистості, які 
допомагають професійному розвитку); 

• нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на визначенні 
витрат часу та трудомісткості різних їх типів, що забезпечує оптимальний 
порядок навчально-пізнавальної діяльності студентів, від простих до 
складних форм роботи; 

• можливість ведення обліку та оцінювання виконаних завдань, їх якості, що 
потребує стандартизації вимог до вмінь майбутніх фахівців та розроблення 
комплексу професійно орієнтованих, завдань ( з цією метою ми 
пропонуємо такі типи завдань, які передбачають отримання 
матеріалізованого результату (продукту), а під час їх виконання 
формуються також особистісні риси студента; 

• підтримання постійного зворотного зв’язку зі студентами під час 
самостійної роботи, що є фактором ефективності навчального процесу.  

Самостійна робота студентів денної форми навчання починається після вступної 
лекції, на якій викладач дає основні рекомендації щодо методики самостійного 
опанування курсом «Теорія держави і права». 

Основними формами самостійної роботи є: 
- робота з підручниками та посібниками; 
- робота з науковою літературою; 
- самостійне вивчення окремих тем і питань до семінарських і практичних занять 

на основі навчальної, монографічної літератури, документів, матеріалів, періодичних 
видань; 

- підготовка реферату; 
- підготовка до аудиторної контрольної роботи;  
- підготовка до консультації з викладачем; 
- підготовка до заліку. 
Робота з літературою. Студентові варто працювати одночасно з різними 

джерелами. У списку літератури з кожної теми курсу подано монографії і статті 
вітчизняних вчених та правознавців. Перед вивченням монографії чи статті 
рекомендується познайомитись з відповідним розділом підручника, щоб мати загальне 
уявлення про досліджувану проблему. Працюючи з монографією, найбільш цікаві 
факти, судження й висновки доцільно занотувати, обов'язково посилаючись на автора. 
Якщо у науковій літературі Вам зустрілась незрозуміла дефініція, обов'язково треба 
звернутися до відповідних словників чи довідників.  

Методичні матеріали розроблені таким чином, аби студент та слухач чітко 
усвідомлював рівень своїх знань з освоєння конкретної теми  програми курсу та прагнув 
до підвищення знань і розвитку аналітичного мислення.   

Комплексне забезпечення навчального курсу методичною документацією та 
користування нею допоможе студентам та слухачами зорієнтуватися в загальному обсязі 
навантаження та спланувати економічне використання свого робочого часу. 
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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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 І СЕМЕСТР 
 Змістовий модуль І. Вступ до загальнотеоретичної юриспруденції. Теоретико-

методологічні засади держави 
1 Предмет, метод та функції теорії держави і права  2 4 - 8 12 
2 Поняття, походження і сутність держави 4 2 2 8 12 
3 Держава і політична система суспільства 2 2 2 8 12 
4 Форми держави 6 4 2 8 14 
5 Механізм та функції держави 4 2 2 8 12 
 Форма модульного контролю – колоквіум 
 Всього за модулем І 22 14 8 40 62 
 Змістовий модуль ІІ. Право як соціальне явище 

6 Поняття, походження та розвиток права 2 2 - 8 10 
7 Об`єктивне право: поняття, ознаки, принципи, 

структура 4 2 2 8 12 
8 Система права та система законодавства 6 4 2 8 14 
9 Норми права та інші соціальні норми 2 2 - 8 10 
10 Правоутворення та форми права 4 2 2 8 12 
 Форма модульного контролю – залік 

 Всього за модулем ІІ 18 12 6 40 58 
 Всього у першому семестрі 40 26 14 80 120 
 ІІ СЕМЕСТР 
 Змістовий модуль ІІІ. Правова реальність як вияв правового життя 

11 Форми реалізації права 4 2 2 10 14 
12 Застосування права як особлива форма його 

реалізації 4 2 2 10 14 
13 Тлумачення норм права 4 2 2 5 9 
14 Правові відносини 4 2 2 10 14 
15 Правова поведінка 6 4 2 5 11 
16 Правова свідомість та правова культура  4 4 - 10 14 
17 Юридична відповідальність 4 2 2 10 14 
18 Державна дисципліна, законність та правопорядок 2 2 - 5 7 
19 Правове регулювання та його механізм 6 4 2 10 16 
20 Правовий статус особи 4 2 2 10 14 
 Форма модульного контролю – колоквіум 

 Всього за модулем ІІІ 42 26 16 85 127 
 Змістовий модуль IV. Загальні засади теорії правових систем. Сучасні концепції про 

державу і право 
21 Правова система: поняття, характеристика 

елементів 5 3 2 10 15 
22 Основні правові системи сучасності 4 4 - 5 9 
23 Основні державно-правові вчення ХХ століття  4 4 - 10 14 
 Форма модульного контролю – колоквіум 

 Всього за модулем IV 13 11 2 25 38 
 Всього у другому семестрі 55 37 18 110 165 

 РАЗОМ ЗА РІК: 95 63 32 190 285 
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ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 
 

Змістовий модуль І. Вступ до загальнотеоретичної юриспруденції. 
Теоретико-методологічні засади держави 

 
 

Тема 1. Предмет, метод та функції теорії держави і права  
Завдання для організації самостійноїроботи 

 
Питання для самостійної роботи 

 Розкрийте зміст предмета теорії держави і права? 
 Яка структура теорії держави і права як науки? 
 Назвіть види функцій теорії держави і права. 
 У чому сутність гносеологічної функції теорії держави і права? 
 Яка роль теорії держави і права у формуванні юридичного світогляду, 

становленні сучасного юриста? 
 

Методичні вказівки 
Слід звернути увагу на те, що предмет теорії держави та права необхідно 

відрізняти від предмета правознавства. Об'єктом дослідження в даному випадку 
залишаються держава і право як найбільш значущі соціально-правові явища. При цьому 
предметом теорії держави і права є загальні й специфічні закономірності виникнення, 
розвитку та функціонування держави та права. 

До предмета дослідження не входять конкретні події державно-правової 
дійсності, але їх узагальнення дає можливість пізнати закономірності розвитку окремих 
правових явищ і правової системи в цілому. 

Даною юридичною наукою широко використовуються здобутки галузевих та 
інших юридичних наук, які також підлягають подальшому узагальненню та обробці. 

Студентам обов’язково необхідно запам'ятати, що означає слово “метод”, як 
розуміти термін "методологія науки". Загалом теорієя держави і права використовує 
цілий комплекс методів, за допомогою яких відбувається процес наукового пізнання. 
Так, вченими-теоретиками держави і права використовуються такі методи аналізу та 
синтезу: спеціально-юридичний, статистичний, системно-функціональний, історизму та 
інші. 

У ході ознайомлення з ними необхідно чітко розуміти значення кожного з цих 
методів: як вони співвідносяться; яким чином використовуються для вирішення тих чи 
інших науково-пізнавальних завдань. 

Кожна наука, в тому числі і теорія держави та права, виконує в соціальному 
середовищі цілий ряд функцій, в результаті чого ми можемо спостерігати вплив 
наукових знань на різні сфери суспільного життя. Цей вплив дуже різноманітний, тому 
необхідно виділяти ряд функцій – напрямів впливу системи наукових знань на соціальне 
середовище: прогностична, евристична, методологічна, виховна тощо. 

Окремо слід висвітлити роль загально-теоретичних знань для формування 
правової культури співробітників органів внутрішніх справ. Загальні відомості про 
державу, державно-правову дійсність, окремі правові явища (норма, закон, 
правопорушення, правовідносини) дають можливість вільно орієнтуватись у сфері 
впливу права; приймати на високопрофесійному рівні справедливі рішення; 
роз'яснювати необхідність правомірної поведінки для інших осіб. 

 
Теми рефератів 

 Характеристика основних методів, що використовуються в ході наукового 
дослідження. 

 Теоретичні знання та їх роль у здійсненні юридичної практичної діяльності. 
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Практичне завдання 

 Схематично у конспекті відобразити різнорівневу методологію пізнання 
загальних закономірностей виникнення, становлення й розвитку державно-правових 
явищ. 

 У конспекті відобразити схему міжпредметних зв’язків курсу теорії 
держави і права. 

 
Література: основна [1; 14– 16; 21; 30; 32 ]; 

додаткова [11; 25; 49; 72] 
 

 
Тема 2. Поняття, походження і сутність держави 
 

Завдання для організації самостійної роботи 
 

Питання для самостійної роботи 
 Розкрийте зміст основних теорій держави і права. 
 Які основні причини виникнення держави? 
 У чому полягають особливості виникнення держави у східних слов’ян?  
 Що лежало в основі регулювання відносин між людьми в докласовому 

суспільстві?  
 Які основні умови виникнення права? 

 
 

Методичні вказівки 
Слід відзначити, що в сучасному державознавстві склалось кілька основних підходів 

до розуміння державної організації суспільства, але найбільш поширеним залишається 
інтегративний підхід, який дає змогу всебічно схарактеризувати державу. Абсолютизація 
однієї з ознак держави складає лише частково її характеристику. У ході відповіді 
необхідно зупинитися на характеристиці кожної окремо взятої ознаки, пояснити, що 
означає суверенність державної влади, політичний характер, територіальність, розкрити 
призначення держави в сучасному суспільстві тощо. 

Виникнення держави розглядається представниками різних галузей наукових знань. 
В межах теорії держави ця проблематика висвітлюється на рівні її концептуального 
бачення. Питання виникнення державності осмислювалися ще в період до нашої ери, 
коли не було чіткої системи наукових знань, а уявлення про державу і право мали 
релігійно-міфологічний характер. За цей період склалась низка вчень, що пояснювали 
питання виникнення, розвитку, соціального призначення держави. У ході підготовки до 
семінару необхідно зупинитися на теологічній, договірній, космічній, органічній теоріях, 
розкрити їх зміст та назвати представників, що відстоювали ту чи іншу точку зору. 

Розкриваючи причинні зв'язки щодо формування державної влади, системи 
відповідних органів, політизації соціального управління тощо, необхідно зазначити, що 
на процес виникнення держави впливали різні чинники, які умовно можна розподілити 
на групи /військові, економічні, організаційні, інтелектуальні. Однак, у кожного народу 
був свій шлях одержавлення, що говорить про певні особливості цього процесу в 
кожному конкретному випадку. Слід проаналізувати етапи формування державності у 
давніх слов'ян, народів інків, майя, де поряд із загальними причинами виникнення 
держави існували й особливі. 

Певні відмінності процесу державотворення у різних народів дають можливість 
говорити про форми, які були описані Енгельсом у роботі "Виникнення сім'ї, приватної 
власності і держави". Цю роботу необхідно проаналізувати у ході самостійної підготовки 
та зробити необхідні записи до семінару. 

 
Теми рефератів 

 Держава як закономірний результат розвитку соціальної організації. 
 Загальне та особливе у виникненні держави. 
 

Практичне завдання 
 У конспекті схематично відобразити основні й факультативні ознаки явища 

“держава”. Викласти характеристику кожного з елементів. 
Література: основна [1; 13–16; 20–22; 30; 33]; 
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додаткова [11; 35; 41; 42; 54]  
Тема 3. Держава і політична система суспільства 
 

Завдання для організації самостійної роботи 
 

Питання для самостійної роботи 
 Дайте визначення поняттю держави. 
 Назвіть ознаки держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві: 

а) населення не оподатковується; 
б) влада відокремлюється від суспільства; 
в) влада виражає інтереси домінуючої частини населення; 
г) органи влади не поділяються на види за окремими функціями; 
д) створюється система загальнообов’язкових правил поведінки; 
е) влада поширюється на всіх членів роду. 

 У чому сутність держави перехідного періоду? 
 Визначте основні етапи становлення держави. 

 
Методичні вказівки 

При підготовці необхідно звернути увагу на розуміння таких термінів: “влада”, 
“політична влада”, “державна влада”, “владні відносини”, “забезпеченість можливістю 
застосування примусу”. 

Слід запам'ятати, що владні відносини – це відносини підпорядкування, в яких 
один суб'єкт може нав'язати свою волю іншому суб'єкту. Якщо такі відносини 
функціонують у сфері політики, то вони називаються відповідно політичними. 

У політичній, а також юридичній літературі, існують різні точки зору щодо 
розуміння політики, політичних відносин та політичної системи суспільства. Необхідно 
взяти за основу одне із запропонованих на лекції або у підручнику визначень та вміти 
його пояснювати, характеризувати. Наприклад, політична система суспільства 
розглядається у вузькому та широкому значенні. У першому аспекті вона уявляється 
лише як сукупність суб'єктів політики, а у другому – як складне утворення, що 
складається з матеріальних і нематеріальних компонентів. Саме ці компоненти 
наповнюють змістовно структуру політичної системи суспільства. 

Для того, щоб розкрити роль держави в політичній системі суспільства, необхідно 
проаналізувати її основні властивості, завдяки яким вона набуває ролі основного суб'єкта 
політичної системи. Слід зауважити, що серед всіх суб'єктів лише держава володіє таким 
міцним апаратом управління, який наділений широкими правами у питаннях 
застосування примусу. Лише державні органи розпоряджаються такими значними 
фінансами та матеріальними ресурсами для реалізації загальнодержавних (внутрішніх, 
зовнішніх) політичних програм. 

Якщо проаналізувати й інші риси держави та її органів, то виявиться, що по 
відношенню до політичних партій, громадських організацій вона займає пріоритетне 
положення, що визначає її роль та місце в політичній системі суспільства. 

Слід зазначити, що формування політичної системи сучасної України почалося з 
прийняттям Декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990 р. та Акта 
проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. Ці документи необхідно 
детально опрацювати, особливо для роз'яснення поняття суверенітету, джерела 
державної влади. Крім цього, необхідно обов'язково скористатися текстом Конституції 
України. 

Важливим моментом на шляху розвитку української державності та становлення 
демократії був етап відмови від однопартійної системи та поворот у бік політичного 
плюралізму. Такий напрям розвитку, з одного боку, створює умови для формування 
правової держави як гаранта стабільності, соціального прогресу, а з другого – покладає 
на всіх учасників політичних відносин (насамперед на органи держави, на державу в 
цілому) додаткові обов'язки та відповідальність. У ході підготовки відповіді слід 
визначити основні завдання, що стоять перед державою у політичній сфері (законність, 
правопорядок, охорона власності, міжнародні відносини тощо), а також напрями 
розвитку системи України. 

 
Теми рефератів 

 Аспекти взаємодії органів державної влади з іншими суб'єктами політичної 
системи. 

 Характеристика політичної системи України на сучасному етапі. 
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 Що мається на увазі під типологією держави? 
 У чому полягає співвідношення державної і політичної влади? 
 У чому полягає сутність суверенітету держави та які його види? 
 

Практичне завдання 
 У конспекті зазначити деталізовану схему політичної системи Української 

держави. Кожен елемент схарактеризувати. 
 Схематично у конспектах показати різницю між видами суверенітету. 

 
Література: основна [1; 10; 11; 15; 21; 30; 34]; 

додаткова [14; 45; 61; 72] 
 
Тема 4. Форми держави 
 

Завдання для організації самостійної роботи 
 

Питання для самостійної роботи 
 Розкрийте сутність парламентсько-президентської республіки. 
 Що розуміється під формою державного устрою? 
 Які види форм монархічного і республіканського правління? 
 Які, на Вашу думку, основні причини заважають становленню демократичного 

політичного режиму в нашій країні? 
 

Методичні вказівки 
Вивчення теми доцільно розпочати з визначення поняття "форма держави". Потім 

необхідно перерахувати елементи форми держави: форма правління, форма державного 
устрою, форма державно-правового режиму, дати визначення кожному із елементів. 

Доцільно розкрити історичний процес формування поняття "форми держави", 
починаючи з античного світу, в епоху середньовіччя та в період підготовки та 
проведення буржуазних революцій в країнах Західної Європи. Також необхідно 
підкреслити, що категорія "форма держави" є однією з найважливіших і ємних понять 
сучасного державознавства. 

Розглядаючи форму правління та її форми, необхідно визначити поняття форми 
правління, потім дати визначення і характеристику монархічної форми правління та її 
різновидів: абсолютна монархія та обмежена монархія. Дати характеристику правління 
та навести приклади існування таких різновидів в минулому та в сучасний період. 
Одночасно необхідно звернути особливу увагу на різновиди обмеженої монархії – 
дуалістичну та конституційну. 

Дати визначення республіки. Назвати різновиди республіки – аристократична та 
демократична і дати визначення кожній. Схарактеризувати різновиди демократичної 
республіки – президентську та парламентську. Назвати ознаки президентської та 
парламентської республік. Схарактеризувати республіку зі змішаною формою правління. 
Навести приклади та дати характеристику сучасних республік. 

Вивчення питань, пов’язаних із формою державного устрою, доцільно розпочати з 
визначення поняття "форма державного устрою". Одночасно необхідно підкреслити, що 
залежно від форми державного устрою всі держави поділяються на прості /унітарні/ та 
складні (федерації, конфедерації, імперії). Дайте визначення кожному поняттю та назвіть 
основні ознаки, які є критерієм їх поділу. Наведіть приклади сучасних держав і 
спробуйте дати їм характеристику залежно від форми державного устрою. 

Визначте поняття державно-правового режиму та його різновидів: демократичного 
та антидемократичного. 

Схарактеризуйте демократичний державно-правовий режим та його різновиди: 
режим парламентської демократії, демократично-ліберальний, національно-
демократичний. 

Розкрийте сутність поняття антидемократичного правового режиму та його 
різновидів: авторитарного, тоталітарного, військово-диктаторського, фашистського. 
Назвіть їх спільні риси та особливості кожного. 

Схарактеризуйте особливості елементів форми Української держави, іншими 
словами, потрібно схарактеризувати Україну з точки зору форми правління, державного 
устрою та державно-правового режиму. 
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Теми рефератів 
 Особливості монархічної форми правління. 
 Особливості та різновиди республіканської форми правління в сучасному світі. 
 Особливості федеративного устрою окремих держав. 
 Різновиди демократичного державного режиму. 
 

Практичне завдання 
 Які види демократичних і недемократичних політичних режимів Вам відомі? 

Наведіть їх класифікацію і характеристику у схемі. 
 Які особливості елементів форми держави – Україна Вам відомі. Схематично 

зробіть порівняння за елементами форми держави такі країни світу: Україна – Польща; 
Україна – Франція; Україна – Російська Федерація. 

 
Література: основна [1; 20; 21; 26; 30; 31]; 

додаткова [2; 11; 17; 31; 33; 57; 69] 
 
Тема 5. Механізм і функції держави 
 

Завдання для організації самостійної роботи 
 

Питання для самостійної роботи 
 Дайте визначення і охарактеризуйте за чинним законодавством України орган 

держави? 
 Перерахуйте принципи формування і діяльності апарату держави. 
 Розкрийте основні напрями удосконалення організації та функціонування 

механізму Української держави. 
 Що відноситься до державних установ? Дайте характеристику цим організаціям. 
 

Методичні вказівки 
Відповідь на перше питання доцільно розпочати з визначення поняття "функції 

держави". Далі варто підкреслити, що головні цілі і завдання держави на тій чи іншій 
стадії її розвитку обумовлюються економічними, політичними, соціальними та іншими 
умовами її існування. Функції держави здійснюються та розвиваються відповідно до тих 
завдань, що належить виконувати державі у конкретних історичних умовах. 

На прикладі конкретних держав розкрити динаміку виникнення, здійснення і 
розвитку окремих функцій держави. 

Розкрити критерії та підстави класифікації функцій держави. Далі доцільно дати 
характеристику основних та неосновних, постійних та тимчасових, внутрішніх і 
зовнішніх функцій держави. Особливу увагу потрібно звернути на останню групу 
функцій держави. Характеризуючи внутрішні функції держави потрібно дати загальну 
характеристику та розкрити особливості економічної, культурно-виховної функцій, 
функції соціального обслуговування населення, охорони і захисту всіх форм власності, 
охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина, екологічної та інших 
функцій держави. 

При характеристиці зовнішніх функцій держави розкрити доцільну функцію захисту 
державного суверенітету, міжнародного співробітництва з іншими державами, 
міжнародними організаціями та світовим співробітництвом в цілому. Особливу увагу 
необхідно приділити функції підтримки миру регіоні та боротьби за мирне співіснування 
держав різного напряму орієнтації. 

При відповіді на друге питання доцільно розкрити поняття "механізм держави". Далі 
потрібно назвати види державних організацій і дати кожному коротку характеристику: 
органу держави, державній установі, державному підприємству. Визначте поняття 
"державний орган" та критерії розподілу органів держави на види. Далі необхідно 
розкрити особливості первинних та вторинних органів, утворення виборних та 
призначуваних органів, функції центральних і місцевих органів. 

При відповіді на третє питання необхідно сформулювати основні напрями 
удосконалення організації та функціонування механізму Української держави. 

Відповідь на четверте питання доцільно розпочати з визначення поняття державних 
установ. Потім необхідно здійснити їх характеристику та визначити критерії 
класифікації. Особливу увагу потрібно приділити органам, які класифікуються за 
напрямами державної діяльності: законодавчі, виконавчі, судові та контрольно-наглядові 
органи. 
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Теми рефератів 

 Забезпечення реалізації прав і свобод громадян – одна з основних функцій 
правової держави. 
 Співвідношення функцій держави та функцій органів держави. 
 Співвідношення форми і механізму держави. 
 Актуальні напрями перебудови і подальшого формування державного механізму 

в Україні. 
 Місце і роль міліції (поліції) у механізмі Української держави. 
 

Практичне завдання 
 Схематично у конспектах викласти систему центральних органів виконавчої 

влади України. 
Література: основна [1–6; 8–10; 21; 26; 28; 30]; 

додаткова [39; 48; 61; 68; 77] 
 
 

Змістовий модуль ІІ. Право як соціальне явище 
 
 

Тема 6. Поняття, походження і розвиток права 
 

Завдання для організації самостійної роботи 
 

Питання для самостійної роботи 
 Розкрийте типологію права. 
 Розкрийте зміст і сутність кожного з типів права. 
 Окресліть етапи формування права з їх характеристикою. 
 У чому полягає цінність права як історичного явища? 
 Які функції виконує право у суспільстві? 
 

 
Література: основна [17; 19; 24; 25; 28; 30]; 

додаткова [25, 38, 61, 78] 
 

Методичні вказівки 
Право, як і держава, є соціальним феноменом. Це складне, багатогранне явище. 

Погляди на право, його місце і роль в соціальному житті змінювалися з розвитком 
суспільства. 

Відповідь на перше питання доцільно розпочати з історичних передумов 
виникнення права. Схарактеризувати етапи процесу формування права: етап кулачного 
права, етап застосування правових звичаїв та правових прецедентів, етап формування 
юридичного (позитивного) права. 

Після розкриття зазначених понять, доцільно перейти і дати визначення поняття 
"історичний тип права". Схарактеризувати кожному історичному типу права: 
рабовласницькому, феодальному, буржуазному, соціалістичному, сучасному праву 
соціально-демократичного спрямування. 

Розкриваючи друге питання, доцільно визначити сутність права, яка формується 
об′єктивними умовами життя суспільства, визначає його головну ідею та соціальне 
призначення. При розкритті змісту права доцільно підкреслити, що це поняття 
розкривається через сукупність нормативно-правових приписів, за допомогою яких 
здійснюється регулювання суспільних відносин і зміст права є виявом сутності права. 

При відповіді на друге питання, досліджуються різні школи і теорії не стільки з 
позиції походження права, скільки у зв′язку з питанням виявлення його сутності. Тому ці 
концепції тут отримують більш глибоке і певне обґрунтування. Передусім треба 
показати, що методологія праворозуміння тісно пов′язана з філософськими проблемами. 
Найбільш фундаментальними доктринами, що сформувалися на основі філософського 
ідеалізму, виступають природно-правова теорія і юридичний позитивізм, в межах якого 
склалися трохи відмінні один від одного напрями. Дайте всім цим школам детальну 
характеристику. Визначте на їх переваги і недоліки. Проаналізуйте також погляди 
марксистів (матеріалістичний тип праворозуміння) на природу права. Необхідно 
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пригадати, що мається на увазі під сутністю як філософським поняттям, і пояснити, що 
означає сутність права. Зверніть увагу на класове і загальнолюдське у праві. Роз′ясніть, 
чому виділяють об′єктивне і суб′єктивне право. Зробіть висновок, що ж таке сутність 
права. Підкресліть, що для її повного розкриття необхідно показати соціальну чинність і 
роль права в різних сферах суспільного життя. 

Сутність і зміст права характеризується також функціями права. Потрібно дати 
визначення функцій права. Необхідно зазначити основні види функцій права та дати їм 
характеристику. Характеризуючи загально-соціальні функції права потрібно 
схарактеризувати політичну, економічну, виховну, ідеологічну функції права. 
Характеризуючи спеціально-юридичні функції права доцільно розкрити особливості 
регулятивної та охоронної функцій. Розкрити різновиди охоронної функції права. 

 
Теми рефератів 

 Характеристика основних історичних типів права. 
 Співвідношення права з іншими соціальними явищами. 
 Сутність права як певної міри свободи. 
 Загально-соціальні та спеціально-юридичні функції права. 
 

Практичне завдання 
 Наведіть у конспекті класифікацію із детальною характеристикою загально-

соціальних та спеціально-юридичних функцій права. 
 

Тема 8. Система права та система законодавства 
 

Завдання для організації самостійної роботи 
 

Питання для самостійної роботи 
 З яких елементів складається система права? 
 Чим різняться між собою галузь права та підгалузь права. 
 Що є первинним у системі права і системи законодавства. 
 Які види систематизації Ви знаєте, в чому різниця між ними? 
 Який вид систематизації найбільш застосовується в органах міліції?  
 Наведіть приклади кодифікованих актів. 

 
 

Методичні вказівки 
Відповідь на перше питання варто почати з визначення поняття "система права". 

Важливо підкреслити, що системність виступає загальною властивістю для всіх типів 
права. Поряд із поняттям "системність" (права) у юриспруденції існує поняття 
"систематизація" (систематика) правових норм, нормативно-правових актів. Це різні 
поняття. Нагадайте, що право в суспільстві виступає насамперед як сукупність 
утворюваних і тих, що охороняються державою, норм. Акцентуйте, що вони являють 
собою не хаотичне, випадкове накопичення, а узгоджену, взаємозалежну цілісність, 
тобто систему. Зробіть висновок, що в суспільстві утвориться цілісна, автономна, 
динамічна, але в той же час стабільна сукупність взаємопогоджуваних норм. 
Схарактеризуйте такі основні риси системи права: а) розходження її елементів; б) їх 
єдність і узгодженість; в) об'єктивний характер системи права; г) її обумовленість. Особо 
виділіть і прокоментуйте, за якими ознаками різняться норми права і чим визначається їх 
єдність. Назвіть структурні елементи системи права, якими є: а) норма права; б) інститут 
права; в) підгалузь права; г) галузь права. Сформулюйте визначення перерахованих 
понять. Поясніть, які елементи в системі права можна виділити при генетичному й 
історичному підході. Стисло схарактеризуйте природне і позитивне право; звичаєве, 
прецедентне, договірне право і право законів. Розкрийте значення структурного підходу 
у вивченні системи права. Резюмуйте, яка структура системи права визначається 
найбільш оптимальною для сучасної юридичної теорії і практики. Виділіть, що 
критерієм розподілу права на галузі й інститути виступають предмет і метод правового 
регулювання. 

Дайте визначення галузі права. Перелічіть, які галузі права, що традиційно 
склалися в Україні. Зверніть увагу, які галузі, що формуються, можна виділити в 
сучасних умовах. Дайте стислу загальну характеристику основних галузей права. При 
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цьому важливо показати, що кожна галузь має свою специфіку, свій предмет і метод 
правового регулювання, займає певне місце в системі права. 

Дайте визначення інституту права. Перелічіть його види. Стисло схарактеризуйте 
ці інститути. Розтлумачте, що варто розуміти під субінститутом права, як 
співвідносяться між собою інститут і субінститут. 

Надалі нагадайте, що розуміється під системою права. Підкресліть, що категорія 
"правова система" є більш широким, комплексним поняттям. Акцентуйте, що це поняття 
є дещо новим для вітчизняної науки. Поясніть, чому комплексна оцінка всієї юридичної 
сфери виражається саме цією категорією. Дослідіть елементи правової системи. 
Співставте трактування поняття "правова система" вітчизняними правознавцями, що 
спеціалізуються в даній галузі (див. роботи: С. С. Алексєєва, А. М. Васильєва, 
В. Н. Кудрявцева, Н. І. Матузова, П. М. Рабіновича та ін.). Закінчити відповідь слід 
визначенням "правової системи". Зробіть висновок, як співвідносяться між собою 
поняття "система права" і "правова система". 

При висвітленні другого питання схарактеризуйте систему законодавства в 
широкому і вузькому розумінні. Зверніть увагу на відмінності в цих підходах. 
Схарактеризуйте види структури системи законодавства: вертикальну (субординаційну), 
горизонтальну (галузеву) та федеративну. Визначте їх переваги і недоліки. 

Відповідь на третє питання цієї теми допомагає виявити взаємозв'язок і 
співвідношення системи права і системи законодавства. Дайте визначення даних 
категорій. Підкресліть, що це тісно взаємозалежні, але водночас самостійні поняття. 
Вони виступають двома сторонами однієї сутності і співвідносяться між собою як зміст і 
форма. (Пригадайте, що означають загальнофілософські категорії "зміст" і "форма"). 
Поясніть, що система права подає внутрішню структуру права як такого, а система 
законодавства є сукупністю нормативно-правових актів. У такий спосіб система 
законодавства постає зовнішнім вираженням системи права. Підкресліть і доведіть, що 
по суті вони не можуть існувати в суспільстві одне без одного. Водночас між ними є 
певні розходження. Виділіть ці розходження. Аргументуйте, чому встановлення 
правильного співвідношення між системою права і системою законодавства вважається 
найважливішим завданням як правової теорії, так і юридичної практики. 

 
Теми рефератів 

 Інститути права. Поняття та характеристика. 
 Співвідношення системи права і системи законодавства. 
 Характеристика системи законодавства Української держави. 
 Види систематизації законодавства та їх характеристика. 
 

Практичне завдання 
 Викласти у конспектах відмінності між системою права та системою 

законодавства. 
 Схематично у конспектах викласти структуру законодавства України. 
 

Література: основна [15; 17-21; 24; 26; 29; 30]; 
додаткова [19; 39; 58] 

 
Тема 9.  Норми права та інші соціальні норми 

 
Завдання для організації самостійної роботи 

 
Питання для самостійної роботи 

 Назвіть основні ознаки норм права та поясніть їх значення. 
 Схарактеризуйте норми моралі, звичаїв та релігійні норми. 
 У чому сутність корпоративних норм. Наведіть приклади. 
 Назвіть способи викладення норм права в статтях НПА та схарактеризуйте їх. 
 Що розуміється під правовою аксіомою та правовою фікцією? 
 
 

Методичні вказівки 
Розглядаючи перше питання, слід враховувати те, що в юридичній науці розрізняють 

дві групи норм – соціальні та технічні. При цьому необхідно пам'ятати про те, що під 
технічними нормами розуміються всі несоціальні норми (екологічні, біологічні та інші). 
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Правознавці не займаються технічними нормами – це не їх завдання. Але їм потрібно 
чітко відрізняти технічні норми від соціальних, встановити тут особливості, відмінності 
та об'єктивні критерії. Слід також пам'ятати, що деякі технічні норми закріплюються 
правовими актами і тоді вони стають техніко-правовими. Зазначте види соціальних 
норм, розкрийте їх зміст, критерії поділу за видами. 

Висвітлення другого питання плану потрібно розпочати з визначення моралі, з 
різних підходів до розуміння права, показати ті ознаки, що характеризують єдність 
моралі та права (наприклад: 1. Право і мораль мають у кінцевому випадку спільну мету. 
2. У права і моралі один спільний об'єкт регулювання – суспільні відносини 3. Право і 
мораль визначають кордони можливих вчинків та інші). Крім спільного у моралі і праві 
слід визначити і відмінності. Необхідно показати взаємодію моралі і права. Також 
необхідно знати такі терміни: “правова презумпція”, “правова аксіома” та “правова 
фікція”. 

Необхідно чітко визначити поняття правової норми, схарактеризувати її основні 
ознаки, що відрізняють її від інших соціальних норм. Розкриваючи структуру правової 
норми, необхідно чітко розрізняти гіпотезу, диспозицію, санкцію, їх види (наприклад, 
гіпотези прості і складні, абстрактні та казуїстичні), для чого необхідно спиратися на 
нормативно-правовий матеріал (Кримінальний, Цивільний, Адміністративний та інші 
кодекси). Класифікацію правових норм слід здійснювати залежно від підстав 
(функціональна роль, предмет правового регулювання, ін.). 

Норми права мають важливе не лише наукове, але й практичне значення. Якщо 
змішувати поняття норми права, що належать до змісту права, з поняттям статті 
нормативно-правового акта, що належать до зовнішньої форми виразу права, то їх 
ототожнювання призведе до невірного розуміння внутрішньої будови юридичної норми. 
Тому слід чітко визначити основні випадки співвідношення норми права та статті 
нормативно-правового акта, а також знати способи викладення норм права у статтях 
НПА: прямий, відсилочний, бланкетний. 

Насамперед слід дати визначення ефективності норм права, а потім 
схарактеризувати залежність ефективності від поведінки суб'єктів. Необхідно пам'ятати, 
що в юридичній літературі деякі автори розділяють поняття ефективності на два 
моменти (ефективність мети та ефективність механізму реалізації), що дає привід для 
дискусії. 

 
Теми рефератів 

 Співвідношення соціальних і правових норм у регулюванні суспільних відносин. 
 Характеристика правових презумпцій, правових аксіом та правових фікцій. 
 

Практичне завдання 
 Схарактеризуйте структуру норм права з наведенням прикладів простих і 

складних гіпотез, диспозицій, санкцій. 
 

Література: основна [15; 17-21; 26; 28-30]; 
додаткова [4; 13;14; 18; 43; 44; 47; 58] 

 

Тема 10. Правоутворення та форми права 
 

Завдання для організації самостійної роботи 
 

Питання для самостійної роботи 
 Поясніть співвідношення понять «правоутворення» і «правотворчість», їх 

спільність і відмінне? 
 Хто є суб’єктами законодавчої ініціативи в Україні? 
 Які форми права Ви знаєте? 
 Розкрийте принципи правотворчої діяльності. 
 Розкрийте сутність дії нормативно-правового акта у часі. 
 

Методичні вказівки 
Розкриваючи перше питання необхідно показати співвідношення правоутворення та 

правотворчості. Розкрийте питання про те, що правотворчість може розглядатися в 
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широкому та вузькому розумінні, перелічіть основні принципи правотворчості та її види. 
Для цього необхідно звернути увагу на поняття: “державна правотворчість”, 
“санкціонована правотворчість”, “народна правотворчість”. 

Розкриття другого питання полягає в тому, що суб'єкти правотворчості можуть 
розглядатися як один з критеріїв для характеристики її видів (виходячи з першого 
питання досить просто схарактеризувати суб'єктів). Більш детального розгляду потребує 
питання стадій законотворчого процесу, який включає чотири основні стадії. 

Слід звернути увагу, що в юридичній літературі існує кілька точок зору щодо стадій 
правотворчого процесу. Для повноти характеристики даного питання його потрібно 
закінчити тим, яку роль відіграє юридична техніка у правотворчості в цілому. 

Як цілісне явище соціальної дійсності право має визначені форми. В юридичній 
науці розрізняють внутрішню та зовнішню форми права. Під зовнішньою формою права 
розуміють об'єктивований комплекс юридичних джерел, які формально закріплюють 
правові явища і дають можливість знайомитись з їх реальним змістом та користуватися 
ними адресатам правових приписів. Слід визначити неоднозначність підходу до 
визначення в юридичній літературі поняття джерела права. Необхідно також 
перерахувати види джерел права. 

Необхідно розкрити: а) час вступу нормативно-правових актів у дію та час 
припинення їх дії; б) територіальну та екстериторіальну дію нормативно-правових актів; 
в) на яких осіб розповсюджується дія нормативно-правових актів і з чим це пов'язане. 
Розглянути поняття зворотної дії закону у часі. 

 
Теми рефератів 

 Форми викладення правової норми у статтях нормативно-правових актів. 
 Дія нормативних актів у часі, у просторі та за колом осіб. 
 

Практичне завдання 
 Схарактеризуйте стадії та схематично відобразити у конспектах етапи 

правотворчого процесу в Україні. 
 

Література: основна [15; 17-21; 25; 26; 28-30 ]; 
додаткова [12; 34; 56; 69 71] 

 
 

Змістовий модуль ІІІ. Правова реальність як вияв правового життя 
 

 
Тема 11. Форми реалізації права 

 
Завдання для організації самостійної роботи 

 
Питання для самостійної роботи 

 Визначить поняття і форми реалізації норм права. 
 Що розуміється під формою реалізації – дотримання? 
 Що є особливого в такій формі реалізації як застосування? 
 Назвіть види суб’єктів, що мають право здійснювати правореалізаційну політику. 
 
 

Методичні вказівки 
Дайте визначення реалізації норм права, її значення з теоретичної і практичної точки 

зору. 
Розкрийте основні форми реалізації (дотримання, виконання, використання та 

застосування).Зосередьте увагу на тій сукупності прийомів та засобів за допомогою яких 
забезпечуються ці форми реалізації (тобто якій формі відповідають ті, чи інші методи). 

 
Тема реферату 

 Дотримання як одна з форм безпосередньої реалізації норм права. 
 

Практичне завдання 
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 У конспектах викласти декілька конкретних прикладів всіх форм реалізації. 
 

Література: основна [17-21; 28-30; 34 ]; 
додаткова [3; 12; 15; 20; 27; 30; 37; 50; 55; 79] 

 
Тема 12. Застосування права як особлива формах його  реалiзації 

 
Питання для самостійної роботи  

1. Застосування норм права: поняття, відмінність вiд iнших форм реалiзацiї. 
2. Процес правозастосування та його стадії. 
3. Правозастосовчий акт: поняття, ознаки, види. 
4. Вимоги правильного правозастосування. 
5. Прогалини у праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення. 
 

Методичні вказівки 
До першого питання. Відповідь необхідно було б починати з того, що застосування 

права є однією з форм державної діяльності і показати відмінності цієї форми від інших. Так, 
наприклад, виконання, використання та дотримання відрізняються від застосування рядом 
характерних ознак по цілі, характеру діяльності та ін. Слід також проаналізувати різні точки зору 
з приводу форм правозастосовчої діяльності (наприклад: оперативно-виконавча та 
правоохоронна, а деякі автори виділяють й інші форми). 

До другого питання. Застосування права складний процес, який має свій початок та 
закінчення, тому він складається з кількох логічно пов′язаних між собою стадій, в кожній з яких 
вирішуються конкретні організаційні та дослідницькі задачі з реалізації права. Найбільш 
розповсюдженою є точка зору про три основні стадії застосування норм права. Кожну з цих 
стадій необхідно схарактеризувати з наведенням практичного прикладу.  

До третього питання. Щодо акта застосування права треба мати на увазі, що він є 
офіційною формою вираження правозастосовчої діяльності. Тому необхідно перерахувати ті 
основні ознаки, що його характеризують, дати визначення та показати які основи для 
класифікації даного виду актів існують в юридичній літературі. 

До четвертого питання. Це питання потребує чіткого визначення чотирьох вимог 
правильного правозастосування та їх характеристики: законність, обґрунтованість, доцільність та 
справедливість. 

До п’ятого питання. Слід зауважити, що жодне законодавство не в змозі врахувати всю 
багатогранність суспільних відносин, які потребують правового регулювання, і тому деякі 
обставини, що мають юридичне значення, знаходяться поза правовим регулюванням. Саме тому 
виникають прогалини у праві. Необхідно схарактеризувати існуючі шляхи їх усунення. 

Суперечності  між окремими правовими актами, що регулюють певні суспільні 
відносини, та тими, що виникають у процесі правозастосовчої діяльності, називаються колізіями 
у праві. Враховуючи те, що українське законодавство складне, багатогалузеве утворення, в якому 
міститься дуже багато неузгодженостей, воно в силу цього містить в собі можливість різних 
підходи до вирішення одних і тих самих питань. Тому це питання має важливе теоретичне й 
практичне значення. Виходячи з цього, зазначте види колізій, а також засоби, за допомогою яких 
вони вирішуються, або можуть бути вирішені. 

 
Завдання для організації самостійної та індивідуальної 

роботи 
Теми рефератів 

 Застосування права як особлива форма його реалізації. 
 Прогалини у праві України та шляхи їх усунення. 
 

Питання для самостійної роботи 
 Які види правозастосовчих актів Ви знаєте? Дайте їх класифікацію і характеристику. 
 Схарактеризуйте вимоги до правозастосовчої діяльності. 
 В яких галузях не припускається аналогія права та аналогія закону. Що є винятком і 

чому? 
 Яка структура правозастосовчого акта? Наведіть приклади таких актів. 
 Що розуміється під колізіями? 
 

Практичне завдання 
 У письмовій формі підготувати проект правозастосовчого акта від імені директора 

підприємства. 
 

Література: основна [1-3; 8; 11; 21; 30 ]; 
додаткова [15; 27; 52; 64; 78] 
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Тема 13. Тлумачення норм права 
 

Питання для самостійної роботи 
1. Тлумачення нормативно-правових актів: поняття, цілі, значення. 
2. Види тлумачення. 
3. Засоби тлумачення. 
4. Акти тлумачення: поняття та види. 
 
 

Методичні вказівки 
До першого питання. Тлумачення права – складна і багатогранна діяльність різних суб′єктів, 

яка має інтелектуально-вольовий характер і спрямована на пізнання і пояснення змісту правових 
норм. 

Тлумачення правових норм є найважливішим елементом процесу застосування права, його 
складовою, складним процесом, який спрямовано на встановлення її точного змісту. 

До другого питання. Розкриваючи види тлумачення, або тлумачення за суб′єктом, слід 
підкреслити та дати характеристику офіційному та неофіційному тлумаченню і їх підвидам 
(нормативне, аутентичне, легальне, казуальне, доктринальне, професійне, буденне), надати 
приклади. Поряд з тлумаченням за суб’єктом, виокремлюють тлумачення за обсягом: буквальне, 
розширене та звужене. Дайте характеристику і цим видам. 

До третього питання. Розглядаючи засоби тлумачення, потрібно схарактеризувати способи 
тлумачення (граматичний, логічний, систематичний, історико-політичний, телеологічний, 
спеціально-юридичний). 

До четвертого питання. Акти тлумачення розглядаються як інтерпретаційно-правові акти, 
тобто юридичні документи з певними ознаками, рисами та класифікацією. 

 
Завдання для організації самостійної та індивідуальної 

та практичної роботи 
 

Теми рефератів 
 Тлумачення Конституції України Конституційним Судом. 
 Характеристика неофіційного тлумачення. 
 

Питання для самостійної роботи 
 З яких елементів складається процес тлумачення? 
 У чому полягає сутність тлумачення норм права? 
 Які види неофіційного тлумачення Вам відомі? Схарактеризуйте їх. 
 Висвітліть соціально-політичне значення тлумачення. 
 

Практичне завдання 
 Схарактеризуйте тлумачення за обсягом. Наведіть приклади розширеного тлумачення у 

конспекті. 
 

Література: основна [17; 20; 21; 25; 26; 30; 33]; 
додаткова [ 3; 12; 49; 60; 78] 

 
Тема 14. Правові відносини 
 

Питання для самостійної роботи 
1. Поняття, ознаки і види правовідносин. 
2. Склад і зміст правовідносин. 
3. Поняття та види юридичних фактів. 
 
 

Методичні вказівки 
До першого питання. Виходячи з того, що правові відносини є специфічними суспільними 

відносинами, учасники яких виступають як носії прав і обов′язків (встановлених нормами права), 
необхідно розкрити ознаки правовідносин, їх види та значення навести приклади. 

До другого питання. Розглядаючи склад правовідносин, який включає зміст правовідносин, 
суб′єкти та об′єкти права, особливу увагу необхідно звернути на поняття юридичного та 
матеріального змісту правовідносин, суб′єктивного права і його структуру, види суб′єктивних 
прав. Види суб′єктів правовідносин і їх соціально-юридичні властивості, види об′єктів 
правовідносин. 

До третього питання. Для висвітлення поняття та видів юридичних фактів, необхідно 
виходити з того, що сам юридичний факт є конкретною життєвою обставиною, з яким правові 
норми пов′язують виникнення, зміну або припинення правових відносин. Види юридичних 
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фактів за своєю класифікацією поділяються за певними характерними ознаками (за вольовим 
критерієм, залежно від правових наслідків, за характером дії тощо). 

 
Завдання для організації самостійної та індивідуальної 

роботи 
 

 
Тема реферату 

 Класифікація юридичних фактів. 
 

Питання для самостійної роботи 
 Наведіть класифікацію правовідносин та дайте розширену характеристику із прикладами. 
 Наведіть класифікацію об’єктів правовідносин. 
 

Практичне завдання 
 За вольовим критерієм юридичні факти поділяються на дві групи. Наведіть приклади 

юридичних фактів відповідно до існуючої класифікації. 
 У конспекті занотуйте види суб’єктивних прав людини та громадянина. Використовуючи 

Конституцію України наведіть приклади соціальних прав 
 

Література: основна [1; 2; 20; 21; 26; 30]; 
додаткова [34; 59; 74; 77] 

 
Тема 15. Правова поведінка 
 

Питання для самостійної роботи 
1. Поняття правової поведінки, її ознаки та види. 
2. Поняття, ознаки та склад правомірної поведінки. 
3. Види правомірної поведінки. 
4. Поняття, ознаки та склад протиправної поведінки. 
5. Види протиправної поведінки. 
 

 
Методичні вказівки 

До першого питання. Правова поведінка є соціально-значущою, передбаченою нормами 
права, яка контролюється свідомістю і волею індивідуальних чи колективних суб′єктів. Правова 
поведінка має певні ознаки і склад, в яких відображається її об′єктивний та суб′єктивний зміст, 
соціальне значення, регламентованість правам, здатність тягти юридичні наслідки та ін. 

Види правової поведінки (правомірна і протиправна) характеризуються відповідністю або 
суперечностями діючих правових норм. 

До другого питання. Правомірна поведінка розглядається як суспільно необхідна, бажана і 
допустима з точки зору інтересів особи і суспільства. Така поведінка полягає у здійсненні норм 
права та її безумовній підтримці з боку держави у гарантуванні і охороні. 

Склад правомірної поведінки є її фактичною моделлю, а її види класифікуються за певними 
ознаками як складові юридичних фактів, як форма реалізації норм права, як зміст правовідносин 
тощо.  

До третього питання. Протиправна поведінка є протилежністю правомірної, такою, яка по суті 
суперечить діючим правовим нормам і виступає як антипод правомірної поведінки.  

До четвертого питання. Протиправна поведінка розрізняється на правове відхилення, 
зловживання правом та правопорушенням. 

Важливе місце у вивченні протиправної поведінки займає питання складу правопорушення. 
Фактично склад правопорушення відтворює сукупність об′єктивних і суб′єктивних ознак, 
закріплених нормами права. 

Розглядаючи види правопорушення особливу увагу необхідно звернути на критерії, за яким 
відрізняється злочин від проступку, та їх класифікації. 

 
Завдання для організації самостійної та індивідуальної 

роботи 
 

Теми рефератів 
 Правопорушення: поняття, склад і види. 
 Загальна характеристика елементів складу правопорушення. 
 Міжнародне правопорушення: історико-правовий аспект. 
 Злочин. Теоретико-правовий аналіз явища. 
 

Питання для самостійної роботи 
 Розкрийте соціальну природу правової поведінки. 
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 Схарактеризуйте ознаки правопорушення. 
 Які елементи складають об’єктивну сторону правопорушення. Розкрийте їх поняття. 
 З якого віку може нести юридичну відповідальність фізична особа? У кримінальному та 

адміністративному праві? 
 

Практичне завдання 
 У конспекті письмово схарактеризувати види правомірної поведінки за вольовою 

ознакою. 
 Визначте у конспекті особливості правоздатності і дієздатності фізичних і юридичних 

осіб. 
 

Література: основна [1; 2; 5; 10; 14; 17; 20; 25]; 
додаткова [5-8; 21; 57; 71; 77] 

 

Тема 16. Правова свідомість та правова культура 
 

 
Питання для самостійної роботи 

 Схарактеризуйте види правової свідомості. 
 Що розуміється під правовим навчанням? 
 Які суб’єкти здійснюють правовиховну роботу у державі? 

 
 

Методичні вказівки 
Відповідь на перше питання полягає насамперед у визначенні правосвідомості як 

виду (форми) суспільної свідомості, що містить у собі сукупність поглядів, почуттів, 
емоцій, ідей, теорій та концепцій, а також уявлень і настанов, які характеризують 
ставлення людини, суспільних груп і суспільства в цілому до діючого чи бажаного права, 
форм і методів правового регулювання. 

Слід також зазначити, що правосвідомість обумовлена соціально-економічним 
устроєм даного суспільства, рівнем розвитку його загальної культури; включає в себе 
певні елементи ідеологічного характеру, які одночасно є компонентами правової 
культури та правового виховання. 

Слухачі мають знати структуру правової свідомості, яку складають правова 
ідеологія – сукупність принципів, теорій, концепцій, що формуються в результаті 
наукового узагальнення правового розвитку суспільства; та правова психологія – 
сукупність правових почуттів, емоцій, оцінок, настрою, які домінують в суспільстві, 
виявляються в суспільній думці. 

Необхідним елементом відповіді має бути характеристика видів правової 
свідомості за рівнем (буденна, професійна, наукова) і за ступенем узагальнення (масова, 
групова, індивідуальна). 

До другого питання. У відповіді на друге питання має бути сформульовано 
визначення правової культури, а саме: правова культура – це вид суспільної культури, 
який виражається в наявності глибоких знань і розумінні права, високосвідомому 
виконанні його вимог, як осмисленої необхідності і внутрішньої переконаності. 

Слухач має розуміти, що правова культура об′єднує правосвідомість, правове 
мислення, правотворчість, юридичну практику та інші правові явища, але тільки ту їх 
частину, яка належить до загальнолюдського ціннісно-правового надбання. Правова 
культура має певну структуру, яка складається з трьох елементів: 

а) правосвідомість як система відображення суб′єктом правової дійсності;  
б) правомірна поведінка і правове мислення; 
в) результати правомірної поведінки і правового мислення. 
При відповіді на третє питання слухач мусить чітко розрізняти об’єктивні і 

суб′єктивні чинники, які істотно впливають на суть і зміст правосвідомості і правової 
культури. 

До факторів об′єктивного порядку належить економічний та політичний устрій, 
правова система суспільства, домінуючі в суспільстві політико-правові ідеали, 
результати роботи юридичних установ тощо. На відміну від об′єктивних факторів, 
суб′єктивні чинники залежать від волі, бажання людей, здатності уповноважених на те 
осіб реалізувати ту чи іншу ідею. Відповідно суб′єктивними факторами є правове 
виховання та самоосвіта. До подібних явищ належать умови сімейних відносин та 
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відносин, які склалися в робочому колективі і характеризують моральний мікроклімат 
колективу. 

 
Теми рефератів 

 Правосвідомість в житті людини. 
 Професійна правосвідомість і культура юриста. 
 Форми і методи правового виховання. 
 
 

Практичне завдання 
 У конспекті занотуйте структуру правової культури та схарактеризуйте, її 

складові. 
 

Література: основна [1; 14; 16; 18; 28; 30]; 
додаткова [16; 26; 32; 70; 74] 

Тема 17. Юридична відповідальність 
 

Питання для самостійної роботи 
 Схарактеризуйте принципи юридичної відповідальності. Який принцип 

покладений в основу норми прямої дії (Конституція України)? 
 Що саме розуміється під конституційною відповідальністю? Хто є суб’єктом 

порушення права. Наведіть приклади. 
 Якими нормативними актами регулюються процедура амністії і помилування? 
 Які функції юридичної відповідальності Ви знаєте? 
 

Методичні вказівки 
Розглядаючи юридичну відповідальність, необхідно виходити з того, що вона 

визначається у двох аспектах: перспективна (позитивна) і ретроспективна (негативна). 
Необхідно визначити ознаки юридичної відповідальності (державно-правовий примус, 
негативна реакція держави на правопорушення та ін.), дати докладну характеристику її 
видів (кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, матеріальна). 

Особливу увагу необхідно звернути на підстави для притягнення і звільнення від 
юридичної відповідальності. 

Слід підкреслити, що функції юридичної відповідальності – це головні напрями 
правового впливу як на правопорушника, так і на інших осіб з метою захисту 
правопорядку і певного виховання суб′єктів права. 

Належного розгляду потребує питання принципів юридичної відповідальності. 
 

Теми рефератів 
 Позитивна і ретроспективна юридична відповідальність: соціальне значення і 

співвідношення. 
 Функції та мета юридичної відповідальності. 
 Підстави для притягнення і звільнення від юридичної відповідальності. 
 

Практичне завдання 
 Занотуйте в конспекті підстави звільнення від кримінальної відповідальності. 
 У конспекті схарактеризуйте цілі юридичної відповідальності. 

 
Література: основна [1; 2; 6; 12; 15; 20; 25; 26; 30]; 

додаткова [69; 71; 72; 75] 
 
 
Тема 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок 
 

Питання для самостійної роботи 
1. Законність: поняття, нормативно-правова основа, система гарантій. 
2. Поняття державної дисципліни. 
3. Суспільний порядок і правопорядок. 
 

Методичні вказівки 
До першого питання. Висвітлюючи перше питання, необхідно визначити законність. 

Законність – правовий режим точного і неухильного здійснення законів та інших нормативних 
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актів всіма суб′єктами суспільних відносин як в сфері правотворчості, так і у сфері реалізації 
правових норм. Режим, яким забезпечується всебічна охорона прав та інтересів особи, 
суспільства і держави. 

Підготовка відповіді щодо принципів законності має включати їх перелік, характеристику, їх 
суть, зокрема: принципи верховенства права; єдність законності, її реальність; доцільність 
законності (непротиставлення законності доцільності), неминучість відповідальності за 
правопорушення; справедливість; зв′язок законності і демократії, законності і культури. 

Нормативно-правова база законності – це система всіх нормативно-правових актів (законів, 
підзаконних актів), що визначають суть, зміст призначення законності, її основні ознаки і 
принципи, шляхи її забезпечення. 

Під час висвітлення поняття гарантій законності слід зазначити, що це система матеріальних і 
нематеріальних умов, які забезпечують реальність законності. Гарантії законності поділяються 
на загальні і спеціально-юридичні. До загальних належать політичні, економічні, ідеологічні, 
соціальні, моральні та інші засоби, умови. 

Спеціально-юридичні гарантії поділяються на два види. До першого належать: вияв 
правопорушень, запобігання їм, їх попередження, припинення, захист від них, юридична 
відповідальність; до другого – удосконалення правової системи, повнота, високий рівень 
законотворчої діяльності, дієва система контролю і нагляду за законністю, ефективна робота 
юридичних установ та ін. 

До другого питання. Відповідаючи на друге питання, необхідно дати визначення дисципліни, 
назвати і схарактеризувати її види. Слід враховувати, що дисципліна – це своєчасне і точне 
виконання вимог, що випливають з нормативних і індивідуально-правових актів, технологічних, 
організаційних, моральних, громадських та інших соціальних норм. Розрізняють такі види 
дисципліни: державна, партійна і громадських організацій, виробнича, трудова, військова, 
учбова, екологічна та ін. 

До третього питання. Обговорення третього питання має сприяти глибокому засвоєнню 
слухачами поняття суспільного порядку і правопорядку, які полягають в тому, що суспільний 
порядок – це порядок, що реально склався в суспільстві внаслідок здійснення всіх соціальних 
норм, при якому поведінка учасників відносин (чи правило) є суспільно корисною. 
Правопорядок – стан фактичної впорядкованості суспільних відносин, врегульованих правом, 
який виражає реальне, практичне здійснення законності. 

Разом з тим важливо знати і розуміти те спільне, що об′єднує ці два поняття і чим вони 
відрізняються один від одного, а саме, що суспільний порядок забезпечується додержанням і 
виконанням всіх соціальних норм, у тому числі і правових, а правопорядок обумовлюється 
реалізацією виключно норм права. Відтак поняття суспільного порядку ширше поняття 
правопорядку. Іншими словами правопорядок є частиною поняття суспільного порядку. 

 
Завдання для організації самостійної та індивідуальної  

роботи 
Теми рефератів 

 Законність і демократія. 
 Шляхи зміцненні правопорядку. 

 
Питання для самостійної роботи 

 Що розуміється під законом? 
 Як ще можна розглядати категорію «законність» окрім правового режиму? Дайте 

пояснення. 
 Які види дисципліни Вам відомі? Схарактеризуйте їх. 
 Що розуміється під громадським порядком? 
 

Практичне завдання 
 У конспекті схарактеризувати військову дисципліну як різновид дисципліни взагалі. В 

яких нормативних актах містяться положення щодо дотримання військової дисципліни? 
 

Література: основна [2-5; 9; 10; 12; 25; 30; 32]; 
додаткова [1; 6; 32; 40; 53; 74] 

 
Тема 19.  Правове регулювання та його механізм 
 

Питання для самостійної роботи 
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. 
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Методичні вказівки 
До першого питання. Необхідно знати і розуміти суть поняття правового впливу. Вплив права 

визначається як нормативно-організаційна, інформаційна, ціннісно-орієнтуюча та інша дія права 
на суспільні відносини через загально-соціальний та спеціально-юридичний механізм здійснення 
функцій права. 

Правовий вплив на суспільні відносини здійснюється й у процесі правового регулювання 
шляхом застосування виключно юридичних засобів, насамперед норм права. 

До другого питання. Правове регулювання за визначенням, яке найбільш поширене в 
юридичній літературі, є здійснюваним державою за допомогою всіх юридичних засобів владний 
вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони і розвитку. 

Слухач має чітко знати способи правового регулювання, якими є дозвіл, зобов′язання і 
заборона. Від цих способів слід відрізняти методи правового регулювання, до яких відносять: 
 імперативний – владні приписи, субординації, засновані на заборонах, обов′язках, 

покаранні; 
 диспозитивний – передбачає рівноправність сторін, координацію на основі дозволу; 
 заохочувальний – реалізується шляхом винагороди за відповідні дії, поведінку; 
 рекомендаційний – виражається у порадах здійснити суспільно-корисні ідеї. 
Щодо основних принципів правового регулювання слід назвати і схарактеризувати такі 

загальнолюдські принципи як: захист прав і свобод людини, рівність громадян перед законом, 
єдність прав і обов′язків і т. д. Галузеві принципи – зокрема диспозитивність у цивільному праві; 
міжгалузеві – принципи судочинства, державна українська мова, гласність. 

Необхідно ґрунтовно знати поняття предмета правового регулювання, а саме: предметом 
правового регулювання є найважливіші для держави, об′єднання людей і конкретних осіб, 
суспільні відносини, що об′єктивно потребують і піддаються юридичному регулюванню і 
сторони яких виступають їх свідомими та вольовими учасниками. 

До третього питання. Розгляд третього питання має включати характеристики першої стадії – 
моделювання (регламентування) суспільних відносин; другої стадії – виникнення суб′єктивних 
юридичних прав та обов′язків (правовідносин) у суб′єктів права; третьої стадії – реалізації 
суб′єктивних прав і обов′язків. За П.М. Рабіновичем можуть бути ще і факультативні стадії: 
1) офіційне тлумачення правової норми; 2) застосування правової норми.  

До четвертого питання. При відповіді на четверте питання слід дати визначення механізму 
правового регулювання. Механізм правового регулювання розкривається у відповідному 
визначенні: Механізм правового регулювання – це система всіх державно-правових (юридичних) 
засобів, за допомогою яких держава здійснює владний вплив на суспільні відносини. Він 
включає норми права, нормативно-правові акти, юридичні факти, суб′єктивні юридичні права і 
обов′язки, правосвідомість, законність, правову культуру. А також – факультативні: 
інтерпретаційно-правові акти, акти застосування правових норм. 

Розуміння механізму правового регулювання, його елементів дає змогу з′ясувати, якою мірою 
здійснюється юридичне забезпечення, ефективність дії закону. 

 
Завдання для організації самостійної та індивідуальної 

роботи 
 

Теми рефератів 
 Правове регулювання і його соціальне значення. 
 Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних відносин. 
 

Питання для самостійної роботи 
 Які форми впливу права на суспільні відносини Вам відомі? Схарактеризуйте їх. 
 Що означає децентралізоване правове регулювання? 
 Що є складовими механізму правового регулювання? Схарактеризуйте їх. 
 

Практичне завдання 
 Занотуйте в конспекті стадії правового регулювання. 
 У конспекті викладіть і схарактеризуйте механізм правового регулювання та його 

елементи. 
Література: основна [12; 15; 18; 20; 30; 34 ]; 

додаткова [29; 30; 34; 45; 46; 56; 74; 77] 
 
 
Тема 20. Правовий статус особи  
 

Питання для самостійної роботи 
1. Поняття й основні елементи правового статусу особи, їх характеристика. 
2. Критерії класифікації правового статусу особи.  
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3. Теоретико-правова характеристика правового статусу фізичних та юридичних осіб; 
іноземців, осіб без громадянства; біженців; українських громадян, які перебувають за кордоном; 
професійного посадового статусів; статусу осіб, що знаходяться у екстремальних. 

 
 

Методичні вказівки 
До першого питання. Відповідаючи на перше питання визначте правовий статус громадянина 

як систему визнаних і гарантованих державою в законодавчому порядку прав, свобод і 
обов′язків, а також законних інтересів особи як суб′єкта права. Слід також зазначити, що права і 
свободи являють собою соціальні можливості громадянина, визнані і забезпечені державою, а 
обов’язки – також соціальні можливості. Виражають вимоги держави до громадянина та його 
поведінки. 

Крім визначення понять суб′єктивних прав та юридичних обов′язків надайте їх розгорнуту 
характеристику: схарактеризуйте особисті, політичні, соціально-економічні, культурні права 
громадян, а також обов′язки, які їм відповідають. 

Слід розкрити поняття правосуб′єктності, схарактеризувати його структурні елементи: 
правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. 

Схарактеризуйте види правового статусу, а саме: 1) загальний, або конституційний, статус 
громадянина; 2) спеціальний, або родовий, статус повних категорій громадян; 3) індивідуальний 
статус; 4) статус фізичних та юридичних осіб; 5) статус іноземців, осіб без громадянства; 
6) галузеві статуси: цивільно-правовий, адміністративно-правовий та ін. 

Необхідно розкрити поняття гарантій прав, свобод і обов′язків громадян, схарактеризувати 
матеріальні, політичні, духовні та юридичні гарантії, а також принципи, на яких базується 
система гарантій прав, свобод і обов′язків громадян, а саме – гуманізм, справедливість, 
законність, доцільність, рівність та ін. 

До другого питання. Відповідаючи на друге питання, необхідно визначити загальний 
правовий статус та його сутнісні ознаки, особливості спеціального правового статусу, галузевий 
правовий статус, індивідуальний правовий статус особи. 

До третього питання. Відповідаючи на третє питання, необхідно визначити: теоретико-
правову характеристику правового статусу фізичних та юридичних осіб; іноземців, осіб без 
громадянства; біженців; українських громадян, які перебувають за кордоном; професійно-
посадовий статус; статус осіб, які знаходяться в екстремальних. 

 
Завдання для організації самостійної та індивідуальної 

роботи 
 

Тема реферату 
 Право як міра свободи і відповідальності особи. 
 

Питання для самостійної роботи 
 Назвіть елементи правового статусу особи та охарактеризуйте їх. 
 До особистих прав-гарантій відносяться? Перерахуйте та дайте їхню характеристику. 
 

Практичне завдання 
 Схарактеризувати у письмовій формі зміст соціальних та правових гарантій здійснення 

професійної діяльності працівниками поліції. 
 

Література: основна [1-9; 16; 19; 21; 34]; 
додаткова [ 62; 63; 66; 76] 

 
Змістовий модуль ІV. Загальні засади теорії правових систем. Сучасні концепції 

про державу і право 
 
 
Тема 21. Правова система: поняття, характеристика елементів 
 

Питання для самостійної роботи 
1. Поняття правової системи та її співвідношення з системою права. 
2. Характеристика статичних і динамічних елементів правової системи. 
3. Місце юридичної практики у правовій системі: поняття, структура, види. 
 
 

Методичні вказівки 
До першого питання. Необхідно звернути в першу чергу увагу на поняття правової системи, 

як системи всіх узгоджених між собою соціально однорідних юридичних явищ, складовими якої 
є зв'язки, відносини, стани, статуси, режими, гарантії, принципи, правосуб'єктність та інші 
феномени, що складають середовище функціонування правової системи. 
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До другого питання. Розглядаючи компоненти правової системи слід звернути увагу на те, що 
вони характеризуються єдністю і підкорені деяким загальним закономірностям, неоднакові за 
своїм значенням з юридичною природою, самостійністю і ступенем впливу на суспільні 
відносини. 

До структури правової системи входять наступні головні елементи: право (законодавство); 
юридична практика; правові установи; домінуюча правова ідеологія. 

Право – ядро і нормативна основа правової системи. Через право визначається сутність 
правової системи. 

Крім зазначених елементів правової системи в неї входять й інші, які можна відносити до 
динамічних чи статичних компонентів: правотворчість, правореалізація, правова свідомість, 
правова культура, правові відносини та ін. 

До третього питання. З'ясувавши роль і місце системи права і системи законодавства в 
правовій системі, можна розглянути поняття юридичної практики, як діяльності по виданню 
(тлумаченню реалізації і т. п.) юридичних приписів у єдності зі спеціально-правовим досвідом. 

Слід звернути увагу, до юридичної практики належать: юридична діяльність і соціально-
правовий досвід. 

Юридична діяльність, в свою чергу, має такі головні елементи: об’єкти, суб'єкти, юридичні дії і 
операції, засоби і способи їх здійснення, результати дій. Схарактеризуйте їх елементи.З'ясуйте 
види юридичної практики (законодавчої, судової, слідчої, нотаріальної та ін.). 

 
Завдання для організації самостійної та індивідуальної 

роботи 
 

Теми рефератів 
 Правові системи світу. Їх типологія та характеристика. 
 Правова система України та перспективи її розвитку. 
 Місце правової культури як одного з елементів національної правової системи. 
 

Питання для самостійної роботи 
 Що є статичними елементами правової системи країни? Схарактеризуйте їх. 
 Яке значення має порівняльне правознавство у підготовці фахівців-юристів. 
 Які комплексні фактори покладені в основу групування правових систем? 

Схарактеризуйте їх. 
 Що розуміється під юридичною практикою як одного з елементів правової системи? 
 Схарактеризуйте особливості системи законодавства Української держави, Російської 

Федерації, республіки Німеччина. 
 

Практичне завдання 
 На підставі аналізу актів конституційного права сформулюйте основні засади (принципи, 

ідеї, доктрини, концепції) правової ідеології сучасного українського суспільства 
Література: основна [1; 15; 18; 21; 26; 30 ]; 

додаткова [ 22; 23; 51; 53; 56; 67; 73] 
 
 
Тема 22.  Основні правові системи сучасності 
 

Питання для самостійної роботи 
1. Класифікація правових систем. 
2. Романо-германська (німецька) правова сім'я. 
3. Сім'я загального (англосаксонського) права. 
4. Традиційні та релігійні правові системи. 
 

Методичні вказівки 
До першого питання. Необхідно насамперед з'ясувати, що класифікація означає розподіл 

національних систем права за класами (типами) залежно від тих чи інших критеріїв. До них 
відносять: ідеологічні, юридичні, географічні, етичні, економічні, релігійні і інші критерії 
класифікації. 

Основними критеріями, які використовуються в літературі є етнографічні, техніко-юридичні, 
релігійно-етичні. Тому виокремлюють: національно-правові системи, правові сім'ї, групи 
правових систем. 

Дайте визначення таким поняттям: національна правова система як сукупність конкретно-
історичної сукупності права (законодавства), юридична практика, домінуюча правова ідеологія і 
юридичні заклади; правова сім'я – як сукупність національних правових систем, що ґрунтуються 
на загальних джерелах структури права і шляхах його формування. У правових сім'ях 
виділяються групи правових систем. 

Наступний етап полягає у вивченні тем, з'ясуванні особливостей різних правових сімей і 
систем. 
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До другого питання. Слід звернути увагу на такі особливості романо-німецької правової сім'ї: 
 ієрархічна єдність системи законодавства та їх домінуюче місце серед джерел права; 
 високий рівень нормативних узагальнень; 
 юридичний прецедент має допоміжне значення, головне належить законодавцю; 
 велике значення юридичної доктрини та інші ознаки, які слід з'ясувати самостійно. 
До третього питання. Англосаксонська правова сім'я характеризується такими ознаками: 
 головне джерело права – судовий прецедент; 
 права людини – основна цінність в країні; 
 важливе значення процесуального права; 
 допоміжність статутного права і юридичних звичаїв та джерел права та ін. 
До четвертого питання. Розглядаючи сім'ю релігійного права слід звернути увагу на місце 

релігійно-етичних норм як головного джерела права цих країн. 
Країни традиційного права характеризуються домінуючим значенням звичаїв і традицій, як 

джерел права. 
 

Завдання для організації самостійної та індивідуальної 
роботи 

 
Теми рефератів 

 Структура та загальна характеристика романо-німецької правової сім'ї. 
 Історія зародження і розвитку правової системи Європейського союзу. 
 Структура та характеристика мусульманського права. 
 Джерела мусульманського права: історія та сучасність. 
 Національна правова система України: аксіологічні аспекти. 
 Нові правові сім'ї: цивілізаційний рух права і держави. 
 

Питання для самостійної роботи 
 Що розуміється під приватним правом. Наведіть приклади галузей права приватного 

характеру. 
 Схарактеризуйте структуру англійського права.  
 Схарактеризуйте правову сім'ю мусульманського права. Що є первинним елементом цієї 

сім'ї?  
 

Практичне завдання 
 В конспекті занотуйте історичні аспекти виникнення романо-германської правової сім'ї. 

Які були передумови і що є основою (першоосновою) цієї сім'ї? 
 Підготуйте письмово у вигляді таблиці порівняльний аналіз: що є відмінного між романо-

германською та англо-американською правовою сім’єю 
 

Література: основна [14; 17; 19; 21; 26; 30 ]; 
додаткова [22; 24; 28; 36; 56; 59; 63; 67; 68] 

 
Тема 23. Основні державно-правові вчення хх століття 
 

Питання для самостійної роботи 
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. 

 
 

Методичні вказівки 
До першого питання. Необхідно розглянути причини розмаїття сучасних концепцій держави і 

права, які можна поділити на об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних причин, наприклад, 
можна віднести, розвиток економічних та політичних відносин, а також швидке зародження 
міжнародних відносин. Відповідно до суб'єктивних – місце та роль видатних особистостей у 
певний період історії. 

До другого питання. Необхідно звернути увагу на те, що всі концепції держави розділяються 
на теорії правового та соціального спрямування. Схарактеризуйте кожну із запропонованих 
теорій, назвіть її представників, позитивні та негативні моменти концепцій. Запропонуйте до 
розгляду концепції держави, що не ввійшли до переліку семінарського заняття. 
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До третього питання. Теорія позитивізму та природного права по суті є протилежними 
концепціями, які дали поштовх до виникнення всіх наступних теорій правового характеру. 
Схарактеризувати кожну із запропонованих теорії, назвати її представників, позитивні та 
негативні моменти концепцій. Запропонувати до розгляду концепції права, що не ввійшли в 
перелік семінарського заняття. 

До четвертого питання. Це питання носить творчий характер, адже вимагає від курсантів 
знання сутності всіх теорій державного та правового спрямування і визначення тих з них, що 
використані у процесі державно-правового розвитку України. 

 
Завдання для організації самостійної та індивідуальної 

роботи 
 

Теми рефератів 
 Сучасні погляди на праворозуміння в Україні. 
 Соціологічна юриспруденція (реалісти і гарвардська школа права) 
 Порівняльне правознавство. Історія та сучасність. 
 

Питання для самостійної роботи 
 У чому полягає сутність концепції соціальної держави? 
 Визначте основні ознаки правової держави. Які шляхи формування правової держави в 

Україні? 
 У чому полягає сутність концепції інституціоналізму? 
 

Практичне завдання 
 За допомогою тексту Конституції України визначити ті елементи тексту, що 

узгоджуються з основними засадами доктрини природного права. 
 

Література: основна [14; 16; 18; 25; 26; 30; 34]; 
додаткова [ 27; 38; 42; 55; 62; 73] 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І 

 
1. У чому полягають відмінності предмета правознавства та предмета ТДП? 
2. Чим різняться предмет та об’єкт дослідження? 
3. Як Ви розумієте сутність методу історизму? 
4. Що означає використання системно-функціонального методу дослідження? 
5. Що таке суспільство? 
6. Яке місце займає держава в сучасному суспільстві? 
7. Що таке соціальне регулювання? 
8. Що означає суверенітет державної влади? 
9. Чи можна говорити про наявність апарату примусу та апарату управління як 
ознаки держави? 
10. У чому особливості виникнення державності у слов’янських народів 
11. Чи може політична партія впливати на державу як на суб’єкта політичної системи? 
12. Як може відбуватися співробітництво між державою та політичною партією? 
13. Що означає політичний плюралізм? 
14. Який термін ширший за обсягом – державна влада чи політична влада? 
15. Яким Ви бачите політичне майбутнє України? 
16. З яких елементів складається поняття “форма держави”? 
17. Як Ви розумієте поняття і види форм правління? 
18. Як Ви розумієте поняття “державний устрій”? 
19. Як Ви розумієте поняття та ознаки унітарної держави? 
20. Як Ви розумієте поняття та види державно-правових режимів? 
21. Як Ви розумієте поняття функцій держави? 
22. У чому полягає зміст основних і неосновних функцій держави? 
23. Як Ви розумієте поняття і зміст постійних і тимчасових функцій держави? 
24. У чому полягає поняття і зміст внутрішніх і зовнішніх функцій держави? 
25. Які є форми і методи здійснення державних функцій? 
26. Що Ви розумієте під поняттям "механізм держави"? 
27. Чим різняться державні підприємства та державні установи? 
28. Які риси притаманні органу держави? 
29. Як Ви розумієте загальне поняття "державний апарат"? 
30. Яка структура державного апарату України? 
31. Що розуміється під теорією "розподілу влад"? 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ 
 
1. Назвіть основні передумови виникнення права. 
2. Розкрийте основні етапи формування права. 
3. Назвіть особливості кожного історичного типу права. 
4. Як на Вашу думку пов’язані між собою такі поняття, як сутність та зміст права? 
5. Що Ви знаєте про загально-соціальні та спеціально-юридичні функції права? 
6. Які Ви знаєте види права? 
7. Що означає термін "праворозуміння"? 
8. Що розуміється під правом? Чи можливо дати однозначну відповідь на це 
питання? 
9. У чому полягає взаємозв’язок права з економікою, політикою, культурою? 
10. Що таке формальна визначеність права? 
11. Що означає нормативність права? 
12. Що розуміється під принципами права?  
13. Назвіть основні форми права. 
14. Що розуміють під системою права? 
15. Назвіть структурні елементи системи права. 
16. Які основні галузі системи права Ви можете виділити? 
17. Чи формуються нові галузі права в сучасних умовах реформування української 
державності і правової системи? 
18. Що таке правовий інститут? Які види правових інститутів Ви можете назвати? 
19. Дайте визначення публічного і приватного права. Яке їхнє системне 
співвідношення. 
20. Дайте визначення предмета і метода правового регулювання. 
21. Що розуміють під "правовою системою"? Які її елементи? 
22. Як співвідносяться поняття "система права" і "правова система"? 
23. Що означає поняття "система законодавства"? 
24. Ознаки норм права, що відрізняють їх від інших соціальних норм. 
25. У чому полягають особливості правоутворення публічного i приватного, 
об’єктивного i суб’єктивного права. 
26. Що таке нормативно-правовий акт? 
27. У чому сутність активної та пасивної форми реалізації норм права? 
28. Чому застосування – це особлива форма реалізації норм права? 
29. У чому відмінність правозастосовчих актів від нормативно-правових? 
30. Що таке тлумачення норм права? 
31. Які Ви знаєте види тлумачення за обсягом? 
32. Яку структуру мають правовідносини? 
33. Що таке суб’єктивне право? 
34. Які структурні елементи юридичного обов’язку Ви знаєте? 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІІ 
 
1. У чому полягає механізм здійснення правової поведінки? 
2. Які Ви можете назвати елементи механізму правової поведінки? 
3. Які можна виділити причини і умови скоєння правопорушення? 
4. Чи правильне твердження про те, що юридична відповідальність як вид соціальної 
відповідальності? 
5. Які Ви знаєте види юридичної відповідальності? 
6. Співвідношення суспільного порядку і правопорядку. 
7. Зміст поняття "режим законності"? 
8. Розуміння поняття верховенства права. 
9. Співвідношення законності і доцільності. 
10. Поняття єдності законності. 
11. Законність і демократія, законність і культура. 
12. Поняття гарантії законності. 
13. У чому полягає роль зміцнення державної дисципліни в діяльності державних 
органів. 
14. Які Ви знаєте функції правосвідомості? 
15. Правова ідеологія і правова психологія. Який зв’язок між ними? 
16. Співвідношення понять правова держава і правова культура. 
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17. Зміст правової культури індивіда. 
18. Правове регулювання як функція права. 
19. Які Ви можете назвати фактори забезпечення ефективності правового 
регулювання? 
20. Які існують сфери і межі правового регулювання. 
21. Співвідношення правового регулювання з іншими видами регулювання 
22. Юридичні установи та їх роль у правовій системі країни. 
23. В чому полягає зв’язок законодавства з юридичною практикою. 
24. Який вплив правової ідеології на систему права? 
25. Які існують функції юридичної практики. 
26. Значення порівняльного законодавства для розвитку національних правових 
систем. 
27. Інститути та інші органи Європейського союзу. 
28. Особливості правових систем різних країн. 
29. Зміст суб’єктивного права і юридичного обов’язку. 
30. Поняття громадянства. Характеристика його структурних елементів. 
31. Поняття гарантій прав і свобод громадян. 
32. Роль держави у забезпеченні прав і свобод громадян. 
 
 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ IV 
 

1. Схарактеризуйте порівняльне правознавство і визначте типологію правових 
систем. 
2. Схарактеризуйте романо-германську правову сім’ю. 
3. Англосаксонська правова сім’я: історія виникнення, структура та джерела. 
4. Соціалістична правова сім’я. 
5. Мусульманська правова сім’я. 
6. Сім’я традиційного права. 
7. Значення порівняльного правознавства для підготовки юристів. 
8. Назвіть основні причини різноманіття концепцій про державу в сучасному 
державно-правовому мисленні. 
9. Схарактеризуйте державу в доктринах соціологічного спрямування. 
10. Визначте місце і роль держави в юридични теоріях. 
11. Розкрийте сутність та взаємодію анархізму, етатизму і держави. 
12. Назвіть основні сучасні концепції право розуміння. 
13. Джерела права в соціологічній та психологічних концепціях. 
14. Поняття позитивізму та нормативізму. 
15. Види природних прав. 
16. Схарактеризуйте інтегративну теорію права. 
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