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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні та специфічні 

закономірності виникнення, призначення і функціонування держави та права, їх 

сутність, типи, форми, функції, структура і механізм дії, взаємовідносини між 

собою та правовідносини з іншими суб'єктами суспільного життя, основні 

державно-правові категорії, спільні для всіх галузей юриспруденції, а також 

особливості державно-політичної і правової свідомості та правової культури. 

Фундаментальні проблеми, які покликана досліджувати навчальна дисципліна, 

мають величезне методологічне значення як для всієї юридичної науки, так і 

для правотворчої та правозастосовчої практики. 

Міждисциплінарні зв’язки: актуальні проблеми теорії держави і права; 

юридична деонтологія;історія вчень про державу і право; історія держави і 

права України; історія держави і права зарубіжних країн; політологія,філософія; 

кримінологія; адміністративне право; конституційне право; цивільне право; 

кримінальне право. 

Програма навчальної дисципліни складається з 4 змістових модулів: 

1.1.Вступ до загальнотеоретичної юриспруденції. Теоретико-методологічні 

засади держави. 

1.2. Право як соціальне явище. 

2.1. Правова реальність як прояв правового життя. 

2.2. Теоретичні засади правової системи. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів та слухачів з 

найбільш значущими правовими теоріями та концепціями, що дозволяють 

сформувати достатній для самостійного та фахового аналізу явищ правової 

дійсності світоглядний рівень професійної свідомості та культури правників. 

1.2. Завданням дисципліни «Теорія держави та права» є навчити студентів та 

слухачів фахово підходити до оцінки державно-правових явищ реальної дійсності, 

зокрема аналізу соціально значущих фактів, політичних подій та процесів; 

сформувати високий рівень правової свідомості та правової культури; озброїти 
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майбутніх правознавців достатнім рівнем правових знань та умінь їх 

використовувати з тим, щоб вони були здатні ефективно використовувати свій 

світоглядний потенціал для прийняття юридично значущих рішень. 

1.3. Відповідно до вимог освітньо-професійної програми студенти та слухачі:  

знати: правову термінологію;  

- базові положення стосовно виникнення, розвитку та функціонування 

державно-правових явищ;  

- сучасні тенденції розвитку явищ державно-правової дійсності в контексті 

глобалізаційних процесів, які відбуваються у світі; 

- сутність і головні ознаки держави; 

- основні підходи до типології держав; 

- сутність функцій та форми держави; 

- поняття та сутність правової держави та політичної системи суспільства; 

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

праворозуміння; 

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

актів; 

- поняття, структуру та види норм права; 

- сутність і співвідношення системи права та системи законодавства, види 

правових систем;  

- поняття, ознаки та склад правового відношення; 

- сутність правотворчості; 

- специфіку реалізації та тлумачення права; 

- механізм правового регулювання суспільних відносин; 

- поняття та типологію правової поведінки; 

- склад і види правопорушень, принципи юридичної відповідальності; 

- поняття й основні принципи законності, співвідношення законності й 

правопорядку; 

- сутність, види правової культури та правової свідомості. 

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

тягнуть за собою порушення режиму законності. 
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уміти: 

- правильно користуватися понятійним апаратом, яким оперує наука теорії 

держави та права,  

- працювати з нормативним матеріалом,  

- аналізувати зміст правових норм та концепцій походження держави,  

- логічно викладати матеріал,  

- аргументовано висловлювати свою думку,  

- узагальнювати правовий матеріал,  

- застосовувати правові знання для пояснення змісту, природи та сутності 

фактів правової дійсності. 

- вільно володіти основними категоріями теорії держави та права, 

правильно застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій; 

- характеризувати державу, як політико-правове явище; 

- типологізувати держави за конституційно-правовою базою, історичним 

типом; 

- орієнтуватися в джерелах права, вміти вільно їх тлумачити; 

- відрізняти правові відносини від інших видів суспільних відносин; 

- аналізувати норми права, застосовуючи методи пізнання державно-

правових явищ; 

- вірно застосовувати норми права в різних життєвих ситуаціях; 

- здійснювати на практиці вимоги законності та правопорядку.. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«Теорія держави і права» 
 

№ 
п/
п 

 
НАЗВА ТЕМИ 

Кількість годин по видах занять 
Лекції Семінарськ

і заняття 
Самостійна 
робота 

І СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ 1. Вступ до загальнотеоретичної юриспруденції. Теоретико-методологічні засади 

держави 
Змістовий модуль 1.1. Наукознавчі питання теорії держави і права 

1. Предмет, метод та функції теорії держави та права. 4 2 10 
 Змістовий модуль 1.2. Теорія держави 
2. Поняття, походження і сутність держави. 2 2 10 
3. Держава і політична система суспільства. 2 2 10 
4. Форми держави. 4 2 10 
5. Механізм та функції держави. 4 2 10 
 Форма модульного контролю – колоквіум 

МОДУЛЬ 2. Право як соціальне явище 
 Змістовий модуль 2.1. Теоретико-методологічні засади права 
6. Поняття, походження та розвиток права. 4 2 10 
7. Об`єктивне право: поняття, ознаки, принципи, 

структура. 
2 2 10 

 Змістовий модуль 2.2. Внутрішня будова права та зовнішні форми його прояву 
8. Система права та система законодавства. 4 2 10 
9. Норми права та інші соціальні норми. 2 - 10 
10. Правоутворення та форми права. 4 2 10 
 Форма модульного контролю – екзамен 
  32 18 100 

ІІ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ 3. Правова реальність як прояв 

правового життя 
 Змістовий модуль 3.1. Вплив права на суспільні відносини 
11. Форми реалізації права. 4 2 8 
12. Застосування права як особлива форма їх реалізації. 2 - 10 
13. Тлумачення норм права. 2 2 8 
14. Правові відносини. 2 2 8 
 Змістовий модуль 3.2.Право та його роль у забезпеченні законності й правопорядку 
15. Правова поведінка. 2 - 10 
16. Правова свідомість та правова культура. 2 2 8 
17. Юридична відповідальність. 2 - 10 
18. Державна дисципліна, законність та правопорядок. 2 2 6 
19. Правове регулювання та його механізм. 2 2 6 
20. Правовий статус особи. 2 2 6 
 Форма модульного контролю – колоквіум 

Модуль 4. Загальні засади теорії правових систем. Сучасні концепції про державу і право 
 Змістовий модуль 4.1. Основні правові системи сучасності 
21. Правова система: поняття, характеристика 

елементів. 
4 2 6 

22. Основні правові системи сучасності. 4 2 6 
 Змістовий модуль 4.2. Основні сучасні концепції про державу та право 
23. Основні державно-правові вчення ХХ століття 2 - 8 
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 Форма модульного контролю – колоквіум 
  32 18 100 
 Разом: 64 36 200 
 Всього: 300 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300годин/10кредитів 

ECTS. 
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Зміст  навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Змістовний модуль 1.1. Вступ до загальнотеоретичної юриспруденції. 

Теоретико-методологічні засади держави. 

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

держави і права як наука, її місце в системі юридичних наук. Загально – 

теоретична характеристика об’єкту, предмету та складових елементів структури 

теорії держави і права. Загальні закономірності теорії держави і права та 

критерії їх класифікації. Методологія теорії держав і права. Філософські методи 

пізнання державно-правових явищ. Загальнонаукові методологічні підходи. 

Приватно-наукові методи пізнання державно-правових явищ. Спеціальні 

методи пізнання явищ державно-правової дійсності. Функціональне 

призначення теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Розвиток 

науки теорії держави і права в Україні. 

Література: [1-8, 10, 16, 33, 51, 54, 57, 75]. 

 

Тема 2. Поняття, походження і сутність держави. Походження держави 

в суспільно-політичній думці та державознавчих дослідженнях. Теорії 

походження держави (теологічна, патріархальна, договірна, органічна, теорія 

насильства, матеріалістична (економічна), теорія спеціалізації, психологічна). 

Становлення держави. Додержавні форми влади. Протодержава. Рання держава. 

Передумови та причини виникнення держави. Особливості формування 

державно-правових інститутів у різних народів. Риси, що відрізняють державну 

організацію від соціальних норм первісного суспільства. Соціальна цінність 

держави. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної 

влади. 

Література: [1-4, 13, 18, 34, 57, 64, 76]. 

Тема 3. Держава і політична система суспільства. Держава як 

універсальна та суверенна організація володарювання. Основні сучасні 

концепції держави. Розуміння держави в субстанційному, атрибутивному, 

інституційному та міжнародному аспектах. Сутнісні ознаки держави. Державна 
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влада. Державний суверенітет як політико-правова властивість державної 

влади. Механізм держави. Апарат влади і управління держави. Апарат примусу. 

Податки як обов’язкова ознака держави. Норми права як формально визначені 

та загальнообов’язкові нормативи поведінки суб’єктів суспільних відносин. 

Допоміжні ознаки держави.  

Політична система суспільства, її основні функції та елементи. 

Політична діяльність як основний системоутворюючий фактор в політичній 

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

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

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

суверенітетом народу і національним суверенітетом. Особливості положення 

держави в політичній системі України. 

Література: [1-6, 12, 18, 30, 51, 54, 58, 75]. 

 

Тема 4. Форми держави. Поняття форми держави. Співвідношення 

форми держави з її сутністю. Форма правління. Монархічна та республіканська 

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

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

особливості. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у 

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

співвідношення з формою правління, формою державного устрою. Види 

державно-правових режимів. Особливості елементів форм Української держави. 

Література: [1-3, 17, 19, 23, 41, 44, 57, 73]. 

 

Тема 5. Механізм та функції держави. Поняття функцій держави. 

Взаємозв’язок і взаємозалежність функцій держави, їх розвиток на різних 

етапах розвитку держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні функції 

держави. Економічні функції і особливості їх здійснення в умовах ринкової 

економіки. Становлення і збагачення функцій соціального обслуговування. 

Екологічна функція. Розвиток функцій захисту правопорядку, охорони 

власності, прав і свобод громадян. Зовнішні функції держави, їх розвиток у 
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сучасному світі. Основні і неосновні функції. Постійні і тимчасові функції 

держави. Форми і методи здійснення функцій держави. Поняття механізму 

держави. Механізм держави як система державних організацій. Державні 

організації: поняття, основні ознаки, види. Поняття державного апарату, його 

співвідношення з механізмом держави. Принцип розподілу влад і структура 

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

призначення, основи організації і взаємодії. Вимоги до державного апарату в 

умовах демократичної правової держави. Основні напрямки удосконалення 

організації і діяльності механізму Української держави. 

Література: [1-7, 18, 19, 37, 51, 54, 59, 65]. 

 

Змістовий модуль 1. 2. Право як соціальне явище 

Тема 6. Поняття, походження та розвиток права. Розуміння права в 

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

Право як нормативний регулятор суспільних відносин. Система соціальних 

норм і місце та роль права в цій системі. Філософські, теоретичні та 

методологічні засади праворозуміння. Плюралістична природа право 

розуміння. Різноманітне й універсальне, теоретичне й емпіричне, вітчизняне й 

зарубіжне, юридичне і неюридичне у праворозумінні. Світоглядні та 

філософські засади розв’язання проблем праворозуміння. Роль праворозуміння 

у розвитку юридичних наукових знань і правової практики. Сутнісні ознаки 

історичних типів права. Поняття права та його ознаки. Основні функції права. 

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

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

примус. 

Література: [1-8, 10, 16, 33, 51, 54, 57, 75]. 

 

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

Поняття права, його відмінні ознаки. Різноманітність визначень права. 

Об'єктивне право. Сутність, зміст, структура і соціальна цінність об’єктивного 
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права. Право і закон. Принципи права: загальноправові, міжгалузеві, галузеві, 

принципи інститутів права, їх характеристика. Структура та форми права. 

Література: [6-8, 13, 26, 31, 41, 55, 67, 70]. 

 

Тема 8. Правоутворення та форми права. Поняття правоутворення. 

Правотворчість як особлива форма соціального управління. Суб'єкти, принципи 

і стадії правотворчості. Правотворчість і юридична техніка. Поняття і види 

форм (джерел) права, їх особливості. Нормативно-правовий акт як основна 

форма (джерело) права. Види нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність органів внутрішніх справ. Дія нормативно-правових актів у часі, 

просторі та по колу осіб. 

Література: [4-8, 20, 26, 43, 61, 64, 67, 72]. 

 

Тема 9. Норми права та інші соціальні норми. Поняття соціальних 

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

права як елемент права. Норма права як загальнообов’язковий стандарт 

поведінки. Норма права і стаття нормативно-правового акту. Види, структура і 

ефективність норм права. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими 

соціальними нормами. 

Література: [3-6, 16, 18, 38, 41, 44, 53, 61]. 

 

Модуль 2.  

Змістовний модуль 2.1. Правова реальність як прояв правового життя. 

Тема 10. Система права та система законодавства. Зміст поняття 

«система права». Взаємозв’язок поняття «система права» з суміжними 

поняттями у теорії права. Структурно-функціональна характеристика елементів 

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

властивості. Системність як особлива властивість права. Норма права, правовий 

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

структурні елементи системи права; їх характеристика. Основи і принципи 
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побудови і функціонування системи права. Предмет і метод правового 

регулювання як основи розподілу права на галузі і інститути права.  

Поняття і зміст системи законодавства. Системність як базовий принцип 

законодавства. Структурованість системи законодавства. Основні види 

систематизації нормативно-правових актів: інкорпорація, консолідація, 

кодифікація. Проблеми систематизації українського законодавства. Система 

законодавства України. Систематизація нормативно-правових актів. 

Кодифікація, інкорпорація та консолідація. Систематизація нормативних актів 

Міністерства внутрішніх справ України. 

Аспекти співвідношення системи права і системи законодавства. 

Співвідношення галузевої системи права і горизонтальної структури 

законодавства. Особливості співвідношення системи права і системи 

законодавства у сучасній Україні. 

Література: [1-8, 10, 16, 33, 51, 54, 57, 75]. 

 

Тема 11. Форми реалізації права. Поняття, форми реалізації норм 

права. Методи забезпечення реалізації норм права. Виконання як форма 

реалізації норм права. Використання як форма реалізації норм права. 

Дотримання як форма реалізації норм права. Соціальний і правовий зміст 

реалізації норм права.  

Література: [1-3, 17, 19, 23, 41, 44, 57, 73]. 

 

Тема 12. Застосування права як особлива форма їх реалізації. 

Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації. Суб’єкти і 

стадії застосування норм права. Вимоги правильного застосування норм права. 

Акти застосування норм права. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення. 

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

Література: [1-7, 18, 19, 37, 51, 54, 59, 65]. 

 

Тема 13. Тлумачення норм права. Тлумачення норм права як різновид 

юридичної діяльності. Поняття тлумачення норм права. Способи тлумачення 
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норм права. Види тлумачення норм права. Принципи тлумачення норм права: 

поняття і види. Принципи тлумачення норм права як різновид принципів, що 

діють у правовій сфері. Принципи тлумачення норм права, що конкретизують 

загальні принципи права в сфері інтерпретаційної діяльності. Принципи 

тлумачення норм права, що забезпечують додержання основних вимог до 

правозастосування. Тлумачення норм права в системі юридичної діяльності. 

Неофіційне тлумачення норм права. 

Література: [1-6, 12, 18, 30, 51, 54, 58, 75]. 

 

Тема 14. Правові відносини. Поняття і основні ознаки правових 

відносин. Загальнотеоретична характеристика структурних елементів правових 

відносин. Класифікація правових відносин. Суб’єкти правовідносин. Види 

суб’єктів правових відносин. Правосуб’єктність. Структура правосуб’єктності 

фізичних осіб. Поняття і сутність правоздатності. Поняття дієздатності і її 

співвідношення з правоздатністю. Поняття та сутність деліктоздатності. 

Особливості правосуб’єктності юридичних осіб. Об’єкти правовідносин. 

Класифікація об’єктів правових відносин. Суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки учасників правовідносин як їх юридичний зміст. Поняття, ознаки і 

сутність юридичних фактів. Класифікація юридичних фактів. Юридичні факти і 

соціальні ситуації.  

Література: [4-8, 20, 26, 43, 61, 64, 67, 72]. 

 

Змістовий модуль 2.2. Теоретичні засади правової системи. 

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

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

структура. Види і співвідношення з іншими видами соціальної поведінки. 

Поняття і ознаки правомірної поведінки. Правові наслідки правомірної 

поведінки. Стимулювання і заохочення правомірної поведінки, засоби її 

охорони і захисту. Правопорушення: поняття і ознаки. Види правопорушень.  

Література: [1-4, 13, 18, 34, 57, 64, 77]. 
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Тема 16. Правова свідомість та правова культура. Правосвідомість і 

духовне життя суспільства. Структура правосвідомості. Джерела формування 

правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія, їх співвідношення. 

Види правової свідомості. Правова культура. Структура правової культури. 

Професійна правосвідомість та правова культура юриста. Правове виховання як 

засіб підвищення рівня правової свідомості та правової культури. Сутність, 

мета, завдання, принципи, функції, засоби, форми, методи та механізм 

правового виховання. Самовиховання як важлива форма правового виховання. 

Література: [1-6, 12, 18, 30, 51, 54, 58, 75]. 

 

Тема 17. Юридична відповідальність. Юридична відповідальність: 

поняття, ознаки. Види юридичної відповідальності. Перспективна юридична 

відповідальність. Ретроспективна юридична відповідальність. Підстави 

притягнення та звільнення від юридичної відповідальності. Функції юридичної 

відповідальності. Принципи юридичної відповідальності і їх характеристика.  

Література: [1-8, 10, 16, 33, 51, 54, 57, 75]. 

 

Тема 18. Державна дисципліна, законність та правопорядок. Поняття 

і принципи законності. Основні засади законності. Поняття і ознаки 

правопорядку, суспільного і громадського порядку та дисципліни. Гарантії 

законності, правопорядку та суспільного порядку. Загально соціальні та 

юридичні гарантії законності. Види юридичних гарантій законності. Засоби 

забезпечення правопорядку. Основні шляхи підвищення рівня законності та 

правопорядку у сучасній Україні. Державна дисципліна: поняття і форми 

виявлення (трудова, планова, фінансова, виробнича і т.п. дисципліна).  

Література: [6-8, 13, 26, 31, 41, 55, 67, 70]. 

 

Тема 19. Правове регулювання та його механізм. Поняття і форми 

правового впливу на суспільні відносини. Правове регулювання: поняття, 

предмет, метод, межі. Стадії процесу правового регулювання. Типи правового 

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

Вдосконалення механізму правового регулювання в сучасній Україні. 

Література: [1-8, 10, 16, 33, 51, 54, 57, 75]. 

 

Тема 20. Правовий статус особи. Людина, особа, громадянин. Поняття 

та ознаки правового статусу особи. Права особи у структурі правового статусу. 

Свободи та законні інтереси особи як елементи правового статусу особи. 

Юридичні обов’язки особи. Критерії класифікації правового статусу особи. 

Загальний правовий статус та його сутнісні ознаки. Особливості спеціального 

правового статусу. Галузевий правовий статус. Індивідуальний правовий статус 

особи. 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 умовах. 

Література: [3-6, 16, 18, 38, 41, 44, 53, 61]. 

 

Тема 21. Правова система: поняття, характеристика елементів. 

Правова система. Співвідношення правової системи і системи права. Статичні 

елементи правової системи. Динамічні елементи правової системи. Юридична 

практика в правовій системі. Правова система України та перспективи її 

розвитку. 

Література: [1-6, 12, 18, 30, 51, 54, 58, 75]. 

 

Тема 22. Основні правові системи сучасності. Порівняльне 

правознавство як наука. Різноманітність сучасних правових сімей: поняття та 

види. Романо-германська правова сім’я та її особливості. Структура та джерела 

англосаксонського права. Мусульманське право. Змішані правові системи. 

Сім’я традиційного чи звичаєво-общинного права.  

Історичні і соціально-культурні витоки формування правової системи 

України. Особливості правової системи України. Форми (джерела) права в 

Україні. Становлення і розвиток правової системи України. Основні напрями 
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вдосконалення організації і функціонування правової системи України. Місце і 

роль української держави в правовій системі. Основні принципи держави 

Україна та їх конституційне закріплення. Завдання розвитку держави і права 

України на сучасному етапі. Характеристика сучасного світового 

правопорядку. Європейські міждержавні правові системи. модифікація 

правових систем в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів, що 

відбуваються у світі. Національна правова система в умовах розбудови 

демократичної державності в Україні. 

Література: [4-8, 20, 26, 43, 61, 64, 67, 72]. 

 

Тема 23.Основні державно-правові вчення ХХ століття. 

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. Загальна характеристика сучасних концепцій права: теорія 

природного права; відроджене природне право (неотомізм, неокантіанство, 

неогегельянство, феноменологія, юридична герменевтика, екзистенціоналізм); 

позитивізм і нормативізм у праві. Використання сучасних концепцій держави у 

процесі державно-правового розвитку України. 

Література: [1-6, 12, 18, 30, 51, 54, 58, 75]. 
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