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ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 
 

Тип Дисципліна загальної підготовки, 

фундаментальна 

Код ОК-1 

Семестр 1, 2 

Загальна кількість кредитів/годин: 9 кредитів / 270 годин  

Форма контролю екзамен, екзамен 

Викладачі Міхайліна Т.В., д.ю.н., доцент, 

професор кафедри теорії та історії 

держави і права та адміністративного 

права 

Стаднік І.В., к.ю.н., доцент кафедри 

теорії, історії держави і права та 

філософії права 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

«Історія держави та права» 

Місце у структурно-логічній схемі: ОК-1 Теорія держави та права 

викладається на першому році 

навчання 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання:  поточний контроль – 60 балів 

підсумковий контроль (екзамен) – 40 

балів 

Мова викладання:  українська  

 

ЗМІСТ  

Теорія держави та права – це фундаментальна юридична наука, що вивчає 

основні закономірності державно-правового розвитку суспільства, виступає 

методологічною базою для всіх юридичних наук і представляє собою 

найважливіший засіб формування моральності та світогляду майбутніх юристів.  

Навчальна дисципліна «Теорія держави та права» охоплює своїм змістом 

загальнотеоретичні питання юридичної науки, загальне вчення про державу 

(походження держави, її поняття, сутність та функції;  форма держави; грома-

дянське суспільство і його політична організація; характеристика правової 

держави і роль верховенства права; особистість в правовій державі, поняття, 

система і захист прав людини), загальне вчення про право (право у системі 

соціального регулювання відносин в суспільстві, його джерела (форми); правова 

норма; право як система; основні правові системи сучасного світу; 

правотворчість і систематизація в праві; правові відносини; реалізація і 

тлумачення права; механізм і ефективність правового регулювання суспільних 

відносин; поведінка в сфері права і юридична відповідальність). Метою вивчення 

навчальної дисципліни «Теорія держави та права» є встановлення та 

обґрунтування загальних закономірностей виникнення, функціонування та 



розвитку права та держави, а також оволодіння методологією державно-

правових досліджень та юридичною технікою. Вивчення матеріалів дисципліни 

забезпечить, по-перше, формування у майбутніх фахівців фундаментального 

правового мислення як методологічного знаряддя розв'язання складних питань 

сучасної правової дійсності, по-друге, базову теоретико-правову підготовку до 

сприйняття понять та змісту галузевих і спеціальних юридичних дисциплін. 

 

За результатами вивчення дисципліни слід очікувати наступні: 

• компетентності 

1 Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у галузі професійної правничої 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування правових доктрин, принципів і правових 

інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

2 Загальні 

компетентності 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово.  

ЗК-6. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК-11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку права, його місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій.  

ЗК-14. Цінування та повага різноманітності і 

мультикультурності.  

3 Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК-1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та 

філософії права, знання і розуміння структури 

правничої професії та її ролі у суспільстві.  

СК-2. Знання і розуміння ретроспективи формування 

правових та державних інститутів.  

СК-3. Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи.  



СК-7. Здатність застосовувати знання завдань, 

принципів і доктрин національного права, а також 

змісту правових інститутів, щонайменше з таких 

галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право.  

СК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти.  

СК-16. Здатність до логічного, критичного і 

системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

• програмні результати навчання (ПРН) 

Соціально-

гуманітарна 

ерудованість 

ПРН-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел.  

ПРН-4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми.  

Дослідницькі 

навички 

 

ПРН-8. Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного встановлення певних 

обставин.  

Комунікація 

 

ПРН-10. Вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи 

правничу термінологію.  

ПРН-13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

Професійна 

самоорганізація 

та 

використання 

інформаційних 

технологій 

 

ПРН-14. Належно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел 

для своєї професійної діяльності.  

Праворозуміння 

 

ПРН-18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи.  

ПРН-19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права.  

ПРН-20. Пояснювати природу та зміст основних правових 

явищ і процесів. 

 


