
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК 11.  
2. Назва: Теорія держави і права. 

3.Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: к.ю.н., доцент кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін Міщук І.В., асистент кафедри конституційного права 

та галузевих дисциплін Градиська Ю.В. 

9. Результати навчання: 

• систематизувати знання з усього теоретичного курсу; 

• аналізувати проблематику історико-теоретичного характеру; 

• характеризувати зміст основних понять та категорій; 

• описувати основні проблеми державотворення, теорії демократії; 

• розкривати питання статусу людини і громадянина. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. 

11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): історія 

держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн. 

12. Зміст курсу: Предмет, методи та функції теорії держави і права. Поняття, походження, основні 

функції держави. Форми держави. Механізм та функції держави. Механізм та функції держави. 

Громадянське суспільство. Поняття, походження та розвиток права. Об’єктивне та суб’єктивне 

право: поняття, ознаки, принципи, структура. Правовідносини та юридична відповідальність. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К.: 

Атіка,2004. – 296 с. 

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

стереотип., учеб. - М.: Омега-Л, 2009. – 608 с. 

3. Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин: 

Збірник нормативних актів, Київ, 2007. 

4. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Бєлік Ю.В. Господарське законодавство

 України:Навч. посіб.- Київ:Кондор,2007. - 718с 

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

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

єдність", 2008. – 270 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, самостійна робота. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри КПтГД                                             к.ю.н., доцент Міщук І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ОК 11. 

2. Title: The theory of state and law. 
3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: I (bachelor's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: candidate of Science 

(Economics), Associate Professor of the Department of Constitutional Law and Industry Disciplines 

Mishchuk I., assistant of the department of constitutional law and sectoral disciplines Hradyska Y. 

9. Results of studies: 
• systematize knowledge from all over the theoretical course; 

• to analyze problems of historical and theoretical character; 

• characterize the content of basic concepts and categories; 

• describe the main problems of state formation, the theory of democracy; 

• To raise the issue of human and citizen status. 

10. Forms of organizing classes: history of the state and law of Ukraine, history of the state and law of 

foreign countries. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
history of the state and law of Ukraine, history of the state and law of foreign countries. 

 12. Course contents: Subject, methods and functions of the theory of state and law. Concepts, origins, 

basic functions of the state. Forms of the state. The mechanism and functions of the state. The mechanism 

and functions of the state. Civil society. The concept, origin and development of law. Objective and 

subjective law: concepts, features, principles, structure. Legal relations and legal responsibility. 

13. Recommended educational editions:  
1. Baulin Yu.V. Criminal Release: Monograph. - K .: Attica, 2004. - 296 p. 

2. AB Vengerov Theory of State and Law: Textbook / AB. Wenger. - 6th ed., Stereotype, textbook. - M .: 

Omega-L, 2009. - 608 p. 

3. Economic Law of Ukraine: Legal Regulation of Economic Relations: Collection of Regulations, Kyiv, 

2007. 

4. LA Beetle, IL Beetle, OM Nezhivets, YV Belik. Economic legislation of Ukraine: Educ. Toolkit. - Kiev: 

Condor, 2007. – 718 p. 

5. SD Gusarev, A. Oliynyk, OL Slyusarenko. Theory of Law and State: Teach. manual / Kyiv National 

University of Internal Affairs. - K .: All-Ukrainian Association of Publishers "Legal Unity", 2008. – 270 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years lectures, 20 hours practical work, 78 hours. independent work. Total - 120 years.Methods: interactive 

lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business and role-playing games, 

case-methods, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final Examination (40 points): Examination test at the end of 1 semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, individual and group research assignments, independent work.    

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

Head of Department                                           Mishchuk I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


