
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.  Код: ОК11 

2. Назва: Теорія держави і права 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міщук Інна Володимирівна 

к.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін 

9. Результати навчання: 
-Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання. 

-Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

-Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

-Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

-Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Дослідницькі навички 

-Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Комунікація 

-Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Праворозуміння 

-Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування. 

-Пояснювати природу та зміст основних    правових явищ і процесів. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання, модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Державотворення в Україні, 

історія держави і права України. 

12. Зміст курсу: Програма навчальної дисципліни «Теорія держави і права» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності «Право». Дана навчальна 

дисципліна є теоретико-практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний 

рівень юриста.  

    Теорія держави і права- це фундаментальна загальнотеоретична фундаментальна юридична наука, 

що досліджує головні закономірності розвитку і функціонування держави і права, розробляє 

методологію, головні наукові поняття, категорії і теоретичні конструкції юриспруденції та її 

взаємозв’язок з іншими науками. Дана дисципліна є основною для підготовки, що має на меті 

допомогти набути основ фундаментальних знань, що стануть підгрунтям як у вивченні галузевих і 

прикладних юридичних дисциплін, так і у правильному розумінні принципів чинного законодавства 

та державно-правової практики. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. І. С. Бойко, Б. В. Бабін. – 2-ге вид., випр. та допов. – О. : Фенікс, 2011. – 152 с. 2.Верховенство 

права як принцип правової системи: проблеми теорії / за заг. ред. Ю. С.  

2.Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2008. – Кн. 1. – 344 с.  

3.Вступ до теорії правових систем : монографія / за заг. ред.: О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : 

Юрид. думка, 2006. – 432 с.  

4.Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М. : 

Междунар. отношения, 2010. – 456 с. 5.Загальна теорія держави і права : підручник / за ред.: М. В. 

Цвік, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. – 584 с.  

5.Кравчук М. В. Правова система США / М. В. Кравчук. – К. : Нора-друк, 2004. – 136 с. Крестовська 

Н. М. Теорія держави і права: елементарний курс / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – 3-тє вид. – 

Х. : Одіссей, 2012. – 432 с. 

14.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22/2 год. лекцій, 20/10 год. практичних занять, 78/108 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 

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

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

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

  Поточний контроль: тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін                            І.В.Міщук  

к.ю.н., доцент 
 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: ОК11 

2.Name: Labor Law 

3.Type: obligatory. 

4. Level of higher education: І (bachelor's degree) 

5. Study year, when the discipline is offered: 1 

6. Study semester, when the discipline is studied: 1 
7. Number of established credits ECTS: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Mishchuk I.V, candidate of 

Juridical Sciences, associate professor, professor of Constitutional Law and branch disciplines. 

9. Learning outcomes: 
-Analyze social processes in the context of the analyzed problem and demonstrate their own vision of ways 

to solve it. 

-Collect and integrated analysis of materials from various sources 

-Formulate their own sound judgments based on the analysis of a known problem 

-Give a brief conclusion on certain factual circumstances (data) with sufficient justification 

-Evaluate the disadvantages and advantages of arguments, analyzing a known problem. 

Research skills 

-Draw up and coordinate a plan of own research and independently collect materials from certain 

sources.Communication 

-Explain the nature of certain events and processes with an understanding of the professional and social 

context.Legal understanding 

-Discover knowledge and understanding of basic modern legal doctrines, values and principles of operation. 

-Explain the nature and content of basic legal phenomena and processes. 

10.Forms organization of lessons: lectures, seminars using traditional and innovative teaching methods, 

modular control. 

11.Subjects what precede the study of this discipline: State formation in Ukraine, history of the state and 

law of Ukraine. 

12.Course content: The curriculum of the discipline "Theory of State and Law" is compiled in accordance 

with the educational and professional bachelor's program in "Law". This discipline is a theoretical and practical 

basis of a set of knowledge and skills that form the professional level of a lawyer.The theory of state and law is a 

fundamental general theoretical fundamental science that studies the main patterns of development and 

functioning of state and law, develops methodology, main scientific concepts, categories and theoretical 

constructions of jurisprudence and its relationship with other sciences. This discipline is essential for training, 

which aims to help acquire the foundations of fundamental knowledge, which will be the basis for the study of 

sectoral and applied legal disciplines, as well as a correct understanding of the principles of current legislation 

and state law practice. 

13.Recommended educational publications: 
1. IS Boyko, BV Babin. - 2nd ed., Corrected. and add. - О.: Фенікс, 2011. - 152 с. 

2. The rule of law as a principle of the legal system: problems of theory / for general. ed. Yu. S.2. 

Shemshuchenko. - К.: Юрид. opinion, 2008. - Book. 1. - 344 p. 

3. Introduction to the theory of legal systems: a monograph / for general. ed .: OV Zaychuk, NM 

Onishchenko. - К.: Юрид. opinion, 2006. - 432 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.David R. Basic legal systems of modernity / R.David, K.Joffre-Spinozi. - M .: Mezhdunar. relations, 2010. 

- 456 p.  

5. General theory of state and law: a textbook / ed .: MV Tsvik, OV Petryshyn. - H.: Pravo, 2010. - 584 s. 

5. Kravchuk MV The legal system of the United States / MV Kravchuk. - К.: Нора-друк, 2004. - 136 с. 

Krestovska NM Teoriya derzhavy i prava: elementarnyi kurs / NM Krestovska, LG Matveeva. - 3rd type. - 

H.: Odyssey, 2012. - 432 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22/2 years lectures, 20/10 hours practical classes, 78/108 hours independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of business and 

role-playing games, individual and group research tasks, ussng multimedia. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale.   

Current control: testing, surveys. 

16. Language of instruction: Ukrainian 

 
 

Deputy Director of Teaching and Guiding,  

associate professor,  

Candidate of Legal Sciences Mishchuk I.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


