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Передмова 

Шановні студенти! 
 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Теорія 

держави і права». Пропоновані методичні вказівки допоможуть вам 

зорієнтуватись  при підготовці до практичних занять, організувати 

самостійну роботу. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Теорія держави і права» 

з іншими дисциплінами робочого плану, які передують її вивченню 

та які спираються на її вивчення, представленні наступною схемою. 

 
 Теорія держави і права – це фундаментальна 

загальнотеоретична юридична наука, що досліджує головні 
закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і 
права, розробляє методологію, головні наукові поняття, категорії і 
теоретичні конструкції юриспруденції, здійснює методологічне 

забезпечення юриспруденції, її взаємозв'язок з іншими науками. 

Теорія держави і права складається з теорії держави, теорії права та 

конкретно-наукових теорій (теорія правових норм, теорія 

правовідносин, теорія механізму правового регулювання і т.д.). 

Дисципліна «Теорія держави і права» є основою підготовки 

юристів, що має за мету допомогти набути основ фундаментальних 

знань, що стануть підґрунтям як у вивченні галузевих і прикладних 

юридичних дисциплін, так і у правильному розумінні принципів 

чинного законодавства та державно-правової практики. 

Теорія держави і права 

Конституційне 

право 

Трудове право Цивільне право 

Кримінальне 

право 

Адміністративне 

право 

Господарське 

право 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен: 

знати: 

• системні знання з усього теоретичного курсу; 

• проблеми історико-теоретичного характеру; 

• зміст основних понять та категорій; 

• основні проблеми державотворення, теорії демократії; 
• питання статусу людини і громадянина; 

• структуру та елементи системи права; 

• особливості національних правових систем. 

вміти: 

• системні знання з усього теоретичного курсу; 

• проблеми історико-теоретичного характеру; 

• зміст основних понять та категорій; 

• основні проблеми державотворення, теорії демократії; 
• питання статусу людини і громадянина; 

• структуру та елементи системи права; 

• особливості національних правових систем. 

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характерис
тика 

навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4,5 
Галузь знань 

0304 «Право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрям підготовки 

Нормативна 

за вибором 

університету 

Модулів – 1 

 

Рік 

підготовки - 

1 курс 

 

Змістових модулів – 3 

 

Семестр – 1 
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Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

6.030401 «Право»  

Лекції – 40 

год. 

 

Загальна кількість годин – 162 

 

Практичні  - 

32 год. 

 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи студента –  

 

Лабораторні 
- -год. 

 

 

Самостійна 

робота – 90 

год. 

 

 

Індивідуаль
ні - - год. 

 

 

Вид 

контролю – 

екзамен 

 

 

1.2. Тематика практичних занять 

№ Назва теми К-сть 

годин 

1. Предмет, метод та функції теорії держави і права. 

Поняття, походження та функції держави. 

1 

2. Форми держави 1 

3. Механізм та функції держави. Громадянське 

суспільство 

2 

4. Поняття, походження і розвиток права. 2 
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Об’єктивне право та суб’єктивне право: поняття, 

ознаки, принципи, структура. 

5. Правоутворення та форми права.  2 

6. Система права та система законодавства 2 

7. Форми реалізації права 2 

8. Правові відносини та юридична відповідальність 2 

9. Правова система: поняття, характеристика 

елементів 

2 

10. Основи конституційного права 2 

11. Основи трудового права та права соціального 

забезпечення  

2 

12. Основи цивільного права та цивільного процесу 2 

13. Основи кримінального права і кримінального 

процесу 

2 

14. Основи адміністративного права та 

адміністративного судочинства України 

2 

15. Основи господарського права і господарського 

процесу України 

2 

16. Основи земельного, екологічного права України  2 

17. Засади правоохоронної та правозахисної 
діяльності України 

2 

 Всього  32 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

- оцінювання роботи студента на лекціях; 

- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 

ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є: 
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- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозвяку і 
розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 

логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

• аналіз усних відповідей;  

• виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 
не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 
 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

МОДУЛЬ 1 

ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ ДЕРЖАВИ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

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

ПЛАН 

1. Місце теорії держави та права в системі юридичних наук. 

Характеристика предмету науки ТДП. 

2. Методологія науки теорії держави та права. Характеристика 

окремих методів дослідження. 

3. Основні функції науки ТДП. Роль загально-теоретичних знань 

у процесі підготовки співробітників органів внутрішніх справ. 

Література до теми: [ 1, 14, 15, 16, 21, 30, 34 ] 

Основні терміни та поняття: 

Система юридичних наук. Предмет ТДП. Метод ТДП. Метод 

аналізу синтезу. Спеціально-юридичний метод. Статистичний 

метод. Системно-функціональний метод. Метод історизму. Функції 

Кількість набраних 

балів студентом 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за ECTS 

90-100 балів Відмінно А 

82-89 балів 
Добре 

В 

74-81 балів С 

64-73 балів 
Задовільно 

D 

60-63 балів Е 

35-59 балів 

Незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

F 

1-34 балів 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 

курсу 

FX 
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ТДП. Прогностична функція. Евристична функція. Політична 

функція. 

Контрольні питання: 

1. Що представляє собою предмет теорії держави та права? 

2. Яка структура теорії держави та права як науки? 

3. Назвіть види функцій теорії держави і права. 

4. В чому сутність гносеологічної функції теорії держави і 
права? 

5. Яка роль теорії держави та права у формуванні юридичного 

світогляду, становленні сучасного юриста? 

 

Тема 2. Поняття, походження та функції держави 

ПЛАН 
1. Характеристика окремих концепцій походження держави. 

2. Поняття та основні ознаки держави. 

3. Причини, що сприяли процесу формування державних 

інститутів влади. 

4. Особливості виникнення держави у різних народів. 

Література до теми: [ 1, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 30, 34 ] 

Основні терміни та поняття: 

Держава. Ознаки держави. Концепції походження держави. 

Теологічна концепція. Договірна теорія. Патріархальна теорія. 

Теорія насильства. Космічна теорія. Інститути влади. 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте зміст основних теорій держави та права. 

2. Які основні причини виникнення держави? 

3. У чому полягають особливості виникнення держави у східних 

слов’ян?  

4. Які основні умови виникнення права? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 

ТЕМА 3. Форми держави  

ПЛАН 

1. Форма держави: поняття та критерії оцінки. 

2. Форма правління та її види. 

3. Форма державного устрою та його види. 

4. Державно-правовий режим та його види. 

5. Особливості елементів форми Української держави. 
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Література до теми: [ 1, 20, 21, 26, 30, 34 ] 

Основні терміни та поняття: 

Форма держави. Форма правління. Монархія. Абсолютна 

монархія. Обмежена монархія. Республіка. Аристократична 

республіка. Демократична республіка. Президентська республіка. 

Парламентська республіка. Форма державного устрою. Унітарна 

держава. Федерація. Конфедерація. Імперія. Державно-правовий 

режим. Демократичний державно-правовий режим. 

Антидемократичний державно-правовий режим. 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте сутність парламентсько-президентської республіки. 

2. Що розуміється під формою державного устрою? 

3. Які види форм монархічного і республіканського правління? 

4. Які, на Вашу думку, основні причини заважають становленню 

демократичного політичного режиму в нашій країні? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 

ТЕМА 4. Механізм та функції держави 

ПЛАН 

1. Поняття, ознаки та класифікація функцій держави. 

2. Форми і методи забезпечення функцій держави. 

3. Механізм держави та характеристика його складових 

елементів. 

4. Поняття, ознаки та види органів держави. 

5. Місце ОВС в механізмі держави та їх роль в забезпеченні 
державних функцій. 

Література до теми:  [ 1-6, 8, 9, 10, 21, 26, 28, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

Функції держави. Види функцій держави. Основні і неосновні 
функції держави. Постійні і тимчасові функції держави. Внутрішні і 
зовнішні функції держави. Форми здійснення функцій держави. 

Методи здійснення функцій держави. 

Механізм держави. Державний апарат. Державна установа. 

Державні підприємства. 

Апарат держави. Види органів держави і критерії їх 

класифікації. Основні принципи організації та діяльності апарату 

держави в сучасних умовах. 
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Контрольні питання: 

1. Дайте визначення і охарактеризуйте за чинним 

законодавством України орган держави? 

2. Перерахуйте принципи формування і діяльності апарату 

держави. 

3. Розкрийте основні напрями удосконалення організації та 

функціонування механізму Української держави. 

4. Що відноситься до державних установ? Дайте характеристику 

цим організаціям. 

 

ТЕМА 5. Громадянське суспільство 

ПЛАН 

1.Історія розвитку поняття громадянського суспільства.  

2.Поняття та ознаки громадянського суспільства.  

3.Поняття і ознаки правової держави.  

4.Співвідношення громадянського суспільства і правової 
держави.  

5.Основні напрямки формування громадянського суспільства і 
правової держави в Україні.  

6.Поняття громадянства 

Література до теми: [ 1-6, 8, 9, 10, 21, 26, 28, 30 ] 

Основні терміни та поняття: громадянське суспільство, 

громадянство, біженці, апатриди, біпатриди, правова держава. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення громадянського суспільства. 

2. Перерахуйте принципи і ознаки громадянського суспільства. 

3. Перерахуйте принципи і ознаки правової держави. 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ПРАВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

Тема 6. Поняття, походження і розвиток права 

ПЛАН 

1. Передумови походження та етапи формування права. 

Історичні типи права та їх характеристика. 

2. Сутність та зміст права. 
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3. Характеристика функцій права. 

Література до теми: [ 17, 19, 24, 25, 28, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

Право. Виникнення права. Історичні типи права. Сутність права. 

Зміст права. Основні ознаки права. Загально-соціальні функції 
права. Спеціально-юридичні функції права. Об'єктивне і 
суб’єктивне право. Приватне і публічне право. Матеріальне і 
процесуальне право. Регулятивне та охоронне право. 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте типологію права. 

2. Дайте поняття і розкрийте сутність кожного з типів права. 

3. Окресліть етапи формування права з їх характеристикою 

4. В чому полягає цінність права як історичного явища? 

5. Які функції виконує право у суспільстві? 

 

Тема 7. Об’єктивне право та суб’єктивне право: поняття, 

ознаки, принципи, структура 

ПЛАН 

1. Різноманітність визначень права. Поняття об’єктивного права, 

його відмінні ознаки. 

2. Структура і соціальна цінність об'єктивного права. 

3. Право і закон. Спільні та відмінні риси. 

4. Основні принципи права. 

5. Ознаки суб'єктивного юридичного права .  

6. Ознаки суб'єктивного юридичного обов'язку 

Література до теми: [ 1, 13, 17, 18, 19, 25, 28 ] 

Основні терміни та поняття: 

Право. Праворозуміння. Ознаки права. Нормативність права. 

Формальне визначення права. Системність права. Сутність права. 

Класовий підхід до сутності права. Загальносоціальний підхід до 

сутності права. Об'єктивне право. Суб’єктивне право. Закон. 

Співвідношення права і закону. Концепція природного права. 

Позитивізм. Принципи права. Загальноправові, міжгалузеві і 
галузеві принципи. Класифікація права. 

Контрольні питання: 

1. Поясніть, чому існують відмінності в розумінні права? 

2. В чому полягає сутність права, як вона співвідноситься із 
змістом? 
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3. Розкрийте сутність права через науку аксіологія. 

4. Які функції права Ви знаєте? 

5. Назвіть структурні елементи права, дайте їм визначення. 

6. Ознаки суб'єктивного юридичного права . 

7.  Ознаки суб'єктивного юридичного обов'язку 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Тема 8. Правоутворення та форми права 

ПЛАН 

1. Поняття правоутворення.  

2. Правотворчість як особлива форма соціального управління.  

3. Суб'єкти, принципи і стадії правотворчості.  
4. Правотворчість і юридична техніка.  

5. Поняття і види форм (джерел) права, їх особливості.  
6. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права.  

7. Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

органів внутрішніх справ.  

8. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по колу 

осіб. 

Література до теми: [ 17, 19, 24, 25, 28, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

Поняття правоутворення. Правотворчість як особлива форма 

соціального управління. Суб'єкти правотворчості, принципи 

правотворчості, стадії правотворчості. Правотворчість і юридична 

техніка. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) 

права. Види нормативно-правових актів, Дія нормативно-правових 

актів у часі. Дія нормативно-правових актів у  просторі. 
Контрольні питання: 

1. Поясніть, як співвідносяться поняття «правоутворення» і 
«правотворчість», у чому їх єдність і відмінності? 

2. Хто є суб’єктами законодавчої ініціативи в Україні? 

3. Які форми права Ви знаєте? 

4. Розкрийте принципи правотворчої діяльності. 
5. Розкрийте сутність дії нормативно-правового акту у часі. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

Тема 9. Система права та система законодавства  

ПЛАН 

1. Поняття системи права, її структурні елементи, 

співвідношення з правовою системою. 

2. Система законодавства: поняття, структура. 

3. Система права і система законодавства: співвідношення і 
взаємозв'язок. 

4. Систематизація законодавства: поняття, види. 

Література до теми: [ 15, 17-21, 24, 26, 29, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

Система права. Юридична норма. Інститут права. Галузь права, 

підгалузь права. Регулятивні інститути права. Установчі інститути 

права. Охоронні інститути права. Конституційне (державне) право. 

Адміністративне право. Цивільне право. Цивільно-процесуальне 

право. Типи правового регулювання. Загальнодозвільний і 
заборонений типи правового регулювання. Правовий режим. 

Правова система. Система законодавства. Горизонтальна (галузева) 

будівля системи законодавства. Загальноправовий класифікатор 

галузей законодавства. Вертикальна (ієрархічна) будівля системи 

законодавства. Федеративна побудова системи законодавства. 

Комплексна система законодавства. 

Контрольні питання: 

1. З яких елементів складається система права? 

2. Чим різняться між собою галузь права та підгалузь права. 

3. Які види систематизації Ви знаєте, в чому різниця між ними? 

4. Який вид систематизації найбільш застосовується в органах 

міліції?  

5. Наведіть приклади кодифікованих актів. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Тема 10. Форми реалізації права  

ПЛАН 

1. Реалізація норм права: поняття, мета, значення. 

2. Характеристика основних форм реалізації норм права. 

3. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності органів 

внутрішніх справ. 

Література до теми: [ 17-21, 28, 29, 30, 34 ] 
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Основні терміни та поняття: 

Форми реалізації норм права. Дотримання. Виконання. 

Використання. Застосування як особлива форма реалізації норм 

права. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності органів 

внутрішніх справ. 

Контрольні питання: 

1. Визначить поняття і форми реалізації норм права. 

2. Що розуміється під формою реалізації – дотримання? 

3. Що є особливого в такій формі реалізації як застосування? 

4. Назвіть види суб’єктів, що мають право здійснювати 

правореалізаційну політику. 

5. В чому виражаються форми реалізації в професійній 

діяльності співробітників міліції? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Тема 11. Правові відносини та юридична відповідальність 

ПЛАН 

1. Поняття і основні риси правових відносин.  

2. Види правовідносин і критерії їх класифікації.  
3. Склад і зміст правовідносин.  

4. Поняття і види суб'єктів правовідносин.  

5. Правосуб'єктність: правоздатність, дієздатність, 

деліктоздатність.  

6. Поняття та види об'єктів правовідносин.  

7. Юридичні факти: поняття і класифікація.  

8. Юридична відповідальність: поняття, ознаки.  

9. Види юридичної відповідальності.  
10. Підстави притягнення та звільнення від юридичної 

відповідальності.  
11. Функції юридичної відповідальності.  
12. Принципи юридичної відповідальності і їх характеристика.  

13. Поняття дисципліни і її види.  

14. Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст і 
співвідношення. 

Література до теми: [ 1, 2, 20, 21, 26, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

Правовідносини. Склад правовідносин. Зміст правовідносин. 

Суб’єктивне право. Юридичний обов′язок. Суб′єкти правовідносин. 
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Деліктоздатність. Об′єкти правовідносин. Юридичні факти. 

Юридична відповідальність. Види юридичної відповідальності. 
Притягнення та звільнення від юридичної відповідальності. Функції 
юридичної відповідальності.  

Контрольні питання: 

1. Наведіть класифікацію правовідносин та дайте розширену 

характеристику із прикладами. 

2. Наведіть класифікацію об’єктів правовідносин. 

3. Наведіть приклади учасників правовідносин за участю ОВС 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

Тема 12. Правова система: поняття, характеристика елементів  

ПЛАН 

1. Правова система.  

2. Співвідношення правової системи і системи права.  

3. Статичні елементи правової системи.  

4. Динамічні елементи правової системи.  

5. Юридична практика в правовій системі.  
6. Правова система України та перспективи її розвитку. 

Література до теми: [ 1, 2, 20, 21, 26, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

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. 

Контрольні питання: 

1. Що є статичними елементами правової системи країни? 

Охарактеризуйте їх. 

2. Визначити значення порівняльного правознавства для 

підготовки фахівців-юристів та працівників правоохоронних 

органів. 

3. Які комплексні фактори покладені в основу групування 

правових систем? Дайте їх характеристику. 

4. Що розуміється під юридичною практикою як одного з 
елементів правової системи? 

5. Охарактеризуйте особливості системи законодавства 

Української держави, Російської Федерації, республіки Німеччина. 
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Тема 13. Основи конституційного права 

ПЛАН 

1. Конституційне право – провідна роль національного права. 

Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.  
2. Загальні засади конституційного ладу в Україні.  
3. Народовладдя в Україні та форми його здійснення 

референдум та його види.   

4. Виборче право та виборча система  в Україні.  
5. Конституційні права, свободи та обов’язки, гарантії їх 

здійснення. 

6. Територіальний устій держави. 

Література до теми: [ 15, 17-21, 24, 26, 29, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

Визначення конституційного права. Історія розвитку. Засади 

конституційного процесу в Україні. Народовладдя. Референдум. 

Виборче право. Виборча система. Конституційні права. 

Конституційні обов’язки.    

Контрольні питання: 

  1.Правовий статус біженців в Україні. 
  2.Депутатський запит і депутатське звернення. 

  3.Поняття правової охорони Конституції, її форми. 

  4.Культурні права людини і громадянина в Україні. 
     5. Правовий статус іноземців в Україні. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 

Тема 14. Основи трудового права та права соціального 

забезпечення 

ПЛАН 

1. Поняття трудового права і предмет його правового 

регулювання.  

2. Джерела трудового  права. загальна характеристика  

3. Кодексу законів про працю.  

4. Трудовий договір.  

5. Підстави і порядок розірвання трудового договору.  

6. Контракт.  

7. Робочий час і час відпочинку.  

8. Особливості трудової діяльності неповнолітніх.   
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9. Трудова дисципліна  і методи її забезпечення.  

10. Матеріальна та дисциплінарна відповідальність.  

11. Поняття, предмет, метод та система права соціального 

забезпечення. 

12. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

13. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб.  

14. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і 
похованням. 

15. Загальнообов’язкове державне соціальне  страхування на 

випадок безробіття.   

16. Загально обов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного  випадку на виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності.  
17. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів 

праці та інших осіб похилого віку.  

Література до теми: [ 17-21, 28, 29, 30, 34 ] 

Основні терміни та поняття: 

Поняття трудового права. Джерела трудового  права. загальна 

характеристика. Кодексу законів про працю. Трудовий договір. 

Контракт. Робочий час. Час відпочинку. Матеріальна та 

дисциплінарна відповідальність. Право соціального забезпечення. 

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсійне 

забезпечення окремих категорій осіб.  

Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і 
похованням. Загальнообов’язкове державне соціальне  страхування 

на випадок безробіття.   

Контрольні питання: 

1. Загальне і спеціальне законодавство про працю. 

2. Конституція України – правова засада регулювання 

соціально-трудових відносин. 

3. Порядок ведення трудової книжки працівника. 

4. Система недержавного пенсійного забезпечення. 

5. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії. 
6. Пенсії за вислугу років: суб’єкти, підстави, порядок 

призначення. 

7. Поняття, види та порядок надання соціальних послуг. 
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8. Види та загальна характеристика державних допомог сім’ям з 
дітьми. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 

Тема 15. Основи цивільного права та цивільного процесу 

ПЛАН 

1. Цивільне право України: поняття ф система.  

2. Загальна характеристика цивільного законодавства.  

3. Цивільно-правові відносини: поняття, елементи і види.  

4. Суб’єкти цивільно-правових відносин.  

5. Об’єкти цивільно-правові відносини.  

6. Поняття, форми та захист власності в Україні.  
7. Зобов’язальне право: поняття, підстави виникнення 

зобов’язань. 

8. Спадкування та його види.  

9. Цивільне процесуальне право як галузь права.  

10. Принципи цивільного судочинства та їх система.  

11. Поняття, предмет і система цивільного процесуального 

права України.  

12. Цивільне процесуальне законодавство.  

13. Цивільні процесуальні правовідносини.  

Література до теми:  [ 17-21, 28, 29, 30, 34 ] 

Основні терміни та поняття: 

 Цивільне право України. Цивільно-правові відносини: поняття, 

елементи і види. Суб’єкти цивільно-правових відносин. Об’єкти 

цивільно-правові відносини. Поняття, форми та захист власності в 

Україні. Зобов’язальне право: поняття, підстави виникнення 

зобов’язань. Спадкування та його види. Цивільне процесуальне 

право як галузь права. Принципи цивільного судочинства та їх 

система. Поняття, предмет і система цивільного процесуального 

права України.  

Контрольні питання: 

1. Який обсяг прав є в опікуна та в піклувальника? 

2. Який орган приймає рішення про обмеження дієздатності? 

3. Чи можна поновити обсяг дієздатності і в якому порядку це 

відбувається? 

4. В яких випадках та в якому порядку фізична особа може бути 

визнана обмежено дієздатною чи недієздатною? 
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5. Які способи захисту цивільних прав ви знаєте? 

6. Що мається на увазі під поняттями «правочин» та «угода»? 

7. Хто виступає сторонами у зобов’язанні? 

8. Які ви можете навести приклади реальних договорів? 

9. До яких видів договорів застосовується письмова, нотаріально 

посвідчена форма договору? 

10. Назвіть види забезпечення виконання зобов’язань. З якою 

метою вони застосовуються? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 

Тема 16. Основи кримінального права і кримінального 

процесу 

ПЛАН 

1. Поняття кримінального права.  

2. Характеристика кримінального кодексу України.  

3. Поняття злочину, його види, ознаки.  

4. Склад злочину. Стадії виникнення  злочину.   

5. Співучасть у вчиненні злочину.  

6. Кримінальна відповідальність та ї  підстави.   

7. Кримінальне покарання та його види.  

8. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.  

9. Характеристика кримінально - процесуального кодексу.  

10. Поняття, завдання та стадії кримінального процесу.  

11. Суб’єкти  кримінального процесу.  

Література до теми:  [ 1-6, 8, 9, 10, 21, 26, 28, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

Кримінальне право. Кримінальний кодекс. Злочин. Склад 

злочину. Стадії вчинення злочину. Співучасть. Кримінальне 

покарання. Кримінальна відповідальність. Кримінально-

процесуальний кодекс.  

Контрольні питання: 

 1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. 

 2.Поняття та ознаки злочину. Поняття складу злочину. Стадії 
злочину. 

3. Співучасть у злочині. 
4. Види кримінальних покарань. 

5. Поняття неосудності. 
6. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 
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ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 5 

Тема 17. Основи адміністративного права та 

адміністративного судочинства України 

ПЛАН 

1. Поняття державного управління.  

2. Державна служба: поняття, правовий статус державних 

службовців. 

3. Поняття, предмет і метод адміністративного права.  

4. Джерела адміністративного права.  

5. Адміністративні правовідносини.  

6. Адміністративне деліктне право.   

7. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна 

відповідальність неповнолітніх. Адміністративне судочинство. 

Адміністративне стягнення. 

Література до теми: [ 1-6, 8, 9, 10, 21, 26, 28, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

Державне управління. Державна служба. Адміністративне 

право. Адміністративна відповідальність. Адміністративні 
правовідносини.  

Контрольні питання: 

1. Поняття державного управління та співвідношення його з 
виконавчою владою 

2. Характеристика Кодексу України про адміністративні 
правопорушення 

5. Адміністративні правовідносини 

6. Адміністративне деліктне право 

7. Основи адміністративного процесу. 

8. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення. 

9. Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Тема 18. Основи господарського  права і господарського 

процесу України 

ПЛАН 

1. Господарське право України як галузь права.   

2. Господарські правовідносини.  
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3. Підприємство як організаційна форма господарювання.  

4. Господарські зобов'язання.  

5. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 

6.  Особливості правового регулювання в окремих галузях 

господарювання. 

Основні терміни та поняття: 

Господарське право. Господарські правовідносини. 

Господарські зобов’язання.  

Контрольні питання: 

1. Поняття господарського законодавства та його особливості. 
2. Види господарсько-правових норм. 

3. Система господарського законодавства. 

4. Основні напрямки удосконалення господарського 

законодавства. 

5. Роль господарської практики в удосконаленні господарського 

законодавства. 

6. Види господарських товариств. 

7. Майно та майнові права у господарському товаристві 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

Тема 19. Основи земельного, екологічного права України 

ПЛАН 

1. Екологічне право України: поняття, предмет, система.  

2. Законодавство про охорону навколишнього природного 

середовища: загальна характеристика.  

3. Екологічні права та обов'язки громадян  

4. Загальна характеристика земельного права. 

5. Поняття, відносини та предмет правового регулювання.  

6. Види земель та їх правовий статус.  

7. Права та форми власності на землю.  

8. Набуття і реалізація права на землю.  

9. Управління в галузі використання і охорони земель.  

10. Відповідальність за порушення земельного законодавства.  

Література до теми: [ 1-6, 8, 9, 10, 21, 26, 28, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 

Екологічне право України: поняття, предмет, система. 

Законодавство про охорону навколишнього природного 

середовища: загальна характеристика. Екологічні права та обов'язки 
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громадян. Загальна характеристика земельного права. земельні 
правовідносини. Поняття, відносини та предмет правового 

регулювання.  Види земель та їх правовий статус. Права та форми 

власності на землю. Набуття і реалізація права на землю. 

Управління в галузі використання і охорони земель. 

Відповідальність за порушення земельного законодавства.  

Контрольні питання: 

1. Чи є предметом мораторію земельні ділянки для ведення 

садівництва? 

2. Чи підпадають під дію мораторію землі особистого 

сільськогосподарського призначення у разі отримання довідки, що 

вони не є паями? 

3. Методи регулювання в земельному праві. 
4. Право орендного землекористування  

5. Право концесійного землекористування 

6. Поняття обмеження прав на земельну ділянку. 

7. Види юридичної відповідальності за земельні 
правопорушення 

8. Правові засади управління в сфері охорони довкілля. 

9. Правове забезпечення екологічної безпеки. 

10. Правовий режим охорони та використання надр 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

Тема 20.  Засади правоохоронної та правозахисної діяльності 
України 

ПЛАН 

1. Здійснення правосуддя: поняття, основні завдання та ознаки.  

2. Принципи здійснення правосуддя.  

3. Судочинство в Україні, види.  

4. Прокуратура в Україні: поняття, основні завдання та функції.  
5. Система  органів прокуратури.  

6. Адвокатура  в Україні.  
7. Види адвокатської діяльності.  
8. Система органів внутрішніх справ України.  

9. Нотаріат в Україні.  
Література до теми: [ 1-6, 8, 9, 10, 21, 26, 28, 30 ] 

Основні терміни та поняття: 
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Правосуддя: поняття, основні завдання та ознаки. Принципи  

правосуддя. Судочинство в Україні, види. Прокуратура в Україні: 
поняття, основні завдання та функції. Система  органів 

прокуратури. Адвокатура  в Україні. Види адвокатської діяльності. 
Система органів внутрішніх справ України. Нотаріат в Україні 

Контрольні питання: 

1. Що таке правосуддя? На яких принципах воно здійснюється в 

Україні? 

2. Якими нормативними актами визначаються структура та 

особливості судової системи України? 

3. Які органи входять до складу судової системи України? 

4. Поясніть значення поняття «судова інстанція». Які судові 
інстанції існують в Україні? 

5.У чому полягає відмінність між конституційним поданням та 

конституційним зверненням до Конституційного Суду України? 

6. Яку силу мають акти Конституційного Суду України? 

7. Яке значення для визначення обсягу компетенції прокуратури 

України мають перехідні положення Конституції України? 

8. Як ви вважаєте, чому в системі органів внутрішніх справ 

найбільш чисельною є міліція? 

9. Яким чином чинне законодавство регулює повноваження 

податкової міліції? 

10.Поясніть, що означає поєднання принципів гласності та 

конспірації у діяльності Служби безпеки України? 

11. Хто має право займатися адвокатською діяльністю в Україні? 

12. Які права та обов’язки мають адвокати? 

13. Хто має право займатися приватною нотаріальною практикою в 

Україні? 

14. Які дії мають вчиняти нотаріуси? Чим це регламентується? 

3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає пошук 

та опрацювання рекомендованої літератури та підготовку рефератів, 

спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності. 
Теми рефератів з дисципліни «Теорія держави і права» 

1. Характеристика основних методів, що використовуються в 

ході наукового дослідження. 

2. Теоретичні знання та їх роль у здійсненні юридичної 
практичної діяльності. 
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3. Держава як закономірний результат розвитку соціальної 
організації. 

4. Загальне та особливе у виникненні держави. 

5. Особливості монархічної форми правління. 

6. Особливості та різновиди республіканської форми правління в 

сучасному світі. 
7. Особливості федеративного устрою окремих держав. 

8. Різновиди демократичного державного режиму. 

9. Забезпечення реалізації прав і свобод громадян – одна із 
основних функцій правової держави. 

10. Співвідношення функцій держави та функцій органів 

держави. 

11. Співвідношення форми і механізму держави. 

12. Актуальні напрямки перебудови і подальшого формування 

державного механізму в Україні. 
13. Місце і роль міліції (поліції) у механізмі Української 

держави. 

14. Громадянське суспільство: характеристика 

15. Поняття і ознаки правової держави.  

16. Співвідношення громадянського суспільства і правової 
держави. 

17.  Характеристика основних історичних типів права. 

18. Співвідношення права з іншими соціальними явищами. 

19. Сутність права як певної міри свободи. 

20. Загально-соціальні та спеціально-юридичні функції права. 

21. Соціальна цінність об'єктивного права. 

22. Соціальна цінність суб’єктивного права. 

23. Форми викладення правової норми у статтях нормативно-

правових актів. 

24. Дія нормативних актів у часі, у просторі та по колу осіб. 

25. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

26. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності 
органів внутрішніх справ. 

27. Класифікація юридичних фактів. 

28. Позитивна і ретроспективна юридична відповідальність: 

соціальне значення і співвідношення. 

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

31. Правові системи світу. Їх типологія та характеристика. 

32. Правова система України та перспективи її розвитку. 

33. Місце правової культури як одного з елементів національної 
правової системи. 

34. Референдум – загальна характеристика 

       35.Виборча система: поняття , елементи. 

       36.Конституційні права та обов’язки особи. 

37. Трудовий договір – характеристика. 

38.  Підстави і порядок розірвання трудового договору.  

39. Особливості трудової діяльності неповнолітніх.   

40. Цивільно - правові відносини: поняття, елементи і види. 

41. Зобов’язальне право: поняття, підстави виникнення 

зобов’язань. 

42. Кримінальне законодавство. 

43. Поняття кримінального права. 

44. Поняття і ознаки злочину. 

45. Обставини що виключають суспільну небезпеку діяння. 

46. Державна служба: поняття, правовий статус державних 

службовців. 

47. Поняття, предмет і метод адміністративного права.  

48. Адміністративні правовідносини.  

49. Адміністративне деліктне право.   

50. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  

51. Адміністративне судочинство.  

52. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

53. Майново-господарські зобов'язання та організаційно-

господарські зобов'язання. 

54. Екологічне право України: поняття, предмет, система.  

55. Загальна характеристика земельного права.  

56. Види земель та їх правовий статус.  

57. Відповідальність за порушення земельного законодавства.  

58. Конституційний контроль в Україні. 
59. Суд присяжних. 

60. Адвокатська етика. 

61. Структура органів прокуратури. 

62. Акти Конституційного Суду України. 
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63. Статус міліції. 
66. Поняття та функції нотаріату. 
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