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ПЕРЕДМОВА 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія та історія держави 

і права» є формування у студенів як майбутніх висококваліфікованих 
спеціалістів необхідного базису знань про визначальні факти, явища, 
процеси, закономірності і тенденції державно-правового розвитку 
України з урахуванням конкретного історичного періоду. А також  
дослідження головних закономірностей виникнення, розвитку і 
функціонування держави і права, розробка методології, головних 
наукових понять, категорій і теоретичних конструкцій юриспруденції, 
здійснює методологічне забезпечення юриспруденції, її взаємозв'язок 
з іншими науками. 

2.2. Завдання  
Теоретичні: 

• засвоєння основних питань та термінів курсу «Теорія та історія 
держави і права» як базової юридичної дисципліни; 
• формування комплексного юридичного мислення; 
• підготувати теоретичне підґрунтя для засвоєння галузевих 
юридичних дисциплін. 
• отримання студентами теоретичних знань про правову дійсність і 
розвиток України у конкретний історичний період розвитку людської 
цивілізації. 
Практичні: 
• застосовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та 
моделювання політико-правових явищ та ситуацій. 
2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
• системні знання з усього теоретичного курсу; 
• фактичний матеріал про конкретні процеси формування та розвитку 
державно- правових інститутів і явищ України та їх хронологію в 
історичному просторі;  
•  загальні і специфічні закономірності державно-правового розвитку 
України на певному історичному періоді;  
•  науково обґрунтовану періодизацію державно-правового розвитку 
України;  
•  спільні риси і закономірності історико-правового розвитку правової 
системи України і інших держав світу; 
• проблеми історико-теоретичного характеру; 
• зміст основних понять та категорій; 
• основні проблеми державотворення, теорії демократії; 
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• питання статусу людини і громадянина; 
• структуру та елементи системи права. 

вміти: 
• вільно володіти основними категоріями Теорії та історії держави та 
права, правильно застосувати їх при оцінюванні конкретних ситуацій; 
• характеризувати історичні особливості розвитку форми держави 
України у різні історичні періоди розвитку; 
• виокремлювати основні тенденції еволюції державного ладу 
України у конкретний історичний період розвитку; 
• 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; 
здійснювати на практиці вимоги законності та правопорядку 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
2.1. Тематика практичних занять 

Назва теми 

Тема 1. Державно-правовий розвиток України княжої доби 
Тема 2. Україна у складі евроазійських державних утворень 
Тема 3. Державно-правовий розвиток України ХХ ст. – поч. ХХІ 
ст. 
Тема 4. Поняття, походження, основні функції  держави. Форми 
держави 
Тема 5. Громадянське суспільство. 
Тема 6. Поняття, походження та розвиток права. 
Тема 7. Правоутворення та форми права 
Тема 8. Система права і система законодавства 

Тема 9.  Форми реалізації норм права 

Тема 10. Правовідносини та юридична відповідальність 
Тема 11. Правова система: поняття і характеристика. 

Всього 
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2.2. 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. 

2.3. Критерії та шкала оцінювання  
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного контролю з 
навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є: 

- 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;  
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100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Кількість набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 балів  

зараховано 
82-89 балів 
74-81 балів 
64-73 балів 
60-63 балів 
35-59 балів не зараховано з можливістю 

повторного складання 
1-34 балів не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАГЯТЬ 

Змістовий модуль І. Розвиток держави та права України в 
контексті історії 

Тема 1. Державно-правовий розвиток України княжої доби 
1.Періодизація і джерела історії української державності та права 
2. Стародавні держави та право на території сучасної України 
2. Дискусійні питання виникнення державності у східних 

слов’ян. Формування Руської держави 
3. Джерела та характерні риси права Русі 

Контрольні питання: 
1. Розкрийте процес формування державності у східних слов’ян. 

Звідки походить назва “Русь”?  
2. Складіть хронологічну таблицю найважливіших подій Київської 

держави у ІХ-ХІІ ст.  
3. Покажіть значення прийняття й розповсюдження християнства 

на українських землях. 
4. Як «Повість временних літ» характеризує суспільно-політичний 

устрій східних слов’ян? 
5. Розкрийте суть поняття «князювання» у слов’янських племен. 
6. У чому полягали головні причини появи держави Київська 

Русь? 
7. Як вітчизняна історіографія розкриває роль варягів у побудові 

Київської держави?  
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8. Які головні категорії населення представляли суспільство 
Київської Русі? 

9. Яке місце займало селянське самоуправління в Київської Русі?  
10. Охарактеризуйте суспільний устрій Київської держави, дайте 

коротке визначення кожної суспільної верстви населення.  
11. Складіть схему державного управління в Київській Русі.  
12. Як був організований судоустрій Київської держави?  
13. Визначте основні джерела давньоруського права.  
14. Охарактеризуйте основні риси цивільного права: а) право 

власності; б) зобов’язальне право, види договорів; в) сімейне право; г) 
спадкове право.  

15. Дайте характеристику основних рис кримінального права: а) 
поняття і види злочинів; б) мета і система покарань. 

16. На підставі вивчення текстів міжнародних договорів Київської 
Русі доведіть, що до появи «Руської Правди» в Київській Русі 
існувало так зване руське право. 

17. На підставі тексту «Руської Правди» доведіть, що в цьому 
документі розрізнялися поняття «право власності» і «право володіння». 

18. Перелічіть випадки неправомочного володіння, зазначені в 
«Руській Правді». 

19. Проілюструйте на прикладах норм «Руської Правди» правовий 
зміст поняття «відшкодування збитків». За які злочини призначалася 
така санкція? 

20. Перелічіть об’єкти права власності, що згадуються в «Руській 
Правді». 

21. Розкрийте правовий зміст і процедуру укладання цивільно-
правових договорів, що регулювалися нормами «Руської Правди». 

22. Поясність поняття і види банкрутства на прикладах норм 
«Руської Правди». 

23. Проілюструйте на прикладах норм «Руської Правди» процедуру 
успадковування по колу осіб. 

Задачі: 
 №1 Після смерті батька старший, середній та  молодший сини  

почали сперечатися, щодо розділу батьківського майна. Старший  був 
рідним братом середнього та молодшого за материнською лінією. 
Мати, яка мешкала разом зі старшим сином, запропонувала розділити 
майно на трьох, але брати відмовилися, і поділили майно між собою. 
Після смерті матері молодші брати запропонували старшому братові 
поділити майно матері на трьох. Старший брат  відмовився, 
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мотивуючи це тим, що весь цей час мати жила з ним і він доглядав її. 
Крім цього, брати не поділилися з ним  майном батька. Вирішіть 
справу. 

№2 Проходячи повз чужий двір  Воронов побачив, что  хлів 
відчинено і вдома нікого немає. Він зайшов у  хлів, від’язав вола та 
вивів його на двір. У цей час  хазяїн з сином повернулися додому й 
затримали злодія на місці злочину. Яке покарання отримає злодій? 
Варіант: крадіжка скоєна вночі. 

№3 Жінка, після смерті свого чоловіка-боярина розтратила  
спадок, що він залишив дітям, і вдруге вийшла заміж.   Їхня  дочка  не 
змогла  вийти заміж, тому що не мала приданого.  Чи повинна мати 
повернути розтрачену спадщину?  Хто повинен забезпечити придане 
для дочки після смерті батька?  

№4 Двоє холопів вкрали з княжої конюшні кобилиць. Їх спіймали 
на місці злочину. Яке покарання вони отримають? 

№5 Селяни Петров  та Іванов  уклали між собою договір позики. 
Петров позичив Іванову мед на 1 рік за відсотки. Коли настав час 
повертати борг, Іванов відмовився повертати, стверджуючи, що угода 
не була укладена. Вирішить справу.  

№6. Купець поїхав за кордон з товаром, що придбав за гроші, взяті 
в кредит. По дорозі додому корабель купця потрапив під бурю і весь 
товар затонув. Коли купець повернувся додому, кредитор почав 
вимагати негайного повернення боргу,  але  купець не  зміг погасити 
кредит, тому що не мав необхідної суми. Вирішить справу.  

 
Тема 2. Україна у складі евроазійських державних утворень 

1. Еволюція вищих органів державної влади та права Великого 
князівства Литовського 

2. Утворення Речі Посполитої Польської. Правовий статус 
український земель у складі новоствореної держави 

3. Формування території та політичний розвиток Запорозької Січі 
4. Відновлення української національної держави в ході 

Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького 
4. Суспільний і державний лад Гетьманщини у др. пол. XVII ст. - 

ХVІІІ ст. 
Контрольні питання: 

1. Розкрийте причини входження українських земель до складу 
сусідніх держав. 
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2. В чому полягав вплив українських державно-правових 
традицій на характер держави і права Великого князівства 
Литовського? 

3. Яких змін зазнав правовий статус українських земель у складі 
Речі Посполитої? 

4. Назвіть характерні риси організації управління в містах з 
магдебурзьким правом. 

5. Як здійснювалося судочинство в українських містах з 
магдебурзьким правом?  

6. Розкрийте суть цехової організації в містах. 
7. Покажіть особливості соціального статусу козацтва в Речі 

Посполитій. 
8. Розкрийте механізм організації влади в Запорозькій Січі. 
9. В чому полягав вплив Берестейської унії на духовне життя, право 

й управління в українських землях у складі Речі Посполитої? 
10. Знайдіть у текстах Литовських статутів поняття злочину та 

системи покарань. 
11. На підставі тексту документа «Пакти й Конституції законів 

та вольностей Війська Запорозького» (1710 р.) розкрийте процес 
формування, зміст прав і обов’язків гетьманського уряду.  

12. Прокоментуйте функції і компетенцію гетьмана України за 
Конституцією 1710 р.  

13. Які норми Конституції 1710 р. свідчать про незалежність 
судової влади? Наведіть приклади.  

14. Законодавчий процес, передбачений Конституцією 1710 р.  
15. Яка, на Вашу думку, роль відводиться церкві Конституцією 

1710 р.? Прокоментуйте на підставі тексту документа.  
16. В чому полягали принципи взаємовідносин гетьманської 

адміністрації і царського уряду в кінці XVII ст. ? 
17. Які стани існували в Російській імперії у XVIII ст.? 
18. Кодифікація права в Україні в XVIII ст.  
19. Якою була структура державного управління Російської 

імперії XVIII ст.?  
20. Прокоментуйте головні тенденції розвитку права в Україні в 

XVIII ст.  
21. На підставі тексту документа «Пакти й Конституції законів 

та вольностей Війська Запорозького» (1710 р.) розкрийте процес 
формування, зміст прав і обов’язків гетьманського уряду.  
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22. Прокоментуйте функції і компетенцію гетьмана України за 
Конституцією 1710 р.  

23. Які норми Конституції 1710 р. свідчать про незалежність 
судової влади? Наведіть приклади.  

24. Законодавчий процес, передбачений Конституцією 1710 р.  
25. Яка, на Вашу думку, роль відводиться церкві Конституцією 

1710 р.? Прокоментуйте на підставі тексту документа. 
26. Складіть схему органів селянського управління і суду за 

реформою 1861 року. 
27. Зробіть порівняльну таблицю головних здобутків аграрних ре-

форм 1848 р. в імперії Габсбургів і реформи 1861 р. в царській Росії. 
28. Складіть схему судоустрою в Україні австрійської та 

російської юрисдикцій І пол. ХІХ та ІІ пол. ХІХ ст. Які відбулися 
зміни у судочинстві після проведення судової реформи 1864 р.? 

29. Випишіть у зошит головні нормативні акти, що з’явилися в 
Україні внаслідок проведення кодифікації в ХІХ ст. (в регіональному 
плані). Дайте коротку характеристику цих актів. 

Задачі 
№ 1 Селянин наприкінці лютого 1468 року знайшов у лісі вівцю, 

що заблукала  й привів її до себе у двір і почав вважати її своєю 
власністю. Сусіда повідомив про його дії  в канцелярію князя.  
Вирішить справу. 

№2 Перекладач, який  служив у канцелярії великого князя 
литовського в серпні 1530 р.,  за проханням родича, підробив 
державну  печать на документі, що підтверджував його право 
власності на землю. При перевірці цього документа підробка була 
виявлена. Вирішить справу. 

№3 Син програв у карти велику суму грошей, убив  батька, який 
відмовився заплатити за нього цей борг.  Після вбивства він утік в 
інше місто й переховувався в будинку  свого друга.  Коли органи 
розшуку знайшли місце переховування батьковбивці, то він  разом з 
другом намагався втекти, але їх  затримали. Вирішить справу. 

№4 Збіднілий шляхтич Миклевич, прийшов до свого сусіди 
Любомирського просити допомоги. Любомирський сказав, що  
допоможе, якщо Миклевич віддасть заміж свою дочку за його сина. 
Однак   дочка Миклевича  кохала іншого. Батько, перебуваючи в 
складному фінансовому становищі, погодився на шлюб дочки, 
незважаючи на її відмову. Вирішить справу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

№5 17 грудня 1656 р. у місті Козельці ремісники місцевого 
швейного цеха конфіскували весь товар у купця Богдана Сирітченка, 
який торгував на ярмарку. Свою поведінку ремісники мотивували 
тим, що купець не повідомив старшинам місцевого швейного цеха 
про свій намір продавати тканину на ярмарку в їхньому місті. Іван 
Сирітченко спростував їхні дії у бургомистра. Вирішить справу. 

 
№6 18 травня 1646р. путивльський воєвода Ю.Долгорукий 

затримав українського купця Петра Томенка, який віз в Росію на 
продаж плетені кошики та сіль, а 20 травня 1646р. він затримав 
іншого українського купця Івана Сороку, який віз в Росію на продаж 
хліб і порох. Томенко і Сорока подали скаргу до суду на дії 
Долгорукого. Вирішить справу. 

№7 31 січня 1654р. Київський міщанин Хриштоф  Солонець 
затримав київлянина Самійла Чупринку, який продавав горілку. 
Чупринка надав розписку в тому, що це не його горілка, що вона  
виготовлена Олексою Остапчуком, мешканцем Глухова. Вирішить 
справу. 

№8 У травні 1760 р. Пилип Нечет вирішив перейти від свого 
поміщика  Арсен’єва до іншого.  Нечет розповів про це  Арсен’єву,  
але той заборонив перехід , мотивуючи це тим, що своє майно Нечет 
надбав на його землях. Пилип Нечет залишив майно та пішов до 
нового поміщика, але той його не прийняв. Вирішить справу. 

№9  Козак Архипко подав скаргу великому государю Петру І від 
17.12.1689 на гетьмана І. Мазепу, який відібрав у нього грамоту на 
володіння селом.  Вирішіть справу. 

№ 10 Селянин Петров вирішив викупити оселю і заявив на 
сільському сході, що він виходить із громади, але йому відмовили . 
Тоді він звернувся  до мирового посередника, котрий теж відмовив . 
Петров звернувся до суду. 

 Вирішить справу. 
№11 Священник, не узгодивши з родичами самовбивці купця 

Федорина,  наказав поховати його не на кладовищі, як ховають 
християн, а за його межами, недалеко від церкви. Сини покійного, які 
приїхали на похорон спростували рішення  священника, вимагаючи 
покарати його.  Вирішить справу. 

№12 У серпні 1861р. пан не збирав свій урожай, зерно осипалося й 
сільська громада вирішила зібрати зерно й поділити між собою. Пан 
вирішив спростувати рішення громади.   Вирішіть справу. 
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Тема 3. Державно-правовий розвиток України ХХ ст. – поч. 

ХХІ ст. 
1. Державотворча діяльність Української Центральної Ради 
2. Українська Держава П. Скоропадського та її право 
3. Становлення радянської влади в України. Конституція УСРР 

1919р. 
4. Правової засади входження України до складу СРСР. 

Конституція УСРР 1929 р. 
5. Конституції УРСР 1937 р. та 1978 р. 
5. Проблеми розвитку державності в Україні на сучасному етапі. 

Конституційний процес в Україні 
Контрольні питання 

1. У чому полягають головні принципи побудови радянської 
державності в Україні? 

2. На підставі вивчення тексту Конституції УРСР 1929 р. 
визначте роль і функції законодавчої та виконавчої влади в УРСР. У 
чому полягала узурпація більшовицькою партією державних 
повноважень? 

3. Проаналізуйте особливості створення системи органів, що 
охороняли режим.  

4. Назвіть органи влади та управління УСРР у зазначений період. 
Розкрийте їх функції і порядок роботи.  

5. В чому полягав вторинний характер українського законодавства 
по відношенню до російського? Обґрунтуйте відповідь на прикладі 
проведення кодифікації в УСРР.  

6. Проаналізуйте та на конкретних прикладах проілюструйте 
особливості проведення реформи адміністративного устрою УСРР в 
зазначений період. 

7. Проаналізуйте зміни в діяльності радянського апарату 
управління та правоохоронних органів у воєнних умовах. 

8. Покажіть відмінності в характері окупаційних режимів у 
залежності від юрисдикції території. 

 9. Розкрийте головну спрямованість національно-визвольної 
боротьби в УРСР в роки війни та повоєнний час. 

10. Проаналізуйте всі зміни в сфері управління, що відбувалися в 
УРСР після закінчення Другої світової війни до 1991 року. 

11. Користуючись матеріалами посібника та рекомендованою 
літературою, систематизуйте нормативно-правові акти, спрямовані на 
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розгортання репресій в УРСР. Зазначте дату їх прийняття та основний 
зміст. 

12. Зробіть перелік основних політико-адміністративних реформ в 
Україні у 50—60-х роках. Розкрийте їх зміст. 

13. На підставі вивчення текстів Конституцій України радянської 
доби (1937, 1978 рр.) зробіть письмово порівняльний аналіз з питань: 
національно-державний і адміністративний устрій УРСР; функції 
найвищих і місцевих органів державної влади; роль судової системи 
та органів прокуратури; 

Задачі 
 №1  У березні 1922 мешканець с.Луначарське продав частину 

свого с/г інвентаря. Через деякий час його заарештували, 
звинувативши у розкраданні державної власності. Селянин заявив, що 
це його власне майно і тому він має право розпоряджатися ним. 
Вирішить справу. 

№2 Трудова хлібозаготівля, не встигаючи виконати план робіт 
додатково прийняла на роботу працівників.  Робітників попередили, 
що вони отримають меншу плтню ніж постійні працівники 
господарства. Робітники подали жалобу в сільраду . Вирішить справу. 

№3 Дмитренка, учасника збройного повстання заарештували, коли 
він повернувся додому. Він заявив, що особисто не приймав участі в 
бойових діях , тому що був  фельдшером. Вирішить справу. 

№4 У 1925 році в місті Запоріжжя шістнадцятирічний  хлопець 
Андрій Кисіль агітував громадян сплачувати податкові повинності. 
Його було заарештовано і суд ухвалив вирок – розстріл.  Чи законним 
є рішення суду?  У якому випадку воно буде легальним?  Яке рішення 
повинен був ухвалити суд  у даному випадку? 

№5 Під час арешту зрадника народу Павла Залевського було 
проведено обшук його помешкання. Під час обшуку була 
конфіскована золота прикраса. Вагітна дружина Павла Залевського 
чинила опір під час обшуку, але її попередили, що через непокору її  
також можуть заарештувати.  Вирішить справу. 

№6 Засуджений К. Погодін звернувся  зі скаргою в суд  на судових 
виконавців, які  внесли в список конфіскації майна його будинок з 
прибудовами.  Вирішить справу. 

 
Змістовий модуль 2. Теоретичне підґрунтя поняття 

держави і права 
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Тема 4. Поняття, походження, основні функції  держави. 
Форми держави 

1. Поняття держави  та причини виникнення держави і права. 
2. Теорія виникнення держави.  
3. Ознаки держави.  
4. Поняття і загальна характеристика форм правління.  
5. Загальна характеристика політичних режимів.  
6. Особливості територіального устрою держави 

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? 
5. Розкрийте сутність парламентсько-президентської республіки. 
6. Що розуміється під формою державного устрою? 
7. Які види форм монархічного і республіканського правління? 
8. Які, на Вашу думку, основні причини заважають становленню 

демократичного політичного режиму в нашій країні? 
9. Поняття, ознаки та класифікація функцій держави.  
10. Форми і методи забезпечення функцій держави.  
11. Механізм держави та характеристика його складових 

елементів. 
12. Поняття, ознаки та види органів держави. 

Задачі 
 №1 Проаналізуйте правову ситуацію і визначте форму держави. 

Україні є король і парламент. Парламент складається з двох пала. 
Верхню палату парламенту призначає король, а нижня обирається 
населенням держави на 4 роки. Король може розпустити парламент і 
має право накладати вето на закони, прийняті парламентом. Король 
призначає і звільняє уряд. Держава поділяється на кантони, де є свої 
органи самоврядування. 

 
Тема 5. Громадянське суспільство. 

1. Історія розвитку поняття громадянського суспільства.  
2. Поняття та ознаки громадянського суспільства.  
3. Поняття і ознаки правової держави.   
4. Поняття громадянства.  

Контрольні питання 
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1. Дайте визначення громадянського суспільства.  
2. Перерахуйте принципи і ознаки громадянського суспільства. 
3. Перерахуйте принципи і ознаки правової держави. 
4. Співвідношення громадянського суспільства і правової 

держави.  
5. Основні напрямки формування громадянського суспільства і 

правової держави в Україні. 
Задачі 

 №1 За даними Всеукраїнського перепису населення, загальна 
кількість постійного населення України станом на 5 грудня 2001 р. 
становила 48 млн. 241 тис. осіб, у т. ч.47 млн. 950 тис. громадян 
України. Визначте, хто є та 291 тис. осіб, які не є громадянами 
України. 

 №2 Громадянин В’єтнаму Нгуєн Тхієт Хиу має шлюб із 
громадянкою В’єтнаму Нгун Сієт Хму. Родина постійно проживає в 
м. Рівне. У шлюбі в них народилася дочка. Визначте її громадянство. 
Відповідь прокоментуйте. 

 
Тема 6. Поняття, походження та розвиток права. 

1. Поняття права, його соціальна цінність. Ознаки права.  
2. Історичні типи права.  
3. Функції права.  
4. Принципи права 
5. Структура та форми права. 
6. Право і управління.  
7. Правові форми діяльності держави.  
8. Об'єктивне та суб’єктивне  право: їх співвідношення. 

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? 
6. Поясніть, чому існують відмінності в розумінні права? 
7.  В чому полягає сутність права, як вона співвідноситься із 

змістом? 
8. Розкрийте сутність права через науку аксіологія. 
9. Які функції права Ви знаєте? 
10. Назвіть структурні елементи права, дайте їм визначення 
11. Ознаки суб'єктивного юридичного права . 
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12. Ознаки суб'єктивного юридичного обов'язку 
 
Тема 7. Правоутворення та форми права 
1. Поняття правоутворення. 
2. Суб’єкти, принципи і стадії правотворчості. 
3. Поняття і види форм (джерел права), їх особливості. 
4. Нормативно-правовий акт, як основне джерело права. 

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. 
 

Тема 8. Система права і система законодавства 
1. Поняття та головні властивості системи права. 
2. Системність, як особлива властивість права. 
3. Норма права, інститут, підгалузь, галузь, як основні 

структурні елементи права. 
4. Предмет і метод правового регулювання, як основа поділу 

права на галузі, підгалузі та інститути права. 
5. Поняття і зміст системи законодавства, її співвідношення із 

системою права. 
6. Система законодавства України. 
7. Система нормативно-правових актів. Кодифікація і 

інкорпорація. 
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 

поліції? 
5. Наведіть приклади кодифікованих актів. 

Задачі 
 №1 Прочитайте умови правової ситуації. Виділіть гіпотезу, 

диспозицію і санкцію. Банкір М. Ванін, керуючи автомобілем, 
проігнорував сигнал світлофора і, перетинаючи перехрестя, зіткнувся 
зі скутером. М. Варіна було притягнуто до відповідальності – 
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відремонтувати скутер, сплатити за лікування скутериста, який дістав 
легких ушкоджень. М. Ваніна позбавили прав водія терміном на 1 рік. 

 
Тема 9.  Форми реалізації норм права 

1. Поняття форми реалізації норм права. 
2. Методи забезпечення реалізації норм права. 
3. Виконання, як форма реалізації норм права. 
4. Використання, як форма  реалізації норм права. 
5. Дотримання, як форма реалізації норм права. 
  
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 поліції? 
Задачі 

 №1 Громадяни Павелко О. та Петренко А. уклали договір 
купівлі-продажу автомобіля. Який вид реалізації прав наявний у 
даному випадку? 

 
Тема 10. Правовідносини та юридична відповідальність 

1. Поняття і основні риси правовідносин. 
2. Види правовідносин. 
3. Склад і зміст правовідносин. 
4. Поняття і види суб’єктів правовідносин. 
5. Правосуб’єктність: дієздатність, правоздатність, 

деліктоздатність. 
6. Основні види об’єктів правовідносин. 
7. Юридичні факти: поняття і класифікація. 
8. Юридична відповідальність: поняття, ознаки і види. 
9. Принципи і функції юридичної відповідальності. 
10.  Суспільний порядок і правопорядок: поняття, зміст, 

співвідношення. 
Контрольні питання:  
1. Наведіть класифікацію правовідносин та дайте розширену 

характеристику із прикладами. 
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2. Наведіть класифікацію об’єктів правовідносин. 
3. Наведіть приклади учасників правовідносин за участю ОВС 

Задачі 
 №1 Приходько Р. в громадському транспорті відмовився 

поступитися місцем бабусі, внаслідок чого став об’єктом негативної 
реакції збоку пасажирів автобуса. Чи вчинив Приходько Р. 
правопорушення? Чи регулюються відносини,що виникли правом? 

 №2 Укажіть, у якому випадку існує правопорушення. Визначте 
його вид: а) дівчина не придбала квиток на тролейбус й була 
затримана контролером; б)  

 
Тема 11. Правова система: поняття і характеристика. 

1. Поняття правової системи. Правові системи світу. 
2. Співвідношення правової системи і системи права. 
3. Статичні елементи правової системи. 
4. Динамічні елементи правової  системи. 
5. Правова система України, 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. 
 

4. 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 та історія 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. 
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.  
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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. 
63. Формування державності у східних слов'ян. 
64. Суспільний лад Київської Русі. 
65. Державний лад Київської Русі. 
66. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. 
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67. Характер та особливості судового процесу в Київській 
державі. 

68. Характеристика державно-правового розвитку Галицько-
Волинського князівства. 

69. Правове положення українських земель у складі Великого 
князівства Литовського та Речі Посполитої. 

70. Органи влади та управління на українських землях в період 
ХІУ-ХУІ ст. ст. 

71. Литовські статути та їх застосування в Україні. 
72. Цивільне право за Литовськими статутами. 
73. Кримінальне право за Литовськими статутами. 
74. Судовий процес за Литовськими статутами, 
75. Апарат управління Запорізької Січі. 
76. Формування Української держави в роки народно-визвольної 

війни 1648-1654рр. 
77. Приєднання України до Росії та його юридичне оформлення. 
78. Правове становище України за Березневими статтями 1654 

року. 
79. Механізм Гетьмансько-Козацької держави. 
80. Судові органи Гетьманщини. 
81. Конституція П. Орлика 1710р.: структура, зміст і значення. 
82. Поступова ліквідація царизмом автономного устрою України. 
83. Складення, джерела, структура "Прав, за якими судиться 

малоросійський народ 1743 року" 
84. Звід законів Російської імперії та його поширення в Україні. 
85. Декабристський рух в Україні: таємні організації та їх 

державно-правові; програми. 
86. Зібрання малоросійських прав 1807р., його зміст і значення. 
87. Селянська реформа 1861 року в Україні. 
88. Земська реформа 1864 року в Україні. 
89. Міська реформа 1870 року в Україні. 
90. Судові статути 1864р. їх зміст та історичне значення. 
91. Судові органи за реформою 1864 року. 
92. Реорганізація прокуратури і заснування адвокатури за 

судовою реформою 1864 року. 
93. Загарбання західноукраїнських земель Австрією та його 

юридичне оформлення.  
94. Апарат управління Галичиною (1772-1848рр. ). 
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95. Крайова конституція для Галичини 1850 року, причини 
видання та основні положення. 

96. Галицький крайовий сейм, порядок формування, склад і 
компетенція. 

97. Австрійська конституція 1867 року та її характеристика. 
98. Основні закони Російської імперії 1906р. і зміни в державному 

правлінні. 
99. Особливості Столипінської аграрної реформи в Україні. 
100. Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність. 
101. Конституція УНР 1918 року. її структура, зміст та історичне 

значення. 
102. Державний лад і право Директорії. 
103. Організація і структура державного апарату ЗУНР. 
104. Об'єднання ЗУНР і УНР в єдиній соборній Українській 

державі. 
105. Утворення Української радянської держави. 
106. Конституція УРСР 1919 року, її структура ї зміст. 
107. Утворення Союзу РСР та роль України в цьому процесі. 
108. Державно-правовий статус України за конституцією СРСР 

1924 року. 
109. Конституція УРСР 1929 року, її структура і зміст 
110. Перебудова державного апарату і демократизація виборчої 

системи за Конституцією УРСР 1937 року. 
111. Перша кодифікація законодавства УРСР 1922-1927рр. 
112. Друга кодифікація законодавства УРСР 1958-1984рр. 
113. Проголошення самостійності Карпатської України з 1938-

1939рр. 
114. Апарат управління Західною Україною в складі Польщі (1921-

1939рр. ). 
115. Державно-правові акти Народних Зборів Західної України. 
116. Перебудова державного апарату України в роки Другої 

світової війни. 
117. Розчленування території України і встановлення окупаційного 

режиму в період Другої світової війни. 
118. Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави. 
119. Структура, основні положення і значення Конституції України 

1996 року. 
5. Рекомендована література 

До змістового модулю 1 
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