
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 

  Мета курсу – формування правосвідомості, орієнтація студентів у структурі 
юриспруденції в цілому, отримання знань щодо фундаментальних закономірностей 
виникнення, розвитку та функціонування держави та права, формування вмінь розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 
студій відповідно до чинного законодавства. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Теорія держави і права» інтегрується з 
вивченням дисципліни «Порівняльне конституційне право». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом дисципліни 
«Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розуміти предмет теорії держави і права; здатність 
використовувати основні і допоміжні методи дослідження держави і права; здатність 
розуміти концепції про походження держави і права; здатність володіти знаннями про 
поняття і ознаки держави, її форми правління та державного устрою; здатність розуміти 
закономірності побудови правової держави; здатність володіти знаннями про правотворчість, 
правозастосування і тлумачення норм права; здатність розуміти поняття правомірної 
поведінки, правопорушення та юридичної відповідальності; здатність оцінювати стан та 
напрями досліджень міжнародних відносин та світової політики у юридичній науках. 

Програмні результати навчання: 
знати: теорію держави і права для характеристики суспільних явищ; предмет теорії 

держави і права; основні і допоміжні методи дослідження держави і права; 
уміти: розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, 
міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 
умови тощо; досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних правових теорій 
та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати 
досліджень, надавати відповідні рекомендації; володіти правовою термінологією; 
використовувати теоретичні знання в практиці міжнародних відносин; розуміти місце і 
значення теорії держави і права в системі юридичних наук; свідомо формувати власну 
правову культуру і правову культуру суспільства. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Загальне вчення про державу. Предмет, метод та функції загальної теорії держави і 

права. Походження держави. Поняття і сутність держави. Типологія держав. Функції 
держави. Форма держави. Механізм держави. Держава у політичній системі суспільства.  

Право у системі нормативного регулювання. Поняття і сутність права і 
праворозуміння. Право в системі соціального регулювання. Функції і принципи права. 
Норми права. Форми (джерела) права. Система права і система законодавства. 
Систематизація нормативно-правових актів. Правові відносини. Реалізація правових норм. 
Тлумачення норм права. Правова свідомість і правова культура. Правомірна поведінка, 
правопорушення та юридична відповідальність.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Сапарова Анастасія Олександрівна, к.ю.наук, доцент кафедри 

теоретичних та приватноправових дисциплін. 
 
 


