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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Загальна теорія права та держави є методологічною та пропедевтичною 

юридичною дисципліною. Закономірності виникнення і функціонування права та 

держави, мови права та правового мислення, основ категоріального апарату 

юриспруденції необхідні як база для вивчення юридичних дисциплін галузевого 

законодавства та юридичних процедур, а також закріплення навичок та умінь 

практичного застосування права. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Формування у майбутніх фахівців юридичного профілю знань про правову 

реальність в її різноманітних проявах (правових нормативах, правовій свідомості, 

правовій поведінці), формування системи правових понять і основних концепцій 

існування права і держави, закріплення ціннісних установок, заснованих на 

використанні теоретичного осмислення функціонування правових реалій та 

державних інститутів. 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 

 
Навчальне 

навантаження  

(форма навчання) 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

           денна 46 54 110 7/210 

 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК 01 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування правової системи 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік, 

екзамен 

ПРНК 02 

проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел для повного та всебічного 

встановлення певних обставин 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік, екзамен 

ПРНК 04 

готувати проекти актів застосування права, 
вирішувати конфлікти, що виникають в сфері 
правозастосовчої діяльності 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік, екзамен 



ПРНК 06 

здійснювати аналіз та неофіційне тлумачення 
норм права застосовувуючи методологічний 
інструментарій загальнотеоретичної 
юриспруденції 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік, екзамен 

ПРНК 07 

проводити науково-дослідну роботу, та 
презетувати її результати, складати та 
узгоджувати план власного дослідження і 
самостійно збирати матеріали за визначеними 
джерелами. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях, 

залік, екзамен 
 

Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна ф/н) 

Тема 1. Загальна теорія права та 

держави як наука та навчальна 

дисципліна 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 2. 
Походження права 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 3. Основні вчення про право 1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 4. 
Право та його 

властивості 

1-5 2/2/2 (денна) 

Тема 5. 
Право і держава в їхньому 

співвідношенні 
1-5 

0/0/6 (денна) 

Тема 6. 
Право в системі соціального 

регулювання 
1-5 

2/2/2 (денна) 

Тема 7. 
Норми права 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 8. 
Система права 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 9. 
Форми (джерела) права 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 10. 
Нормативно-правовий акт – 

основна форма права сучасних 

держав 

1-5 
0/2/2 (денна) 

Тема 11. 
Правоутворення і 

правотворчість 
1-5 

2/2/4 (денна) 

Тема 12. 
Правові відносини 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 13. 
Реалізація та застосування 

права 
1-5 

2/2/4 (денна) 

Тема 14. 
Тлумачення права 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 15. 
Правова поведінка 

1-5 
2/2/4 (денна) 

Тема 16. 
Поняття і види юридичної 

відповідальності 
1-5 

2/2/4 (денна) 

Тема 17. 
Юридична практика та 

юридичний процес 
1-5 

0/2/4 (денна) 

Тема 18. 
Правосвідомість і правова 

культура 
1-5 

2/2/2 (денна) 

Тема 19. 
Правові засоби та механізм 

1-5 
0/2/4 (денна) 



правового регулювання 

Тема 20.  
Верховенство права, 

законність і правопорядок 
1-5 

2/2/2 (денна) 

Тема 21. 
Право і людина. Права 

людини  
1-5 

0/0/6 (денна) 

Тема 22. 
Ціннісна характеристика права  

1-5 
0/0/6 (денна) 

Тема 23. 
Правові системи та правові 

сім’ї 
1-5 

0/2/4 (денна) 

Тема 24. 
Виникнення держави 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 25. 
Поняття, ознаки, сутність та 

типологія держави 
1-5 

2/2/2 (денна) 

Тема 26. 
Функції держави 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 27. 
Форми держави 

1-5 
2/2/2 (денна) 

Тема 28. 
Державна влада і механізм 

держави 
1-5 

2/2/2 (денна) 

Тема 29. 
Громадянське суспільство і 

держава 
1-5 

2/2/2 (денна) 

Тема 30. 
Демократична, правова і 

соціальна держава 
1-5 

2/2/2 (денна) 

 
Контрольні роботи 

1-5 
0/0/8 

 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

1-5 
0/0/16 
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Дотримання 

вимог академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 

"ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-

dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  100 

 лекційні заняття, год. 46 

 практичні заняття, год. 54 

 лабораторні заняття, год  

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 110 

 контрольні роботи, год. 8 

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 16 

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 86 

Екзамен + 

Залік + 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


