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Анотація курсу 

Теорія держави і права виконує роль як енциклопедії права, так і 

соціології та філософії права, оскільки вивчає не якусь окрему галузь, напрям 

державного чи правового буття, а досліджує загальні специфічні 

закономірності розвитку держави і права, аналізуючи їх в цілому, в їх 

взаємозв’язку. Теорія держави і права ґрунтується на пізнанні цих соціальних 

феноменів в історичній видозміні, порівнюючи загальні та специфічні 

закономірності державно-правових явищ світу. 

Основне завдання теорії держави і права полягає у розкритті загальних 

понять, категорій та дефініцій теорії держави і права, яка є базовою 

загальнотеоретичною дисципліною в системі юридичних наук. Теорія 

держави і права надає найбільш повне та узагальнююче уявлення про 

державно-правові явища і процеси та є базою для вивчення галузевих 

юридичних наук. 

Нагальні проблеми демократизації суспільства, в якому основною 

соціальною цінністю є особа, формування громадянського суспільства 

вимагають теоретичного осмислення як основних тенденцій розвитку 

суспільства, так і пошуків можливих шляхів їх практичної реалізації. 

В умовах становлення правової держави важливе значення набувають 

формування, розвиток і закріплення нового юридичного мислення, високого 

професіоналізму, загальної і правової культури, почуття законності і 

справедливості. 

У системі юридичних наук (галузевих, спеціальних і прикладних) 

теорія держави і права є узагальнюючою наукою, що має методичне 

значення. Знання та розуміння загальних питань державно-правової 

дійсності, наприклад, правовідносин, правомірної поведінки, 

правопорушення тощо, основних фундаментальних понять є невід’ємним 

елементом правової культури та правової свідомості не лише юриста, 

політолога, політика чи правоохоронця, але будь-якої освіченої людини. 

Мета курсу 

Мета викладення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми теорії 

держави і права» полягає у глибокому усвідомленні слухачами сутності, 

призначення і функцій держави і права, їх ролі і місця в системі правового 

регулювання; в умінні проводити аналіз історії і розвитку держави і права, 

історичних традицій їх формування; у критичному осмисленні позитивного і 

негативного досвіду правового регулювання, юридичної діяльності, 

реалізації, застосування, тлумачення норм права; а також має сприяти 

формуванню у слухачів юридичного мислення, політичної правової 

культури, зацікавленості їх у поглибленні і розширенні правознавчого 

світогляду, патріотизму, національної самосвідомості тощо; набуттю 

слухачами навичок роботи з джерелами права та вмінь користуватися ними у 

практичній діяльності, підвищенню їх інтелектуального рівня, розумінню 

сучасних проблем людського буття на підставі гуманітарних ціннісних 

орієнтацій. 
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Організація навчання 

Тематичний план 

№ 

тем 
Найменування розділів та тем 

Кількість годин по видам занять  

Заочна форма Денна форма 

Всь

ого 
ЛК СЗ ПЗ СР 

Всь

ого 
ЛК СЗ ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 

 Розділ 1. Теорія держави і права: 

проблеми наукознавства 

          

1. Загальна характеристика теорії права 

та державознавства як 

фундаментальної юридичної науки 

16 2 2  12 16 2 4  10 

 Разом за розділом 1 16 2 2  12 16 2 4  10 

 Розділ 2. Актуальні проблеми 

державознавства 

          

2. Проблеми типології держав 14  2  12 14 2 4  8 

3. Методологічні проблеми вивчення 

форм держави  

16 2 2  12 16 2 4  10 

4. Співвідношення держави і права 14  2  12 14 2 4  8 

 Разом за розділом 2 44 2 6  36 44 6 12  26 

 Розділ 3. Сучасні напрямки 

наукових досліджень теорії права 

          

5. Проблеми праворозуміння і 

формування змісту права 

14  2  12 14 2 4  8 

6. Джерела (форми) права і проблеми 

правотворення (нормотворення) 

16 2 2  12 16 2 4  10 

 Разом за розділом 3 30 2 4  24 30 4 8  18 

 Розділ 4. Формування юриста, як 

професіонала  

          

7. Правові відносини. Проблеми 

законних інтересів та суб’єктивного 

права. Проблеми пільг та заохочень у 

праві 

16 2 2  12 16 2 4  10 

8. Дія права та форми його реалізації  14 2   12 14 2 4  8 

 Разом за розділом 4 30 4 2  24 30 4 8  18 

 Всього 120 10 14  96 120 16 32  72 
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Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Семінарські заняття 

 Готуючись до семінарського заняття Ви маєте підготувати конспект 

питань, що містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх (!) 

питань та ваша присутність на занятті є запорукою успішної роботи та 

отримання балів (їх кількість залежить від вашої активності та якості 

підготовки). Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за умови 

вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 
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Плани семінарських занять 

 

Тема 1. Загальна характеристика теорії права та державознавства як 

фундаментальної юридичної науки 

1. Проблеми виникнення держави і права, їх функціонування.  

2. Природа і сутність держави і права, їх роль і значення в житті суспільства, 

у державно-правовій дійсності.  

3. Тенденції розвитку політико-правових процесів держави і права та їх 

відображення у свідомості людей. 

4. Місце теорії держави і права в системі суспільних наук.  

5. Теорія держави і права в системі юридичних наук.  

6. Предмет теорії держави і права. 

7. Поняття теорії держави і права.  

8. Функції теорії держави і права.  

9. Характеристика основних методів юридичної науки. 

 

Тема 2. Проблеми типології держав 

1. Можливість застосування різноманітних критеріїв до типології держав.  

2. Сутність формаційного підходу. 

3. Переваги формаційного підходу. 

4. Недоліки формаційного підходу.  

5. Перехідні типи держав.  

6. Сутність цивілізаційного підходу. 

7. Переваги цивілізаційного підходу. 

8. Недоліки цивілізаційного підходу.  

9. Діалектика співвідношення формаційного цивілізаційного підходів у 

типології держав. 

 

Тема 3. Методологічні проблеми вивчення форм держави  

1. Поняття форми держави.  

2. Фактори, які впливають на форму держав. 

3. Стан та перспективи розвитку форми державного правління в Україні. 

4. Фактори, які впливають на політичний режим. 

5. Характеристика демократичного та авторитарного політичного режимів. 

6. Особливості тоталітарного політичного режиму. 

7. Стан та перспективи розвитку державного режиму в Україні. 

 

 Тема 4. Співвідношення держави і права 

1. Поняття форми держави.  
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2. Фактори, які впливають на форму держав. 

3. Стан та перспективи розвитку форми державного правління в Україні. 

4. Фактори, які впливають на політичний режим. 

5. Характеристика демократичного та авторитарного політичного режимів. 

6. Особливості тоталітарного політичного режиму. 

7. Стан та перспективи розвитку державного режиму в Україні. 

 

Тема 5. Проблеми праворозуміння і формування змісту права 

1. Правосвідомість та зміст права: детермінуючі фактори та самостійне 

значення.  

2. Теорії права, засновані на застосуванні мета фізичного методу пізнання.  

3. Теорії права, засновані на застосуванні діалектичного методу пізнання.  

4. Тенденції розвитку світової правової думки в сучасних умовах. 

5. Проблема праворозуміння в вітчизняній теорії права: історія та сучасність. 

6. Синтезований підхід до право розуміння як основна тенденція його 

розвитку в сучасній Україні. 

7. Стан та перспективи розвитку державного режиму в Україні. 

8. Цінність права. 

9. Право і людська цивілізація. 

 

Тема 6. Джерела (форми) права і проблеми правотворення 

(нормотворення) 

1. Співвідношення понять «форма» та «джерело» права.  

2. Особливості виникнення та розвитку джерел права на Україні. 

3. Поняття та принципи правотворчої діяльності. 

4. Види правотворчої діяльності. 

5. Стадії законодавчого процесу. 

6. Поняття юридичної техніки. 

7. Система нормативних актів на Україні. 

8. Закон в  системі нормативних актів. 

9. Поняття та види систематизації нормативних актів. 

10. Проблеми дії нормативних актів в часі, в просторі та по колу осіб. 

 

Тема 7. Правові відносини. Проблеми законних інтересів та 

суб’єктивного права. Проблеми пільг та заохочень у праві 

1. Взаємозв’язок норм права та правовідносин. 

2. Поняття та види суб’єктів права. 

3. Поняття правоздатності, дієздатності, правосуб’єктності. 

4. Поняття правового статусу. 
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5. Суб’єктивне право та юридичний обов’язок. 

6. Проблеми законних інтересів, співвідношення законного інтересу та 

суб’єктивного права. 

7. Об’єкти правовідносин: поняття та види. 

8. Поняття та класифікація юридичних фактів. 

9. Механізм правового регулювання: поняття, структура, ефективність. 

10. Проблеми стимулів та обмежень, пільг та заохочувань. 

11. Проблема правових засобів.  

 

Тема 8. Дія права та форми його реалізації  

1. Поняття реалізації права. 

2. Реалізація права – загально цивілізований шлях до правопорядку. 

3. Питання розуміння форм реалізації права. 

4. Застосування норм права як форма реалізації. 

5. Стадії  

застосування. 

6. Акти застосування права, їх види та характеристика. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань.  

 

1. Що таке держава та які основні ознаки їй притаманні? 

2. Які Ви знаєте теорії походження держави? 

3. Назвіть історичні типи держави. 

4. Перерахуйте ознаки та принципи побудови правової держави. 

5. Які основні риси соціальної держави? 

6. В чому полягає сутність форми та змісту суверенітету? 

7. Які Ви знаєте сучасні тенденції еволюції форм держави ? 

8. Перерахуйте критерії класифікації функцій держави. 

9. Назвіть історико-політичні та теоретико-правові підстави 

структурування та функціонування державного апарату України. 

10. Які інститути системи «стримувань та противаг» передбачені 

законодавством Україні? 

11. В чому відмінність між розумінням політичної системи суспільства 

в широкому та вузькому значеннях? 



8 
 

12. Які Ви знаєте основні підсистеми функціонування політичної 

системи? 

13. Перерахуйте які виділяють види суб’єктів політики. 

14. Які елементи політичної системи виділять при широкому підході до 

її розуміння? 

15. Що таке політичний плюралізм? 

16. Дайте визначення соціальної влади. 

17. Перерахуйте ознаки державної влади. 

18. Що таке політична влада? 

19. Яке місце займає держава в політичному житті будь-якої країни? 

20. Назвіть які існують проблеми становлення та розвитку політичної 

системи в Україні. 

21. Дайте визначення права і перерахуйте його основні ознаки. 

22. Назвіть сучасні концепції праворозуміння. 

23. Які види функцій права Ви знаєте? 

24. Наведіть класифікацію принципів права. 

25. Як співвідносяться поняття “правоутворення”, “правотворчість” та 

“законотворчість”? 

26. Які Ви знаєте стадії правотворчості? 

27. Хто наділений правом законодавчої ініціативи у відповідності до 

Конституції України? 

28. Що таке юридична техніка? 

29. Які види джерел права Вам відомі? 

30. Як співвідносяться між собою система права та система 

законодавства ? 

31. З яких структурних елементів складаються система права і система 

законодавства ? 

32. Які Ви знаєте основні види структурної організації законодавства ? 

33. В чому особливості різновидів систематизації законодавства ? 

34. Що таке уніфікація законодавства і яка її роль в удосконаленні 

національного законодавства та зближенні правових систем світу ? 

35. Які Ви знаєте структурні елементи нормативно-правового акту ? 

36. Які елементи складають структуру норми права ? 

37. Які підстави для класифікації норм права Ви знаєте ? 

38. Чим відрізняються способи викладення норм права у статтях 

нормативно-правового акту від розташування норм права у статтях 

нормативно-правового акту ? 

39. Що впливає на ефективність норм права ? 

40. Дайте визначення та перерахуйте ознаки правовідносин. 
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41. Перерахуйте структурні елементи складу правовідносин. 

42. Які можна виділити етапи наділення суб’єктів права юридичними 

властивостями правовідносин? 

43. Що таке юридичний факт? Назвіть його ознаки, функції та види. 

44. Які форми реалізації норм права Ви знаєте? 

45. Чому застосування норм права називають особливою формою 

реалізації? 

46. Які виділяють стадії застосування норм права? 

47. Чим викликана необхідність тлумачення норм права ? 

48. В чому відмінність між способами та прийомами тлумачення норм 

права? 

49. Які існують критерії істинності та правильності результатів 

тлумачення норм права? 

50. В чому відмінність між правовою та правомірною поведінкою? 

51. Перерахуйте складові елементи механізму правової поведінки. 

52. Поясніть особливості об’єктивно протиправної поведінки та 

зловживання правом. 

53. Які Ви знаєте причини правопорушень? 

54. Назвіть підстави притягнення, звільнення та які виключають 

юридичну відповідальність. 

55. Наведіть підстави для класифікації юридичної відповідальності. 

56. Які існують функції правових пільг? 

57. За допомогою яких засобів відбувається стимулювання в праві? 

58. З яких елементів складається юридичний конфлікт ? 

59. Як співвідносяться правовий нігілізм та правовий ідеалізм ? 

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді есе за темою яка 

обирається з нижченаведеного переліку або індивідуальною темою 

погодженою з викладачем.  

 

1. Квазідержави на пострадянському просторі. 

2. Взаємна відповідальність особи і держави. 

3. Соціальна правова держава: причини, умови та шляхи формування. 

4. Держава та громадянське суспільство: аспекти співвідношення. 

5. Політичний конфлікт: політико-правова характеристика. 

6. Влада та право. 

7. Характеристика політичної системи України на сучасному етапі. 

8. Концепції обмеження державної влади. 
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9. Сучасне право в умовах глобалізації. 

10. Фундаментальні правові цінності сучасного суспільства. 

11. Взаємозв’язок та взаємовплив права, економіки та політики. 

12. Правотворча діяльність суб’єктів права. 

13. Причини розбіжності деяких галузей права та галузей 

законодавства. 

14. Систематизація та уніфікація українського законодавства: принципи 

та процедури. 

15. Юридична сила нормативно-правових актів. 

16. Види елементів права за структурою та їх характеристика. 

17. Правові презумпції, правові преюдиції, правові аксіоми та правові 

фікції. 

18. Юридичні колізії та способи їх подолання. 

19. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення на сучасному етапі 

розвитку права. 

20. Інтерпретаційні акти: поняття, ознаки, види. 

21. Державний контроль над злочинністю та профілактика 

правопорушень. 

22. Підстави притягнення, звільнення та які виключають юридичну 

відповідальність. 

23. Правові засоби: поняття, ознаки та зміст. 

24. Правовий нігілізм та правовий ідеалізм: аспекти співвідношення. 

 

 

Порядок оцінювання 

 Поточний і підсумковий контроль знань та вмінь слухачів з навчальної 

дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави і права» здійснюється з 

метою оцінки якості їхньої загальноосвітньої підготовки. Поточний 

контроль здійснюється протягом лекційних, семінарських та індивідуальних 

занять, в процесі перевірки есе та індивідуальних домашніх завдань, 

тестових робіт. Оцінка здійснюється за системою рейтингу.  

Бально-рейтингова система, що використовується для контроля і оцінки 

знань слухачів, включає: 

Підсумкова оцінка успішності по предмету визначається за 100-бальною 

шкалою. З них 60-балів відводиться на оцінку роботи слухачів протягом 

навчального процесу і 40-балів відводиться на оцінку знань на заліку. 

З цією метою увесь навчальна дисципліна «Актуальні проблеми теорії 

держави і права» розділюється на тематичні розділи, по знання якими 

оцінюється в такий порядок: 
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Денної форми навчання: 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
Т8 Підсумковий 

залік 

Самостійна 

робота 

Сума 

6 6 6 6 6 6 6 
6 40 12 100 

Примітки: 

1. До 3 балів можливо нарахувати за доповнення на семінарських 

заняттях; 

2. 2 бал можливо нарахувати за конспектування (самостійну роботу з 

письмовими консультаціями та рекомендованою літературою); 

3. 1 бал можна нарахувати за наявність констпекту однієї лекції; 

4. Т1, Т2 ... Т8 – теми занять. 

 5. Самостійна робота слухачів також включена в систему бально-

рейтенговой оцінки. Самостійна робота слухача оцінюється наступним 

чином: 

 термінологічний словник – 6 балів 

 есе – 9 балів 

 аналітичний звіт з курсу – 12 балів 

 

Заочна форма навчання: 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
Підсумков

ий залік 

Самостійна 

робота 

Сума 

7 7 7 7 7 7 7 
40 11 100 

Примітки: 

1. До 3 балів можливо нарахувати за доповнення на семінарських 

заняттях; 

2. 2 бал можливо нарахувати за конспектування (самостійну роботу з 

письмовими консультаціями та рекомендованою літературою); 

3. 1 бал можна нарахувати за наявність констпекту однієї лекції; 

4. Т1, Т2 ... Т7 – теми занять. 

 5. Самостійна робота слухачів також включена в систему бально-

рейтенговой оцінки. Самостійна робота слухача оцінюється наступним 

чином: 

 термінологічний словник – 6 балів 

 есе – 9 балів 

 аналітичний звіт з курсу – 11 балів 

Резюме курсу – підготовлений аналітичний звіт з курсу. Звіт 

представляє собою папку, в якій де зібрані так звані листи опису текстів з 

переліку рекомендованої додаткової літератури (по одному до кожної теми, 
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що вивчається). Аналітичні звіти готуються на аркушах А4. Кожен аркуш 

має містити бібліографічний опис тексту, який аналізується й далі він 

поділяється на 4 стовпчика, в яких має бути наступна інформація 

Список основних 

понять, що 

представлені в 

тексті, їх 

найважливіші 

характеристики 

Питання до 

тексту 

Міркування і 

коментарі 

Можливі 

асоціації і 

аналогії, 

пов’язані з темою 

дисертаційного 

дослідження 

    

 

Фактично у звітах можуть співпадати тільки тексти першої колонки. В 

інших розділах аналітичного звіту мають проявлятися індивідуальні 

особливості авторів звіту.  

До підсумкової атестації допускаються слухачи, які набрали не менше 

20 балів 

 

 

Перелік питань до екзамену 

1. Аспекти співвідношення права і закону. 

2. Взаємовплив, норм національного та міжнародного права. 

3. Взаємозв’язки права, економіки, політики. 

4. Види елементів права за структурою. 

5. Демократичний та авторитарний політичні регламенти, проблемні 

питання. 

6. Державний контроль над злочинністю та профілактика правопорушень 

її проблеми.  

7. Ефективність дії норм права в сучасній Україні.  

8. Загально-теоретичні основи формування європейської правової 

держави. 

9. Інтерпретаційні акти: поняття, ознаки, види.  

10. Методи юридичної науки. 

11. Механізм правозастосування та його вплив на суспільство. 

12. Місце теорії держави і права в системі суспільних наук. 

13. Норми права в системі соціонормативного регулювання. 

14. Організаційні методи в діяльності апарату держави. 

15. Особливості структури норми права та способи їх викладення в статтях 

нормативно-правових актів. 
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16. Перспективи розвитку форми державного правління в Україні. 

17. Питання суб’єктивної сторони правопорушення.   

18. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.  

19. Підстави притягнення до юридичної відповідальності.  

20. Підстави, що виключають юридичну відповідальність.   

21. Підходи до право розуміння в юридичній науці. 

22. Поняття науки «Теорія держави і права». 

23. Правова політика: поняття, форми  

24. Правова система та її складові елементи. 

25. Правова система, правова місія, система права і аспекти 

співвідношення. 

26. Правове регулювання: предмет, метод, способи, типи, стадії. 

27. Правовий  нігілізм та правовий ідеалізм, аспекти співвідношення. 

28. Правові аксіоми та правові фініції. 

29. Правові презумпції та преюдиції.  

30. Правові системи сучасності. 

31. Правові форми діяльності держави. 

32. Правотворча діяльність суб’єктів права. 

33. Правотворчість і законодавчий процес. 

34. Предмет теорії держави і права. 

35. Причини розбіжності деяких галузей права та галузей законодавства. 

36. Проблеми  державно-правового режиму в Україні. 

37. Проблеми апарату держави в Україні. Принципи формування і 

діяльності. 

38. Проблеми механізму держави України. 

39. Проблеми політичної системи в Україні. 

40. Проблеми типології держав. 

41. Проблемі тлумачення норм права.  

42. Проблемні питання виникнення держави і права. 

43. Проблемні питання форми держави. 

44. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення.  

45. Процесуальне право і юридичний процес. 

46. Система джерел права. 

47. Система права і система законодавства її єдність і розбіжності. 

48. Систематизація законодавства і проблеми. 

49. Склад правопорушення і характеристика елементів. 

50. Соціальна права. 

51. Співвідношення форм і джерел права. 
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52. Співвідношення формаційного і цивілізаційного підходу до типології 

держав. 

53. Сутність держави і права, їх роль у житті суспільства. 

54. Сутність формаційного підходу в типології держав. 

55. Сутність цивілізаційного підходу до типології держав. 

56. Сучасна концепція правової поведінки.  

57. Сучасна концепція правової поведінки. 

58. Сучасні концепції держави.  

59. Сучасні концепції права  

60. Сучасні проблеми функцій держави. 

61. Тенденції розвитку політично-правових процесів держави і права. 

62. Теорія держави і права в системі юридичних наук. 

63. Тоталітарний режим, його особливості.. 

64. Фактори, що вливають на політичний регламент. 

65. Фактори, що впливають на форму держави. 

66. Форми реалізації норм права 

67. Функції теорії держави і права і проблемні питання. 

68. Шлях підвищення правового регулювання. 

69. Юридична діяльність, юридичний процес. 

70. Юридична компаративістика в системі юридичних наук. 

71. Юридична сила нормативно-правових актів. 

72. Юридичний факт в системі правовідносин.  
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Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і 

критеріями оцінювання 

Сума 
балів за 

100-
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в ЕСТS 

Значен
ня 

оцінки 
ЕСТS 

Критерії оцінювання 
Рівень 
компе-

тентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

1 2 3 4 5 6 7 

90-100 A 
Відмінн
о 

Слухач виявляє особливі 
творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати 
знання, без допомоги 
викладача знаходить та 
опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє 
використовувати набуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні 
обдарування і нахили 

Високий 
(творчий) 

відмінно 

за
р
ах

о
в
ан

о
 

82-89 B 
дуже 
добре 

Слухач вільно володіє 
вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв’язує вправи і 
задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна 

Достатній 
(конструк
т-тивно- 

варіативн
ий) 

добре 

75-81 C добре 

Слухач вміє зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача; 
в цілому самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, серед яких є 
суттєві, добирати аргументи 
для підтвердження думок 

64-74 D 
Задовіл
ьно 

Слухач відтворює значну 
частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних 
положень; з допомогою 
викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, 
виправляти помилки, серед 
яких є значна кількість 
суттєвих 

Середній 
(репродук
-тивний) 

задовільно  

60-63 E 
Достат
ньо 

Слухач володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому 
за початковий, значну 
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частину його відтворює на 
репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадов
ільно з 
можли-
вістю 
повтор
но-го 
складан
ня 
семестр
о-вого 
контро
лю 

Слухач володіє матеріалом 
на рівні окремих фрагментів, 
що становлять незначну 
частину навчального 
матеріалу 

Низький 
(рецептив
нопродукт

ив-ний) 

незадовіль
но 

н
е 

за
р
ах

о
в
ан

о
 

1-34 F 

незадов
і-льно з 
обов’яз
-ковим 
повтор-
ним 
вивчен-
ням 
заліко-
вого 
кредиту 

Слухач володіє матеріалом 
на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення 
окремих фактів, елементів, 
об’єктів  

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна 

Закони України, підручники українською мовою та українських авторів 

1. Брецко Ф.Ф. Основи держави і права. Навчальний посібник у 2-х 

книгах. – Кн. 1. – Ужгород: Закарпаття, 1998. – 660 с. 

2. Ведєрніков, Ю.А., Теорія держави і права [Текст]: навчальний посібник 

для підготовки до державного іспиту / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Грекул 

А.В. Папірна; – 3-е вид., доп. і перераб. – Д.: Юрид. акад. м-ва внутр. справ, 

2004. – 176 с. 
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3. Господарський кодекс України [Текст]: офіц. текст: за станом на 20 

січня 2007 р. – Х.: Одіссей, 2007. – 240 с. - ISBN 966-7613-56-9. 
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