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ВСТУП 

Мета: формування загальнонаукових поглядів, знань про право, 

юридичну компаративістику, правові системи сучасності. 

Завдання: поглиблене вивчення у проблемному плані такого важливого 

соціального інституту, право, його сутності, головних ознак та основних 

напрямків розвитку. Найбільша частина цієї навчальної дисципліни передбачає 

вивчення порівняльного правознавства, основних правових систем сучасності. 

Навчальна дисципліна спрямована на висвітлення феномена права з 

позиції зміни нашого світогляду, зорієнтованого на загальнолюдські проблеми 

й ідеали, загальновизнані гуманістичні ідеї. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістри повинні: 

знати: як з'ясувати характер та зміст теоретичного знання (у тому числі 

юридичного), його специфіку та функції; як практично реалізувати 

загальнотеоретичні юридичні знання; як втілити специфіку викладання та 

вивчення загальнотеоретичної юридичної науки; як сформулювати 

загальноюридичні догми; як взаємодіє теорії та практики в дійсності на 

прикладі державно-правової дійсності України останніх років незалежності. 

- вміти: всебічно охарактеризувати загальнотеоретичні поняття і 

категорії права; виявити основні напрямки, правові засоби побудови сучасної 

системи права; надавати теоретико-правову характеристику правовим системам 

сучасності; визначити їхні принципи та функції; обґрунтувати, підібрати або 

самостійно сконструювати засоби засвоєння проблемних теоретико-практичних 

знань про державно-правові явища, їх особливості в різних правових системах 

світу; сформулювати та пояснити складні юридичні поняття і категорії 

розкриваючи їх сутність; надавати правильну оцінку державно-правовим 

явищам сучасної Української держави та розкривати специфіку їх формування 

та розвитку. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 
освітній ступінь магістр 

спеціальність 081 

«Право» 
 

Нормативна 

 

Кількість модулів – 2  
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи – 

3 

кваліфікація магістр 

права 

18 год. 4 год. 

Семінарські 
12 год. 2 год. 

Самостійна робота 

30 год. 54 год. 

 

Вид контролю: 

залік – 1-й сем. 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/1 

для заочної форми навчання – 1/2 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре;  

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. 

 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 
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35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Лекції із застосуванням мультимедійного проектора, робота в Інтернеті, 

складання  схем, таблиць. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення сту- 

дентів. Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими 

моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов 

відображення в підручниках, використовується досвід закордонних нав- 

чальних закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого 

матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При 

викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для 

самостійного розмірковування. При цьому лектор задає запитання, які 

спонукають студента шукати розв'язання проблемної ситуації. Така система 

примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках 

правильної відповіді.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 

проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних 

побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як правило, 

як частина заняття-дослідження. Лекційне заняття, проведене у такий спосіб, 

пробуджує у студента активність та увагу при сприйнятті матеріалу, а також 

спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні 

інформації, яку він одержав від викладача. 

 Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або семінарські 

заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента 

в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду соціального спілкування. Після висвітлення проблеми (при 

використанні проблемних лекцій) або стислого викладання матеріалу (при 

використанні міні-лекцій) студентам пропонується об'єднуватися у групи по 5 – 

6 осіб та презентувати наприкінці заняття своє бачення та сприйняття 

матеріалу. Презентації-виступи перед аудиторією, що використовуються для 

подання певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання 

індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрації нових товарів і послуг. 

Однією з позитивних рис презентації та її переваг при використанні в 

навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули сту- денти при роботі у 

певній малій групі.  

Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами учасників 

з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів.  
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Мозкові атаки – це метод розв'язання невідкладних завдань за дуже 

обмежений час. Сутність його полягає в тому, щоб висловити якнайбільшу 

кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.  

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 

розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних 

випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального 

матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією – використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань, інструктажу. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань; 

2)презентацій і виступів на наукових заходах; 

3)підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА: ЗАВДАННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМА 

 

ТЕМА 1. Загальна характеристика сучасних проблем теорії права, як 

системи знань про основні закономірності функціонування права 

Характеристика предмета теорії права. Теорія права в системі суспільних 

та юридичних наук. Проблеми зв’язку теорії права із суспільною практикою. 

Методологія теорії права та її роль у пізнанні державно-правових явищ. 

Значення теорії права в сучасних умовах розвитку нашого суспільства. Основні 

проблеми дослідження правової дійсності на сучасному етапі: філософські і 

світоглядні, морально-етичні, політичні, юридичні.  

 

ТЕМА 2. Проблеми сутності та походження права  

Причини, умови та закономірності виникнення права. Методологічні 

основи визначення сутності права. Розуміння сутності права у світовій і 

вітчизняній юриспруденції. Теорія юридичного позитивізму. Нормативістська 

теорія права. Соціологічна теорія права. Психологічна теорія права. Теорія 
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природного права. Теорія широкого розуміння права. Інтегративний підхід до 

розуміння сутності права. Проблема вироблення універсального визначення 

поняття права. Соціальне призначення права і його сутнісні характеристики. 

Методологічні проблеми співвідношення права і закону. Поняття принципів 

права і їх класифікація. Форми існування принципів права. Закріплення 

загальносоціальних і спеціально-юридичних принципів права в Конституції 

України. Проблеми функціонування права. Характеристика загальносоціальних 

і спеціально-юридичних функцій права та форми їх реалізації. Соціальна 

цінність права.  

 

ТЕМА 3. Особливості співвідношення системи права і системи  

законодавства 

  Системність як одна з визначальних характеристик права. Поняття і зміст 

системи права. Структура системи права та її складові – галузі, підгалузі та 

інститути. Предмет і метод правового регулювання як підстави побудови 

системи права. Проблеми співвідношення міжнародного і національного права, 

матеріального і процесуального права, публічного і приватного права. 

Співвідношення системи права і системи законодавства. Система законодавства 

як формальне вираження системи права. Будова системи законодавства: 

горизонтальна (галузева) та вертикальна (ієрархічна). Поняття і ознаки 

нормативно-правового акту як складового елементу системи законодавства. 

Класифікація нормативно-правових актів. Чинність нормативно-правових актів. 

Проблеми систематизації нормативно-правових актів.  

 

ТЕМА 4. Проблеми вираження норм права в правових актах сучасності 

  Поняття, ознаки, функції та види соціальних норм. Нормативність як одна 

з провідних характеристик права. Поняття і суть норми права. Місце норм 

права в системі соціальних норм. Ознаки правових норм, що відрізняють їх від 

інших норм регулювання суспільно значущої поведінки. Класифікація 

правових норм. Структура правової норми та проблеми її побудови. Логічна 
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зумовленість будови правових норм. Проблеми формального вираження 

структури норми права в нормативно-правових актах.   

 

ТЕМА 5. Особливості співвідношення поняття «форма» та «джерело» 

права 

Формальна визначеність як одна з найважливіших властивостей права. 

Проблеми визначення форм і джерел права, існуючі підходи. Співвідношення 

поняття «форма» та «джерело» права. Основні види форм (джерел) права. 

Особливості джерел права сучасних правових систем. Основні форми (джерела) 

права в Україні. Проблеми співвідношення правотворчості і правоутворення. 

Принципи правотворчості. Стадії (етапи) правотворчого процесу. Проблеми 

забезпечення правотворчої діяльності та її оптимізації. Проблеми 

вдосконалення юридичної техніки.  

Змістовий модуль ІІ. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 

ТЕМА 6. Проблеми правовідносин сучасності 

  Поняття, основні ознаки і передумови правових відносин. Структура 

правових відносин. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників як 

юридичний зміст правових відносин. Класифікація правових відносин. Поняття 

і види суб’єктів правових відносин. Структура право-суб’єктності фізичних і 

юридичних осіб. Поняття об’єктів правових відносин, їх роль і місце в правових 

відносинах. Класифікація об’єктів. Поняття юридичних фактів та їх 

призначення. Класифікація юридичних фактів. Конкретизація юридичних 

фактів. Місце юридичних фактів у механізмі правового регулювання.  

 

ТЕМА 7. Теоретичні і практичні проблеми правового регулювання 
Необхідність і закономірність соціальної регламентації суспільних 

відносин. Право в системі соціального нормативного регулювання. Дія права. 

Правовий вплив і правове регулювання, їх співвідношення. Предмет, методи, 
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способи і типи правового регулювання. Засоби правового регулювання. 

Стимули і обмеження як специфічні інформаційно-психологічні засоби 

правового регулювання, їх поняття і природа. Поняття і характеристика 

основних стадій правового регулювання. Механізм правового регулювання, 

існуючі підходи до розкриття його сутності, елементного складу і 

функціонування. Проблеми ефективності права і правового регулювання. 

Вдосконалення механізму правового регулювання в сучасній Україні.  

 

ТЕМА 8. Проблеми правореалізації 

 Правове регулювання і правореалізація: співвідношення і взаємодія. 

Поняття і суть реалізації права як кінцевої мети правового регулювання. 

Особливості правореалізації у сучасних правових системах. Форми 

безпосередньої правореалізації: виконання, дотримання і використання. 

Поняття механізму правореалізації. Підходи до правозастосування. Поняття і 

основні ознаки правозастосування як особливої форми реалізації норм права. 

Підстави і необхідність правозастосування. Стадії процесу право-застосування. 

Умови і юридичні гарантії законного і обґрунтованого застосування права. 

Механізм правозастосування. Необхідність тлумачення правових норм. Основні 

способи і види тлумачення права. Прогалини в законодавстві: поняття, причини 

виникнення і способи їх подолання.  

 

ТЕМА 9. Поведінка у правовій сфері як безпосередній об’єкт правового 

регулювання 

Поведінка особи і право. Поведінка у правовій сфері як безпосередній 

об’єкт правового регулювання. Поняття правової поведінки та її основні 

ознаки. Критерії класифікації правової поведінки. Поняття і склад  правового 

вчинку. Поняття, ознаки і суть правомірної поведінки. Правомірна поведінка як 

мета державно-правового регулювання. Види правомірної поведінки. Поняття і 

ознаки правопорушення. Юридичний склад правопорушення як сукупність 

його суб’єктивних і об’єктивних характеристик. Види правопорушень. Поняття 
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і ознаки злочину. Поняття і види проступків, їх характеристика. Соціальні 

причини правопорушень. Проблеми попередження правопорушень.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Назва теми 
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ії
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. 
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я

 

С
а
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о
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. 
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у
 

П
ід
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. 

к
о

н
т
р

. 

В
сь
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г
о

 

г
о
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и

н
 

Змістовий модуль І. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА: ЗАВДАННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМА 

1. Загальна характеристика сучасних 

проблем теорії права, як системи 

знань про основні закономірності 

функціонування права 

2  

 

 

2 

4 - 7 

2. Проблеми сутності та походження 

права 

2 4 - 7 

3. Особливості співвідношення системи 

права і системи законодавства 

2  

 

2 

 

4 - 7 

4. Проблеми вираження норм права в 

правових актах сучасності 

2 4 - 7 

5. Особливості співвідношення поняття 

«форма» та «джерело» права 

2 4 - 6 

Змістовий модуль ІІ. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ                

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

6. Проблеми правовідносин сучасності 2 2 2 - 6 

7. Теоретичні і практичні проблеми 

правового регулювання 

2 2 2 - 6 

8. Проблеми правореалізації 2 2 2 - 6 

9. Поведінка у правовій сфері як 

безпосередній об’єкт правового 

регулювання 

2 2 4 - 8 

Всього за ІV семестр 18 12 30 30 90 
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 кримінальних справ   
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Спеціалізований ресурс для правників 
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www.accent.kiev.ua Політична та економічна інформація про Україну 

www.sudova-

practika.kiev.ua 

Судові рішення 

www.coe.kiev.ua Рішення Європейського суду 

www.legal.com.ua Інформаційно-пошукова система по законодавству 

 

http://www.legality.kiev.ua/
http://www.khpg.org/
http://www.vybor.8m.com/
http://www.pension.kiev.ua/
http://legalpro.hypermart.net/
http://legalpro.hypermart.net/
http://www.uapravo.org/
http://www.whoiswho.com.ua/
http://www.helsinki.org.ua/
http://www.u21.org.ua/
http://www.accent.kiev.ua/
http://www.sudova-practika.kiev.ua/
http://www.sudova-practika.kiev.ua/
http://www.coe.kiev.ua/
http://www.legal.com.ua/

