
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра теорії та історії держави і права 
 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішення кафедри  

теорії та історії держави і права 

 27 серпня 2021 року, 

 протокол № 1. 

 Завідувач кафедри, доктор історичних наук, 

професор 

  

 ________________ Леонід МІСІНКЕВИЧ 

 27 серпня 2021 року 

  

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

для підготовки на першому освітньому рівні 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 

за денною формою навчання 

за спеціальністю 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 
  

РОЗРОБНИК  

Доцентка кафедри, кандидатка юридичних 

наук  

 

 

  

______________ Уляна ОЛІЙНИК  

27 серпня 2021 року  

 ПОГОДЖЕНО 

 Декан юридичного факультету, кандидат 

юридичних наук 

  

 _____________ Сергій КРУШИНСЬКИЙ 

 27 серпня 2021 року 

 

 

м. Хмельницький 

2021 



 2 

   
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра теорії та історії держави і права 

 
Освітньо-професійна програма «Бакалавр міжнародного права» 

Спеціальність 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Викладач 

Лекції, семінари, консультації, залік, екзамен: Олійник Уляна Миколаївна, 

(https://www.univer.km.ua/index.php/pro-universytet/kafedry/kafedra-teoriyi-ta-istoriyi-

derzhavy-i-prava/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky) доцент кафедри, кандидат 

юридичних наук, доцент  

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

ktp@univer.km.ua 

uljanka2009@ukr.net  

Профілі в наукових базах даних: 
Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=xNih25sAAAAJ 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7846-6842 

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/in/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D0%BB%D… 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівска, 57 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю у робочі дні з 9.00 до 

17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно з затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності 
ЗК-1- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК-2- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК-3- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-9 - Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність 

 

Спеціальні компетентності 
СК-1- Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних 
відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в 

сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці. 

СК-2 - Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики держави, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи 
організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої 

політики. 

СК-14 - Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 
принципи в національній правовій системі. 

mailto:ktp@univer.km.ua
mailto:uljanka2009@ukr.net
https://scholar.google.com/citations?user=xNih25sAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-7846-6842
https://www.linkedin.com/in/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA-5762361a1
https://www.linkedin.com/in/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA-5762361a1
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Програмні 

результати 

навчання 

ПРН-5 - Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних 

принципів, дотримання прав людини, сприяння вирішенню проблем. 

ПРН-12 - Здатність на професіи ̆ному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загально юридичних питань; поважати опонентів та 

їхню позицію 

ПРН-13 - Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародно-

правових явищ і процесів. 

ПРН-14 - Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння сутності и ̆ 
змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузеи ̆ 
національного права; міжнародного публічного і міжнародного приватного 

права; європейського права і права Європейського Союзу. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Обов’язкова навчальна дисципліна, курс навчання – 1-й, семестр – 1,2-й. 

Для успішного опанування дисципліни здобувачі повинні розвивати 

компетентності із супутніх дисциплін: «Історія держави і права України та 

зарубіжних країн», «Історія міжнародного права», «Правничі системи 

сучасності», «Порівняльне конституційне право». 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: «Міжнародно-правові механізми захисту прав людини», 

«Порівняльне адміністративне право», «Міжнародне публічне право», 

«Інституційне право Європейського Союзу»,  «Матеріальне право 

Європейського Союзу». 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

8,5 кредити ЄКТС /255 годин, у тому числі, самостійної роботи - 129 годин, 

лекційних - 64 години, семінарських - 62 годин. 

Форма навчання  Денна 

Тижневе 

навантаження 
3,6 аудиторних занять; 3,7 самостійної роботи 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

навчальної 

дисципліни 

Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, залік, екзамен. 

Онлайн/офлайн: лекції, консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється індивідуальний 

формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Завдання Максимальна 

кількість балів 

4/4/13 

Предмет теорії 

держави і права. 

Причини 

виникнення 

держави 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 1,3 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 2 

4/4/16 

Поняття та 

сутність держави 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

Лекція – 2,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 
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використанням ІКТ 

4/4/10 

Правова держава 

та її основні 

характеристики 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 
практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 3,8 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 

6/4/8 

Типи і форми 

держави 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 5,6 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС –4 

2/2/4 

Механізм 

держави 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 
використанням ІКТ 

Лекція – 6,3 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 2 

2/2/4 

Функції держави Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 
практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 6,9 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

2/2/2 

Поняття і сутність 

права. 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 7,5 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 2 

2/2/2 

Право в системі 

соціальних норм. 

Правосвідомість 

та її роль у 

суспільному житті 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 8,1 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 2 

4/4/8 

Принципи і 

функції права 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 
використанням ІКТ 

Лекція – 8,8 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 2 

6/4/8 

Норми права та їх 

структура 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 
практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 10 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

4/4/5 

Нормативно-

правові акти та їх 

систематизація 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 2,5 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 2 

2/4/8 

Тлумачення норм 

права та їх 

реалізація 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 
використанням ІКТ 

Лекція – 3,8 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

2/2/4 
Реалізація норм 

права. 

Застосування 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

Лекція – 5,6 
Семінарське 

заняття – 5 
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правових норм 

 

практичні завдання із 
використанням ІКТ 

СРС – 2 

2/4/13 

Система права і 

система 

законодавства 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 
практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 6,3 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

6/6/8 

Правові 

відносини 

(правовідносини) 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 6,9 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 2 

4/4/2 

Механізм і 

ефективність 

правового 

регулювання 

суспільних 

відносин. Правова 

поведінка 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 7,5 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 2 

2/2/4 

Правопорядок і 

правопорушення 

 

Тести, дискусійні 
питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 8,1 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 2 

4/2/4 

Юридична 

відповідальність 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 

індивідуальні завдання, 
практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 8,8 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

2/2/6 

Законність як стан 

суспільного життя 

у правовій 

державі 

Тести, дискусійні 

питання та кейси, 
індивідуальні завдання, 

практичні завдання із 

використанням ІКТ 

Лекція – 10 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 2  

 

Рекомендовані 

джерела для 

самостійної 

роботи 

1. Богуцька Н. М. Методологічне значення юридичних конструкцій у 

контексті методу правознавства. Вісник Львівського торговельноекономічного 

університету. Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 5. С. 10- 17. 

2. Варламова Н. Методологія юридичної науки: спокуса постмодерном. 

Право України. 2014. № 1. С. 69-77. 

3. Венгеров А. Б. Теория государства и права: учеб. 10-е изд., стер. 

Москва: Омега-Л, 2014. 607 с. 

4. Вільчинська С. Проект методології нового типу (підхід філософської 

антропології). Університетська кафедра. 2018. № 7. С. 93-98. 

5. Макушев П. В., Хрідочкін А. В. Теорія правозастосування: навч. 

посіб. Дніпро: Гельветика, 2018. 360 с. 

6. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти) : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. 3-тє вид., змін. й допов.  М. В. Кравчук (авт.-

упоряд.). Тернопіль : Екон. думка, 2016.  420 с. 

7. Чорноморденко І. Позанаукова і наукова методологія. Постановка 

проблеми. Університетська кафедра. 2018. № 7. С. 85-92. 

Методи Під час лекційних занять застосовуються: 
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навчання та 

форми поточного 

контролю 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції ; 

2) усне або письмове опитування (у тому числі тестове) опитування 

студентів на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у форматі тестування; 

4) захист підготованого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) захист підготовленого публічного виступу; 

Підсумковий поточний контроль за перший семестр проводиться у формі 

заліку, за другий – екзамену. 

Структура залікового білету включає два, а екзаменаційного три теоретичних 

питання. 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП імені 

Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., 

протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами, внесеними у 2020 році. 

Перескладання лекції: виконання завдання із використанням сучасних 

інформаційних технологій за темою пропущеної лекції. 

Перескладання семінарських занять: усне опитування, виконання тестових 

завдань, виконання практичних завдань із застосуванням інформаційних 

технологій.. 

Підсумковий 

контроль 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни. 

 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158) зі змінами від 2020 року. 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права імені Леоніда Юзькова, затв. наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) 

Порядок 

отримання 

додаткових балів  

Здобувач може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від   27.05.2020 р. № 201/20. 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів, що проводяться в 

університеті. 

 
 

 

 


