
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 

 Курс «Теорія держави і права» складається з двох частин: «Загальна 

теорія права і держави» і «Філософія держави і права». У свою чергу, «Загальна 

теорія права і держави» містить у собі два розділи «Теорія права» і «Теорія 

держави». «Філософія держави і права» складається з двох розділів: 

«Філософська парадигма права і держави» і «Історія філософії держави і 

права». 

Таким чином, курс «Теорія держави і права» повністю забезпечує 

досягнення відповідних спеціальних компетентностей СК1 і СК2 стандарту 

вищої освіти за спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого відповідним 

наказом МОН України № 1379 від 12.12.2018 р. 

 

Метою курсу є доведення до студентів за допомогою методичних 

прийомів навчального процесу здобутих наукою теорії держави і права і 

застосованих на практиці знань. 

Курс “Теорія держави і права” покликаний допомогти майбутньому 

фахівцю у галузі правознавства засвоїти категоріально-понятійний апарат 

юридичної науки, краще підготуватися до активної участі у правовому та 

суспільно-політичному житті країни. Вивчення цього курсу безпосередньо 

вплине на формування наукового світогляду і загальної культури, дасть 

можливість зрозуміти зміст, характер та особливості держави і права. 

 

Завдання, що стоять при вивченні курсу теорії держави і права, 

полягають у формуванні правової свідомості та правової культури студентської 

молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні питань держави та права та 

введення їх у систему юридичної освіти, а також забезпечення 

загальнотеоретичної підготовки студентів. 

 

Студенти повинні знати: предмет, структуру і зміст курсу у обсязі 

робочої програми; передумови виникнення і розвитку держави і права, їх типи, 

форми і механізми функціонування; становлення і розвиток державно-правових 

інститутів; історичні форми суспільно-політичних відносин; основні поняття і 

терміни теорії держави і права. 

 

Студенти повинні вміти: концептуально розуміти процеси 

державотворення через аналіз їх конкретно-історичних форм; ясно мислити і 

чітко формулювати свої відповіді; аналізувати суспільні відносини й виявляти 

ключові тенденції з урахуванням динаміки їх історичного розвитку; визначати 

риси та закономірності сучасного права виходячи з розуміння генези основних 

галузей права у минулому; розуміти механізм діяльності державної влади; 

тлумачити нормативні акти, набуте під час занять з теорії держави та права; 

оперувати нормативними актами; розуміти сутність впливу правових знань на 

формування світогляду особи.  

 
 


