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Посада, 

категорія 
викладач, спеціаліст ІІ категорії 

Науковий 

ступінь 
- 

Вчене звання - 

Контактний 

телефон 
+380506716328 

Е-mail yu.v.kryshtal@nlu.edu.ua 

Робоче місце ауд. 318  

Статус 

дисципліни 
обов’язкова 

Мова 

викладання 
українська 

Курс/семестр 

денна форма навчання:  

І курс, І семестр 

заочна форма навчання:  

І курс, І,ІІ семестр 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

денна форма навчання:  

40 год. лекцій 

60 год. практичних занять 

заочна форма навчання:  

8 год. лекцій 

12 год. практичних занять  

Циклова комісія 
правових фундаментальних та 

професійно-практичних дисциплін 

Час та місце проведення занять 

за затвердженим розкладом занять 

(в аудиторії, дистанційно з 

використанням платформ Zoom, 

Microsoft Teams) 

Час та місце проведення 

консультацій 
вівторок з 15:10 до 16:50 (318 ауд.) 

Кількість кредитів ЄКТС 7 



Форма підсумкового контролю денна форма навчання:  

іспит (І семестр) 

заочна форма навчання: 

залік (І семестр), іспит (ІІ семестр) 

Сторінка дисципліни в Інтернеті - 

Мета навчальної дисципліни 

формування у студентів загальних 

знань про сутність, зміст, форми й 

функціонування держави і права та 

основних умінь щодо використання 

понятійно-категоріального апарату 

юриспруденції в подальшій 

професійній діяльності 

Предмет навчальної дисципліни 
держава та право як державно-правові 

явища 

Зміст навчальної дисципліни 

(дидактична структура) 

Теорія держави і права як 

фундаментальна юридична наука. 

Теорія держави і права та інші науки. 

Методологія правової науки. 

Походження держави і права. Поняття 

держави. Функції держави. Форма 

держави. Механізм держави і 

державний апарат. Поняття права. 

Право в системі соціального 

регулювання. Джерела права. 

Принципи права. Правове 

регулювання суспільних відносин. 

Норми права. Система права. Система 

законодавства. Нормативно-правові 

акти. Нормотворчість. Систематизація 

нормативно-правових актів. Правові 

відносини. Юридично значуща 

поведінка. Юридична 

відповідальність. Застосування норм 

права. Застосування права в умовах 

колізій і прогалин у законодавстві. 

Тлумачення норм права. Юридична 

практика та юридичний процес. Права 

людини. Громадянське суспільство і 

держава. Демократична держава. 

Правова соціальна держава. 

Правосвідомість та правова культура 

суспільства. Правова система 

суспільства 

Лінк на дисципліну https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/vie



w.php?id=108 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 
«Правознавство (шкільний курс)» 

Кореквізити 

«Юридична деонтологія», «Судові та 

правоохоронні органи України», 

«Історія держави і права», 

«Міжнародний захист прав людини» 

Постреквізити 

«Конституційне право України», 

«Адміністративне право», 

«Кримінальне право», «Державне 

будівництво і місцеве самоврядування 

в Україні», «Цивільне право» 

Основні загальні та фахові 

компетентності 

ЗК 5. Уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої 

позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати 

ЗК 9. Уміння працювати як 

самостійно, так і в команді 

ЗК 11. Здатність до самоосвіти та 

навчання протягом усього життя 

ФК 1. знання основ теорії та філософії 

права, структури правничої професії та 

її ролі у суспільстві 

ФК 2. Уміння аналізувати та виявляти 

закономірності розвитку державно-

правових процесів на різних 

історичних етапах 

ФК 3. Здатність визначати соціальну 

та правову сутність держави, її 

функції, а також структуру державного 

апарату 

ФК 5. Здатність орієнтуватися у 

системі нормативно-правових актів та 

знати основні правила, методи, 

прийоми і засоби юридичної техніки 

ФК6. Уміння визначати юридичну 

силу та межі чинності нормативно-

правових актів 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Формування знань про 

характерні особливості та загальні 

закономірності виникнення та 

розвитку типів і форм держави і права, 

а також державних органів і правових 

інститутів України на всіх етапах її 



розвитку 

ПРН 2. Формування компетенцій, 

знань пізнавального та світоглядного 

значення, вмінь і навичок 

самостійного мислення та викладу 

своїх думок у процесі спілкування, у 

ході вирішення професійних завдань 

ПРН 4. Формування загальних знань 

про сутність, зміст, форми й 

функціонування держави і права та 

основних умінь щодо використання 

понятійно-категоріального апарату 

юриспруденції в подальшій 

професійній діяльності 

ПРН 11. Формування знань про 

політичні системи сучасності, 

політико-правові режими, державу як 

суб’єкт політики, політичні партії, 

суспільні рухи та організації, а також 

про політичні процеси та 

взаємозв’язок політики і права 

Загальна система оцінювання 

участь у роботі впродовж семестру  

залік 40/60 

іспит 40/60 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент має набрати протягом 

семестру мінімум 30 балів, щоб бути 

допущеним до складання іспиту 

(максимум – 40 балів).  

Для цього він має виконати всі види 

робіт, передбачені викладачем 

(наявність усіх лекцій, відпрацювання 

пропущених практичних занять, у 

тому числі, написання самостійних, 

контрольних робіт, колоквіумів).  

Політика оцінювання результатів 

навчання та академічна 

доброчесність 

Загальними критеріями оцінювання 

рівня знань і умінь студентів є:  

- правильність, повнота, глибина, 

системність і ґрунтовність відповіді на 

питання; 

- уміння обґрунтувати свою точку 

зору, повнота і переконливість 

наведених доводів;  

- використання основної і додаткової 

літератури;  

- посилання на норми національного та 



міжнародного права, а також на 

судову і правозастосовну практику; 

- дотримання вимог Кодексу 

академічної етики. 

- роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку; 

- списування під час самостійних та 

контрольних робіт заборонені (у т.ч. із 

використанням мобільних телефонів 

та планшетів); 

- відвідування занять є обов’язковим 

(за об’єктивних причин навчання може 

відбуватись індивідуально, в он-лайн 

формі за погодженням із заступником 

директора з навчально-виховної 

роботи);  

Списані роботи до перевірки 

викладачем не допускаються. 

  

Лінк на нормативні документи, що 

регламентують проведення поточного 

та підсумкового контролів знань 

студентів: http://plc.nlu.edu.ua/ 

 

 

 


