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Пояснювальна записка 
 
Самостійна робота студентів є одним з шляхів оволодіння навчальним 

матеріалом і регламентується Положенням про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом 
Міністерства освіти України №161 від 02.06.93р. 

Самостійна робота студентів -  це особлива форма навчальної діяльності, 
спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними 
сукупності знань, умінь, навичок, що здійснюються за умови запровадження 
відповідної системи організації всіх видів навчальних знань. 

Самостійна робота має бути зорієнтована на вироблення у студентів 
умінь учитися, спілкуватися, планувати, працювати та керувати своєю 
навчальною діяльністю. 

Теорія держави та права відіграє фудаментальне значення для формування 
професійних знань та навичок студентив-правознавців, саме тому велике 
значення надається самостійній роботі студентів. 

В процесі самостійної роботи у студентів розвиваються творчі здібності та 
активізується розумова діяльність, формуються уміння та навички 
самостійної розумової праці, розвиваються морально-вольові зусилля, 
формується потреба безперервного самостійного поповнення знань як 
необхідної умови професійного становлення. 

Самостійна робота дає змогу студентам навчитися самостійно працювати з 
різними джерелами інформації,  творчо сприймати і осмислювати навчальний 
матеріа, формує навички щоденної навчальної самостійної роботи. 

Самостійна робота з окремої дисципліни може виконуватися у бібліотеці, 
навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах. 

Самостійна робота виконується з використанням рекомендованої основної 
літератури (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні 
посібники), додаткової літератури (наукова, фахова, монографічна, періодична) 
та методичних матеріалів (методичні вказівки щодо виконання самостійної 
роботи студентів). 

Залежно від особливостей  досліджених тем студентам даються різні види 
завдань самостійної роботи, спрямовані на: 

- переробку інформації, отриманої безпосередньо на аудиторних 
навчальних заняттях; 

- роботу з відповідними підручниками та особистим конспектом 
лекцій; 

- самостійне вивчення окремих тем або питань із складанням 
конспекту; 

- написання рефератів, повідомлень; 
- творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо); 
- виконання індивідуальних завдань, конструювання фрагментів уроків; 
- підготовку письмових відповідей на проблемні питання; 
- виготовлення саморобних наочних посібників 

Для полегшення самостійної роботи студентів з предмету "Теорія 
держави і права" розроблено дані методичні вказівки, які можуть бути 
використані викладачами та студентами. 
 



Тема 1: Загальна характеристика теорії держави та права 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Виписати в конспект методи та функції теорії держави та права. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
При самостійному опрацюванні визначеного питання слід звернути особливу увагу на: 
методологічне значення "Теорії держави і права"; зв'язок предмета та методу "Теорії 
держави і права"; загальнонаукові, спеціальнонаукові і приватнонаукові методи 
дослідження та вивчення державно-правових явищ; конкретно-соціологічний метод. 
Порівняльно-правовий метод. Формально-юридичний метод. Метод правового моделю-
вання. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 24, 26, 27 
 
 
 
Тема 2: Виникнення і формування держави 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Відмінність держави від додержавної організації суспільства. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
При вивченні питання варто розуміти головну думку стосовно походження держави - 

держава є закономірним результатом розвитку суспільства та як універсальна політична 
форма організації суспільства виникла в результаті розпаду родового ладу. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 24, 26, 27 
 
 
 
Тема 4: Типологія держав 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Порівняльна характеристика Формаційного та Цивілізаційного підхідів. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
При розгляді цього питання варто виходити з критеріїв за якими відбувається поділ держав 
на типи за формаційним та цивілізаційним критеріями. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 24, 26, 27 
 
 
 
Тема 7: Механізм і апарат держави  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Органи сучасної Української держави. 



 
Рекомендації щодо вивчення:  

В цьому питанні потрібно розкрити систему державних органів України: законодавчий орган; 
судові органи; виконавчі органи: вищі, центральні, місцеві; контрольно-наглядові органи; глава 
держави. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 3, 7, 23, 24, 26, 27.  
 
 
 
Тема 8: Держава у політичній системі суспільства 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Співвідношення держави та інших елементів політичної системи суспільства. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
При проведенні порівняння слід виходити з того, що роль держави в організації суспільства і 
здійсненні політичної влади зумовлена тим, що вона є центром, ядром політичної системи. 
Політика держави охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. В її основі лежать потреби 
народу, нації, соціальних верств і груп, особи й держави, інших соціальних суб'єктів. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 24, 26, 27, 29. 
 
 
 
Тема 9: Держава і особа 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти конспект лекції за таким планом:  
1) Людина, особа, громадянин: поняття та їх співвідношення.  
2) Поняття правового статусу. Правовий статус громадянина.  
3) Взаємозв’язок держави і особи, взаємні права та обов’язки. 

 
Рекомендації щодо вивчення:  

При складанні конспекта слід розкрити такі питаня: 
Поняття людини, особи і громадянина. Становище особи на різних етапах розвитку 
суспільства. Поняття громадянства. 
Роль держави у визначенні статусу громадянина. Загальний» спеціальний (родовий), 
індивідуальний та правовий статус особи і громадянина. 
Суб'єктивні права, свободи, заняття, інтереси та обов'язки особи і громадянина. 
Відповідальність держави перед особою і громадянином. 
Основи правового становища особи в Україні, Гарантії, здійснення прав та обов'язків громадян 
України. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
1, 2, 7, 24, 26, 27 
 
 
 
 
 



Тема 11: Правова держава  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти конспект лекції за таким планом:  
1) Поняття правової держави.  
2) Етапи формування концепції правової держави.  
3) Співвідношення правової держави та громадянського суспільства.  
4) Основні риси правової держави та напрями її формування на Україні. 

 
Рекомендації щодо вивчення:  

Розкриття питання потрібно розпочати із самого змісту правової держави. Слід описати 
співвідношення між громадянським суспільством і правовою державою, її основні ознаки, 
взаємну відповідальність особи і держави, її органів і посадових (службових) осіб. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 7, 24, 26, 27 
 
 
 
Тема 12: Поняття, соціальне призначення та походження права  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Принципи права.  
2. Функції права. 

Рекомендації щодо вивчення:  
При розгляді 1 питання варто дати визначення принципів права та навести їх класифікацію. 
При розгляді 2 питання слід почати з визначення поняття функції права. Далі розкрити 
загальносоціальні функції права: гуманістична, організаторсько-управлінська, інформаційна 
(комунікативна), оціночно-орієнтувальна, ідеологічно-виховна і гносеологічна та спеціальні 
юридичні функції: регулятивна (статистична і динамічна) та охоронна. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 11, 24, 26, 27. 
 
 
  
Тема 13: Соціальні норми та їх співвідношення з нормами права  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Співвідношення та взаємодія норм права з іншими соціальними нормами. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
При розкритті питання слід пам’ятати, що основні види соціальних норм: звичаєві, традиційні, 
моральні, етичні, естетичні, корпоративні, релігійні та правові, але особливу увагу слід 
звернути на взаємозалежність і взаємодоповнюваність права і моралі, однакове і відмінне в 
праві та моралі. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 24, 26, 27. 
 
 
 
 



Тема 15: Структура (види, типи) права  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти конспект лекції за таким планом:  
1) Поняття та структура суб’єктивного права. Поняття об’єктивного права.  
2) Співвідношення суб’єктивного та об’єктивного права.  
3) Публічне та приватне право.  
4) Природне та позитивне право. 

 
Рекомендації щодо вивчення: 

При складанні конспекта варто ілюструвати питання прикладами. 
  
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 24, 26, 27. 
 
 
 
Тема 16: Правоутворення та правотворчість  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Етапи законотворчої діяльності. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
При розкритті цього питання необхідно розуміти, що законотворчість характеризується 
певним юридичним процесом, що має три етапи. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 24, 26, 27. 
 
 
 
Тема 18: Правова система, система права, система законодавства  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Співвідношення міжнародного та національного законодавства. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 17, 21, 24, 26, 27, 36. 
 
 
 
Тема 19: Чинність нормативно-правових актів  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти конспект лекції за таким планом:  
1) Дія нормативно-правових актів у часі.  
2) Дія нормативно-правових актів у просторі.  
3) Дія нормативно-правових актів за колом осіб. 

 
 
 



Рекомендації щодо вивчення:  
При складанні конспекта лекції необхідно розкрити такі поняття, як: зворотня сила закону, 
переживання закону, територія держави, екстрадиція. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 7, 24, 26, 27 
 
 
 
Тема 20: Систематизація законодавства  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти конспект лекції за таким планом:  
1) Поняття систематизації нормативно-правових актів та її способи.  
2) Інкорпорація нормативно-правових актів.  
3) Кодифікація нормативно- правових актів.  
4) Консолідація як спосіб систематизації нормативно-правових актів. 

 
Рекомендації щодо вивчення:  

Потрібно дати характеристику видів систематизації. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 7, 24, 26, 27. 
 
 
 
Тема 22: Прогалини та колізії в праві, засоби їх подолання  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти конспект лекції за таким планом:  
1) Поняття колізій в праві.  
2) Шляхи усунення колізій у праві.  
3) Поняття прогалин у праві та засоби їх подолання. 

2. Відповісти на питання: які прогалини та колізії є в законодавстві України? 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
Для зясування колізій можна порівняти, зокрема, норми Цивільного та Господарського 
кодексів. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 8, 24, 26, 27. 
 
 

 
Тема 23: Правові відносини та підстави їх виникнення  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Юридичні факти як підстава виникнення правовідносин.  
 

 
Рекомендації щодо вивчення:  

В цьому питанні слід розкрити поняття юридичних фактів та їх класифікацію. 
 



Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 8, 20, 24, 26, 27. 
 
 
 
Тема 25: Правове виховання, правова свідомість та правова культура  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти конспект лекції за таким планом:  
1) Правове виховання та його основні завдання.  
2) Правосвідомість, її ознаки, елементи, функції та структура.  
3) Правова культура та її складові.  
4) Шляхи формування правової культури. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
При складанні конспекту 1 питання варто розуміти, що правове виховання є засобом 
підвищення рівня правосвідомості та правової культури. Також в цьому питанні необхідно 
розкрити форми правового виховання та обов’язково розкрити зв'язок правової культури з 
правосвідомістю. 

 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 8, 24, 26, 27. 
 
 
 
Тема 26: Правовий нігілізм та шляхи його подолання  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти конспект лекції за таким планом:  
1) Поняття правового нігілізму.  
2) Форми правового нігілізму.  
3) Причини правового нігілізму.  
4) Способи подолання правового нігілізму. 

 
Рекомендації щодо вивчення:  

Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 8, 24, 26, 27. 
 
 
 
Тема 27: Правова поведінка та її види  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Протиправна поведінка: її ознаки та види. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 2, 8, 24, 26, 27. 
 
 
 
 
 



Тема 28: Характеристика складу правопорушення  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти конспект лекції за таким планом:  
1) Поняття складу правопорушення. Елементи правопорушення.  
2) Об’єкт правопорушення.  
3) Об’єктивна сторона правопорушення.  
4) Суб’єкт правопорушення.  
5) Суб’єктивна сторона правопорушення. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№1, 8, 24, 26, 27. 
 
 
 
Тема 30: Юридична відповідальність  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Види юридичної відповідальності. 
 

Рекомендації щодо вивчення:  
До видів юридичної відповідальності правознавці відносять: кримінальну, адміністративну, 
дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову і конституційну відповідальність. 
 
Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
1, 2, 8, 24, 26, 27. 
 
 
 
Тема 34: Романо-германська правова сім’я 

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти доповідь на тему: «романо-германська правова сім'я» за таким планом:  
1) Загальна характеристика правової системи країн романо-германської 

правової сімї.  
2) Джерела права.  
3) Особливості юридичної професії. 

 
Рекомендації щодо вивчення:  

Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№7, 8, 24, 26, 30. 
 
 
 
Тема 35: Англо-американська правова сімя  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти доповідь на тему: «англо-американської правової сім'ї » за таким планом:  
1) Загальна характеристика правової системи країн англо-американської 

правової сімї.  
2) Джерела права. 



3) Особливості юридичної професії.  
4) Коротка характеристика права країн англо-американської правової сімї.  

 
Рекомендації щодо вивчення:  

Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№7, 8, 24, 26, 30. 
 
 
 
Тема 36: Мусульманське право  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти доповідь на тему: «Мусульманське право » за таким планом:  
1) Особливості мусульманського права.  
2) Джерела мусульманського права.  
3) Особливості юридичної професії. 

 
Рекомендації щодо вивчення:  

Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№7, 8, 16, 24, 26. 
 
 
Тема 37: Сім'я традиційного права  

Питання 
визначені для самостійного опрацювання 

1. Скласти доповідь на тему: «Мусульманське право » за таким планом:  
1) Загальна характеристика правової системи країн сімї традиційного права. 
2) Джерела права.  
3) Особливості юридичної професії. 

 
Рекомендації щодо вивчення:  

Для вивчення вказаних питань студентам рекомендовано таку літературу: 
№7, 8, 24, 26. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
З ДИСЦИПЛІНИ “ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА  “ 
для студентів спеціальності 5.060101 "Правознавство"  

заочного відділення 
1. Визначте та охарактеризуйте предмет , методи та функції теорії держави та права. 
2. Охарактеризуйте поняття “держава“, та її характерні ознаки та ознаки, які відрізняють 

державу від самоуправління в первісному суспільстві. 
3. Проаналізуйте поняття “право“, визначте його соціальну цінність, як регулятора 

суспільних відносин. Охарактеризуйте історичні типи права. 
4. Проаналізуйте поняття “об”єктивне право“ і “суб”єктивне право“, визначте їх 

характерні ознаки. 
5. Охарактеризуйте політичну систему суспільства  та її елементи. 
6. Визначте роль держави і роль права в організації суспільства. 
7. Визначте і охарактеризуйте особливості становлення громадянського суспільства в 

Україні. 
8. Охарактеризуйте поняття “функції держави“, види функцій держави. 
9. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні функції держави. 
10. Проаналізуйте основні і неосновні, постійні та тимчасові функції держави. 
11. Проведіть аналіз форм і методів здійснення функцій держави. 
12. *Охарактеризуйте поняття “громадянське суспільство“, його ознаки та структуру. 
13. *Проаналізуйте право, як складову політичної системи суспільства, визначте напрями 

здійснення правом політичної влади в суспільстві. 
14. Проаналізуйте поняття “форма держави“, визначте і охарактеризуйте структуру форми 

держави. 
15. Проаналізуйте поняття “форма правління“, визначте і охарактеризуйте її види. 
16. Проаналізуйте поняття “форма державного устрою“ та охарактеризуйте її види, їх 

характерні ознаки. 
17. Проаналізуйте поняття “державно-правовий режим“, охарактеризуйте його види. 
18. Охарактеризуйте особливості елементів форми Української держави. 
19. Проаналізуйте поняття “механізм держави“, як системи державних організацій. 
20. Охарактеризуйте поняття “державна організація“, її основні ознаки і види. 
21. Проведіть аналіз поняття “державний апарат“, “структура державного апарату“, 

визначте співвідношення  між ними. 
22. Проаналізуйте поняття “державна влада“, визначте і охарактеризуйте принципи поділу 

державної влади на законодавчу, виконавчу та судову влади, як систему противаг. 
23. Охарактеризуйте поняття “функціонування держави“, “державна служба“, “державні 

службовці“, визначте умови організації діяльності держави. 
24. *Визначте роль державного апарату у функціонуванні держави  та охарактеризуйте 

роль державних службовців у функціонуванні держави. 
25. *Охарактеризуйте правові і неправові форми реалізації функцій держави, та форми 

здійснення державної влади. 
26. Проаналізуйте поняття “людина“, “особа“, “громадянин“, охарактеризуйте становище 

особи на різних етапах розвитку суспільства. 
27. Проаналізуйте поняття “громадянство“, охарактеризуйте роль держави у визначенні 

статусу громадянина. 
28. Охарактеризуйте загальний, спеціальний, індивідуальний та правовий статус особи і 

громадянина, їх суб”єктивні права, свободи , законні інтереси та обов’язки. 
29. Проаналізуйте поняття “правова держава“, охарактеризуйте її основні ознаки та 

історичні джерела. 
30. Охарактеризуйте основні концепції виникнення держави. 
31. Проаналізуйте поняття “право“, його основні ознаки та визначте співвідношення між 

правом і законодавством. 
32. Охарактеризуйте основні види соціальних норм, визначте співвідношення між нормами 

права і соціальними нормами. 
33. Проаналізуйте поняття “функції права“, охарактеризуйте загальносоціальні та 

спеціальні юридичні функції, їх види. 



34. Проаналізуйте поняття “норма права“, її загальні ознаки, визначте види норм права. 
35. Визначте співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта. 

Охарактеризуйте основні способи викладення норми права в статтях  нормативно – 
правового акта. 

36. Проаналізуйте поняття “структура норми права“. Охарактеризуйте її структурні 
елементи, їх види. 

37. Проаналізуйте поняття “правотворення“, охарактеризуйте суб”єкти, принципи і стадії 
правотворчості. 

38. Визначте і охарактеризуйте взаємозв”язок правотворчості і юридичної техніки. 
39. Охарактеризуйте поняття “форми ( джерела ) права“, їх види і особливості. 
40. Охарактеризуйте нормативно – правовий акт, як особливу та основну форму (джерело) 

права, проаналізуйте поняття “законодавчий нормативний акт“, “підзаконний 
нормативно – правовий акт”, їх види. 

41. Проаналізуйте поняття “юридична сила“ нормативно – правового акта. 
Охарактеризуйте дію нормативно – правових актів у часі, просторі та  за колом осіб, та 
принцип зворотної сили закону. 

42. Проаналізуйте поняття “система права“, охарактеризуйте види сучасних правових 
систем. 

43. Проведіть аналіз поняття “структура системи права“, охарактеризуйте основні 
структурні елементи системи права. 

44. Проаналізуйте поняття “система законодавства“, його зміст і співвідношення із 
системою права. 

45. Проведіть аналіз поняття “систематизація нормативно – правових актів“, визначте і 
охарактеризуйте її види. 

46. Охарактеризуйте систему права і систему законодавства України. 
47. Проаналізуйте поняття “галузь права“, визначте підстави об”єднання норм і джерел 

права за галузями  та поділ галузей права на підгалузі та інститути. 
48. *Дайте загальну характеристику основним галузям права України, охарактеризуйте 

матеріальні і процесуальні галузі права. 
49. Проведіть аналіз поняття “реалізація норм права“, охарактеризуйте її форми і методи. 
50. Проведіть аналіз поняття “застосування норм права“, охарактеризуйте суб”єкти і стадії 

застосування норм права. 
51. Охарактеризуйте поняття “правозастосовчий акт“, проаналізуйте його структуру та 

види. 
52. Проведіть аналіз поняття “прогалини в законодавстві”, визначте шляхи їх усунення, 

охарактеризуйте поняття , “аналогія права“ та “аналогія закону“. 
53. Проведіть аналіз поняття “правове регулювання“, охарактеризуйте його предмет, 

метод, види  та стадії процесу правового регулювання. 
54. Охарактеризуйте механізм правового регулювання та його елементи. 
55. Проаналізуйте поняття “тлумачення норм права“, охарактеризуйте види тлумачення 

норм права. 
56. Дайте характеристику основних способів тлумачення норм права. 
57. Охарактеризуйте поняття “правові відносини“, їх основні риси, склад і зміст 

правовідносин, їх види. 
58. Проаналізуйте “суб”єкти правовідносин“, їх види, охарактеризуйте правосуб”єктність 

та її склад. 
59. Охарактеризуйте поняття “об”єкти правовідносин “, їх види. 
60. Проаналізуйте поняття “юридичні факти”, їх види. 
61. Проведіть аналіз поняття “правосвідомість“ визначте її характерні ознаки та види. 
62. Охарактеризуйте поняття “правова ідеологія“ та “правова психологія”, визначте їх 

співвідношення. 
63. Проаналізуйте поняття “правова культура“ і “правове виховання“, охарактеризуйте 

структуру правової культури і форми правового виховання. 
64. Охарактеризуйте поняття “законність“ і “правопорядок“, їх основні засади і гарантії, 

види гарантій. 



65. Проаналізуйте поняття “правова поведінка“ та “правомірна поведінка“ визначте 
характерні ознаки. 

66. Охарактеризуйте поняття “правопорушення“, як протиправну поведінку, види 
правопорушень. 

67. Проведіть аналіз поняття “склад правопорушення“, охарактеризуйте його зміст. 
68. Проаналізуйте поняття “юридична відповідальність“, охарактеризуйте принцип, види, 

функції та мету юридичної відповідальності. 
69. Охарактеризуйте кримінальну та адміністративну, дисциплінарну та матеріальну, 

цивільно–правову та конституційну юридичні відповідальності. 
70. Визначте і охарактеризуйте підстави для притягнення  до юридичної відповідальності і 

звільнення від юридичної відповідальності. 
 
 
 
 
 
  Викладачі:                                      Губський І.Г. 
                                                                                Заблуда Г.І. 

  


