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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Теорія держави та права є дисципліною обов’язкової складової навчального 

плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності,  серед 

яких  здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.  

Здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання та практичні навички 

використання інструментарію науки про державу та право. 

Мета вивчення Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави та права» є 

формування цілісного розуміння основних закономірностей виникнення, 

розвитку і функціонування держави і права та оволодіння понятійним 

апаратом теорії держави і права. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завданням курсу «Теорія держави та право» є опанування методологією 

дослідження державно-правових явищ; розкриття загальнотеоретичних 

правових понять та категорій; дослідження сутності, змісту та форми 

держави і права; дослідження феномену правової держави у її 

співвідношенні з громадянським суспільством; розкриття структури права і 

законодавства; з’ясування сутності, механізму і стадій правового 

регулювання суспільних відносин; засвоєння значимості законності та 

правопорядку в правовій і політичній системах. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Теорія держави та права» базується на знаннях, 

отриманих під час вивчення таких дисциплін як «Історія України та 

української культури», «Історія держави та права України». 

Результати 

навчання 

РН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

 



4  

 
2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 6 

 

Галузь знань: 

08 Право 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Кількість модулів – 2 

Спеціальність 

081 Право 

1-й 1-й 

Семестр: 

Кількість змістових 

модулів – 2 

 

 

 

 

Загальна кількість 

годин – 180 

1-й 1-й 

Лекції 

 

20 годин 

 

 

10 годин 

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський)  

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

Практичні, семінарські 

 

40 годин 

 

 

10 годин 

Самостійна робота 

 

120 годин 

 

 

160 годин 

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

60 годин 

 

 

80 годин 

Вид контролю 

Екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

модулів і тем денна форма заочна форма 

 усього у тому числі усього у тому числі 

  Л Пр лаб інд ср.  Л Пр. Лаб Інд ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Змістовий модуль 1 

Тема 1. 

Характеристика ТДП 

як науки та 

навчальної 

дисципліни. 

Поняття про 

державу та державну 

владу.  

 

 

 

 

 

 

18 2 4 -  12  2    16 

Тема 2. Форма 

держави. Механізм 

та апарат держави. 

18 2    4 -  12   2   16 

Тема 3. Плюралізм 

праворозуміння. 

Сутність права, його 

ознаки, принципи та 

функції. 

18 2 4 -  12  2    16 

Тема 4. Форма 

(джерела) права. 

Норма права.  

18 2 4 -  12   2   16 

Тема 5.  

Нормативно-

правовий акт. 

Систематизація 

нормативно-

правових актів. 

 

 

18 2 4 -  12   2   16 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 

90 

 

10 

 

  20 

 

 

 

 

    

 60 

 

 

90 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

80 

                                                                         Модуль 2.  Змістовий модуль 2 

Тема 6 
Правова система. 

Система права та 

система 

законодаства. 

18 2 4 -   12  2    16 

Тема 7. Правові 

відносини. 

Реалізація права. 

18 2 4 -  12   2    



6  

Тема 8.  

Правомірна 

поведінка. 

Правопорушення.Ю

ридична 

відповідальність. 

18 2   4 -  12  2    16 

Тема 9. 

Правотворення. 

Тлумачення права. 

18 2 4 -  12   2   16 

Тема 10.  

Правова свідомість 

та правова культура. 

18 2 4   121  2    16 

             Разом за змістовим 

модулем 2 

90 10 20   60 90 6 4   80 

Усього годин 180 20 40 -  120 180 10 10 -  160 

 

6. Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Теорія держави та справа» складають: 

1. Опрацювання теоретичних питань курсу 

2. Опрацювання нормативних джерел, навчальної та наукової літератури. 

3. Підготовка доповідей та повідомлень із обраної тематики. 

4. Виконання завдань для самоконтроля. 

5. Підготовка до модульного контроля та підсумкового контролю. 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

  Денна форма заочна форма 

1 Характеристика ТДП як науки та навчальної дисципліни. 

Поняття про державу та державну владу.  

 

12 16 

2 Форма держави. Механізм та апарат держави. 12 16 

3 Плюралізм праворозуміння. 

Сутність права, його ознаки, принципи та функції. 

12 16 

4 Форма (джерела) права. Норма права.  12 16 

5 Нормативно-правовий акт. 

Систематизація нормативно-правових актів. 

 

12 16 

6 Правова система. Система права та система законодавства. 12 16 

7 Правові відносини. Реалізація права. 12 16 

8 Правомірна поведінка. Правопорушення.Юридична 

відповідальність. 

12 16 

9 Правотворення. Тлумачення права. 12 16 

10 Правова свідомість та правова культура 12 16 

Разом 120 160 
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4. Індивідуальні завдання  не передбачено.  

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні, 

зокрема аналіз науково-юридичної літератури та періодичних видань 

робота з інформаційними матеріалами в мережі Internet. 

4. Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії та 

дебати, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід 

студента). 

5. Інноваційні методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи (ділові ігри), кейс-

метод, мозковий штурм, фасилітація, коучинг. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі та 

полягає в тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи. 

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

20 практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий 

бал становить 60  балів. За кожне практичне заняття студент набирає 

від 0 до 3 балів в залежності від обсягу та якості виконання  

теоретичних та  практичних завдань.  

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 2 

бали. 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 3 бали. 

Вирішення практичних завдань - 2 бали. 

Вирішення тестів – 1 бал. 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії - до 3 балів. 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, 

студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці 

публікацій, участь в конкурсах тощо)  заохочується додатковими 

балами – до 10 балів. 

Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання з урахуванням специфіки такого виду 

навчання. Кількість можливих балів відображається у відповідних 

завданнях, викладених в системі MOODLE.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до 

навчального графіку тижні. Формою проведення модульного 

контролю є виконання модульної контрольної роботи, оформленої 

письмово або за допомогою спеціалізованого тестувального 

програмного забезпечення. Тривалість складання студентом 

модульної контрольної роботи не перевищує двох академічних годин. 

Максимальний рейтинговий бал при цьому не перевищує 40 балів. .  

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 
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автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу складати екзамен у письмовій формі за 

білетами, що розроблені викладачем, згідно з розробленим 

навчальним відділом розкладом. Письмову роботу кодують та 

надають викладачу на перевірку. Кількість максимальних 

рейтингових балів становить 100. Кількість спроб складання заліку 

не перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук / персональний комп’ютер, мобільний пристрій з 

підключенням до Інтернет для комунікації, опитувань, виконання 

завдань, самостійної роботи, проходження тестування  

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і у інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання 

та за умови наявності у нього персонального комп’ютера з 

відповідним програмним забезпеченням. 

Студентам надається доступ до платформи Moodle та бібліотечних 

ресурсів, зокрема, й електронних. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та 

презентувати виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу 

викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 

балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та 

інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзамену заборонені 

(зокрема, з використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

Модуль 1 

 

 

 

 

Змістовний модуль 1 

Тема 1 6 

Тема 2 6 

Тема 3 6 

Тема 4 6 

Тема 5 6 

Модуль 2 

Змістовний модуль 2 

Тема 6 6 

Тема 7 6 

Тема 8 6 

Тема 9 6 

Тема 10 6 

Модульна робота 1 20 

Модульна робота 2 20 

Разом за дисципліну 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

зараховано 

82-89 B 
Добре 

74-81 C 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Питання до іспиту: 

1. Предмет та методологія теорії держави та права. 

2. Місце теорії держави та права серед суспільних та юридичних наук. 

3. Виникнення та розвиток теорії держави та права.  

4. Теорії походження держави. 

5. Виникнення держави. 

6. Поняття та ознаки держави. 

7. Державна влада, держава та  право.  

8. Функції держави. 

9. Типологія держав. Історичні типи держав. 

10. Громадянське суспільство.  

11. Правова держава.  

12. Соціальна держава. 
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13. Форма держави: поняття та основні елементи. 

14. Поняття і види державного правління. 

15. Поняття і види державного устрою. 

16. Поняття і види державного режиму. 

17. Механізм держави, його структура та принципи діяльності. 

18. Поняття та  ознаки державного органу. Класифікація державних органів. 

19. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади. 

20. Організація здійснення влади на місцях. 

21. Державна служба та її види. 

22. Плюралізм праворозуміння. 

23. Проблематика визначення  права. 

24. Цінність права.  Функції права. 

25. Принципи права. 

26. Верховенство права та його складові.  

27. Права людини : етапи та тенденції  розвитку. 

28. Основі права людини та механізми їх захисту.  

29. Поняття і види форм (джерел) права. 

30. Нормативно-правовий акт та нормативно-правовий договір як джерела права. 

31. Правовий звичай як джерело права. 

32. Судовий прецедент як джерело права. 

33. Юридична доктрина.  

34. Інші джерела в сучасному світі.  

35. Поняття і загальні ознаки норм права.  

36. Норма права в системі соціальних норм. 

37. Структура норми права. 

38. Класифікація норм права. 

39. Поняття, ознаки та види нормативно-правового актів.  

40. Способи викладення норми права в нормативно-правовому акті. 

41. Поняття, ознаки, види законів.  

42. Підзаконні нормативні правові акти. 

43. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб. 

44. Систематизація нормативно-правових актів (законодавства): поняття та основні форми: 

45. Кодифікація як різновид систематизації законодавства: особливості, мета, види. 

46. Інкорпорація: поняття та види. 

47. Поняття правової системи. Правові системи сучасності, критерії їх класифікації 

48. Романо-германська правова сім'я.  

49. Англо-американська правова сім'я.  

50. Мусульманське право.  

51. Сім'я традиційного права. 

52. Співвідношення національних і міжнародних правових систем та їх взаємодія. 

53. Поняття та структура системи права.  

54. Предмет і метод правового регулювання як підстава поділу права на інститути і галузі.  

55. Матеріальне та процесуальне право.  

56. Публічне та приватне право: загальне поняття та види.  

57. Характеристика основних галузей права.  

58. Поняття системи законодавства.  

59. Система права і система законодавства: співвідношення і взаємозв'язок 

60. Поняття та види правових відносин. 

61. Структура правовідносин.Характеристика елементів складу правовідносин: 

62. Проблематика об’єкта правовідносин. 

63. Суб’єкти правових відносин, їх види. 

64. Суб’єктивні права, правомочність, юридичні обов’язки суб’єктів права. 
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65. Юридичні факти: поняття і класифікація.  

66. Фактичний склад 

67. Поняття і види правової поведінки.  

68. Реалізація права.  

69. Акти застосування норм права.   

70. Правомірна поведінка. Види правомірної поведінки.  

71. Зловживання правом.  

72. Загальна характеристика та ознаки правопорушення.  

73. Характеристика елементів складу правопорушення. 

74. Види правопорушень.  

75. Причини правопорушень і шляхи їх усунення. 

76. Поняття, ознаки, принципи і види юридичної відповідальності. 

77. Обставини, що виключають юридичну відповідальність. 

78. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. 

79. Презумпція невинуватості. 

80. Співвідношення юридичної відповідальності та державного примусу 

81. Поняття, принципи та функції правотворчості. Види та стадії правотворчості.   

82. Законодавчий процес та його стадії.  

83. Юридичної техніки: юридична термінологія, юридичні конструкції 

84. Юридична техніка нормотворчості.  

85. Тлумачення права. 

86.  Акти тлумачення змісту правових норм.  

87. Прогалини в праві та шляхи їх усунення. 

88. Юридичні колізії та способи їх  подолання.  

89. Основи теорії юридичної аргументації.  

90. Особливості юридичної мови. Оціночні поняття 

91. Правова свідомість і право: співвідношення та взаємодія.  

92. Поняття та основні риси правової свідомості.  

93. Структура правової свідомості, її елементи.  

94. Види правової свідомості. Професійна правосвідомість юриста. 

95. Правова культура: її сутність та основні риси, форми прояву в суспільстві. 

96. Роль правової культури у формуванні громадянського суспільства та правової держави.  

97. Правова культура у законодавчій і правозастосувальній діяльності.  

98. Професійна правова культура.  

99. Правовий нігілізм, причини його виникнення, форми.  

100. Правове виховання як спосіб формування правосвідомості та правової культури.   

 

 

11. Рекомендована література: 

Основна: 

1. Загальна теорія права. Нормативний курс / Бобровник С. В. К.: Юрінком Інтер, 2021. 576 с. 

2. Теорія права та держави. Підручник / Скакун О.Ф. К.: Алерта, 2021. 528с. 

3. Рабінович П.М. Основи теорії та філософії права: навч. посібник. Львів. Вид. ЛОБФ «Медицина 

і право», 2021. 256 с. 

4. Фатхудінова О.В. Куненко І.С. Масксимова Л.О. Хлабистова К.В. Теорія держави та права. К.: 

КНТ, 2021. 454с.   

5. Теорія держави та права. Підручник. Практикум. Тести. / Крестовська Н.М. Матвєєва Л.Г. 

К.: Юрінком Інтер, 2020. 584с.  

6. Загальна теорія права:підручник / М.С. Кельман, В.М. Стратонов. Херсон: Олді-плюс, 2020. 

742 с. 

7. Загальна теорія права: підручник / [О. В. Петришин, Д. В. Лук’янов, С. І. Максимов, 

В. С. Смородинський та ін.]; за ред. О. В. Петришина.  Харків: Право, 2020.  568 с. 
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8. Теорія держави та права. Підручник /за заг.ред. О. М.Бандурки. Х., ХНУВС, 2018. 416с. 

9. Загальна теорія держави та права / Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. К.: Юрінком Інтер, 2016. 

400 с. 

10. Загальна теорія права.Підручник / За заг. ред.М. Козюбри. К. Ваіте, 2016, 392с. 

 

Додаткова: 

1. Загальна теорія права : посіб. для підгот. до іспитів за новою програмою / Д. В. Лук’янов, С. П. 

Погребняк, В. С. Смородинський ; за заг. ред. О. В. Петришина. Харків : Право, 2019.  172 с. 

2. Суды и верховенство права: взгляд из Нидерландов / Герт Корстенс. К : «КНТ», 2021, 270 с. 

3. Империя права / Рональд Дворкин. К. «КНТ», 2021, 544с. 

4. Чистое учение о праве /Ганс Кельзен. К.: «КНТ», 2021, 680 с. 

5. Понятие права / Герберт Харт. К.: «КНТ», 2021, 384 с. 

6. Право, свобода и мораль / Герберт Харт. К: ЦУЛ, 104 с. 

7. Рубежи теории права / Ричард Познер, К: КНТ, 2021, 480 с. 

8. Основные правовые системы современности /Рене Давид. К.: ЦУЛ, 2021. 464с.  

9. Морфологія і динаміка правової культури, Фенікс, 2020. 314с. 

10. Нариси з філософії права / Л.Й. Петражицький. К: Дакор, 2020.148с. 

11. Правоутворення в Україні: теоретико-правові та практичні аспекти /Дідич Т.О. К.: Ліра-К, 2017 

12. Функціонування механізму правотворчості/С.В. Чавур, Фенікс, 2019. 214с. 

13. Теорія правозастосування /Макушев П.В. Хрідочкін А.В. Дніпро, Гельветика, 2018.360с. 

14. Розвиток теорії та практики юридичної техніки /Шутак І.Д.Х: Право, 2018, 368с. 

15. Психологическая школа права Л.И. Петражицкого: истоки, содержание, влияние/ А.А. 

Мережко, Феникс, 2016.524 с. 

16. Теорія держави та права: підготовка до державної атестації/Є.В.Зозуля, І.В.Іванов, А.В. 

Гончаров; за заг.ред. Є.В. Зозулі. Херсон: Олді-Плюс, 2018. 164 с. 

17. Теорія держави і права: навч. посіб. у визначеннях і табл. / Т. Г. Каткова. Харків: Право, 2014. 

94 с. 

18. Правова  доктрина України : у 5 т. Т. 1 Загальнотеоретична та історична юриспруденція /В.Я. 

Тацій, О. Д. Святоцький, С.І. Максимов та ін. / за заг. ред. О.В. Петришина. Х.: Право, 2013. 976с.  

19.Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія / за ред. Ю.М. Оборотова. О.: 

Фенікс, 2012. 492 с. 

20. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій 

розбудови державності: монографія / за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького; Київський університет 

права НАН України. Київ: Кондор-Видавництво, 2012. 616 с.  

21. Джерела права: проблеми теорії та методології . Монографія / Пархоменко Н.М. К: Юридична 

думка. 2008. 336 с. 

22. Таманага Браян Верховенство права: історія, політика, теорія / Перекл.  з англ. А.Іщенка.К.: 

Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2007.208с.  

23. Правова система: проблеми теорії. Монографія / Оніщенко Н.М. К., ІДП ім. В.М. Корецького НАН 

України. 2002. 352 с. 

 
12.Інформаційні ресурси: 

1. Основи держави і права України. Ортинський В. Л. URL: 

http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/osnovi_derzhavi_i_prava_ukrayini_-_ortinskiy_vl 

2. Проблеми теорії держави і права. Машков А. URL: 

http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/problemi_teoriyi_derzhavi_i_prava_-_mashkov_a 

3. Теорія держави і права. Ведєрніков Ю. А. URL: 

http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/teoriya_derzhavi_i_prava_-_vedyernikov_yua 

4. Теорія держави і права. Кириченко В. М. URL: 

http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/teoriya_derzhavi_i_prava_-_kirichenko_vm 

5. Теорія держави та права. Гіда Є. O. URL: 

http://pidruchniki.ws/1584072045035/pravo/teoriya_derzhavi_ta_prava_-_oda_yeo 

http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/osnovi_derzhavi_i_prava_ukrayini_-_ortinskiy_vl
http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/problemi_teoriyi_derzhavi_i_prava_-_mashkov_a
http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/teoriya_derzhavi_i_prava_-_vedyernikov_yua
http://pidruchniki.ws/15840720/pravo/teoriya_derzhavi_i_prava_-_kirichenko_vm
http://pidruchniki.ws/1584072045035/pravo/teoriya_derzhavi_ta_prava_-_oda_yeo
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6. Теорія права і держави. Скакун О. Ф. URL: 

http://pidruchniki.ws/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi_-_skakun_of 

7.      Права людини: он-лайн бібліотека ХПГ  http://library.khpg.org/index.php 

 

http://pidruchniki.ws/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi_-_skakun_of
http://library.khpg.org/index.php

	СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

