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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Правозастосування як особливий спосіб організації реалізації 

норм права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Межі правозастосування. 

2. Фактори правозастосування. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.3, 1.7-1.9, 1.11, 1.14, 2.5, 2.7, 

3.1-3.8. 

 

ТЕМА 2. Межі чинності нормативно-правових актів 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. «Набуття чинності» та «введення у дію»: співвідношення понять. 

2. Припинення дії актів органів місцевого самоврядування. 

3. Чинність нормативно-правових актів в умовах воєнного чи надзвичайного 

станів. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.8-1.9, 1.14, 2.2, 2.7, 3.1-3.8. 

 

 

ТЕМА 3. Стадії застосування норм права 
 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Загальна характеристика правозастосовної практики. 

2. Юридичні факти в правозастосуванні. 

3. Юридична техніка в механізмі правозастосування. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.8, 1.9, 1.14, 2.2, 2.7, 3.1-3.8. 

 

 

ТЕМА 4. Тлумачення норм права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 
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1. Об’єкт і предмет юридичного тлумачення. 

2. Правила граматичного та логічного способів тлумачення норм права. 

3. Правила історичного та системного способів тлумачення норм права. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.8, 1.9, 1.12-1.15, 2.6, 2.7, 2.11, 

2.13, 3.1-3.8. 

 

 

ТЕМА 5. Акт застосування норм права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Структура акту застосування норм права. 

2. Юридична природа акту застосування норм права. 

3. Конклюдентий акт застосування норм права. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.8-1.10, 1.14, 2.3, 2.7, 2.11, 3.1-

3.8. 

 

 

ТЕМА 6. Юридичне аргументування 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Основи сучасної теорії юридичної аргументації. 

2. Аргументація та доказування: співвідношення. 

3. Структура юридичної аргументації. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.4-1.6, 1.8, 1.9, 1.14, 2.2, 2.3, 

2.7, 2.8, 3.1-3.8. 

 

 

ТЕМА 7. Проблеми правозастосування 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Дії суб’єкта правозастосування при конкуренції нормативно-правових актів. 

2. Вирішення колізій в правозастосовній діяльності в правоохоронній сфері. 

3. Субсидіарне застосування законодавства. 
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Рекомендована література до Теми 7: 1.8, 1.9, 1.14, 2.1, 2.7, 2.10, 2.12, 

3.1-3.8. 

 

ТЕМА 8. Помилки правозастосування 
 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

1. Помилки у правозастосуванні: суб’єктивний та об’єктивний аспекти. 

2. Помилки в правозастосуванні: різні підходи. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.8, 1.9, 1.14, 2.3, 2.7, 3.1-3.8. 

 

 

8. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Правозастосування як особливий спосіб організації реалізації 

норм права 

 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Діалектика правозастосування. 

2. Соціально-політична детермінація правозастосування. 

 

Вправа 

1. Складіть порівняльну таблицю застосування норм права та форм 

безпосередньої реалізації норм права. 

2. Схематично відобразіть видову диференціацію поняття «реалізація 

норм права». 

 

 

ТЕМА 2. Межі чинності нормативно-правових актів 

 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Правове регулювання визнання такими, що втратили чинність і 

внесення змін до нормативно-правових актів та розпорядчих документів, якими 

вони затверджені. 

2. Теоретичні проблеми відновлення дії нормативно-правових актів у 

результаті рішень Конституційного Суду України. 

 

Вправа 

1. Схематично відобразіть параметри обмеження дії нормативно-

правових актів. 

2. Складіть таблицю часу набрання чинності нормативно-правових актів 

органів публічної влади. 
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ТЕМА 3. Стадії застосування норм права 

 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Динаміка правозастосування в правоохоронній сфері. 

2. Плюралізм підходів до визначення стадій процесу застосування норм 

права. 

 

Вправа 

1. Схематично відобразіть стадії процесу застосування норм права. 

2. На основі аналізу галузей національного законодавства, що визначають 

процедурно-процесуальний аспекти правозастосовної діяльності, складіть 

порівняльну таблицю її стадій. 

 

 

ТЕМА 4. Тлумачення норм права 

 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття та їх значення 

для юридичної практики. 

2. Досвід зарубіжних країн у тлумаченні законодавства. 

 

Вправа 

1. Складіть схему «Види тлумачення норм права». 

2. З’ясуйте зміст норм права, закріплених в ст.ст. 185, 251, 186 КК 

України використовуючи різні способи тлумачення. 

 

 

ТЕМА 5. Акт застосування норм права 

 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Акт застосування норм права та юридичний документ: співвідношення. 

2. Основні і допоміжні акти застосування норм права. 

 

Вправа 

1. Складіть порівняльну таблицю акта застосування норм права та інших 

різновидів правового акта. 

2. Схематично відобразіть підходи до класифікації поняття «акт 

застосування норм права». 

 

 

ТЕМА 6. Юридичне аргументування 

 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Праворозуміння як визначальний чинник юридичної аргументації. 
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2. Правовий поліцентризм як фактор плюралізму юридичної аргументації. 

 

Вправа 

1. Ознайомтесь із «Справою спелеологів» 

(http://blog.pravo.ru/blog/theory/524.html). Оголосіть Ваше рішення. Відповідь 

обґрунтуйте. 

2. На основі аналізу норм національного законодавства, що визначають 

предмет доказування, складіть порівняльну таблицю обставин, які підлягають 

доказуванню у різних юридичних справах 

 

 

ТЕМА 7. Проблеми правозастосування 

 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Причини наявності прогалин у законодавстві. 

2. Фактори юридичних колізій. 

 

Вправа 

1. Складіть таблицю, що відображає зв'язок різновидів правових колізій і 

способів їх подолання. 

2. Складіть таблицю, що відображає зв'язок прогалин у праві та законі та 

способів їх усунення і подолання. 

 

 

ТЕМА 8. Помилки правозастосування 

 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Юридичні і соціальні наслідки правозастосовних помилок. 

2. Основні шляхи подолання правозастосовних помилок. 

 

Вправа 

1. Схематично відобразіть підходи до класифікації поняття «помилки 

правозастосування». 

2. Складіть порівняльну таблицю, що дозволяє розмежувати 

правозастосовні помилки та факти умисного порушення законодавства під час 

вирішення посадовими особами органів публічної влади конкретних юридичних 

справ. 
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3.1. Критерії оцінювання самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 

Максимум 15 балів  

Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу до 5 балів 

Ведення конспекту що містить навчальний матеріал, передбачений програмою 

для засвоєння  

до 10 балів 

Ведення конспекту що містить першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів 

Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання до 5 балів 

Участь у конференціях, круглих столах, підготовка наукових доповідей та 

статей 

до 15 балів 

Виконання самостійних завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до 

програми курсу) 

до 10 балів 

 

3.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 
 

Максимум 15 балів  

Підготовка тексту реферату до 5 балів 

Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 8 балів 

Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та 

відповідно до програми курсу) 

до 10 балів 

Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією програмою для засвоєння 

в процесі самостійної роботи 

до 10 балів 
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4. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.1. Бочаров Д.О. Доказування у правозастосовчій діяльності: 

загальнотеоретичні питання: автореф. дис... канд. юрид. наук / Д. О. Бочаров; 

Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2007. - 20 c. 

1.2. Бочаров Д.О. Поняття «правозастосовча діяльність»: операціональний 

аспект / Д. Бочаров // Право України. - 2008. - № 3. - С. 115-118. 

1.3. Бочаров Д.О. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми: 

проблем. лекції / Д. О. Бочаров; Держ. мит. служба України, Акад. мит. служби 

України. - Д., 2006. - 74 c. 

1.4. Бочаров Д.О. Про місце доказового права у системі права  / Д.Бочаров 

// Право України. - 2003. - № 2. - С. 30-34. 

1.5. Бочаров Д.О. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних 

даних - до фактів / Д. О. Бочаров // Право України. - 2012. - № 7. - С. 127-133. 

1.6. Бочаров Д.О. Юридичний доказ як динамічна знакова конструкція / 

Д. О. Бочаров // Право України. - 2011. - № 2. - С. 186-192. 

1.7. Вопленко Н.Н. Правоприменительная практика: понятие, основные 

функции / Н.Н. Вопленко, А.П. Рожнов. – Волгоград: Изд-во Волгоградского 

государственного ун-та, 2004. – 205 с. 

1.8. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. 

д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 

2009. – 584 с. 

1.9. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / 

Б.В. Малишев, О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 

260 с. 

1.10. Сердюк І.А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом 

застосування та актом тлумачення норм права / І. А. Сердюк // Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка – 

Луганськ, 2010. – № 3. – С. 152–159. 

1.11. Сердюк І.А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття 

«застосування норм права» / І. А. Сердюк // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ, 2010. – № 3 (49). – С. 124–130. 

1.12. Сердюк І.А. Термінологічна невизначеність категорії «тлумачення» 

в аспекті розкриття змісту об’єктивного права / І. А. Сердюк // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (69). – С. 40-52. 

1.13. Сердюк І.А. Методологічний аналіз інтерпретацій поняття 

«тлумачення норм права» / І. А. Сердюк // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (70). – С. 40-52.  
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1.14. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. 2-е вид. перероб і доп. – Дніпропетровськ : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 468 с. 

1.15. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та 

практика: Монографія. – Х.: Факт, 2001. – 328 с. 
 

 

2. Допоміжна: 

2.1. Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-

комунікативний підхід до аналізу / С.В. Бобровник. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2011. – 384 с. 

2.2. Барак Аарон. Судейское усмотрение. Перевод с английского. — М.: 

Издательство НОРМА, 1999. – 376 с. 

2.3. Губаева Т.В. Язык и право. Искуство владения словом в 

профессиональной юридической  деятельности. – М.: Норма, 2004. – 160 с. 

2.4. Дія права. Інтегративний аспект: монографія / Кол. авторів; Відп. 

ред.. Н.М. Оніщенко. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 360 с. 

2.5. Жук А. Правозастосування (інтелектуально-вольовий бік) // 

Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, 

Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – 

С. 804-806. 

2.6. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-

процесуального права: Монографія. / О.В. Капліна. — Х.: Право, 2008. — 296 с. 

2.7. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – 

М.: Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

2.8. Кирилов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических 

вузов. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 256 с. 

2.9. Ковальски М. Уважение личной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции на основании ст. 8 европейской конвенции прав человека – 

основные проблемы / М. Ковальски. – Варшава, 2007. – 68 с. 

2.10. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України. – 2001. – № 

4. –С. 18-20. 

2.11. Матвєєва Л. Правозастосовчі акти та акти тлумачення права // 

Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, 

Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – 

С. 798-800. 

2.12. Спектор Е.И. Пробелы в законодательстве и пути их преодоления: 

дис. …канд.юрид.наук: 12.00.01 / Екатерина Ильинична Спектор; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. – М., 2003. – 127 с. 

2.13. Толстик В.А. Системное толкование норм права / В.А. Толстик, 

Н.Л. Дворников, К.В. Каргин. – М.: Юриспруденция, 2010. – 136 с. 
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3. Інформаційні ресурси в інтернеті: 

3.1. Lex: правовой портал: http://ukr-

pravo.at.ua/index/porivnjalne_pravoznavstvo_novij_pidruchnik_z_porivnjalnogo_pra

voznavstva/0-4320 

3.2. Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій: 

http://ials.sas.ac.uk/library/library.asp 

3.3. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського: 

www.nbuv.gov.ua/ 

3.4. Німецькі бібліотеки: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ 

3.5. Підручники онлайн: http://textbooks.net.ua/content/section/29/35/ 

3.6. Портал «Право Украины»: http://pravo-

ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/sravnitelnoe-pravovedenie/6869-porivnyalne-

pravoznavstvo-pidruchnik-sajidov-a-x 

3.7. Юридична бібліотека Школи права Йелльського університету: 

http://library.law.yale.edu/ 

3.8. Юридичний портал: навчальна і довідкова література: 

http://yport.inf.ua/sravnitelnoe-pravovedenie-osnovnyie-pravovyie.html. 

 
 

 


