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1. Загальні положення 

 

Самостійна та індивідуальна робота є основною формою оволодіння 

навчальним матеріалом для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти 

забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспект лекцій викладача тощо. 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку здобувачів вищої освіти. Для самостійної роботи 

здобувачам вищої освіти також рекомендується відповідна наукова та фахова 

література. 

Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння здобувачем вищої 

освіти в процесі самостійної та індивідуальної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. 

 

2. 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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючому у сучасній юридичній науці плюралізмі підходів до розуміння 

поняття застосування норм права та його видову диференціацію. Необхідно 

усвідомити, що застосування норм права є особливою формою їх реалізації, що 

відрізняється від інших форм колом суб’єктів і ступенем складності. 

Важливо також з’ясувати підстави для правозастосування, а також 

принципи цього виду діяльності, зокрема, законність, обґрунтованість, 

доцільність, справедливість, гуманізм.  

 

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

13.1-13.8. 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

таких параметрах обмеження дії закону, як простір, час та коло осіб.  

Слід акцентувати увагу на таких моментах, як набуття актом чинності, 

напрямі темпоральної дії нормативно-правового акта, можливості його 

зворотної сили, переживанні закону, моменті зупинення дії нормативно-

правового акта та моменті припинення (скасування) дії нормативно-правового 

акта. 

Важливо також з’ясувати аспекти просторової (територіальної) дії 

нормативно-правового акта, а також його дії на коло осіб.  

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.8-1.9, 1.14, 2.2, 2.7, 13.1-13.8. 

 

 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

стадії застосування норм права, зокрема, встановлення та аналіз фактичних 

обставин; вибір норми права, що розрахована на даний випадок, її аналіз, 

встановлення автентичності її тексту; прийняття рішення у справі; здійснення 

фактичних дій з виконання акта застосування норм права. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.8, 1.9, 1.14, 2.2, 2.7, 13.1-13.8. 
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ТЕМА 4. Тлумачення норм права 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію, есе та ін.): 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існуючий в сучасній юридичній науці плюралізм підходів до розуміння поняття 

тлумачення норм права. Необхідно усвідомити, що тлумачення норм права 

являє собою єдність двох складових: тлумачення-з’ясування та тлумачення- 

роз’яснення (інтерпретації). З огляду на цей факт в юридичній науці 

обґрунтовано підходи до класифікації тлумачення норм права за способами, 

обсягом, суб’єктами і юридичними наслідками. 

 

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

2.13, 13.1-13.8. 

 

 

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. Конклюдентний акт застосування норм права. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

зміст поняття акт тлумачення норм права, а також його класифікацію за такими 

критеріями як спосіб прийняття, форма зовнішнього виразу, юридична форма 

(назва документа), значення у юридичному процесі та ін. 

Важливо також з’ясувати співвідношення акта тлумачення норм права з 

іншими різновидами правових актів. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.8-1.10, 1.14, 2.3, 2.7, 2.11, 13.1-

13.8. 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття та теорії юридичної аргументації. Слід акцентувати увагу на науково-

теоретичній аргументації в правознавстві. 

Важливо також з’ясувати особливості юридичного аргументування в 

правозастосуванні та особливості юридичного аргументування в юридичному 

тлумаченні.  

 

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, 13.1-13.8. 

 

 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

понятті прогалини в законі та способах їх усунення (подолання). Слід 

акцентувати увагу на питанні проблем реалізації норм права при прогалинах у 

законі.  

Важливо також з’ясувати зміст поняття юридичних колізій, а також їх 

видову диференціацію. Необхідно знати способи усунення та подолання 

юридичних колізій. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.8, 1.9, 1.14, 2.1, 2.7, 2.10, 2.12, 

13.1-13.8. 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

поняття помилок в діяльності правозастосовчих органів, а також його видову 

диференціацію, зокрема, помилки в процесі пізнання (пізнавальні); помилки в 

оцінці фактичних обставин справи (оціночні або кваліфікаційні); помилки в  

юридично-значимій діяльності. 

Важливо також з’ясувати причини помилок в діяльності 

правозастосовчих органів, а також напрями їх профілактики. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.8, 1.9, 1.14, 2.3, 2.7, 13.1-13.8. 

 

 

3. 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. 
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Вправа 

1. Схематично відобразіть параметри обмеження дії нормативно-

правових актів. 

2. Складіть таблицю часу набрання чинності нормативно-правових актів 

органів публічної влади. 

 

 

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». 
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ТЕМА 6. Юридичне аргументування 

 

Рекомендовані теми рефератів 

1. Праворозуміння як визначальний чинник юридичної аргументації. 

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. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

4. Критерії оцінювання 

 

4.1. 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 

 

4.2. 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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5. Тести для самоперевірки засвоєння матеріалу 

 

1. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «виключення 

можливості оспорювати раніше доведений юридичний факт, який має 

документальне підтвердження і являє собою підставу для виникнення, 

зміни або припинення правовідносин»? 

а) правова преюдиція; 

б) правова фікція; 

в) правова презумпція; 

г) правова аксіома. 

 

2. У межах якого виду тлумачення здійснюється роз’яснення змісту 

норми права стосовно конкретної юридичної справи? 

а) нормативного тлумачення; 

б) легального тлумачення; 

в) адекватного тлумачення; 

г) казуального тлумачення. 

 

3. Назвіть форму безпосередньої реалізації норм права, що полягає в 

утриманні суб’єкта від вчинення дій, які є забороненими. 

а) застосування норм права; 

б) дотримання норм права; 

в) виконання норм права; 

г) використання норм права. 

 

4. Яка з перерахованих стадій не належить до процесу застосування 

норм права? 

а) вибір норми права; 

б) прийняття рішення у справі; 

в) законодавча ініціатива; 

г) виконання рішення у справі. 

 

5. Назвіть спосіб подолання колізій у законодавстві. 

а) аналогія права; 

б) застосування правоположень; 

в) аналогія закону; 

г) нормотворення. 

 

6. Хто з наведених суб'єктів у переважній більшості випадків 

застосовує норми права? 

а) фізичні особи; 

б) політичні партії; 

в) правоохоронні органи; 

г) народні депутати України. 
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7. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «закріплене в 

законодавстві припущення про наявність або відсутність певних 

юридичних фактів, яке може призвести до виникнення, зміни або 

припинення правовідносин, визначаючи в такий спосіб її можливу роль у 

динаміці правовідносин»? 

а) правова преюдиція; 

б) правова фікція; 

в) правова презумпція; 

г) правова аксіома. 

 

8. Оберіть із наведеного переліку різновид актів застосування норм 

права за формою зовнішнього вираження. 

а) судовий акт; 

б) вербальний акт; 

в) правоприпиняючий акт; 

г) охоронний акт. 

 

9. Вкажіть, з якого часу, за загальним правилом, закон набирає 

чинності. 
а) з моменту опублікування; 

б) через 10 днів з дня його оприлюднення, якщо інше не передбачено 

самим законом; 

в) з моменту підписання; 

г) протягом місяця з дня опублікування. 

 

10. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «здійснювана 

компетентними державними органами, уповноваженими на це 

громадськими об’єднаннями або їх посадовими особами організаційно-

правова діяльність, результатом якої є встановлення формально 

обов’язкових індивідуальних правил поведінки персоніфікованих 

суб’єктів»? 

а) реалізація норм права; 

б) застосування норм права; 

в) виконання норм права; 

г) використання норм права. 

 

11. Оберіть із наведеного переліку підзаконний нормативно-правовий 

акт. 

а) наказ Міністерства освіти України; 

б) вирок суду загальної юрисдикції; 

в) Указ Президента України «Про нагородження орденом «Ярослава 

Мудрого»; 

г) протест прокурора. 
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12. Виберіть із наведеного переліку різновид тлумачення-з’ясування 

залежно від співвідношення дійсного змісту норми права з її текстом. 

а) буквальне тлумачення норм права; 

б) історичне тлумачення норм права; 

в) казуальне тлумачення норм права; 

г) офіційне тлумачення норм права. 

 

13. Якому поняттю відповідає таке визначення: «сформульоване у 

спеціальному акті роз’яснення змісту і мети норми права, яке здійснюється 

органом, що прийняв юридичну норму, і має загальнообов’язкове 

значення для всіх, хто реалізує (застосовує) норму права, що 

тлумачиться»? 

а) професійне тлумачення норм права; 

б) судове тлумачення норм права; 

в) казуальне тлумачення норм права; 

г) автентичне тлумачення норм права. 

 

14. Що являє собою «аналогія права» як спосіб подолання прогалин у 

праві? 

а) ухвалення рішення з конкретної справи на основі розширеного 

тлумачення закону; 

б) ухвалення рішення з конкретної справи на основі загальних принципів і 

змісту права; 

в) ухвалення рішення з конкретної справи шляхом застосування подібної 

норми права; 

г) ухвалення рішення з конкретної справи на основі правової норми. 

 

15. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «законодавчий 

акт, яким визначається порядок та час набрання чинності або подовження 

дії окремих нормативно-правових актів чи міжнародних договорів». 

а) модульний закон; 

б) органічний закон; 

в) надзвичайний закон; 

г) оперативний закон. 

 

16. Знайдіть помилкове судження. 
а) рішення за аналогією неприпустимо, якщо воно заборонене законом; 

б) пошук аналогічної норми повинен починатися з аналізу предмета 

юридичного інституту, галузі законодавства, і лише потім поширюватись на 

інші галузі і систему законодавства; 

в) рішення за аналогією  може суперечити діючому законодавству; 

г) використання аналогії можливе лише у випадках реальної відсутності 

правового припису. 
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17. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «державно-

владний індивідуально-визначений акт, який видається компетентним 

суб'єктом по конкретній юридичній справі на підставі відповідних 

правових норм з метою визначення наявності або відсутності суб'єктивних 

прав і юридичних обов'язків конкретних суб'єктів»? 

а) акт застосування норм права; 

б) інтерпретаційно-правовий акт; 

в) нормативно-правовий акт; 

г) правовий акт. 

 

18. Через яку форму реалізації норм права реалізуються зобов’зуючі 

норми права? 

а) дотримання норм права; 

б) застосування норм права; 

в) виконання норм права; 

г) використання норм права. 

 

19. Що з перерахованого не є безпосередньою формою реалізації норм 

права? 

а) дотримання норм права; 

б) застосування норм права; 

в) виконання норм права; 

г) використання норм права. 

 

20. Що є  способом усунення прогалин в законодавстві? 

а) аналогія права; 

б) застосування правоположень; 

в) аналогія закону; 

г) нормотворення. 

 

21. Через яку форму реалізації норм права реалізуються 

уповноважуючі норми права? 

а) дотримання норм права; 

б) застосування норм права; 

в) виконання норм права; 

г) використання норм права. 

 

22. Різновидами казуального тлумачення норм права є: 

а) судове та адміністративне тлумачення норм права; 

б) автентичне та делеговане тлумачення норм права; 

в) офіційне та неофіційне тлумачення норм права; 

г) адекватне та обмежувальне тлумачення норм права. 
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23. До якого виду тлумачення належить науково-практичний 

коментар до Кримінального кодексу України? 

а) Коментар до Кримінального кодексу України є автентичним 

тлумаченням; 

б) ) Коментар до Кримінального кодексу України є доктринальним 

тлумаченням; 

в) Коментар до Кримінального кодексу України є звичайним 

тлумаченням; 

г) Коментар до Кримінального кодексу України с казуальним 

тлумаченням. 

 

24. Що являє собою «аналогія закону» як спосіб подолання прогалин 

у праві? 

а) ухвалення рішення у справі на основі правової норми, розрахованої не 

на цей, а на подібні випадки; 

б) ухвалення рішення з конкретної справи на основі розширеного 

тлумачення закону; 

в) ухвалення рішення з конкретної справи на основі правової норми, що 

міститься в Конституції України; 

г) подолання прогалин шляхом кодифікації. 

 

25. Різновидом акту застосування норм права за способом прийняття 

є: 

а) постанова; 

б) конклюдентний акт; 

в) колегіальний акт; 

г) основний акт. 

 

26. Який з вказаних вимог до застосування норм права відповідає 

наступне положення: відповідність діяльності правозастосовних органів не 

тільки приписам норм права, але й конкретним життєвим обставинам, 

умовам місця та часу; вміння обирати оптимальний шлях реалізації норм 

права в конкретній життєвій ситуації 

а) обгрунтованість; 

б) доцільність; 

в) справедливість; 

г) гуманізміндивіда. 

 

27. Розташуйте у правильній послідовності основні стадії 

застосування норм права:  

1) вибір та тлумачення норм права 

2) здійснення фактичних дій, спрямованих на впровадження рішення 

по справі в життя 

3) встановлення та аналіз фактичних обставин справи 
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4) прийняття рішення по справі 

а) 1 3 2 4; 

б) 4 2 1 3; 

в) 3 1 4 2; 

г) 1 3 4 2. 

 

28. Який спосіб тлумачення передбачає з'ясування змісту правової 

норми за допомогою аналізу її взаємозв'язку з іншими нормами, галуззю і 

системою права? 

а) системний спосіб тлумачення; 

б) спеціально-юридичний спосіб тлумачення; 

в) граматичний спосіб тлумачення; 

г) логічний спосіб тлумачення. 

 

29. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «забезпечене з 

боку держави формально-обов’язкове волевиявлення органів публічної 

влади, їх службових і посадових осіб, що має офіційний характер, 

здійснюється у спеціально передбаченому законом процедурно-

процесуальному порядку з метою регулювання поведінки суб’єктів права 

задля утвердження правопорядку»? 

а) акт застосування норм права; 

б) інтерпретаційно-правовий акт; 

в) нормативно-правовий акт; 

г) правовий акт. 

 

30. Який спосіб тлумачення норм права ґрунтується на знанні мовних 

засобів, правил орфографії, синтаксису? 

а) систематичний спосіб тлумачення; 

б) спеціально-юридичний спосіб тлумачення; 

в) граматичний спосіб тлумачення; 

г) логічний спосіб тлумачення. 
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6. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю 

 

6.1. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Акт застосування норм права: поняття, класифікація 

2. Виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

3. Дія нормативно-правового акта за колом суб’єктів. 

4. Ефективність правозастосування: поняття і зміст. 

5. Загальна характеристика стадій правозастосування. 

6. Застосування норм права: поняття та необхідність. 

7. Імунітет в праві. 

8. Конкуренція норм права. 

9. Межі правозастосування. 

10. Нормативно-правового акт: поняття та види. 

11. Об’єкт і предмет юридичного тлумачення. 

12. Основні і допоміжні акти застосування норм права. 

13. Поняття акту застосування норм права. 

14. Поняття юридичного аргументування. 

15. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини. 

16. Правозастосовна політика держави. 

17. Правозастосовні відносини і правозастосовні цикли. 

18. Правозастосовні помилки: поняття і класифікація. 

19. Прогалини в законі: поняття і види. 

20. Реалізація норм права: поняття і форми. 

21. Розгляд Європейським судом з прав людини звернень. 

22. Соціальна ефективність правозастосування. 

23. Статичне і динамічне тлумачення. 

24. Субсидіарне застосування законодавства. 

25. Теорії юридичного аргументування. 

26. Чинність нормативно-правових актів в умовах воєнного чи 

надзвичайного станів. 

27. Юридична ефективність правозастосування. 

28. Юридичне тлумачення: поняття, необхідність та значення. 

29. Юридичні колізії: поняття та види. 

30. Юридичні факти в правозастосуванні. 

 

6.2. Завдання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Визначте особливості застосування норм європейського права. 

2. Визначте особливості застосування норм міжнародного права. 

3. Визначте особливості юридичного аргументування в 

правозастосуванні. 

4. Визначте правороз’яснювальний процес та його стадії. 

5. Визначте просторову (територіальну) дію нормативно-правового акта. 

6. Визначте співвідношення акту застосування норм права з актом 

юридичного тлумачення. 
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7. Визначте співвідношення акту застосування норм права з нормативно-

правовим актом. 

8. Вимоги до правильного застосування норм права. 

9. Охарактеризуйте вибір норми права як стадію правозастосування 

10. Охарактеризуйте виконання акта застосування норм права як стадію 

правозастосування 

11. Охарактеризуйте екстериторіальну дію нормативно-правового акту. 

12. Охарактеризуйте правозастосовну діяльність Європейського суду з 

прав людини. 

13. Охарактеризуйте прийняття рішення у справі як стадію 

правозастосування 

14. Охарактеризуйте становлення та аналіз фактичних обставин справи як 

стадію правозастосування 

15. Охарактеризуйте тлумачення норм права за обсягом правового змісту. 

16. Охарактеризуйте часову (темпоральну) дію нормативно-правового 

акта. 

17. Складіть схему видів нормативно-правових актів за юридичною 

силою 

18. Складіть схему напрямів темпоральної дії нормативно-правового акта. 

19. Складіть схему причин наявності прогалин у законодавстві. 

20. Складіть схему причин правозастосовних помилок та умов, що 

сприяють їх виникненню. 

21. Складіть схему способів юридичного тлумачення. 

22. Схематично відобразіть види актів застосування норм права. 

23. Схематично відобразіть види ефективності правозастосування. 

24. Схематично відобразіть види правозастосовних помилок. 

25. Схематично відобразіть види юридичного тлумачення (за одним з 

критеріїв). 

26. Схематично відобразіть правила граматичного та логічного способів 

тлумачення норм права. 

27. Схематично відобразіть способи подолання юридичних колізій.  

28. Схематично відобразіть способи усунення (подолання) прогалин в 

законі. 

29. Схематично відобразіть структуру акту застосування норм права. 

30. Схематично відобразіть структуру юридичної аргументації 
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7. 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. 

 



21 

 

 

12. Інформаційні ресурси в інтернеті: 

1. Lex: правовой портал: http://ukr-

pravo.at.ua/index/porivnjalne_pravoznavstvo_novij_pidruchnik_z_porivnjalnogo_pra

voznavstva/0-4320 

2. Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій: 
http://ials.sas.ac.uk/library/library.asp 

3. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського: 
www.nbuv.gov.ua/ 

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

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

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

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

pravoznavstvo-pidruchnik-sajidov-a-x 

7. Юридична бібліотека Школи права Йелльського університету: 

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

8. Юридичний портал: навчальна і довідкова література: 

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

 

 


