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1. Теми практичних занять 

 

Змістовий модуль 1. Правозастосування: поняття та стадії. 

 

ТЕМА 2. Межі чинності нормативно-правових актів 

Практичне заняття - 2 год. 

План 

 

1. Загальна характеристика параметрів чинності нормативно-правових актів. 

2. Напрям темпоральної дії нормативно-правового акта. 

3. Екстериторіальна дія нормативно-правового акту. 

4. Імунітет в праві. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Опанування цієї теми дозволить 

працівникам національної поліції ознайомитися з параметрами чинності 

нормативно-правових актів. Здобувачі вищої освіти після вивчення теми 

мають уміти визначати: який конкретно нормативно-правовий акт 

застосовується у конкретній ситуації. 

Рекомендована література до Теми 2: 

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

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

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

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

3. 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. 

4. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

5. 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. 

 

 

ТЕМА 3. Стадії застосування норм права 

Практичне заняття - 2 год. 

План 

 

1. Встановлення та аналіз фактичних обставин справи в процесі 

правозастосування: загальна характеристика. 



2. Вибір норми права, що розрахована на даний випадок: загальна 

характеристика. 

3. Прийняття рішення у справі: загальна характеристика. 

4. Виконання акта застосування норм права: загальна характеристика. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Опанування цієї теми дозволить 

працівникам національної поліції знати стадії правозастосування та зміст дій 

на конкретній стадії. Здобувачі вищої освіти після вивчення теми мають 

уміти: визначати алгоритм дій при застосуванні норм права у конкретній 

ситуації. 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Барак Аарон. Судейское усмотрение. Перевод с английского. – М.: 

Издательство НОРМА, 1999. – 376 с. 

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

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

3. 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. 

4. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

5. 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. 

 

 

ТЕМА 4. Тлумачення норм права. 

Практичне заняття - 2 год. 

План 

 

1. Способи тлумачення норм права: поняття та їх характеристика. 

2. Правороз’яснювальний процес: поняття та його стадії. 

3. Статичне і динамічне тлумачення норм права. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Опанування цієї теми дозволить 

працівникам національної поліції інтерпретувати зміст нормативно-правових 

приписів. Слухачі після вивчення теми мають уміти: використовуючи різні 

способи , тлумачити нормативно-правовий припис. 

 



Рекомендована література до Теми 4: 

1. 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. 

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

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

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

4. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

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

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

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

Н.Л. Дворников, К.В. Каргин. – М.: Юриспруденция, 2010. – 136 с. 

 

 

Змістовий модуль 2. Правозастосування: функціонально-правовий 

аспект 

 

ТЕМА 6. Юридичне аргументування 

Практичне заняття - 2 год. 

План 

 

1. Мова права як підґрунтя юридичної аргументації. 

2. Аналітична юридична аргументація. 



3. Діалектична юридична аргументація. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Опанування цієї теми дозволить 

працівникам національної поліції приймаючи рішення у справі, правильно 

його аргументувати. Здобувачі вищої освіти після вивчення теми мають 

уміти аргументовано приймати рішення. 

Рекомендована література до Теми 6:  

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

Издательство НОРМА, 1999. – 376 с. 

2. 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. 

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

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

4. Бочаров Д.О. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних - 

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

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

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

6. Губаева Т.В. Язык и право. Искуство владения словом в профессиональной 

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

7. 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. 

8. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

9. Кирилов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических вузов. – 

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

10. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

11. 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. 

 

ТЕМА 7. Проблеми правозастосування 

Практичне заняття - 2 год. 

План 

 

1. Способи усунення (подолання) прогалин у законі. 



2. Способи подолання юридичних колізій.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Опанування цієї теми дозволить 

майбутньому правоохоронцю ознайомитися з порядком усунення 

(подолання) прогалин у законодавстві та юридичних колізій. Здобувачі вищої 

освіти після вивчення теми мають уміти: визначати алгоритм дій у нетипових 

ситуаціях правозастосування. 

Рекомендована література до Теми 7: 

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. 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. 

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

4. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України. – 2001. – № 4. –С. 

18-20. 

5. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

6. 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. 

7. 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. 

 

 

ТЕМА 9. Особливості застосування норм міжнародного 

та європейського права 

Практичне заняття - 2 год. 

План 

1. Проблеми застосування загальновизнаних принципів і норм міжнародного 

права. 

2. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини. 

3. Значення рішень Європейського суду з прав людини для вдосконалення 

правозастосовної діяльності в Україні. 

 



Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Опанування цієї теми дозволить 

майбутньому правоохоронцю ознайомитися з особливостями застосування 

міжнародного і європейського права. Здобувачі вищої освіти після вивчення 

теми мають уміти: застосовувати норми міжнародного та європейського 

права. 

Рекомендована література до Теми 9: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

4. 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. 

 



2. Теми семінарських занять 

 

Змістовий модуль 1. Правозастосування: поняття та стадії. 

 

ТЕМА 1. Правозастосування як особливий спосіб організації 

реалізації норм права 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Реалізація норм права: поняття і форми. 

2. Застосування норм права: поняття та його необхідність. 

3. Вимоги до правильного застосування норм права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
виконання, використання, гуманізм, дотримання, доцільність, законність, 

застосування, обґрунтованість, правозастосовна політика держави, реалізація 

норм права, справедливість. 

Рекомендована література до Теми 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. 

2. 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. 

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

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

государственного ун-та, 2004. – 205 с. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

7. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

8. 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. 

9. 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. 

 

 

ТЕМА 2. Межі чинності нормативно-правових актів 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Нормативно-правовий акт: поняття та види. 

2. Часова (темпоральна) дія нормативно-правового акта. 

3. Просторова (територіальна) дія нормативно-правового акта. 

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

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
екстериторіальна дія закону, закон, зворотна сила закону, нормативно-

правовий акт, переживання закону, підзаконний правовий акт. 

Рекомендована література до Теми 2: 

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

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

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

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

3. 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. 

4. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

5. 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. 

 

 

ТЕМА 3. Стадії застосування норм права 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Стадії правозастосування: плюралізм підходів. 

2. Загальна характеристика стадій правозастосування. 

3. Правозастосовні відносини і правозастосовні цикли. 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: акт 

застосування норм права, аналіз фактичних обставин справи, виконання акта 

застосування норм права, прийняття рішення у справі, юридичне тлумачення. 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Барак Аарон. Судейское усмотрение. Перевод с английского. – М.: 

Издательство НОРМА, 1999. – 376 с. 

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

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

3. 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. 

4. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

5. 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. 

 

 

ТЕМА 4. Тлумачення норм права 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Юридичне тлумачення: поняття, необхідність та значення. 

2. Класифікація юридичного тлумачення. 

3. Тлумачення норм права за обсягом правового змісту. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
автентичне тлумачення, акт тлумачення норм права, неофіційне тлумачення, 

офіційне тлумачення, юридичне тлумачення. 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. 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. 

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

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

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

4. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 



5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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. 

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

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

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

Н.Л. Дворников, К.В. Каргин. – М.: Юриспруденция, 2010. – 136 с. 

 

 

ТЕМА 5. Акт застосування норм права 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Акт застосування норм права: поняття та його структура. 

2. Види актів застосування норм права. 

3. Співвідношення акта застосування норм права з іншими різновидами 

правових актів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: акт 

застосування норм права, допоміжний акт, конклюдентний акт, основний акт, 

письмовий акт, усний акт. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Губаева Т.В. Язык и право. Искуство владения словом в профессиональной 

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

2. 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. 



3. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

4. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

 

Змістовий модуль 2. Правозастосування: функціонально-правовий 

аспект 

 

ТЕМА 6. Юридичне аргументування 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Поняття юридичного аргументування. 

2. Теорії юридичного аргументування. 

3. Особливості юридичного аргументування в правозастосуванні. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
аргументація, доказ, доказування, емпірична аргументація, теоретична 

аргументація, юридична аргументація. 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Барак Аарон. Судейское усмотрение. Перевод с английского. — М.: 

Издательство НОРМА, 1999. – 376 с. 

2. 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. 

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

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

4. Бочаров Д.О. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних - 

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



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

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

6. Губаева Т.В. Язык и право. Искуство владения словом в профессиональной 

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

7. 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. 

8. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

9. Кирилов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических вузов. – 

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

10. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

11. 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. 

 

 

ТЕМА 7. Проблеми правозастосування 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Прогалини в законі: поняття, види та способи їх усунення (подолання). 

2. Юридичні колізії: поняття та види. 

3. Конкуренція норм права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
аналогія закону, аналогія права, конкуренція нормативно-правових актів, 

прогалина у законі, юридична колізія. 

Рекомендована література до Теми 7: 
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. 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. 

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

4. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України. – 2001. – № 4. –С. 

18-20. 



5. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

6. 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. 

7. 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. 

 

 

ТЕМА 8. Помилки правозастосування 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Правозастосовні помилки: поняття та класифікація. 

2. Причини правозастосовних помилок та умови, що сприяють їх 

виникненню. 

3. Напрями запобігання правозастосовних помилок. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
кваліфікаційна помилка, оціночна помилка, пізнавальна помилка, помилка в  

юридично-значимій діяльності, помилка в правозастосуванні, профілактика 

помилок правозастосування. 

Рекомендована література до Теми 8: 
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. Губаева Т.В. Язык и право. Искуство владения словом в профессиональной 

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

3. 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. 

4. Кашанина Т.В. Юридическая техника / Т.В. Кашанина. – 2-е изд. – М.: 

Норма, ИНФРА М, 2011. – 496 с. 

5. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

6. 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. 



ТЕМА 9. Особливості застосування норм міжнародного 

та європейського права 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Особливості застосування норм міжнародного права. 

2. Особливості застосування норм європейського права. 

3. Правозастосовна діяльність Європейського суду з прав людини. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
європейське право, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод, міжнародний стандарт, міжнародне 

право, судовий прецедент. 

Рекомендована література до Теми 9: 
1. 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. 

2. 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. 

3. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

4. 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. 

 

 

ТЕМА 10. Соціальна та юридична ефективність правозастосування 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

 

1. Ефективність правозастосування: поняття і зміст. 

2. Види ефективності правозастосування. 

3. Правозастосовна політика держави. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: акт 

застосування норм права, допоміжний акт, конклюдентний акт, основний акт, 

письмовий акт, усний акт. 

Рекомендована література до Теми 10: 

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. 

2. 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. 

3. Малишев Б.В. Застосування норм права: навч. посібн. / Б.В. Малишев, 

О.В. Москалюк. За ред. Б.В. Малишева. – К.: Реферат, 2010. – 260 с. 

4. 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. 

 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Здобувач вищої освіти відповідає на всі питання практичного (семінарського) заняття, 

розкриває зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує всі 

завдання, має навички правильного тлумачення та застосування норм права, 

висловлює і обґрунтовує власну думку щодо предмету заняття, наводить аргументи на 

її підтвердження, що ґрунтуються на системному знанні теоретичних положень і 

практики тлумачення та застосування норм права. Під час заняття продемонстрована 

стабільна активність та ініціативність. 

4 

Здобувач вищої освіти відповідає на всі питання практичного (семінарського) заняття, 

розкриває зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; виконує 

завдання, однак допускає неточності; має навички правильного тлумачення та 

застосування норм права, висловлює власну думку щодо предмету заняття, наводить 

аргументи на її підтвердження, що ґрунтуються на положеннях навчальної літератури, 

в якій висвітлено різні аспекти теорії правозастосування й окремих прикладах з 

практики правозастосування Під час заняття продемонстрована ініціативність. 

3 

Здобувач вищої освіти дає відповіді на питання практичного (семінарського) заняття, 

відтворює дефініції і пояснює зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні 

теми; завдання виконує з неістотними помилками; має лише окремі навички 

тлумачення та застосування норм права, і як наслідок, допускає незначні помилки. 

2 

Здобувач вищої освіти дає відповіді на більшість питань практичного (семінарського) 

заняття, відтворює дефініції понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; 

завдання виконує з неістотними помилками; не може тлумачити та застосовувати 

норми права. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не відповідає на питання, що винесені на 

розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи змістовні помилки, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


