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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА  1. Предмет і метод теорії держави та права 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Система суспільних та юридичних наук. Місце ТДП в системі суспільних 

та юридичних наук. 

2. Предмет теорії держави та права. Поняття та види державно-правових 

закономірностей. 

3. Методологія теорії держави та права. 

4. Функції теорії держави та права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

наука, юридична наука, правознавство, теорія держави і права, об’єкт теорії 

держави та права, предмет теорії держави та права, державно-правова 

закономірність, методологія, методи дослідження теорії держави та права, 

функції теорії держави та права. 

Рекомендована література: 

1. Конституція України – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144 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. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 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. 

5. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

6. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

7. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

8. Кельман М. С. Юридична наука: проблеми методології [Текст] / М.С. 

Кельман. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 492 с. 

9. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы 

философии права). / 2-е изд. – М.: Аванта +, 2001. – 560 с. 

10. Орлова О.О. Сутність правового мислення // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 

21. – Ч.2. – С. 56-59. 



11. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990//ВВР. – 

1990. - № 3. 

12. Кучук А.М. Сучасна парадигма методології правознавства / 

А.М. Кучук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ – 2007. – № 4. – С. 46-52. 

13. Кучук А.М. Теорія держави і права: сучасний стан і перспективи 

розвитку / А.М. Кучук // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - 

№ 5. – С. 3-6. 

14. Кучук А.М. Правовий поліцентризм і розуміння права / А.М. Кучук // 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ – 2010. – № 3. – С. 105-111. 

15. Кучук А.М. Методологія правознавства як фактор ефективного 

державотворення / А.М. Кучук // Право і суспільство. – 2010. – № 6. – С. 33-

36. 

16. Сердюк І.А. Визначення предмету теорії держави і права: доктринальні 

підходи та правове закріплення / І. А. Сердюк // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 40-52. 

 

ТЕМА  2. Походження держави і права 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Організація влади і норми поведінки в первісному суспільстві. 

2. Передумови зруйнування первісного ладу та причини виникнення держави 

і права. Наукові концепції походження держави. 

3. Основні напрями формування права. 

4. Відмінність держави від влади первісного суспільства і норм права від 

регуляторів поведінки первісного суспільства. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

первісний лад, праобщина, рід, фратрія, плем’я, союз племен, селянська 

община,  влада, звичай, мононорми, публічна влада, табу, норми звичаї, 

норми моралі, релігійні норми, норми права, надлишковий продукт. 

Рекомендована література:  
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. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные 

трактовки и нове подходы: Учебное пособие / Т.В. Кашанина – М., Высшая 

школа., 2004. – 325 с. 

3. Орлова О.О. Теорії походження держави: поняття, різні підходи, 

представники // Держава і право: історія, теорія, практика: Науковий а 



методичний щорічник кафедри теорії та історії держави та права – Випуск 1. 

– 2003. – С. 145-152. 

4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

5. Розин В.М.  Генезис права: методологический и культурологический 

анализ – М., 2003. 

6. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

7. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

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. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

10. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. — К.: Сфера, 1999. — 232 с. 

11. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 

государства.- М., 1977. 

 

ТЕМА  3. Поняття та сутність держави 

Семінарське заняття -  2 год. 

План 

 

1. Різноманітність підходів до визначення держави. 

2. Визначення поняття держави. 

3. Поняття та підходи до сутності держави. 

4. Поняття та види цілей, задач і функцій держави. 

5. Форми та методи здійснення функцій держави. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

держава, державна влада, суверенітет держави, сутність держави, класова 

сутність держави, національна сутність держави, релігійна сутність держави, 

расова сутність держави, загальносоціальна сутність держави, соціальне 

призначення держави, цілі держави, завдання держави, функції держави. 

Рекомендована література: 
1. Конституція України – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144 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. Фрицький Ю.О. Державна влада в Україні: становлення, організація, 

функціонування: Монограф. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2006. – 360 с. 



4. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990//ВВР. – 

1990. - № 3. 

5. Сердюк І.А. Функції держави та форми здійснення функцій держави: 

співвідношення понять / І. А. Сердюк // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 

(65). – С. 125-133. 

6. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 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. 

8. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

9. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

10. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

 

ТЕМА  5. Типологія держав та форма держави 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Типологія держави: поняття, різні підходи та сучасний погляд на 

проблему. 

2. Формаційний і цивілізаційний підходи до типології держави. 

3. Поняття та структура форми держави.  

4. Поняття та види форми державного правління. 

5. Поняття та види форми державно-територіального устрою 

6. Поняття та види форми державно-правового (політичного) режиму. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

типологія, типологія держави, історичний тип держави, суспільно-

економічна формація, цивілізація, форма держави, форма правління, форма 

державного (територіального) устрою, форма державно-політичного 

(правового) режиму, монархія, республіка, унітарна держава, федерація, 

конфедерація, співдружність, співтовариство, демократичний режим, 

авторитарний режим, антидемократичний режим, тоталітарний режим. 

Рекомендована література:  

1. Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, 

практики. Монографія. – Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. – 540 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. Конституція України – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144 с. 

4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

5. Серьогіна С.Г. Форма правління: питання конституційно-правової 

теорії та практики : монографія / С.Г. Серьогіна. – Х. : Право, 2011. – 768 с. 

6. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

7. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

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. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

 

ТЕМА  6. Права людини та соціально-правовий механізм  

їх забезпечення  

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Генеза ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини. 

2. Поняття прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. 

3. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 

4. Міжнародні та національні механізми захисту прав і свобод людини. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

людина, особа, громадянин, права і свободи людини та громадянина, 

соціальна безпека, охоронна діяльність, правоохоронна діяльність, захист, 

захищеність, механізм забезпечення прав і свобод людини, механізм 

реалізації прав і свобод людини, механізм охорони прав і свобод людини, 

механізм захисту прав і свобод людини. 

Рекомендована література:  
1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

2. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

3. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2013. – 384 с. 

4. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 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. 

6. 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. 

7. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського Суду з прав людини» // Офіційний вісник України. – 2006. - 

№ 12 – Ст. 792. 

8. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і 

громадянина в Україні: Монографія. – К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної 

літератури, 2008. – 472 с. 

9. Конституція України – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144 с. 

10. Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами 

внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ, Юридична 

академія МВС України, 2002. – 416 с. 

 

 

ТЕМА  7.  Механізм держави 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Поняття та структура механізму держави. 

2. Державний апарат: поняття, структура та його співвідношення з 

механізмом держави. 

3. Поняття та види державних органів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

влада, політична влада, державна влада, механізм держави, державна 

організація, державна установа, державне підприємство, державний апарат, 

орган держави, державна служба, службова особа, посадова особа, 

компетенція, принцип поділу державної влади, керівники державних 

організацій, спеціалісти, технічний персонал. 

Рекомендована література:  
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. Конституція України – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144 с. 

3. Куракін О.М. Методи контрольного процесу в органах внутрішніх справ 

України: питання теорії. // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ – 2012. - № 1. - С. 86-95. 

4. Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель [Текст] 

/ Л.Р. Наливайко. – Х. : Право, 2009. – 600 с. 



5. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

6. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

7. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

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. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2013. – 384 с. 

10. Фрицький Ю.О. Державна влада в Україні: становлення, організація, 

функціонування: Монограф. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра 

ЛТД, 2006. – 360 с. 

 

ТЕМА  8.  Основні  концепції держави 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Характеристика основних концепцій держави. 

2. Характеристика концепцій юридичного спрямування (правової держави) 

3. Характеристика концепцій соціологічного спрямування (загального 

благоденства, конвергенції, еліт, неоелітаризму, технократії, етатизму, 

анархізму, фашизму). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

концепція держави, правова держава, соціальна держава, держава загального 

благоденства, правляча еліта, технократія, тоталітарна держава, вождізм, 

національна держава, анархістські ідеї державності. 

Рекомендована література:  

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. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - 

К.: Парламентське видавництво, 1999. - 247 с. 

3. Кучук А.М.  Модуси громадянського суспільства і правової держави: 

Україна та Європа / А.М. Кучук // Право і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 20-

23. 

4. Талдикін О.В. Нетократія як черговий фактор кризи інституту 

національної держави:  передумови виникнення. // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 

1. С. 136-149. 



5. Сердюк І.А. Методологічний аналіз інтерпретацій поняття 

«громадянське суспільство» / І. А. Сердюк // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (71). – С. 40-52. 

6. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 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. 

8. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

9. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

10. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

 

 

ТЕМА  9. Поняття та сутність права 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Поняття праворозуміння. Основні сучасні концепції праворозуміння.  

2. Визначення поняття права. 

3. Поняття та різновиди принципів права. 

4. Поняття та різновиди функцій права. Цінність права в суспільному житті 

(соціальна, інструментальна, власна). 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

праворозуміння, об’єкт праворозуміння, суб’єкт праворозуміння, зміст 

праворозуміння, право, об’єктивне право, позитивне право, суб’єктивне 

право, нормативне праворозуміння, широке розуміння права, історична 

школа права, природне право, психологічне праворозуміння, соціологічне 

праворозуміння, моральне праворозуміння, ознаки права, регулятивна 

функція, охоронна функція, виховна функція, принципи права, принципи 

правотворчості, принципи правозастосування, міжгалузеві принципи права, 

галузеві принципи права, принципи інститутів права. 

Рекомендована література:  

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. Келъзен Г. Чисте правознавство: 3 дод.: Проблема справедливості: Пер. з 

нім. — К.: Юніверс, 2004. — 496 с. 



3. Козловський А.А. Право як пізнання: вступ до гносеології права. – 

Чернівці, 1999. 

4. Колодій А. М. Принципи права України. — К.: Юрінком Інтср, 1998. — 208 с. 

5. Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии. – Одесса, 

2001. 

6. Папірна А.В. Основні етапи розвитку теорії природного права // Вісник 

ДЮІ МВС України – 2000. - Випуск 3.  

7. Протасов В.Н. Что и как регулирует право. - М.: Мысль, 1995. - 95 с. 

8. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

9. Радбрух Г. Елементарний курс філософії права // Радбрух Г. Філософія 

права: Пер. з нім. — К.: Тандем, 2006. — С. 137-247. 

10. Розин В.М.  Генезис права: методологический и культурологический 

анализ – М., 2003. 

11. Свобода і закон / Бруно Леони: Пер. з англ. В. Кашкина под ред. 

А. Куряева. — М.: ИРИСЭН, 2008. — 308 с. 

12. Сердюк О.В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнання 

соціальності права. Монографія. — X.: Яшма, 2007. — 320 с. 

13. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

14. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

15. 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. 

16. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

17. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. — К.: Сфера, 1999. — 232 с. 

18. Харт X. Л. А. Концепція права: Пер. з англ. — К.: Сфера, 1998. — 

236 с. 

 

 

ТЕМА  10. Норми права в системі регулювання  

суспільних відносин 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Поняття соціальних та соціально-технічних норм. 

2. Види соціальних норм та їх характеристика. 

3. Правові норми у співвідношенні з іншими різновидами соціальних норм. 

4. Система ненормативних регуляторів суспільних відносин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 



соціальне регулювання, нормативне регулювання, соціальні норми, 

соціально-технічні норми, техніко-юридичні норми, норми моралі, норми-

звичаї, норми-традиції, корпоративні норми, канонічні (релігійні) норми, 

норми-етикету, норми-ритуали, норми права, ненормативне регулювання, 

ціннісний регулятор, інформаційний регулятор, інститут пророцтва. 

Рекомендована література:  
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. Протасов В.Н. Что и как регулирует право. - М.: Мысль, 1995. - 95 с. 

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

4. Сердюк І.А. Норма права, правова нора і юридична норма: співвідношення 

понять. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. – 2012. - № 1. С. 129 – 136. 

5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

6. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 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. 

8. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2013. – 384 с. 

9. Фуллер Лон Л. Мораль права: Пер. з англ. — К.: Сфера, 1999. — 232 с. 

 

 

ТЕМА  11. Норми права  

Семінарське заняття – 4 год. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Визначення поняття норми права та її ознаки.  

2. Види ―класичних‖ норм права. 

3. Поняття та види спеціалізованих норм права. 

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

 

1. Структура норми права та характеристика її складових елементів. 

2. Види структурних елементів норми права. 

3. Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акта. 



 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

норма права, класичні норми права, спеціалізовані норми права, дефінітивні 

норми, норми-принципи, оперативні норми, колізійні норми (норми-арбітри), 

норми-строки, структура норми права, гіпотеза норми права, диспозиція 

норми права, санкція норми права, стаття нормативно-правового акта. 

Рекомендована література:  

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. Протасов В.Н. Что и как регулирует право. - М.: Мысль, 1995. - 95 с. 

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

4. Сердюк І.А. Норма права, правова нора і юридична норма: співвідношення 

понять. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. – 2012. - № 1. С. 129 – 136. 

5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

6. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 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. 

8. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2013. – 384 с. 

 

 

ТЕМА  12. Правоутворення та форми (джерела) права 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План 

 

1. Поняття та етапи правоутворення. 

2. Правотворчість: поняття, принципи, види та стадії. 

3. Законотворчий процес: поняття, стадії та його співвідношення з 

правотворчим процесом. 

4. Поняття та різновиди форм (джерел) права. 

5. Межі чинності нормативно-правових актів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правоутворення, правотворчість, законотворчість, правотворча ініціатива, 

законодавча ініціатива, нормативно-правовий акт, законодавчий акт, закон, 



кодекс, підзаконний нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір 

(договір з нормативним змістом), правовий звичай, правовий прецедент, 

зворотна сила закону, переживання закону. 

Рекомендована література:  
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. Конституція України – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144 с. 

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

4. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення 

положення ч. 1 ст. 58 Конституції України № 1-рп/99 від 9.02.1999 р. // 

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки.1997-2001. Книга 1 / 

Відповід. ред. канд. юрид. наук П.Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 

512 с. 

5. Свобода і закон / Бруно Леони: Пер. з англ. В. Кашкина под ред. 

А. Куряева. — М.: ИРИСЭН, 2008. — 308 с. 

6. Сердюк І.А. Закон як філософська та загальнотеоретична категорія: 

питання взаємозв’язку та взаємозумовленості / І. А. Сердюк // Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – С. 40-50. 

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

«джерело права» // Науковий та методичний щорічник Дніпропетровського 

інституту внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2003. - № 1 – С. 113-

116. 

8. 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. 

9. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

10. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 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. 

12. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

13. Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 р. 

№ 503197 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 27. – С. 11-12. 

 



ТЕМА  13. Правові відносини  

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Визначення поняття та ознаки правових відносин. 

2. Види правових відносин. 

3. Передумови виникнення правових відносин. 

4. Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкт та зміст. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
правові відносини, правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, 

деліктоздатність, суб’єкт правовідносин, об’єкт правових відносин, зміст 

правовідносин, суб’єктивне юридичне право, суб’єктивний юридичний 

обов’язок. 

Рекомендована література:  
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. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

3. Сердюк І.А. Вживання термінів «правовідношення» та «правовідносини» в 

науковій і навчальній юридичній літературі // Науковий вісник Юридичної 

академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2004. - 

№ 4. – С. 84–87. 

4. Сердюк І.А. Методологічний аналіз інтерпретацій понять «суб’єктивне 

юридичне право» та «суб’єктивний юридичний обов’язок» // Науковий 

вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових 

праць. – 2005. - № 3. – С. 113-123. 

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

«об’єкт правовідносин» // Науковий вісник Дніпропетровського університету 

внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2008. - № 1. – С. 45-57. 

6. Сердюк І.А. Особливості юридичного змісту правоохоронних відносин // 

Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: 

Збірник наукових праць. – 2005. - № 4. – С. 63-74. 

7. Сердюк І.А. Поняття правоохоронних відносин та їх співвідношення з 

поняттями «охоронні правовідносини» та «правозахисні відносини» // 

Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ: 

Збірник наукових праць. – 2007. - № 3. – С. 53-63. 

8. Сердюк І.А. Сучасна парадигма дослідження поняття «правовідносини» // 

Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ: 

Збірник наукових праць. – 2009. - № 3. 

9. Сердюк  І.А. Методологічний аналіз інтерпретацій поняття 

«правовідносини» // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: 



Збірник наукових статей. – Донецький інститут внутрішніх справ при 

Донецькому національному університеті. – 1999. - № 1. – С. 111- 116. 

10. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

11. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

12. 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. 

13. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

14. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.- М., 1974. 

 

 

ТЕМА  14. Юридичні факти 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Поняття юридичного факту. 

2. Види юридичних фактів. 

3. Правові презумпції, правові преюдиції та юридичні фікції: поняття та їх 

вплив на розвиток правовідносин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

 юридичний факт, факт-дія, факт-подія, юридичний акт, юридичний вчинок, 

абсолютні події, відносні події, правоутворюючі юридичні факти, 

правозмініючі юридичні факти, правоприпиняючі юридичні факти. позитивні 

юридичні факти, негативні юридичні факти, матеріальні юридичні факти, 

процесуальні юридичні факти, документально фіксовані юридичні факти. 

юридичні факти, що не мають документальної фіксації, прості юридичні 

факти, складні юридичні факти, фактичні склади, фактичні системи, факти-

строки, правові презумпції, правові преюдиції, юридичні фікції.  

Рекомендована література:  
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. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

3. Сердюк І.А. Поняття, види та вплив юридичних фактів на динаміку 

правоохоронних відносин // Науковий вісник Дніпропетровського 

університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2007. - № 1. – С. 6-

23. 



4. Сердюк І.А. Юридичні факти у співвідношенні з правовими презумпціями, 

правовими преюдиціями й юридичними фікціями та їхній вплив на динаміку 

правоохоронних відносин // Держава і право: Збірник наукових праць. 

Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України. -  2005. – С. 315-326. 

5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

6. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 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. 

8. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2013. – 384 с. 

 

 

ТЕМА  15. Система права і система законодавства 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Система права: поняття та характеристика її елементів. Предмет і метод 

правового регулювання як критерії побудови системи права 

2. Система законодавства: поняття та її структура. Офіційне тлумачення 

поняття „законодавство‖ у рішенні Конституційного суду України від 

09.07.1998 р. № 12-рп/98 

3. Співвідношення системи права, системи законодавства та правової 

системи. 

4. Поняття та форми систематизації нормативно-правових актів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правова система, система права, галузь права, підгалузь права, інститут 

права, субінститут права, норма права, предмет правового регулювання, 

метод правового регулювання, система законодавства, галузь законодавства, 

інститут законодавства, нормативно-правовий припис, систематизація, облік, 

інкорпорація, консолідація, кодифікація, основи законодавства, правила, 

статут, положення. 

Рекомендована література:  

1. Бобровник СВ., Богініч О.Л. Система законодавства України: актуальні 

проблеми та перспективи розвитку. - К.: Наукова думка, 1994. - 121 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. Законодавство: проблеми ефективності. - К.: Наукова думка, 1995. – 228 с. 

4. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / Ю.С. 

Шемшученко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова, М,О, Теплюк, Л,В, Гульченко, 

В.І. Риндюк; за заг. ред. О.І. Ющика. – Парламентське вид-во, 2007. – 208 с. 

5. Конституція України – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144 с. 

6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

7. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення ч. 3 

ст. 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна 

«законодавство» № 12-рп/98 від 9.07.1998 р. // Конституційний Суд України: 

Рішення. Висновки.1997-2001. Книга 1 / Відповід. ред. канд. юрид. наук 

П.Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с. 

8. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

9. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

10. 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. 

11. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

 

ТЕМА  16. Реалізація норм права  

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Поняття та форми безпосередньої реалізації норм права. 

2. Поняття застосування норм права.  

3. Стадії застосування норм права. 

4. Акт застосування норм права: поняття, його різновиди та співвідношення з 

нормативно-правовим актом. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

реалізація норм права, дотримання норм права, виконання норм права, 

використання норм права, застосування норм права, юридична кваліфікація, 

акт застосування права (правозастосовний акт), правові колізії, прогалини в 

праві, прогалини в законі, аналогія закону, аналогія права. 

Рекомендована література:  
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. Легка О.В. Реалізація норм права: теоретико-правові аспекти // Право і 

суспільство. – 2012. - № 1. С. 30 -33. 

3. Легка О.В. Юридична техніка законодавчих та правозастосовних актів 

// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ. – 2012. - № 1. С.101 – 107.  

4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

5. 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. 

6. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

7. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

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. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2013. – 384 с. 

 

 

ТЕМА  17.  Тлумачення норм права 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Тлумачення норм права: поняття, сутність та його необхідність. 

2. Способи тлумачення норм права (види тлумачення-з’ясування норм права 

за способами). 

3. Види тлумачення-з’ясування норм права за обсягом. 

4. Види тлумачення-роз’яснення норм права за суб’єктами та юридичними 

наслідками. 

5. Поняття та види актів тлумачення норм права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

тлумачення норм права, тлумачення–з’ясування, тлумачення–роз’яснення, 

об’єкт тлумачення, предмет тлумачення, офіційне тлумачення, нормативне 

тлумачення, казуальне тлумачення, автентичне (авторське) тлумачення, 

делеговане (легальне) тлумачення, офіціозне тлумачення, неофіційне 

тлумачення, доктринальне тлумачення, професійне тлумачення, буденне 

тлумачення, буквальне тлумачення, обмежувальне тлумачення, 

розширювальне тлумачення, способи тлумачення норм права, 

інтерпретаційно-правовий акт. 



Рекомендована література:  

1. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К., 2001. – 

180 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. Конституція України – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 144 с. 

4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

5. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення 

ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення 

терміна «законодавство» № 12-рп/98 від 9.07.1998 р. // Конституційний Суд 

України: Рішення. Висновки.1997-2001. Книга 1 / Відповід. ред. канд. юрид. 

наук П.Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с. 

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. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

9. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

10. 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. 

11. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

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

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

 

 

ТЕМА  18. Правова  поведінка 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Поняття та види правової поведінки. 

2. Поняття та  види правомірної поведінки. 

3. Поняття та види правопорушень. 



4. Склад правопорушення як підстава юридичної відповідальності. 

5. Причини та умови вчинення правопорушень. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правова поведінка, правовий вчинок, правомірна поведінка, дотримання, 

виконання, використання, застосування, правова активність, звичайна 

поведінка, маргінальна поведінка, конформістська поведінка, 

правопорушення, склад правопорушення, об’єкт правопорушення, загальний 

об’єкт, родовий об’єкт, безпосередній об’єкт, об’єктивна сторона 

правопорушення, діяння, наслідки, необхідний причинний зв’язок, суб’єкт 

правопорушення, фізична особа, юридична особа, деліктоздатність, 

осудність, суб’єктивна сторона правопорушення, вина, умисел, 

необережність, мотив, мета. 

Рекомендована література:  
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. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. 

3. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. – К., 1985 с. 

4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

6. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 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. 

8. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2013. – 384 с. 

 

 

ТЕМА  19. Юридична відповідальність 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Юридична відповідальність: поняття та види 

2. Підстави та принципи юридичної відповідальності. 

3. Цілі та функції юридичної відповідальності. 

4.  Обставини, що виключають юридичну відповідальність. 

5. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. 

 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

юридична відповідальність, ретроспективна юридична відповідальність, 

перспективна юридична відповідальність, позитивна юридична 

відповідальність, негативна юридична відповідальність, штрафна (каральна) 

юридична відповідальність, правовідновлююча (компенсаційна) юридична 

відповідальність, функції юридичної відповідальності, цілі юридичної 

відповідальності, принципи юридичної відповідальності, стадії притягнення 

до юридичної відповідальності, необхідна оборона, крайня необхідність. 

Рекомендована література:  
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. Проблеми правової відповідальності : монографія / Ю.П. Битяк, Ю.Г. 

Барабаш, Л.М. Баранова та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, В.І. 

Борисової. Х. : Право, 2014. – 348 с. 

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

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

«юридична відповідальність» / І. А. Сердюк // Право і суспільство. - 2010. – 

№ 5. – С. 45–50. 

5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

6. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 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. 

8. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. юрид. 

наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2013. – 384 с. 

 

 

ТЕМА  21. Правова свідомість та правова культура 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Правосвідомість: поняття, структура та види. 

2. Поняття та види деформації правосвідомості. 

3. Правова культура: поняття, види та структура.  

4. Правове виховання: поняття, форми та методи. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 



правова свідомість, правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка, 

структура правосвідомості, професійна правосвідомість, правова культура, 

структура правової культури, правові цінності, правове виховання, 

деформація професійної правосвідомості, правовий дилетантизм, правова 

демагогія, правовий нігілізм, правовий ідеалізм. 

 

Рекомендована література:  

1. Орлова О.О. Шляхи вдосконалення правового виховання населення // 

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 

Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

2005. - с. 181-187. 

2. Орлова О.О. Механізм правового виховання // Стаття:Вісник ЛДУВС 

МВС України. - №4. – 2005. – с. 57-65. 

3. Орлова О.О. Сутність правового мислення // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 

21. – Ч.2. – С. 56-59. 

4. 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. 

5. Коробка В.Н. Деформация профессионального правосознания 

следователей и пути ее устранения: Научная монографія. – Ростов н/Д.: Узд-

во «НМЦ «Логос», 2000. – 209 с. 

6. Орлова О.О. Роль міліції в процесі правового виховання міліції // 

Науковий вісник Запорізького інституту внутрішніх справ: Збірник наукових 

праць. – 2004. - № 2 (27). – С. 36-43. 

7. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права тадержави: Навч. посіб.— 

Вид. 10-те, доп. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 

8. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник (видання друге, 

доповнене і перероблене). – Київ. Правова єдність, 2011. – 518 с.; 

9. Теорія держави і права: Навч. посібник. для підгот. до держ. іспиту / 

Кол. авт; кер. авт. кол. канд. юрид. наук І.А. Сердюк. – Дніпропетровськ: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 204 с. 

10. 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. 

11. Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. канд. 

юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2013. – 384 с. 

 

 

ТЕМА  23. Правові системи світу 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 



1. Поняття та структура правової системи суспільства. Її співвідношення із 

системою права. 

2. Правова сім’я: поняття та її різновиди.  

3. Романо-германська  правова сім’я та її особливості. 

4. Англо-саксонська  правова сім’я та її особливості. 

5. Релігійно-традиційна правова сім’я. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

порівняльне правознавство, правова система, система права, підсистеми 

правової системи суспільства, правова сім’я, романо-германська правова 

сім’я, англо-саксонська правова сім’я, сім’я звичаєвого права, сім’я 

мусульманського права, далекосхідна правова сім’я. 

Рекомендована література:  
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Монографія. — К.: Юрид. думка, 2006. — 432 с. 

2. Давид Р., Жоффре-Стшози К. Основные правовые системы современности: 

Пер. с франц. — М.: Междунар. отношения, 1996. — 400 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: 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Здобувач вищої освіти відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває 

зміст загальнотеоретичних категорій, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; 

визначає та правильно інтерпретує державно-правові закономірності (зв’язки 

державних і правових явищ); виконує всі завдання, може правильно визначати спільні 

та відмінні риси понять, які складають предмет порівняльного аналізу; знає 

методологію теорії держави і права, висловлює і обґрунтовує  власну думку щодо 

предмету заняття, наводить аргументи на її підтвердження, що ґрунтуються на 

системному знанні теоретичних положень і юридичної практики. Під час заняття 

продемонстрована активність та ініціативність. 

4 

Здобувач вищої освіти відповідає на всі питання семінарського заняття, розкриває 

зміст загальнотеоретичних категорій, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; 

визначає та в цілому правильно інтерпретує державно-правові закономірності (зв’язки 

державних і правових явищ); виконує завдання, однак допускає неточності; може 

визначати спільні та відмінні риси понять, які складають предмет порівняльного 

аналізу; висловлює власну думку щодо предмету заняття, наводить аргументи на її 

підтвердження, що ґрунтуються на положеннях підручників і навчальних посібників з 

«Теорії держави і права», окремих прикладах з юридичної практики Під час заняття 

продемонстрована ініціативність. 

3 

Здобувач вищої освіти дає відповіді на питання семінарського заняття, відтворює 

дефініції та пояснює зміст загальнотеоретичних категорій, що підлягають засвоєнню 

при вивченні теми; визначає, проте неточно інтерпретує державно-правові 

закономірності (зв’язки державних і правових явищ); завдання виконує з неістотними 

помилками; може визначати спільні та відмінні риси понять, які складають предмет 

порівняльного аналізу, допускаючи незначні помилки. 

2 

Здобувач вищої освіти дає відповіді на більшість питань семінарського заняття, 

відтворює дефініції загальнотеоретичних категорій, що підлягають засвоєнню при 

вивченні теми; лише визначає державно-правові закономірності (зв’язки державних і 

правових явищ); завдання виконує з неістотними помилками; не може визначати 

спільні та відмінні риси понять, які складають предмет порівняльного аналізу, 

називаючи при цьому їх ознаки. 

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 

 

 


