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1. Теми семінарських занять 

 

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 шляхи формування права. 

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

регуляторів поведінки в первісному суспільстві. 

 

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  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 розподілу 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  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  13. Правові відносини  

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

1. Визначення поняття «правовідносини» та його ознаки. 

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  17.  Тлумачення норм права 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

 

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

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. 
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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. 
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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. 
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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 

 

 


