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ВСТУП 
 

Мета дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави і права» є надання 
студентам поглибленого та систематизованого матеріалу в сфері державно-
правових явищ. 

навчальна – полягає у наданні допомоги майбутнім юристам у розумінні 

державно-правових явищ як особливостей становлення державно-правової 

організації в Україні, особливостей регулювання суспільних віносин тощо; 

розвиваюча – готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в 

програмі курсу, складати схеми з будь-якої теми курсу ― Актуальні проблеми 

теорії держави і права‖, складати процесуальні документи; 

виховна – у сприянні вихованню поваги до найважливіших державно-

правових інститутів, державно-правової організації суспільства, отримання 

уявлень про основні категорії, що відображають особливі властивості держави і 

права тощо, а також у створенні передумов для формування правової культури 

майбутніх фахівців-правників. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми теорії держави і права» є процес усвідомлення студентами комплексу 

загальних базових знань про державно-правові явища, державно-правову 

організацію суспільства; отримання уявлень про основні категорії, що 

відображають особливі властивості держави і права; з‘ясування закономірностей 

становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення 

загальнотеоретичних знань для наступної практичної діяльності тощо; зміцнення 

знань з метою створення фундаменту для проходження державної атестації на 4 

курсі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент (слухач) повинен 

набути таких компетентностей, а саме: 

1. Знань: 

1) на понятійному рівні:  

– поняття теорії держави та права; 

– функції юридичної науки, її завдання на сучасному етапі; 

– предмет загальної теорії держави і права; 

– методи (методологію) пізнання держави і права; 

– місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук; 

– поняття та ознаки держави; 

– наукові погляди щодо сутності держави; 

– особливості становлення державно-правової організації в Україні; 

– поняття типу держави, фактори, які його визначають; 

– поняття та структуру форми держави тощо; 

– поняття та сутність права; 

– функції та принципи права; 
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– поняття та види джерел (форм) права; 

– поняття, ознаки та структурні елементи системи права; 

– функції та принципи правотворчості; 

– поняття, сутність та призначення систематизації нормативно-правових 

актів; 

– значення тлумачення в правотворчій та правозастосувальній діяльності; 

– поняття, ознаки та види правової поведінки; 

– особливості та предмет регулювання суспільних віносин; 

– принципи та гарантії законності; 

– типи (сім‘ї) правових систем світу тощо. 

2) на фундаментальному рівні: 

– особливості дисципліни, її основні поняття; 

– наукові погляди щодо сутності держави;  

– механізм та апарат держави; 

– громадянське суспільство, політична система суспільства і держава; 

– демократична, соціальна, правова держава; 

– правотворчість;  

– систематизація нормативно-правових актів; 

– основи територіальної організації України тощо. 

3) на практично-творчому рівні:  

– готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу; 

– складати схеми з будь-якої теми курсу ― Актуальні проблеми теорії 

держави і права ‖; 

– складати процесуальні документи. 

 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: 

– працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства так і з 

міжнародними актами, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою 

України та іншими міжнародними актами, а також тлумачити їх відповідно до 

конкретних обставин. 

2) на алгоритмічному рівні: 

– формувати власну точку зору щодо успішного впровадження таких 

цінностей як повага до прав людини та громадянина, демократична, соціальна, 

правова держава тощо. 

3) на евристичному рівні: 

– на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст конкретних 

державно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному законодавстві, в 

тому числі на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних 

підзаконних нормативно-правових документів, вивчати необхідні нормативно-

правові акти. 
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4) на творчому рівні:  

– використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності 

професійної діяльності, досліджувати державно-правові явища, формувати наукові 

пошуки тощо.  

3. Способів мислення:  

-наочно-дієве мислення; 

- теоретичне мислення; 

- практичне мислення;  

- аналітичне (логічне) мислення; 

- реалістичне мислення; 

- продуктивне мислення. 

4. Професійних якостей: 

- компетентність; 

- дисциплінованість; 

- об‘єктивність; 

- цілеспрямованість; 

- справедливість; 

- відповідальність. 

5. Світоглядних і громадських якостей: 

- демократичність світогляду; 

- висока моральність; 

- гуманізм; 

- патріотичність. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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Змістовий модуль І 

Загальні засади конституційного права 

1.  Історико-методологічні аспекти теорії 

держави і права 
8 4 2 2 - 4 

2.  Актуальні проблеми сучасного 

державного ладу України 
8 4 2 2 - 4 

3.  Функції сучасної Української держави 8 4 2 2 - 4 

4.  Співвідношення держави, політичної 

системи суспільства, громадянського 

суспільства 

8 4 2 2 - 4 

5.  Право як феномен розвитку цивілізації 6 2 - 2 - 4 

6.  Сучасні проблеми правореалізації   2 2 - 4 

7.  Актуальні проблеми загальної теорії 

прав людини 
8 4 2 2 - 4 

8.  Правопорушення та юридична 

відповідальність 
8 4 2 2 - 4 

9.  Основні правові системи сучасності. 

Еволюція правової системи України 
8 4 2 2 - 4 

 Модульний контроль 2 2   2  

 Всього 72 36 16 16 2 36 
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22. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793. 

23. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 

1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 

1991. — № 25. — Ст. 283. 

24. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 

червня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 

— 2001. — № 33. — Ст. 175. 

25. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 40. 

— Ст. 290. 

26. Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 

1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 

1993. — № 3. — Ст. 17. 

27. Про столицю України місто-герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 

року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — 
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№ 11. — Ст. 79. 

28. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі 

змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-42, 

№ 43, № 44-45. — Ст. 529. 

29. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон 

України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної 

Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.  

30. Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30 червня 2004 року // 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 36. 

— Ст. 81. 

 

Підручники: 

 

1. Апт Л. Ф. Теория государства и права : учебник / [Апт Л. Ф. и др.] ; под ред. 

В. Н. Корнева. — М. : Росийская акад. правосудия, 2013. — 558 с. 

2. Бабаева В. К. Теория государства и права : учебник / [Бабаев и др.] ; под ред. 

В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013. — 715 с. 

3. Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін. ; відп. 

ред. І. О. Голубовська. І. Ю. Штиченко. — К. : Київський університет, 2012. 

— 543 с. 

4. Бережнов А. Г. Теория государства и права : учебник / [Бережнов, А. Г.] ; 

под ред. М. Н. Марченко. —6-е изд. — М. : Зерцало-М, 2013. — 708 с. 

5. Васильєв А. С. Теорія права і держави : підручник / А. С. Васильєв, 

І. В. Борщевський, В. В. Іванов, І. С. Канзафарова, Р. С. Притченко, 

В. І. Труба — Х. : Одіссей, 2007. — 447 с. 

6. Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. 

— К. : Юридична думка, 2007. — 992 с. 

7. Великий енциклопедичний юридичний словник. А-Я / за ред. 

Ю. С. Шемшученка. — 2-е вид., переробл. і допов. — К. : Юридична думка, 

2012. — 1017 с. 

8. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник / А. Б. Венгеров. — 10-

е изд., стер. — М. : Омега-Л, 2014. — 607 с. 

9. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник для юридических 

вузов. 3-е изд. / А. Б. Венгеров. — М. : Юриспруденция, 2000. — 528 с. 

10. Гриценко М. В. Теория государства и права : учебник / М. В. Гриценко, 

Н. И. Летушева. — 7-е изд., перераб. — М. : Академия, 2013. — 220 с. 

11. Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, 

І. О. Биля-Сабадаш ; Ред. : М. В Цвік ; О. В Петришин. — Х. : Право, 2010. 

— 583 с. 

12. Загальна теорія держави і права : підручник / за ред. М. В. Цвік, 
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О. В. Петришин. — Х. : Право, 2011. — 584 с. 

13. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, 

Л. Л. Богачова та ін. ; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. 

— Харків : Право, 2002. — 432 с. 

14. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / 

О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 688 с. 

15. Камінська Н. В. Словник міжнародно-правових термінів / Н. В. Камінська. 

— К. : КУТЕП, 2013. — 150 с. 

16. Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник. 7-е изд. / 

С. А. Комаров. — СПб. : Питер, 2008.— 512 с. 

17. Кулапов В. Л. Теория государства и права : учебник / В. Л. Кулапов. — М. : 

КноРус, 2014. — 380 с. 

18. Лившиц Р. З. Теория права : учебник / Лившиц Р. З. — 2-е изд. — М. : 

Издательство БЕК, 2001. — 224 с.  

19. Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / 

М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. — М. : Проспект, 2014. — 432 с. 

20. Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп. / М. Н. Марченко. — М. : Проспект, 2009. — 637 с. 

21. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного 

права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — К. : Хай-Тек Пресс, 2013. — 408 с. 

22. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / Отв. 

ред. проф. М. Н. Марченко. — Т.1. — М. : Изд-во «Зерцало», 2002. — 528 с. 

23. Протасов В. Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. Протасов. — 

М. : Юрайт, 2014. — 494 с. 

24. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те зі 

змінами / П. М. Рабінович. — К. : Атіка 2001. — 176 с. 

25. Рассказов Л. П. Теория государства и права : учебник / Л. П. Рассказов. — 6-

е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. — 473 с. 

26. Самоленский М. Б. Теория государства и права : учебник / 

М. Б. Смоленский. — М. : ИНФРА-М, 2013. — 270 с. 

27. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / — 4-те вид., допов. і 

переробл. — К. : Правова єдність, 2013. — 524 с. 

28. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. 3-тє вид., доповн. і 

переробл. / О. Ф. Скакун. — К. : Прав. єдність, 2011. — 524 с. 

29. Теория государства и права : учебник / Апт Л. Ф. и др. ; под ред. 

В. Н. Корнева. — М. : Российская акад. правосудия, 2013. — 558 с.  

30. Теория государства и права : учебник / Бабаев В. К. и др. ; под ред. 

В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013. — 715 с.  

31. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М. : Дело, 2014 — 525 с. 
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32. Теория государства и права : учебник для вузов / Под ред. 

В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. — 2-е изд. — М. : ИНФРА М-НОРМА, 

2002. — 616 с. 

33. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин та ін. ; за ред. 

О. В. Петришина. — Х. : Право, 2014. — 366 с. 

34. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник. 3-е издание / 

В. Н. Хропанюк. — М. : ОМЕГА-Л, 2008.— 336 с. 

35. Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / 

А. Ф. Черданцев. — М. : Юрайт-М, 2002. — 432 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, 

Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін. ; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К. : ФОП 

О. С. Ліпкан, 2010. — 260 с. 

2. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / [М. М. Рассолов и др.] ; под ред. 

А. И. Бастрыкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

— 471 с. 

3. Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях : навч.посіб. / 

О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. — К. : МАУП, 2004. — 144 с. 

4. Беляева О. М. Теория государства и права в схемах и определениях : 

учебное пособие / О. М. Беляева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-

Дону : Феникс, 2014. — 311 с. 

5. Беляева О. М. Теория государства и права в схемах: учебное пособие / 

О. М. Беляева. — М. : Эксмо, 2009. — 96 с. 

6. Блажеев В. В. Основы права : учебное пособие / [В. В. Блажеев и др.] ; под 

ред. В. В. Блажеева. — М. : Проспект, 2013. — 384 с. 

7. Братановский С. Н. Теория государства и права : курс лекций  / 

С. Н. Братановский, Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов. — М. : Юнити : 

Закон и порядок, 2013. — 214 с. 

8. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: навч. посібник / Ю. А. Ведєрніков, 

А. В. Папірна. — К. : Знання, 2008. — 333 с. 

9. Власов В. И. Теория государства и права : учебное пособие / В. И. Власов, Г. 

Б. Власова, С. В. Денисенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014 — 332 с. 

10. Воронцов Г. А. Теория государства и права : краткий курс : за три дня до 

экзамена / Г. А. Воронцов. — 5-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 — 

158 с. 

11. Гришко О. М. Теорія держави і права : практикум / О. М. Гришко, 

В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. Ф. П. Шульженка. — К. : КНЕУ, 

2013. — 308 с. 
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12. Гуков А. С. Теория государства и права в схемах и определениях : учебное 

пособие / А. С. Гуков. — М. : Финансовый ун-т, 2013. — 110 с. 

13. Дорский Г. Ю. Теория государства и права : курс лекций / [Г. Ю. Дорский и 

др. ; под общ. ред. С. Л. Сергевнина, П. А. Оля]. — Санкт-Петербург : ИПЦ 

СЗИУ РАНХиГС, 2013. — 431 с. 

14. Дудченко О. С. Теорія держави і права : навч.-метод. посіб. / О. С. Дудченко. 

— Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. — 99 с. 

15. Желанова О. А. Теория государства и права : учебное пособие / 

О. А. Желнова. — Саратов, 2013. — 152 с. 

16. Жинкин С. А. Теория государства и права : конспект лекций / С. А. Жинкин. 

— 17-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 218 с. 

17. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / А. М. Колодій, 

В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков, В. П. Пастухов, О. Д. Тихомиров ; Ред. : 

В. В. Копєйчиков. — Вид. стереотип. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 317 с. 

18. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / В. В. Лемак. — Ужгород : ПП 

Медіум, 2003. — 251 с. 

19. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / Р. А. Калюжний, 

С. М. Тимченко, Н. М. Пархоменко, С. М. Легуша. — К. : Вид. 

Паливода А. В., 2007. — 296 с. 

20. Загальна теорія держави та права : навчально-методичний посібник (за 

кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. — К. : Атіка, 2013. — 412 с. 

21. Зыков С. В. Актуальные проблемы правовой теории государства : учебное 
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22. Кармаліта М. В. Теорія держави : навч. посіб. / М. В. Кармаліта, 

А. В. Старостюк. — Ірпінь : [б. в.], 2013. — 152 с. 

23. Карпунов В. М. Теорія держави і права : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / В М. Карпунов. — 2-е вид. — Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. — 208 с. 

24. Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави і права : навч. посібник / 

В. В. Копєйчиков, А. М. Колодій, С. Л. Лисенков та інші. — К. : Юрінком 
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25. Копиленко О. Л. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, 
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О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський та ін. — К. : Юрінком Інтер, 
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26. Коталейчук С. П. Теорія держави та права : навч. посіб. для підготов. до 
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27. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / В. О. Котюк. — 
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14 

 

2014. — 350 с. 
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М. Й. Сидоренко. —2-ге вид., переробл. і допов. — К. : Ун-т «Україна», 

2013. — 197 с. 
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Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов. — М. : Юнити : Закон и право, 2013. — 

214 с.  
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ТЕМА 1. ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та система теорії держави і права, її об‘єкт, предмет, ознаки. 

2. Функції теорії держави і права: поняття, види та їх характеристика. 

3. Методологія і методи в пізнанні держави і права. 

3.1. Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права. 

3.2. Загальнонаукові методи пізнання держави і права. 

3.3. Спеціальні та власні методи правознавства. 

4. Понятійно-категоріальний апарат і концепція теорії держави і права. 

5. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.  

6. Актуальні проблеми теорії держави і права та суспільні науки: питання 

взаємодії. 

7. Актуальні проблеми теорії держави і права як навчальна дисципліна: 

поняття, система, завдання. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Розгляд даної теми необхідно розпочати із ознайомлення з історією 

виникнення та розвитку науки теорії держави та права як фундаментальної науки 

в царині правових наук. Наступне, що необхідно зробити, це з‘ясувати поняття 

теорії держави і права, різні підходи до розуміння даного поняття. Не менш 

важливим є розгляд питання про місце та співвідношення даної науки та 

суспільних наук. Також в межах даної теми потрібно розглянути поняття 

дисципліни актуальні проблеми теорії держави та права. 

Якщо розглядати перше питання, то основним є з‘ясування поняття теорії 

держави і права. Теорія держави та права - це правова наука, в основу якої 

покладено вивчення знань про державу та право. Наука теорії держави і права  

відрізняється від інших наук наявність власного об‘єкта та предмета . Предметом 

теорії держави і права є державно-правові явища. До основних ознак теорії 

держави і права відносять територію, наявність владних органів та суверенітет. 

При розгляді другого питання необхідно розглянути питання про функції 

теорії держави і права. Якщо розглядати функції теорії держави і права, то вони 

мають свої види та характеристику. Якщо розглядати поняття функцій теорії 

держави і права  - основні напрямки її теоретичного та практичного призначення. 

До функцій теорії держави і права відносять: онтологічну, евристичну, 

прогностичну, методологічну, ідеологічну, політичну та науково-прикладну.  

Основним в третьому питанні є поняття методу та методології теорії 

держави і права. Методологія теорії держави і права – система теоретичних 

принципів, прийомів, засобів дослідження предмета науки. Методи теорії держави 
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і права  – прийоми та засоби пізнання закономірностей виникнення, розвитку та 

функціонування держави та права. Методи теорії держави і права  поділяють на 

загальні (діалектичний, метафізичний), загальнонаукові (історичний, формально-

логічний), спеціальні ( порівняльно-правовий, юридичний) та власні (конкретно-

соціальний, статистичний, метод моделювання). 

В межах четвертого питання необхідно розглянути такі поняття, як 

понятійно-категоріальний апарат та концепція теорії держави і права. Ці два 

поняття мають значення при вивченні понятійного апарату науки «Теорія держави 

і права». Понятійно-категоріальний апарат – це система категорій та понять, 

необхідних для теоретичного пізнання державно-правових явищ і процесів. 

Концепція теорії держави і права  - система причинно-наслікових зв‘язків між 

державою та правом. 

В п‘ятому питанні необхідно розглянути місце науки теорії держави і права 

в системі юридичних наук. Теорія держави і права належить до теоретико-

історичних наук і є базовою наукою відносно галузевих юридичних наук. 

При розгляді шостого питання взаємодії науки актуальні проблеми теорії 

держави і права та суспільних наук. В системі суспільних наук дана наука посідає 

специфічне місце. Дана наука має зв'язок із такими науками, як філософія, 

економічна теорія, соціологія, політологія, соціальна психологія. Таке коло наук 

досліджує всі сфери суспільного життя і зв'язок науки актуальні проблеми теорії 

держави і права із кожною сферою суспільного життя. 

Останнє питання є теоретичною основою науки актуальні проблеми теорії 

держави і права як навчальної дисципліни. В даному питанні необхідно вивчити 

поняття, систему та завдання даної науки як навчальної дисципліни. Актуальні 

проблеми теорії держави і права як навчальна дисципліна – сукупність 

теоретичних знань про державу та право, іх виникнення, функціонування та 

розвиток. 

Отже, теорія держави та права - це базова наука в царині юридичних наук. 

Наука теорії держави і права має свій предмет, метод та ознаки. Це відокремлює її 

від інших наук. Значення даної теми має велике значення для вивчення 

студентами, так як розглядаючи її студент ознайомлюється із основними 

теоретичними аспектами науки «Теорія держави і права». 

 
Дайте визначення наступних понять: 

теорія, закономірність, теорія держави і права, предмет теорії держави і права, 

функції теорії держави і права, аксіологічна функція, онтологічна функція, 

евристична функція, прогностична функція, методологічна функція, ідеологічна 

функція, політична функція, системотворча функція, комунікативна функція, 

навчальна функція, науково-прикладна функція, метод теорії і держави права, 

методологія теорії держави і права, теорія держави і права як навчальна 

дисципліна. 
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Скласти схеми: 

 Функції науки «Актуальні проблеми теорії держави і права. 

 Класифікація методів науки теорії держави і права. 

 Загальнотеоретична характеристика функцій науки теорії держави і права.  

 

Тематика рефератів: 

 Актуальні проблеми теорія держави і права: становлення і розвиток науки. 

 Актуальних проблеми теорії держави і права: місце та значення у 

вітчизняній науці. 

 Синергетичний метод наукового дослідження: поняття, характеристика, 

значення. 

 

 

Рекомендована література до Теми 1: 
1. Арнаутова Л.П. О.В. Сурілов про призначення та функції теорії держави і 

права / Л.П. Арнаутова // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – №67. - С. 

214-221. 

2. Дубов Г.О. Плюралізм правової методології: зміст, особливості 

інтерпретацій та умов формування юридичної науки на сучасному етапі розвитку / 

Г.О. Дубов  // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 48-51. 

3. Карвацька С. Б. Методологія юридичної науки / С. Б. Карвацька // 

Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. - №578. – С. 5-11.  

4. Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства: становлення та 

основні напрями розвитку : дис. докт. юрид. наук : 12.00.01 / Кельман Михайло 

Степанович // К., 2013. – 449 с. 

5. Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи / М. 

Козюбра // Право України. — 2010. — № 1. — С. 32-43. 

6. Кунєв Ю. Методологія дослідження державно-правових явищ як 

актуальна проблема / Ю. Кунєв // Право України. — 2009. — № 11. — С. 118-123. 

7. Левченков О. І. Вплив процесів глобалізації та євроінтеграції на 

ефективність регулювання суспільних відносин / О. І. Левченков // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 83-91. 

8. Манжул І.В. Визначення методів пізнання в науковій літературі / І.В. 

Манжул   // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. – 

№ 11. – С. 11-17. 

9. Рабінович П. Загальна теорія права та держави: стан, тенденції / 

П. Рабінович // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 364-374. 

10. Саїдов А. C. Методологічні проблеми антропології права / А. С. Саїдов 

// Право України. – 2014. – № 1. – С. 156–165. 

11. Скакун О. Ф. Загальна теорія права і держави: проблематизація та 
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переосмислення метатеорії / О. Ф. Скакун // Бюлетень Міністерства юстиції 

України. — 2012. — № 4. — С. 27-36. 

12. Толстенко В.Л. Методологічні основи аналізу форми держави й 

розвиток теорії держави та права / В.Л. Толстенко // Філософські та методологічні 

проблеми права. – 2014. – №1. – С. 24-35. 

13. Шафиров В. Человекоцентристский подход к пониманию права / В. 

Шафиров // Право Украины. – 2010. – № 4. – С. 43. 

14. Шигаль Д.А. Теоретико-методологічне обґрунтування розробки 

порівняльного історико-правового методу / Д.А. Шигаль // Теорія й історія 

держави і права. – 2015. – С. 19-28. 

15. Ющик О. До проблеми розвитку методології права / А. Ющик // Право 

України. — 2014. — № 1. — С. 40-49. 

 

 

ТЕМА № 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ 

УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План: 

1. Поняття та ознаки державного ладу України. 

2. Принципи державного ладу України: поняття, види та їх характеристика. 

3. Функції Української держави та їх характеристика. 

4. Механізм Української держави: поняття, ознаки та структура. 

5. Система державних органів в Україні. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Розглядати дану тему необхідно із поняття державного ладу України та його 

співвідношення із іншими поняттями, такими як конституційний та суспільний 

лад. Також в межах даного питання необхідно розглянути принципи, функції 

державного ладу, механізм держави та систему державних органів в Україні. 

В межах першого питання необхідно розглянути поняття та ознаки 

державного ладу. Щодо поняття, то науковці трактують державний лад по 

різному. Державний лад – це сукупність суспільно-політичних відносин, які 

відображають найбільш стійкі взаємозв‘язки та взаємодії елементів внутрішньої 

організації суспільства. Однією із особливостей державного ладу України є те, що 

на даному етапі становлення основним завданням є побудова суверенної та 

незалежної держави. 

Розглядаючи друге питання необхідно розглянути принципи державного 

ладу, тобто основні засади державного ладу України, а також види принципів та їх 

характеристику. До принципів державного ладу відносять: принцип суверенності і 
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незалежності держави; принцип демократизму державного ладу; принцип 

правової держави; принцип соціальної держави; принцип унітарності держави; 

принцип республіканської форми правління. 

При розгляді третього питання необхідно розглянути функції держави, тобто 

основні напрямки та види діяльності держави, а також характеристику функцій 

держави. Функції держави поділяють на зовнішні(політична, економічна, 

екологічна, культурна, інформаційна, інформаційна, оборона держави) та 

внутрішні( політична, економічна, оподаткування, фінансового контролю, 

соціальна, екологічна, культурна, інформаційна, правоохоронна). 

В межах четвертого питання необхідно розглянути поняття, ознаки та 

структуру механізму держави. Механізм Української держави – система органів та 

організацій та інших інститутів держави,які становлять її організаційну основу. 

Якщо розглядати структуру механізму держави, то він включає в себе такі 

складові: правову, структурну, функціональну, інструментальну. До ознак 

механізму Української держави належать такі: 1) правова регламентованість; 

2) єдність завдань, цілей і принципів організації та функціонування; 3) цілісність, 

ієрархічність, взаємодія і функціональна визначеність елементів; 4) системність та 

структурованість; 5) спрямованість на практичну реалізацію функцій Української 

держави, та інші. 

Розглядаючи п‘яте питання потрібно розглянути систему державних органів 

України. Якщо аналізувати позиції науковців, то виділяють п‘ять основних 

підходів до трактування даного поняття. Найбільш доцільним є трактувати 

поняття системи державних органів як частини державного апарату, яка є групою 

осіб або однією особою, наділена державно-владними повноваженнями для 

виконання завдань і функцій держави. Цей підхід є найбільш комплексним та 

обґрунтованим, тому надає можливість сформувати уявлення про систему 

державного органу. 
  

Дайте визначення наступних понять: 

конституційний лад, гаранти конституційного ладу України, державний лад 

України, принципи державного ладу, суверенітет, державний суверенітет, 

національний суверенітет, форма держави, механізм держави, держані 

підприємства, установи, організації, державний апарат, функції держави, 

політична функція держави, економічна функція держави, соціальна функція 

держави, культурна функція держави, екологічна функція держави, інформаційна 

функція держави, форма реалізації функції держави, система державних органів, 

державний орган, суспільний лад України, принципи суспільного ладу, система 

суспільного ладу України, політична система суспільства, суб‘єкти політичної 

системи. 

 

Скласти схеми: 
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 Принципи державного ладу України та їх юридичний зміст. 

 Класифікація функцій Української держави.  

 Система органів публічної влади в Україні. 

 

Тематика рефератів: 

 Гарантії державного ладу України. 

 Об‘єктні функції Української держави: конституційно-правове 

закріплення.  

 Державний лад України: історія та сучасність. 

 

 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Алфьоров С.М. Теоретико-правові засади гарантій державного ладу 

України / С.М. Алфьоров // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 3-10. 

2. Андрусишин Б. Форма сучасної національної української держави: реалії 

та перспективи / Б. Андрусишин, О. Бучма // Право України. – 2015. – № 9. – С. 

189-192.  

3. Беляєва М. В. Класифікація функцій Української держави / М. В. Беляєва 

// Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. 

праць. — 2004. — № 4 (18). — С. 127-134. 

4. Беляєва М. Політична суб‘єктність держави у сфері народовладдя: 

Конституційно-правові засади / М. Беляєва // Підприємництво, господарство і 

право. — 2013. — № 9. — С. 16-19.  

5. Бєляєва М. Конституційні конфлікти й їх вплив на реалізацію політичної 

функції Української держави / М. Бєляєва // Підприємництво, господарство і 

право. — 2013. — № 6. — С. 3-5. 

6. Богданов В. С. Ідея справедливості в соціальній політиці сучасної 

демократичної держави: політико-правовий вимір / В. С. Богданов // Актуальні 

проблеми держави і права. – 2011. – № 58. – С. 30-37. 

7. Бульба Г. В. Історико - компоративний огляд класичних парадигм 

визначення сутності та змісту функцій держави / Г. В. Бульба // Право. – 2010. – № 

2. – С. 1-20. 

8. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал : до питання 

про базові цінності конституційного ладу України / Ф. Веніславський // Право 

України. — 2010. — № 2. — С. 120-128. 

9. Гречко О. Територіальний устрій України як конституційно-правовий 

інститут: сутність, структура і зміст / О. Гречко // Юридична Україна. – 2015. – № 

6. – С. 17-23. 

10. Колодій А. М. Наукове підґрунтя конституційного процесу в Україні / 

А. М. Колодій // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1. – С. 402-

http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_6_5
http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_6_5


40 

 

403. 

11. Коломоєць О. В. Функції держави у сучасному державознавстві: 

теоретичні проблеми / О. В. Коломоєць // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. – 2013. – № 5. – С. 41-44. 

12. Компанець К. В. Ознаки гарантій державного ладу: теоретико – правовий 

аспект / К. В. Компанець // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 96-103. 

13. Компанець К.В. Гарантії державного ладу та інші суміжні категорії: 

питання співвідношення / К.В. Компанець // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 71-77. 

14. Легеза Ю. О. Функції держави як зміст її сутності / Ю. О. Легеза // 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

– 2012. – № 2. – С. 68-75. 

15. Наливайко Л. Р. Поняття політичної функції Української держави / 

Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва // Бюлетень Міністерства юстиції України . — 

2011. — № 10. — С. 35-40. 

16. Наливайко Л. Р. Системний взаємозв‘язок категорій конституційний та 

державний лад: теоретико-методологічний підхід / Л. Р. Наливайко // Вісник 

Запорізького юридичного інституту. — 2006. — № 4. — С. 3-13. 

17. Наливайко Л. Р. Співвідношення категорій «державний лад» і «політична 

система» в аспекті розробки загальної концепції розбудови Української держави / 

Л. Р. Наливайко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2006. — № 3. — 

C. 17-24. 

18. Наливайко Л. Р. Структурованість як невід‘ємний атрибут 

конституційного механізму української держави / Л. Р. Наливайко // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. — 2005. — № 8 (46). — С. 5-15. 

19. Наливайко Л. Р. Теоретико-правові засади співвідношення категорій 

«державний лад» з іншими суміжними категоріями / Л. Р. Наливайко // 

Університетські наукові записки. – 2012. –  № 1 (41). – С. 89-94. 

20. Наливайко Л. Р. Форми здійснення політичної функції Української 

держави / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва // Підприємництво, господарство і право. 

— 2006. — № 8. — С. 3-7. Петришин О. Народовладдя — основа демократичної, 

правової, соціальної держави / О. Петришин // Право України. — 2009. — № 6. — 

С. 4. 

21.  Наливайко Л. Р. Поняття політичної функції Української держави / 

Л. Р. Наливайко, М. В. Бєляєва // Конституційне право. – 2011. С. 54-64. 

22. Наливайко Л.Р. Принцип верховенства права: міжнародні стандарти, 

юридична регламентація та проблеми реалізації в Україні / Л. Р. Наливайко, 

М. П. Шаркань // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С. 3-10. 

23. Наливайко Л.Р. Принцип соціальної держави як принцип державного 
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ладу України / Л. Р. Наливайко // Право і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 8-12.  

24. Наливайко Л. Р. Принцип суверенності і незалежності держави в системі 

принципів державного ладу України / Л. Р. Наливайко // Бюлетень Міністерства 

юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 19-26. 

25. Наливайко Л .Р. Професіоналізм та компетентність державного 

службовця як умова ефективності державного управління / Л. Р. Наливайко // 

Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 164-167. 

26. Наливайко Л. Р. Сучасний державний лад України: історія становлення і 

розвитку / Л. Р. Наливайко // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 51-61. 
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ТЕМА 3. ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки функцій держави. 

2. Критерії класифікації та види функцій держави. 

3. Об‘єктні функції сучасної держави. Технологічні функції держави. 

4. Форми і методи реалізації функцій держави. 

5. Механізм реалізації функцій держави: поняття, елементи та їх 

характеристика. 
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Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

В межах розгляду даної теми необхідно розглянути функції сучасної 

української держави. Функції держави як основні напрямки діяльності держави, 

мають свої ознаки та класифікацію. Також необхідно розглянути об‘єктні та 

технологічні функції, та їх значення для сучасної української держави. Як 

заключний етап розгляду даної теми, необхідно розглянути форми, методи та 

механізм реалізації функцій держави. 

Перше питання присвячено розгляду загальної характеристики функцій 

держави, тобто поняття та ознаки функцій. Функції держави – це головні 

напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями та цілями. Якщо 

розглядати ознаки функцій, то можна виокремити наступні: мають комплексний 

характер, характер функцій визначається типом держави, функції держави не 

можна ототожнювати із функціями окремих органів, відрізняються своїм методом 

та формами реалізації. 

Друге питання має на своїй меті розглянути класифікації та види функцій. 

Функції можна класифікувати за наступними критеріями: за суб‘єктами, за 

об‘єктами, за способами, за засобами та іншими елементами державної діяльності. 

Основним критерієм поділу функцій держави розрізняють внутрішні та зовнішні 

функції держави. 

Розглядаючи третє питання, необхідно розглянути об‘єктні та технологічні 

функції української держави. Під об‘єктними функціями розуміють способи, 

засоби та методи, за допомогою яких територіальні громади, органи місцевого 

самоврядування впливають на питання місцевого значення. До об‘єктних функцій 

відносять політичну, економічну, соціально-культурну, екологічну. До 

технологічних функцій належать: інформаційна, планувальна, програмувальна, 

нормотворча, бюджетно-фінансова, матеріально-технічна. 

При розгляді четвертого питання необхідно звернути увагу на форми та 

методи реалізації функцій держави. Форми реалізації функцій держави – це 

діяльність ланок механізму держави. До форм реалізації функцій держави можна 

віднести: законодавча, виконавчо-розпорядча, судова, наглядова. За іншим 

науковим підходом виділяють правову та організаційну форму. Щодо методів 

реалізації функцій держави, то до них належать: метод переконання, метод 

заохочення та метод примусу. 

П‘яте питання покликано для розгляду механізму реалізації функцій 

держави. Механізм реалізації функцій держави – це діяльність спеціально 

уповноважених державних органів, які мають в своїй компетенції реалізація 

покладеної на дані органі тієї чи іншої функції.  

Отже, дана тема спрямована на вивчення та закріплення студентами функцій 

сучасної української держави. Розглядаючи дану тему можна дослідити поняття, 
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загальну характеристику, класифікацію, види, форми, методи та механізм 

реалізації функцій держави. 

 
Дайте визначення наступних понять: 

функції держави, класифікація функцій держави, економічна функція 

держави, соціальна функція держави, політична функція держави, екологічна 

функція держави, культурна функція держави, інформаційна функція держави, 

правоохоронна функція держави, правозахисна функція держави, функція 

співробітництва та інтеграції з сучасними державами, функція забезпечення миру 

та підтримка світового правопорядку, функція оборони. 

 

Скласти схеми: 

 Ознаки функцій держави. 

 Критерії класифікації та види функцій держави. 

 Форми і методи реалізації функцій держави. 
 

 

Тематика рефератів: 

 Загальнотеоретична характеристика інформаційної функції держави. 

 Проблеми забезпечення реалізації оборонної функції Української держави. 

 Економічна функція держави в умовах глобалізації. 
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ТЕМА 4. СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ, ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

СУСПІЛЬСТВА І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства. 

2. Взаємодія громадянського суспільства і держави. Концепція відкритого 

суспільства та відкритої держави. 

3. Поняття, функції та структура політичної системи суспільства. Місце та 

роль держави в політичній системі суспільства. 

4. Політичні партії в політичній системі суспільства: правове регулювання 

статусу та діяльності. 

5. Держава і громадські об‘єднання. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Розгляд даної теми включає в себе значний об‘єм понять та інформації, яка 

має відношення до функціонування громадянського суспільства. Розгляд теми 

потрібно обов‘язково розпочати із поняття та ознак громадянського суспільства. 
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Потім потрібно розглянути взаємодію громадянського суспільства та держави, а 

також такі поняття, як відкрите суспільство та відкрита держава. Наступне 

поставлене питання даної теми є політична система суспільства: її загальна 

характеристика. І останнє, що необхідно дослідити, це є поняття політичних 

партій та громадських об‘єднань. 

При розгляді першого питання необхідно дослідити поняття, ознаки та 

структуру громадянського суспільства. Громадянське суспільство – це суспільство 

з високорозвиненою системою взаємодії права вільних та рівноправних громадян 

та їх об‘єднань, з забезпеченням державою використання їх сил та можливостей. 

До ознак громадянського суспільства належать: 1) особа головний суб‘єкт; 2) 

самореалізація права громадян через інститут сім‘ї, церкви, об‘єднань; 3) 

добровільне формування інститутів; 4) задоволення матеріальних та духовних 

потреб людини, та інші. Структура громадянського суспільства включає пять 

елементів: 1) соціальна сфера; 2) економічна сфера; 3) політична сфера; 4) духовна 

сфера; 5) інформаційна сфера. 

В межах другого питання необхідно розглянути взаємодію громадянського 

суспільства та держави, а також такі поняття, як відкрите суспільство та держава. 

Взаємодія громадянського суспільства і держави виявляється в тому, що 

громадянське суспільство: 1) слугує соціальною основою держави, не існує поза 

державою; 2) розвивається в системі взаємодії з державою через партії, вибори, 

представницькі органи влади, а також через групи та об'єднання за інтересами; 3) 

впливає на створення і функціонування державних органів у власних інтересах; 4) 

потребує від держави охорони і захисту життя, здоров'я, безпеки громадян, але не 

допускає її втручання в їх приватні інтереси; 5) використовує норми права, 

встановлені і закріплені державою у формах. Якщо розглядати концепцію 

відкритого суспільства та відкритої держави, то можна зазначити, що відкрите 

суспільство - це суспільство творче й динамічне, засноване на ідеях ліберального 

плюралізму, а відкрита держава – це держава, в якій політико-правова складова є 

відкритою, прозорою, ефективною. 

Третє питання покликане розглянути загальну характеристику політичної 

системи суспільства, а також місце та роль держави в політичній системі 

суспільства. Політична система суспільства – це сукупність і взаємодія духовних і 

політичних інститутів, політичних відносин, а також політичних і правових норм. 

Політична система суспільства виконує такі функції: формування цілей та завдань 

суспільства, розробка програм життєдіяльності суспільства, мобілізація ресурсів 

суспільства відповідно до певних інтересів. В своїй структурі політична система 

суспільства має такі елементи: держава, політичні партії, суспільні політичні рухи 

та відносини між ними. 

При розгляді четвертого питання необхідно розглянути місце політичних 

партій в політичній системі суспільства. Як відомо, політична партія є одним із 

структурних елементів політичної системи суспільства. Політичні партії – це 
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зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників 

певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою 

сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у 

виборах та інших політичних заходах.  

В межах п‘ятого питання необхідно розглянути місце громадських 

об‘єднань в державі, поняття. Громадські об‘єднання - це добровільне об‘єднання 

фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту 

прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, та інших інтересів. 

Отже, при розгляді даної теми студент можу познайомитися та закріпити 

безліч понять. Зокрема, це є загальна характеристика громадянського суспільства, 

його взаємодія з державою, розгляд концепції відкритої держави та відкритого 

суспільства, а також ознайомитися із політичною системою суспільства, місцем 

політичних партій та громадських об‘єднання в державі. 

 
Дайте визначення наступних понять: 

суспільство, громадянське суспільство, політична система суспільства, 

суб‘єкти політики, політичні норми, політичні відносини, політичний процес, 

політичні функції, політичний режим, політична свідомість, політична культура, 

політична влада, політична діяльність, об‘єднання громадян, політична партія, 

партійна система, громадська організація, корпорація. 

 

Скласти схеми: 

 Поняття та елементи політичної системи суспільства та їх загальна 

характеристика. 

 Ознаки держави, що відрізняють її від громадських об‘єднань. 

 Основні функції політичної системи та їх характеристика. 

 

Тематика рефератів: 

 Громадянське суспільство та держава: співвідношення та взаємодія. 

 Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування 

громадянського суспільства в Україні: теоретико-правові аспекти. 

 Громадянське суспільство - соціальна основа сучасної демократичної 

правової держави. 

 Проблемні аспекти організації та діяльності політичних партій в Україні. 

 

 

Рекомендована література до Теми 4: 
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ТЕМА 5. ПРАВО ЯК ФЕНОМЕН РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття права та його ознаки. 

2. Сутність та соціальне призначення права. 

3. Функції права: поняття та загальна характеристика. 

4. Принципи права: поняття, види. 

5. Закон, економіка, політика та право: питання співвідношення та взаємодії. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Розгляд даної теми покликаний для вивчення права як феномену розвитку 

цивілізації. В межах даної теми необхідно розглянути такі питання: загальна 

характеристика права, його сутність та соціальне призначення, функції та 
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принципи права, а також співвідношення права із законом, економікою та 

політикою. 

Перше питання моє на меті познайомити студента із поняттям права та його 

ознаками. Науковці трактують поняття права по різному. На мою думку найбільш 

доцільним є визначення права як системи загальнообов‘язкових, формально 

визначених норм і правил поведінки, які встановила та охороняє держава з метою 

упорядкування суспільних відносин. Ознаки права: 1) встановлюється та 

санкціонується державою; 2) є загальнообов‘язковим; 3) є формальновизначеним; 

4) характеризується нормативністю; 5) має всеохопний характер; 6) діє в просторі, 

часі, та на коло осіб, та інші. 

В другому питанні необхідно розглянути сутність та соціальне призначення 

права. Сутність права - це внутрішній зміст права як регулятора суспільних 

відносин, який виражається в єдності загально-соціальних та групових інтересів 

суспільства. Призначення права полягає в тому, що воно втілює загальну, групову 

та індивідуальну волю учасників суспільних відносин. 

Третє питання покликане для розгляду загальної характеристики функцій 

права. Функції права - це напрямки правового впливу на суспільні відносини з 

метою їхнього упорядкування. Функції права класифікують на загально-соціальні 

та спеціально-соціальні. Загально-соціальні: інформаційна, орієнтаційна, виховна. 

До спеціально-соціальних належить регулятивна та охоронна. 

Розглядаючи четверте питання необхідно розглянути поняття принципів 

права. Принципи права — об'єктивно властиві праву відповідні засади, які 

ставляться до учасників суспільних відносин. Щодо видів принципів, то вони є 

загально-соціальні та спеціально-соціальні. Загально-соціальні принципи: 

економічні, соціальні, політичні, ідеологічні, моральні. Спеціально-соціальні 

поділяються на загальні, галузеві, міжгалузеві. До загальних принципів відносять: 

принцип свободи, справедливості, рівності, гуманізму, демократизму, законності. 

В межах п'ятого питання необхідно розглянути взаємозв'язок та взаємодію 

права із законом, економікою та політикою. Якщо розглядати співвідношення 

права та закону, то можна сказати, що ці поняття не тотожні. Їх зв‘язок полягає в 

тому, що право завжди знаходить своє вираження в законі. Якщо розглядати 

взаємозв‘язок економіки та права, то можна сказати, що право є регулятором 

економічних відносин в державі, адже в силу передбачених в законодавстві норм 

прао може як сприяти розвитку економіки, так і гальмувати. Щодо взаємозв‘язку 

політики та права, то ці поняття є тісно пов‘язані між собою, так як вони можуть 

впливать один на одного. Вплив права на політику полягає в тому, що в праві 

передбачені політичні норми, а політика впливає на право тим, що інтереси людей 

перед тим як стати правом, мають бути опосередковані державною політикою. 

Отже, в ході розгляду даної теми студент може ознайомитися та дослідити 

такі важливі питання, як загальна характеристика права, його сутність та соціальне 
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призначення, функції та принципи права, а також взаємозв‘язок та взаємодію 

права із такими поняттями, як закон, економіка та політика. 

 
Дайте визначення наступних понять: 

право, праворозуміння, суб‘єкт праворозуміння, об‘єкт праворозуміння, 

зміст праворозуміння, юридичне право, об‘єктивне юридичне право, суб‘єктивне 

юридичне право, функції права, гуманістична функція права, організаторсько-

управлінська функція права, виховна функція права, інформаційна функція права, 

оціночна функція права, гносеологічна функція права, регулятивна функція права, 

регулятивно-статична функція права, регулятивно-динамічна функція права, 

охоронна функція права, сутність права, економіка, політика, зміст права. 

 

Скласти схеми: 

 Функції права та їх загальна характеристика. 

 Ознаки права та їх характеристика. 

 Підходи до розуміння сутності права. 

 

Тематика рефератів: 

 Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції. 

 Співвідношення права й закону. 

 Співвідношення правової, економічної та політичної підсистем суспільства. 

 Сутність і зміст права. Роль права у реалізації загальносуспільних інтересів. 
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ТЕМА 6. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Реалізація норм права: поняття та ознаки. Форми реалізації норм права. 

2. Застосування норм права: поняття, ознаки та види. 

3. Підстави, форми і функції застосування норм права. 

4. Стадії застосування нормативних приписів.  

5. Акти правозастосування: поняття та види. 

6. Прогалини в законодавстві та способи їх подолання. Аналогія закону. 

Аналогія права.  

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

При вивченні даної теми необхідно розглянути проблеми правореалізації. 

Розпочати розгляд теми потрібно почати із поняття реалізації норм права, а також 

форм реалізації норм права. Потім необхідно розглянути загальну характеристику 
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застосування норм права: підстави, форми, функції та стадії. Останнє, на що 

потрібно звернути увагу, це є такі поняття, як прогалини в законодавстві, аналогія 

права та аналогія закону.  

В межах першого питання необхідно розглянути загальну характеристику 

реалізації норм права. Реалізація норм права – це втілення правових норм і 

принципів у правомірній поведінці суб‘єкта правовідносин. Можна виокремити 

такі ознаки: 1) правомірність дій; 2) соціальна корисність дій; 3) процедурний 

характер дій; 4) вольовий характер дій; 5) забезпеченість державою примусу і 

результату реалізації права.  

Форми реалізації права: безпосередні: використання, виконання, 

дотримання; опосередкована: застосування. 

Основною метою другого питання є розгляд поняття, ознак та видів 

застосування норм права. Застосування норм права – це опосередкований вид 

право реалізації, що здійснюється компетентними органами або громадськими 

об‘єднаннями організаційно-правова діяльність, яка полягає у встановлення норм 

поведінки індивідуального характеру. Ознаки застосування норм права: діяльність 

тільки уповноважених органів, має державно-владний характер, здійснюється у 

відповідній процесуальній формі, базується на законних принципах.  

Під час розгляду третього питання необхідно розглянути підстави, форми та 

функції застосування норм права. Підстави застосування норм права: 

неможливість реалізувати свої права без допомоги владних структур; необхідність 

вирішити спір про право; необхідність вдатися до примусових заходів; 

встановлення наявності або відсутності юридичних фактів. Форми застосування 

норм права: оперативно-виконавча, правоохоронна, правозахисна. Функції 

застосування норм права: індивідуальне правове регулювання; правове 

забезпечення. 

В ході розгляду четвертого питання потрібно розглянути стадії застосування 

нормативних приписів. Застосування нормативних приписів включає в себе три 

стадії: 1.встановлення об‘єктивної істини у справі; 2.вибір норми права та її 

аналіз; 3.прийняття рішення у справі. 

П‘яте питання спрямоване на розгляд поняття та видів актів 

правозастосування. Акт правозастосування – це формально виражене обов‘язкове 

до виконання волевиявлення уповноваженого державного органу, яке встановлює, 

змінює або припиняє правовідносини. Види актів правозастосування:  

1. За суб'єктами прийняття розрізняють: акти органів законодавчої 

влади;акти органів виконавчої державної влади; акти судових органів; акти 

контрольно-наглядових органів; тощо. 

 2. За галузевою приналежністю юридичної норми, що застосовується, 

виділяють: акти застосування норм цивільного законодавства; акти застосування 

норм адміністративно законодавства; акти застосування норм кримінального 

законодавства; акти застосування норм господарського законодавства; тощо. 
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 3. За формою зовнішнього виразу ведуть мову про: усні акти; письмові 

акти; конклюдентні акти. 

 4. За назвою розрізняють: укази; розпорядження; рішення; о накази; 

постанови; ухвали; протести; подання; тощо.  

5. За функціональним призначенням у механізмі правового регулювання 

виділяють: регулятивні; охоронні. 

В межах шостого питання необхідно розглянути поняття прогалин в праві, 

аналогія права та аналогія закону. Прогалини в законодавстві – це повна або 

часткова відсутність юридичних норм у чинних нормативно-правових актах. 

Способи подолання прогалин: усунення, подолання. Аналогія права – це 

астосування до суспільних відносин, не врегульованих нормативно-правовими 

актами, принципів права, загальних засад і змісту законодавства. Аналогія закону 

– це застосування до неврегульованих суспільних відносин правової норми, яка 

регулює подібні суспільні відносини і міститься в приписах. 

Отже, при розгляді даної теми студент може вивчити та розглянути поняття 

та загальну характеристику реалізації норм права, поняття застосування норм 

права як один із видів реалізації норм права, а також поняття акту 

правозастосування, та останнє – поняття прогалин в праві та способи їх 

подолання, аналогія права та аналогія закону. 

 
 Дайте визначення наступних понять: 

реалізація норм права, реалізація загальних установлень, додержання, виконання, 

використання, застосування права, стадії застосування норм права, встановлення 

фактичних обставин справи, встановлення юридичної основи справи, прийняття 

рішення та його документальне оформлення у правозастосовному акті, виконання 

ухваленого рішення уповноваженими органами, вимоги до застосування норм 

права, акт застосування норм права, правозастосовний акт, прогалини у праві, 

аналогія закону, аналогія права, субсидіарне застосування норм права, 

правозастосовна техніка, юридичні колізії, колізії в законодавстві, темпоральна 

(часова) колізія, ієрархічна (субординаційна) колізія, змістовна (сутнісна) колізія. 

 

Скласти схеми: 

 Функції застосування норм права. 

 Форми безпосередньої реалізації норм права. 

 Ознаки та основні види реалізації норм права. 

 

Тематика рефератів: 

 Прогалини у праві та шляхи їх подолання: питання теорії і практики. 

 Особливості застосування аналогії права при вирішенні юридичних справ. 

 Колізії в законодавстві та способи їх переборення. 
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ТЕМА 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та принципи правового статусу людини та громадянина в Україні 

(та країнах СНД). Класифікація прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

2. Система гарантій прав, свобод та обов‘язків людини і громадянина в 

Україні. 

3. Громадянство України: законодавство; міжнародні акти; зміст права на 
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громадянство; документи, які підтверджують громадянство України. Принципи та 

способи набуття громадянства України. Територія держави. Умови прийняття до 

громадянства України (порядок розгляду заяв громадян з питань громадянства 

України). Припинення громадянства України. Зміна громадянства України.  

4. Роль міжнародних актів в регулюванні конституційних прав, свобод та 

обов‘язків в Україні. 

5. Конституційно-правові засади статусу іноземних громадян, осіб без 

громадянства та біженців в Україні. 

6. Обов‘язки громадян: поняття, види та їх характеристика. 

7. Необмеженість конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

Основним питанням, яке передбачене в даній темі – дослідження прав, 

свобод та обов‘язків людини та громадянина. Розпочати розгляд даної необхідно 

із з‘ясування основоположних питання: поняття та принципи правового статусу 

людини та громадянина, та їх класифікація, система гарантій прав, свобод людини 

та громадянина, поняття громадянства України, міжнародні акти як засіб 

регулювання конституційних прав, свобод та обов‘язків людини та громадянина, 

поняття іноземного громадянина, особи без громадянства та біженців в Україні, 

загальну характеристику обов‘язків громадян, а також необмеженість 

конституційних прав та свобод людини та громадянина. 

В основі першого питання лежить поняття та принципи правового статусу 

людини та громадянина, та їх класифікація. Права людини – гарантована законом 

міра свободи особи та її можливості вільно діяти в міру власної поведінки. 

Принципи правового статусу людини та громадянина:  

1. Невідчуженість та непорушність основних природних прав і свобод 

людини і громадянина.  

2. Рівноправність прав і свобод людини та громадянина.  

3. Неможливість звуження змісту та обсягу прав і свобод. 4. Невичерпність 

прав і свобод.  

5. Гарантованість прав і свобод; 6.єдність прав та свобод.  

Класифікація прав та свобод людини та громадянина: 1) за суб‘єктом 

(індивід та група індивідів); 2) за походженням (природні та позитивні); 3) за 

сферами життєдіяльності. 

В межах другого питання необхідно розглянути систему прав та свобод 

людини та громадянина. Як для початку розгляду питання необхідно з‘ясувати 

поняття прав людини та прав громадянина. До системи прав та свобод людини та 

громадянина входять: особисті, політичні, економічні, соціальні та культурні. 

В третьому питанні необхідно розглянути поняття громадянства України: 

зміст права на громадянство. Громадянство – це постійний правовий зв‘язок особи 

та держави, що виявляються у їх правах та обов‘язків. Також в межах данного 
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питання необхідно розглянути правове регулювання громадянства, де необхідно 

дослідити вітчизняне законодавство та міжнародні акти. А також принципи та 

способи набуття громадянства, умови прийняття до громадянства, умови його 

зміни та припинення. 

Четверте питання визначає роль міжнародних актів в регулюванні 

конституційних прав, свобод та обов‘язків в Україні. До міжнародних актів, які 

відіграють роль в українському законодавстві є: положення статуту ООН щодо 

свобод людини, Міжнародний білль про права людини, загальна декларація прав 

людини, Міжнародний договір про громадянські та політичні права, Міжнародний 

договір про економічні, соціальні та культурні права, та інші міжнародні акти, які 

регулюють відносини щодо прав та свобод людини та громадянина. 

В межах п‘ятого питання необхідно розглянути конституційно-правовий 

статус іноземних громадян , осіб без громадянства та біженців. Правовий статус 

іноземних громадян та осіб без громадянства передбачений в ЗУ «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства». Відповідно до закону, іноземець – це 

особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином( підданим) іншої 

держави. Особа без громадянства – це особа, яку жадна держава відповідно до 

законодавства не визнає своїм громадянином. Щодо правового статусу даних осіб, 

то вони користуються тими ж самими правами та обов‘язками, що і громадяни 

України. Щодо поняття та правового статусу біженців, то ці положення 

передбачені ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту». Відповідно до закону, біженець – це особа, яка не є 

громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стала жертвою 

переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства 

(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань 

перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може 

користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом 

внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і 

перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не 

може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.  

При розгляді шостого питання необхідно дослідити обов‘язки громадян. 

Обов‘язки громадян визначені в Конституції України. Відповідно до основного 

закону в нашій державі передбачені такі обов‘язки: 1) обов‘язок батьків 

утримувати дітей до їх повноліття, обов‘язок повнолітніх дітей піклуватися про 

непрацездатних батьків; 2) обов‘язок здобуття повної середньої освіти; 3) 

обов‘язок захищати Вітчизну, незалежність та цілісність території України; 4) 

обов‘язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати 

завдані збитки; 5) обов‘язок сплачувати податки та збори в порядку і розмірі, 

визначені законом; 6) обов‘язок дотримуватися додержуватися Конституції 

України та законів України. 



62 

 

Останнє питання розкриває зміст поняття необмеженості конституційних 

прав і свобод людини та громадянина. Дане поняття передбачене основним 

законом. Конституція України визначає, що конституційні права та свободи 

людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, які передбачені 

Конституцією України. 

Отже,  тема є досить обширною і включає в себе досить важливі питання. В 

ході теми досліджуються такі важливі питання, як поняття правового статусу 

людини та громадянина, системою гарантій прав, свобод та обов‘язків людини та 

громадянина, поняття та правовий статус іноземців, осіб без громадянства та 

біженців, а також розгляд загальної характеристики обов‘язків громадян. 

 

Дайте визначення наступних понять: 

абсолютне суб‘єктивне право, відносне суб‘єктивне право, свобода людини і 

громадянина, конституційний обов‘язок громадянина і людини, правовий 

статус, індивідуальний статус особи, родовий (спеціальний) статус особи, 

галузевий статус особи, конституційно-правовий (базовий) статус особи, 

конституційно-правовий статус людини і громадянина як конституційно-

правовий інститут, принципи конституційно-правового інституту прав і свобод 

людини і громадянина, конституційні права, свободи та обов‘язки, загальна 

правоздатність, дієздатність, громадянство, принципи громадянства, філіація, 

принцип ―права крові‖, принцип ―права ґрунту‖, натуралізація, індивідуальна 

натуралізація, натуралізація внаслідок правонаступництва держав, іноземець, 

імміграція, іммігрант, міграція, апатриди, біпатриди, біженці, природні права і 

свободи людини, громадянські права, економічні права, соціальні права, 

культурні права, політичні права і свободи, конституційні обов‘язки людини і 

громадянина, механізм реалізації прав і свобод людини і громадянина, система 

гарантій конституційних прав, свобод та обов‘язків, організаційні гарантії, 

юридичні гарантії, механізм захисту прав і свобод людини і громадянина, право 

на захист, право на звернення, адвокат. 

 

Скласти схеми: 

 Принципи конституційних прав, свобод та обов‘язків людини і громадянина 

в Україні. 

 Система конституційних прав і свобод людини і громадянина.  

 Система гарантій конституційних прав і свобод. 

 

Тематика рефератів: 

 «Конституція України та міжнародні стандарти в сфері прав і свобод 

людини». 

 «Гарантії правового захисту прав і свобод людини і громадянина». 
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 «Організаційно-правові та нормативно-правові гарантії забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина в Україні».  

 

Рекомендована література до Теми 7: 
1. Аблязов Д. Е.  Соціальна, правова держава та права людини і 

громадянина / Д. Е. Аблязов // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 10-14.  

2. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми / 

О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. — 2010. — № 2. — С. 101-104. 

3. Айріян К. Б. Важливість запровадження інституту конституційної скарги 

для повноцінного захисту та відновлення порушених прав особи / К. Б. Айріян // 

Вісник Академії адвокатури України. — 2014. — № 1. — С. 19–26. 

4. Альонкін О. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на 

свободу світогляду і віросповідання / О. Альонкін // Право України. — 2010. — № 

1. — С. 92-95. 

5. Андріїв В. М.  Права та свободи людини і громадянина як визначальні 

категорії правничої науки / В. М. Андріїв // Форум права. – 2006. – № 3. – С. 4-8 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. 

6. Баран С. О.  Забезпечення конституційного права людини і громадянина 

на відшкодування шкоди органами місцевого самоврядування / С. О. Баран 

// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ. – 2011. – № 4. - С. 100-106.  

7. Барчук В. Б. Вдосконалення форм і методів діяльності Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини / В. Б. Барчук // Бюлетень Міністерства 

юстиції України. — 2004. — № 5. — С. 102-112. 

8. Барчук В. Роль і місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в юридичному механізмі закріплення прав людини / В. Барчук // 

Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 10. — С. 134-137. 

9. Баулін Ю. В. Захист конституційних прав громадян як основний напрям 

діяльності Конституційного Суду України: сучасний стан та перспективи розвитку 

/ Ю. В. Баулін // Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових 

механізмів утвердження та забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

(Київ, 10 груд. 2014 р.). — К. : Ліра-К, 2014. — С. 11–14. 

10. Башимов М. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии / М. 

Башимов // Государство и право. — 2004. — № 5. — С. 63-73. 

11. Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права 

Європейського Союзу: організаційно-правовий аспект / В. Баштанник // Право 

України. — 2006. — № 9. — С. 59-60. 

12. Бідняжевська А. Ю.  Гарантії забезпечення конституційного права 

людини і громадянина на недоторканність житла в Україні / А. Ю. Бідняжевська 

// Право і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 84-88.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625400


64 

 

13. Білозьоров Є., Бортник С. Правові гарантії забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина в Україні / Є. Білозьоров, С. Бортник // Юридична 

Україна. — 2011. — №3 (99). — С. 4-10. 

14. Білоскурська О. В. Актуальні питання механізму забезпечення 

виконання конституційного обов‘язку додержуватися Конституції України та 

законів України / О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права. — 

2007. — № 3. — С. 78-82. 

15. Білоскурська О. В.  Форми реалізації конституційного обов‘язку 

додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і 

свободи, честь і гідність інших людей / О. В. Білоскурська // Адвокат. – 2009. – № 

1. – С. 20-23.  

16. Білоскурська О. Питання типології конституційних обов‘язків людини і 

громадянина / О. Білоскурська // Юридична Україна. — 2010. — № 9 (93). — С. 

21-24. 

17. Білоскурька О. В. Загальнотеоретичні дослідження конституційних 

обов‘язків людини і громадянина в Україні на сучасному етапі розвитку правової 

держави / О. В. Білоскурька // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 

2010. – № 1. – С. 37-39. 

18. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації 

/ І. Бородін // Право України. — 2001. — № 12. — С. 32-34. 

19. Бородін І. Функціональні обов‘язки прав прокуратури у сфері 

забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво 

інтересів громадян) / І. Бородін // Право України. — 2000. — № 7. — С. 46-48. 

20. Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення до суду за 

захистом своїх прав / М. Бородін // Право України. — 2000. — № 8. — С. 65-66. 

21. Босий В.П. Особливості набуття біженцями громадянства України / В.П. 

Босий // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 87-90. 

22. Веклич В.  Історичні передумови сучасної концепції прав людини і 

громадянина / В. Веклич // Віче. – 2010. – № 18. – С. 16-19. 

23. Виноградова Н.  Захист основних політичних прав і свобод людини і 

громадянина в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні / Н. 

Виноградова. //Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2015. – Вип. 1 (13) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_3. 

24. Вільний вибір захисника своїх прав (проблеми офіційної інтерпретації 

статті 59 Конституції України) / П. Рабінович, Д. Гудима, В. Гончаров, О. Луців // 

Право України. – 2013. – № 3-4. – С. 376-384. 

25. Гаврильців М. Т.  Принцип єдності прав і обов‘язків у сфері охорони 

довкілля як основа еколого-правового статусу людини і громадянина / М. Т. 

Гаврильців // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 

справ. серія юридична. – 2014. – Вип. 4. – С. 118-128.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614884
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614474
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000045
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_1_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670364:%D0%AE%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670364:%D0%AE%D1%80.


65 

 

26. Ганзицька Т. С. Міжнародні стандарти прав людини: теорія та практика 

реалізації в Україні / Т. С. Ганзицька, М. В. Штанько // Порівнялно-аналітичне 

право. – 2015. – № 4. – С. 16-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pap.in.ua/4_2015/4.pdf. 

27. Гончаров В. Презумпція про права людини та презумпція 

конституційності нормативних актів / В. Гончаров // Право України. – 2015. – № 2. 

– С. 64-72. 

28. Гостєв В. В.  Права і свободи людини та громадянина як основа їх 

правового статусу / В. В. Гостєв // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 

2010. – № 17. – С. 108-114.  

29.  Гудима Д. Принцип екстериторіальності у практиці Європейського суду 

з прав людини / Д. Гудима // Право України. – 2015. – № 2. – С. 113-127. 

30. Дашковська О.  До питання про правові інститути забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук 

України. – 2010. – № 3. – С. 44-49.  

31. Добрянський С. Роль Хартії основних прав людини Європейського 

Союзу в юридичному гарантуванні прав і свобод людини / С. Добрянський // 

Право України. – 2015. – № 10. – С. 67-78. 

32.  Добрянський С. Юридичне гарантування дотримання прав людини 

інституціями Європейського Союзу: перспективи удосконалення / С. Добрянський 

// Право України. – 2015. – № 2. – С. 151-162. 

33.  Дудаш Т. Проблеми перекладу рішень Європейського суду з прав 

людини з англійської мови на українську / Т. Дудаш // Право України. – 2015. – № 

2. – С. 140-150. 

34. Єльникова М. О Конституційне визнання прав і свобод людини та 

громадянина: еволюція підходів / М. О. Єльникова // Право і суспільство. – 2015. – 

№ 6-1. – Ч. 2. – С. 3-10. 

35. Завгородній В. А. Підстави набуття громадянства України / В. А. 

Завгородній // Науковий вісник ДДУВС. - 2012. - №2. - С. 41-46. 

36. Зубенко Г. В.  Конституційні права і свободи людини і громадянина в 

Україні в аспекті їх взаємозв‘язку з громадянським суспільством / Г. В. Зубенко 

// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : 

Право. – 2015. – № 1151, вип. 19. – С. 51-54. 

37. Ірха Ю.  Обмеження конституційних прав і свобод людини і 

громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах / Ю. 

Ірха // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 5. – С. 78-87.  

38. Калініченко О. Ф. Контроль за реалізацією конституційних прав, свобод 

та обов‘язків людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

О. Ф. Калініченко ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2014. — 19 с. 

39. Кириченко Ю. В. Класифікація прав і свобод людини і громадянина за 

Конституцією України: теоретичні та практичні аспекти / Ю. В. Кириченко // 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%94%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670500
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D1%80%D1%85%D0%B0%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615756


66 

 

Право: зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. — 2014. — Вип. 21. 

— С. 26–32. 

40. Коваленко В. Конституційний Суд України як ключова інституція в 

механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні / В. Коваленко // Вісник 

Конституційного Суду України. — 2014. — № 2. — С. 66–73. 

41. Ковінько Д. В.  Поняття та зміст конституційного забезпечення прав 

людини і громадянина в Україні / Д. В. Ковінько // Юридичний вісник. Повітряне і 

космічне право. – 2011. – № 2. – С. 47-51.  

42. Корнієнко-Зєнкова Н.  Право знати свої права та обов‘язки: до 

визначення в системі конституційних прав людини / Н. Корнієнко-Зєнкова // Віче. 

– 2015. – № 6. – С. 16-19. 

43. Костенко О.  Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення 

категорій прав і обов‘язків людини у світлі соціально-натуралістичної концепції 

права) / О. Костенко, О. Костенко // Вісник Національної академії прокуратури 

України. – 2010. – № 2. – С. 13-17.  

44. Котляр О. І. Визначення поняття ―біженець‖ у міжнародних документах / 

О. І. Котляр // Адвокат. - 2013. - № 6(153). - С. 36-40. 

45. Крючков Г. Зміцнити законодавчі гарантії конституційного права 

громадян на користування рідною мовою / Г. Крючков // Голос України. – 2010. – 

№ 184. – С. 4.  

46. Кузнецова Ю. В. Проблеми застосування практики Європейського суду з 

прав людини органами конституційної юстиції / Ю. В. Кузнецова // Держава і 

право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2012. – № 56. – С. 188-192.  

47. Кузьменко Я. П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини / Я. 

П. Кузьменко // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – Ч. 1. – С. 25-29. 

48. Кулініч О. О.  Юридична природа освітніх правовідносин як елемента 

конституційно-правового механізму реалізації права людини і громадянина на 

освіту / О. О. Кулініч // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 224–231.  

49. Кучевський П. Конституційний принцип забезпечення права на правову 

допомогу – основа участі адвоката у захисті прав і законних інтересів учасників 

кримінального процесу / П. Кучевський // Підприємництво, господарство і право. 

– 2010. – № 11. – С. 138-140. 

50. Лазарєв В. В. Система законодавства про громадянство України / 

В. В. Лазарєв // Право і безпека. – 2010. – № 2 (34). – С. 11-15. 

51. Латинін С. Декларування доходів – конституційний обов'язок фізичної 

особи / С. Латинін // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 4. – С. 18-29.  

52. Лемак О. В. Право на судовий захист: конституційно-правовий аспект : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Лемак ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Х., 2014. — 20 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%97%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614474
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625465
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625465
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026


67 

 

53. Летнянчин Л. І. Еволюція конституційних обов‘язків людини і 

громадянина в Україні / Л. І. Летнянчин // Державне будівництво та місцеве 

самоврядування. – 2006. – Вип. 11. – с. 194 – 207. 

54. Лиска І. Умови і порядок набуття закордоними українцями 

громадянства України / І. Лиска // Вісник. Питання конституційного права. - 2011. 

- № 4(67). - С. 39-47. 

55. Мавдрик М. Я.  Становлення та розвиток прокуратури України як 

інституту захисту прав і свобод людини і громадянина / М. Я. Мавдрик // Вісник 

Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 22-

35. 

56. Марчук М. І.  Самоврядні механізми забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина / М. І. Марчук // Право і Безпека. – 2008. – Т. 7, № 2. – С. 

19-24.  

57. Марчук Т. Мобілізація в Україні: конституційні обов'язки та соціальні 

гарантії / Т. Марчук, І. Ємельянов // Фінансовий контроль. – 2015. – № 2. – С. 14-

17.  

58. Нагорнова Є.А. Громадянство в Україні: правове регулювання, 

набуття та припинення / Є.А. Нагорнова // Наше право. - 2013. - №6. - С. 42-46. 

59. Несинова С. В. Інститут Уповноваженого Врховної Ради України з прав 

людини у механізмі забезпечення прав людни і громадянина / С. В. Несинова, І. 

М. Грищенко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 5. – С. 40-42 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2015/12.pdf. 

60. Нікітченко В. В. Адвокатура України в контексті забезпечення 

конституційного права людини і громадянина на захист і правову допомогу / 

В. В. Нікітченко //Вісник Харківського національного університету внутрішніх 

справ. – 2011. – № 3. – С. 225-231.  

61. Олійник А. Правова природа конституційного обов'язку із сплати 

податків і зборів: аналіз Основного Закону України / А. Олійник // 

Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 8. – С. 55-58.  

62. Олійник А. Регламентація податкового обов'язку: порівняльна 

характеристика норм Основного Закону України та князівства Андорра / А. 

Олійник // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 9. – С. 25-27. 

63. Олійник А.Ю. Критерії класифікації конституційних свобод людини і 

громадянина в Україні / А.О. Олійник // Науковий вісник НАВС. - 2012. - № 6(85). 

- С. 79-86. 

64. Павлишин О. Права людини та методологія їх дослідження крізь призму 

семіотико-правового підходу / О. Павлишин // Право України. – 2015. – № 2. – С. 

46-51. 

65. Петрів І. Конституційний Суд України в механізмі захисту прав людини / 

І. Петрів // Вісник Конституційного Суду України. — 2014. — № 1. — С. 87–94. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624082
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872


68 

 

66. Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів 

утвердження та забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 10 

груд. 2014 р.) / НАПрН України [та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, В. П. 

Тихого. — К. : Ліра-К, 2014. — 244 с.  

67. Пробко І. Б.  Поняття та класифікація конституційних прав, свобод і 

обов‘язків людини та громадянина, гарантії їх реалізації / І. Б. Пробко // Наукові 

записки Львівського університету бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 86-89.  

68. Пробко І. Б.  поняття та класифікація конституційних прав, свобод 

і обов‘язків людини та громадянина, гарантії їх реалізації / І. Б. Пробко // Наукові 

записки Львівського університету бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 86-89. 

69.  Пустовіт Ж.М. Права, свободи та обов‘язки людини і громадянина в 

Україні, перспективи їх реформування // Актуальні проблеми конституційного 

права України: підр. за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. - К: «Центр учбової 

літератури». -  2013. - 554 с. 

70. Рабінович П. До модернізації конституційно-правового статусу людини і 

громадянина (львівські пропозиції) / П. Рабінович // Право України. – 2014. – №7. 

– С. 146-156. 

71. Рабінович П. Конституційно-правовий статус людини і громадянина: 

можливості оптимізації / П. Рабінович // Вісник Національної академії правових 

наук України. — 2014. — № 1. — С. 19–31. 

72. Рабінович П. М. Конституційне забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина в Україні: можливості ефективізації / П. М. Рабінович // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. — 2014. — № 5. — С. 68–78. 

73. Рабінович П. Міжнародні стандарти прав людини (загальноправова 

характеристика) / П. Рабінович // Право України. – 2015. – № 10. – С. 58-66. 

74. Рабінович П. Основоположні права людини: терміно-поняттєвий 

інструментарій дослідження та викладання / П. Рабінович // Право України. – 

2015. – № 2. – С. 9-23. 

75. Рабінович П.  Конституційно-правовий статус людини і 

громадянина:можливості оптимізації / П. Рабінович // Вісник Національної 

академії правових наук України. – 2014. – № 1. – С. 19-31.  

76.  Рабінович П. Практика Страсбурзького суду у справах проти України як 

чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини / П. Рабінович, О. 

Гарасимів // Право України. – 2015. – № 2. – С. 128-139. 

77. Рабінович С. Охорона певності правового становища людини при 

скасуванні індивідуальних юридичних актів публічної влади / С. Рабінович // 

Право України. – 2015. – № 2. – С. 73-80.  

78. Рабіновіч П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: 

напрями удосконалення / П. Рабіновіч //Вісник Конституційного Суду України. - 

2011. - №1. - С. 66-74. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673541
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673541
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673541
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673541
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574


69 

 

79. Раданович Н. Можливості загальнодозвільного типу правового 

регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз 

юридичних інструментів) / Н. Раданович // Право України. – 2015. – № 2. – С. 52-

63. 

80. Речицький В. Права людини вУкраїні: критичний погляд на досягнуте / 

В. Речицький // Право України. – 2015. – № 2. – С. 79-86. 

81. Севостьянова Н.І. Право на індивідуальну заяву до Європейського 

Суду з прав людини: генезис, еволюція, сучасність / Н.І. Севостьянова // Актуальні 

проблеми держави і права. – 2011. – № 58. – С. 202-208. 

82. Середа Ю. М.  Проблемні аспекти дотримання прав і свобод людини і 

громадянина у сучасному змагальному процесі кримінального судочинства / 

Ю. М. Середа // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – Ч. 2. – С. 146-150.  

83. Скороход И. Г. Конституционные обязанности и социальное 

государство: история, проблемы и перпективы / И. Г. Скороход // Право і 

суспільство. – 2015. – № 6-2. – Ч. 2. – С. 28-34. 

84. Скрипнюк О. В.  Права і свободи людини та громадянина: міжнародні 

стандарти, національна практика та проблеми їх конституційної модернізації в 

Україні / О. В. Скрипнюк // Проблеми законності. – 2014. – Вип. 125. – С. 56-63.  

85. Сова В. Конституційний Суд "відкоригував" деякі права та обов'язки 

держслужбовців: коментар до Рішення Конституційного Суду України від 

13.03.12 р. № 6-рп/2012 / В. Сова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – № 42. 

– С. 19-20. 

86. Стасів О. М.  Права людини і громадянина як основний параметр 

антропологічної парадигми права / О. М. Стасів // Наукові записки Львівського 

університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 101-105.  

87. Сульженко Ю. О.  Судовий захист економічних прав та свобод людини 

і громадянина в Україні / Ю. О. Сульженко // Бюлетень Міністерства юстиції 

України. – 2011. – № 6. – С. 35-43.  

88. Суржинський М.І. Поняття громадянства та контитуційне 

регулювання його основних засад у потрадянських державах (порівняльний 

аналіз) / М.І. Суржинський // Часопис Київського університету права. - 2013. - №3. 

- С. 93-97. 

89. Сущенко В. М.  Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та 

громадянина в Україні (в контексті верховенства права) / В. М. Сущенко 

// Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2012. – Т. 129. – С. 28-32.  

90. Турута О. В. Становлення і розвиток ідеї прав і свобод людини в Україні 

/ О. В. Турута, Н. А. Дубина // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – Ч. 2. – С. 21-

27. 

91. Фулей Т. Вплив практики Європейського суду з прав людини на судову 

практику України: підходи та виміри / Т. Фулей // Право України. – 2015. – № 2. – 

С. 98-112. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625078
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669059
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673541
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673541
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616817
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616817
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669184:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD.


70 

 

92. Фулей Т. Розуміння обов'язку держави за статтею 11 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод: проблемні моменти / Т. Фулей 

// Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 2. – С. 234–244. 

93. Чирик О.Ю. Набуття та припинення громадянства Україні: 

адміністративно-правовий аспект / О.Ю. Чирик // Юрист України — 2014. - № 

3(28). - С. 42-46.  

94. Шаповал В. Феномен прав і свобод людини та громадянина 

(теоретикоправовий і конституційний аспекти) / В. Шаповал // Право України. – 

2015. – № 2. – С. 24-45. 

95. Шило О.  До питання реалізації конституційного права людини і 

громадянина на судовий захист у порядку судово-контрольного провадження в 

досудових стадіях кримінального процесу / О. Шило // Вісник Академії правових 

наук України. – 2011. – № 1 (64). – С. 164-172. 

96. Шурдук Р. В. Теоретико-правовий аспект імплементації механізмів 

захисту прав людини в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. В. Шурдук ; 

МВС України, Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2014. — 20 с. 

97. Янковський С.А. Правова сутність інституту громадянства ЄС / С.А. 

Янковський // Право і безпека. – 2011. – № 4 (41). – С. 28-32. 

 

 

 

 

ТЕМА 8. ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Правопорушення: поняття, ознаки та види. 

2. Юридичний склад правопорушення.  

3. Юридична відповідальність: поняття та ознаки. 

4. Принципи юридичної відповідальності. 

5. Мета і функції юридичної відповідальності. 

6. Види юридичної відповідальності. 

7. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності. 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

В межах даної теми основне питання присвячено поняттю правопорушення 

та юридичній відповідальності. Розгляд даної теми необхідно розпочати із 

ознайомлення із поняттям, ознаками, видами та юридичним складом 

правопорушення, так як це поняття є центральним в темі. Наступне є розгляд 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100758
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
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питання юридичної відповідальності: поняття, ознаки, принципи, мета, функції, 

види та підстави притягнення та звільнення. 

Перше питання розкриває нам загальну характеристику правопорушення. 

Правопорушення – це протиправне, винне, соціально шкідливе діяння, вчинене 

суб‘єктом, і тягне за собою негативні наслідки. Ознаки правопорушення: 1) 

соціально шкідлива протиправна поведінка; 2) має вольовий характер; 3) 

породжує охоронні правовідносини; 4) вчиняється суб‘єктом правопорушення; 5) 

протиправність; інші. До видів правопорушення відносять проступок та злочин.  

Друге питання розглядає юридичний склад правопорушення. Склад 

правопорушення – це елементи, які є обов‘язковими для визнання діяння 

правопорушенням. До складу правопорушення входять такі елементи: об‘єкт; 

об‘єктивна сторона; суб‘єкт; суб‘єктивна сторона. Значення даних елементів 

полягає в тому, що якщо відсутній хоча б один елемент складу правопорушення, 

то діяння не визнається правопорушенням. 

При розгляді третього питання необхідно розглянути поняття та ознаки 

юридичної відповідальності. Юридична відповідальність – це передбачений 

законодавством обов‘язок правопорушника зазнати примусового позбавлення 

певних благ за вчинене правопорушення. Щодо ознак, то можна виділити 

наступні: 1) настає за вчинене правопорушення у разі встановлення складу 

правопорушення; 2) спирається на державний примус; 3) виражається у настанні 

негативних наслідків для правопорушника; 4) встановлюється санкцією правової 

норми, яку порушено; інші. 

В межах четвертого питання необхідно розглянути принципи юридичної 

відповідальності. Принципи юридичної відповідальності – це основоположні 

засади, на яких компетентні органи встановлюють юридичну відповідальність за 

вчинене правопорушення. До основних принципів юридичної відповідальності 

належать: 1) законність; 2) обгрунтованість; 3) доцільність; 4) невідворотність; 5) 

своєчасність; 6) справедливість; 7) співрозмірність. 

При розгляді п‘ятого питання необхідно розглянути мету та функції 

юридичної відповідальності. Мета юридичної відповідальності – це здійснення 

суб‘єктивних прав та досягнення юридично значущого результату правомірною 

поведінкою суб‘єктів суспільних відносин. Мета юридичної відповідальності 

виражається у таких завданнях: - запобігання правопорушенням і підтримання 

правопорядку; - притягнення правопорушників до відповідальності; - відновлення 

порушених прав; - виховання в особи настанов на правомірну поведінку та 

підвищення правової свідомості суспільства; - виправлення й перевиховання 

правопорушників. Мету юридичної відповідальності визначають її функції. 

Функції юридичної відповідальності - основні напрями юридичного впливу на 

правопорушника та інших осіб з метою охорони й захисту правопорядку та 

виховання суб'єктів права, котрі вчинили або можуть вчинити правопорушення. 
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До функцій юридичної відповідальності належать: охоронна, захисна, каральна, 

виховна. 

В межах шостого питання необхідно розглянути види юридичної 

відповідальності. Залежно від виду правопорушення юридична відповідальність 

поділяється на такі види: кримінальна відповідальність, адміністративна 

відповідальність, дисциплінарна відповідальність, цивільно-правова 

відповідальність, матеріальна відповідальність. 

При розгляді сьомого питання необхідно розглянути підстави притягнення 

до юридичної відповідальності та звільнення від юридичної відповідальності. 

Підставами для притягнення до юридичної відповідальності є наявність правової 

норми, що передбачає склад правопорушення; юридичного факту скоєння 

правопорушення або правозастосовного акта, що набрав чинності. Підставами для 

звільнення від адміністративної відповідальності є давність притягнення до 

адміністративної відповідальності; передача матеріалів справи на розгляд 

товариського суду, громадської організації чи трудового колективу чи обмеження 

усним зауваженням у разі скоєння незначного адміністративного 

правопорушення.  

Отже, дана тема є досить важливою для розгляду, так як включає в себе 

поняття правопорушення та юридичної відповідальності. Правопорушення – 

протиправне винне діяння суб‘єкту, за яке передбачена юридична 

відповідальність. Основним критерієм визнання діяння правопорушенням це 

наявність всіх елементів складу правопорушення. 
  

Дайте визначення наступних понять: 

правова поведінка, правомірна поведінка, зловживання правом, об‘єктивно 

протиправна поведінка, соціально активна поведінка, пасивна поведінка, 

конформістська поведінка, маргінальна поведінка, звичайна поведінка, 

правопорушення, склад правопорушення, об‘єкт правопорушення, загальний 

об‘єкт правопорушення, родовий об‘єкт правопорушення, безпосередній об‘єкт 

правопорушення, об‘єктивна сторона правопорушення, суб‘єкт правопорушення, 

суб‘єктивна сторона правопорушення, провина, умисел, необережність 

протиправна самовпевненість, протиправна недбалість, мотив, мета, злочин, 

класифікація злочинів, проступки, конституційний проступок, дисциплінарний 

проступок, адміністративний проступок, цивільні проступки, міжнародне 

правопорушення, міжнародні злочини, причини правопорушень, юридична 

відповідальність, принципи юридичної відповідальності, функції юридичної 

відповідальності, позитивна юридична відповідальність, ретроспективна 

юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, адміністративна 

відповідальність, цивільно-правова відповідальність, дисциплінарна 

відповідальність, матеріальна відповідальність, конституційно-правова 

відповідальність. 
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Скласти схеми: 

 Види правомірної поведінки. 

 Ознаки правопорушення. 

 Класифікація видів юридичної відповідальності. 

 

Тематика рефератів: 

 Правопорушення як вид правової поведінки: теорія та законодавча практика. 

 Міжнародні правопорушення: поняття та різновиди. 

 Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: 

теоретичні аспекти. 
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ТЕМА 9. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ. ЕВОЛЮЦІЯ 

ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки правової системи (правової сім‘ї). 

2. Типи (сім‘ї) правових систем світу. 
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3. Загальна характеристика англосаксонської правової сім‘ї. 

4. Загальна характеристика романо-германської правової сім‘ї. 

5. Змішаний тип правових систем – скандинавська і латиноамериканська 

групи: поняття та характеристика. 

6. Релігійний тип (сім‘я) правових систем: поняття та загальна 

характеристика. 

7. Традиційний тип правових систем: поняття та загальна характеристика. 

 
 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття 

В межах даної теми необхідно розглянути основні правові системи 

сучасності. В даній темі передбачено питання поняття правової системи, типи 

правових систем світу, загальна характеристика англосаксонської, романо-

германської, скандинавської, латиноамериканської правових сімей, а також 

релігійний та традиційний типи правових сімей. 

В першому питанні необхідно розглянути поняття та ознаки правової 

системи. Правова система – це обумовлений об'єктивними закономірностями 

розвитку суспільства цілісний комплекс взаємозалежних і погоджених явищ і 

процесів, які постійно відтворюються й використовуються людьми і їх 

організаціями. Ознаки правової системи: 1) є різновидом соціальної системи; 2) 

формується та функціонує в межах держави; 3) взаємодіє із соціальними, 

економічними, політичними, ідеологічними підсистемами; 4)  має в межах країни 

цілісність, єдність, суверенність; 5) має власну структурну упорядкованість. 

В другому питанні потрібно розглянути типи правових систем. Тип (сім'я) 

правових систем - сукупність національних правових систем, що мають загальні 

закономірності розвитку і подібні ознаки, які склалися на основі аналогічних 

спеціальних і загальних правових засобів, котрі постійно діють унаслідок 

відтворення і використання людьми та їх організаціями. До типів правових систем 

відносять: романо-германський тип, англосаксонський тип, змішаний тип, 

релігійний тип, традиційний тип. 

В третьому питанні необхідно розглянути поняття англосаксонський тип 

правової системи. Даний тип сформований багато віків тому в Англії. 

Англосаксонський тип правової системи - це сукупність національних правових 

систем, які мають загальні ознаки, що проявляються у єдності закономірностей і 

тенденцій на основі норми, що сформульована суддями в судовому прецеденті, 

який є основним джерелом (формою) права, в поділі права на загальне право і 

право справедливості, в превалюванні процесуального права над матеріальним. До 

даного типу належать такі країни, як Англія, Ірландія, Канада, США, Нова 

Зеландія. 

В четвертому питанні необхідно розглянути поняття романо-германсько 

правової системи. Романо-германську правову систему ще називають 
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європейсько-контенентальна. До даної правової системи належить дві групи: 

романська(Франція, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Іспанія, Ірландія, 

Португалія) та германська(Німеччина, Австрія, Швейцарія). 

В п‘ятому питанні необхідно розглянути змішаний тип правової системи – 

скандинавську та латиноамериканську групи. Змішаний (конвергентний) тип 

правової системи - сукупність національних правових систем, які мають загальні 

закономірності розвитку і подібні ознаки, що склалися на основі місцевих джерел 

права та широкого запозичення елементів правових систем романо-германського 

та англо-американського типу. В даному типі виліляють дві групи: скандинавська, 

або північноєвропейська (Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія) 

талатиноамериканська (Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чилі). 

В шостому питанні необхідно розглянути поняття релігійний тип правової 

системи. Релігійний тип (сім'я) правових систем - сукупність національних 

правових систем, які мають загальні закономірності розвитку і подібні ознаки, що 

склалися на основі релігійного тексту як основного джерела права, котре являє 

собою тісне переплетення релігійних, юридичних, моральних, міфічних приписів, 

визнаних державою. До релігійної правової системи належать: мусульманська, 

іудейська, іудаїстська. 

В межах сьомого питання потрібно розглянути традиційний тип правової 

системи. Традиційний тип правової системи – це сукупність національних 

правових систем держав, які об‘єднані єдиними тенденціями розвитку на основі 

норм-звичаїв, релігії та традиціях. До даного типу належать: далекосхідна, або 

традиційно-ідеологічна, група (основні підгрупи - китайська, японська) та 

африканська, або звичаєво-правова, група (країни Африки, Мадагаскар). 

Отже, дана тема має значну кількість питань, які є важливі для розуміння 

правових систем. Відповідно в межах даної теми були розглянуті всі типи 

правових систем, які є в світі. До них належать: англосаксонська, романо-

германська, змішана, релігійна, традиційна. Дані типи склалися історично і 

відповідно до іх формування та розвитку до даних систем увійшли відповідні 

країни. 
 

Дайте визначення наступних понять: 

порівняльне правознавство, система права, система законодавства, принципи 

права, правова культура, юридичні установи, юридична техніка, юридичні 

терміни, інтегративна функція правової системи, регулятивна функція правової 

системи, комунікативна функція правової системи, охоронна функція правової 

системи, правова сім‘я, романо-германська правова сім‘я, англосаксонська 

правова сім‘я, судовий прецедент, соціалістична правова сім‘я, сім‘я релігійного і 

традиційного права, Коран, Суна, Іджма, іудаїзм, буддизм. 

 

Скласти схеми: 



77 

 

 Ознаки правової системи. 

   Функції правової системи. 

 Класифікація правових систем. 

 

Тематика рефератів: 

 Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи. 

 Особливості романо-германської правової сім‘ї. 

 Сім‘я релігійного і традиційного права. 

 Правова система України: історія, стан та перспективи. 

 Англосаксонська правова сім‘я, її особливості. 

 

 

Рекомендована література до Теми 9: 
1. Білоченко І. М. Характеристика основних рис і особливостей 

англосаксонської системи права / І. М. Білоченко // Сучасні тенденції розбудови 

правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф., 10 квіт. 2014 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – С. 89–90. 

2. Губанов О. О. Правова доктрина як джерело права в мережах романо - 

германської, англосаксонської та релігійно-традиційної правової сім'ї: порівняльна 

характеристика / О. О. Губанов // Право і суспільство. – 2015. – № 6. – С. 9-14. 

3. Дуда С. М. Закон у системі джерел права романо-германської правової 

сім‘ї /С. М. Дуда // Митна справа. – 2014. - №1 (91), част 2. – С. 80-84. 

4. Казарян К. А. Інститут шлюбного договору в англосаксонмській та 

континентальній правових сім‘ях / К. А. Казарян // Вісник Харківського 

університету імені В. Н. Каразін. – 2013. – № 14. – С. 268-271. 

5. Лук‘янов Д. В. Поняття «правова сім‘я» в порівняльно – правових 

дослідженнях: методологічне значення / Д. В. Лук‘янов // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – № 6-1 том 2. – С. 238-341. 

6. Лук‘янов Д. Правова система як предмет порівняльно – правових 

досліджень: характеристика за теорією систем / Д. Лук‘янов // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2 (81). – С. 27-35. 

7. Лук‘янов Д. Сучасні погляди на проблему класифікації та типології 

правових систем / Д. Лук‘янов // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 3 – 4. – 

С. 56-62. 

8. Лук‘янов Д. Правові системи світу: історія і сучасність правосімейного 

підходу до їх типологізації / Д. Лук‘янов // Право України. – 2015. – № 9. – С. 81-

89. 

9. Лукьянов Д. В. Национальные и наднациональные правовые системы в 

современном мире / Д. В. Лукьянов // Закон и жизнь. – 2013. – № 8/4. – С. 38–42. 

10. Малишев Б. В. Цілеспрямованість правової системи (теоретичні 

аспекти) / Б. В. Малишев // Європейські перспективи. – 2012. – № 4. – С. 13-18. 
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11. Марченко А. А. Поняття судового прецеденту та його місце у правовій 

системі України / А. А. Марченко // Митна справа. – 2013. – № 5 (89).  – С. 26–32. 

12. Настасяк І. Типологізація чи класифікація сучасних правових систем 

світу? / І. Настасяк // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – 

№ 5 (38). – С. 41-46. 

13. Ніколенко Л. М. Щодо можливості визнання судового прецеденту в 

Україні / Л. М. Ніколенко // Актуальні проблеми теорії держави і права. –2014. – 

№ 1. – С. 261-266. 

14. Оксамитний В. Сучасні правові системи у компаративістському вимірі 

/ В. Оксамитний // Порівняльне правознавство. – 2012. – №3-4. – С. 392-407. 

15. Оленчук І. Теоретико-методологічні аспекти ідентифікації правової 

системи України з континентальним правом / І. Оленчук // Національний 

юридичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 15-20. 

16. Попов Ю. Ю. Прецедентне право у контексті загальнообов‘язковості 

судових рішень та українські перспективи / Ю. Ю. Попов // Форум права. – 2010. – 

№ 3. – С. 351–363. 

17. Супрун Т. М. Правова презумпція в англо-американській та романо-

германській правових системах / Т. М. Супрун // Науковий Вісник Національного 

університету ДПС України. – 2013. – №4 (63). – С. 161-167. 

18. Хаустова М. Проблеми класифікації правових систем / М. Хаустова // 

Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2 (77). – С. 53-

65. 

19. Хаустова М. Структура правової системи суспільства / М. Хаустова // 

Вісник. – 2010. – № 1 (60). – С. 49-58. 

20.  Чиркин В.Е. Классификация современных правовых систем и 

правовых семей: формационно-цивилизационный подход / В.Е. Чиркин // 

Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств: матер. ІІ 

Междунар. конгресса сравнительного правоведения (г. Москва, 3 декабря 2012 г.) 

/ отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.И. Лафитский. – М.: Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Прав. РФ: ИНФРА-М, 2013. – 240 с. 

21. Шаганенко В.П. Особливості системи права у романо-германській 

правовій системі / В.П. Шаганенко // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Юриспруденція. – 2013. – № 61. – С. 88-91. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота допомагає глибше вивчити основні теми дисципліни 

«Актуальні проблеми теорії держави і права», оволодіти вмінням самостійно 

працювати з теоретико- правовими джерелами, законами, іншими нормативно-

правовими актами та спеціалізованою літературою. 
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Самостійна робота здійснюється у таких формах: 

 виконання домашніх завдань; 

 складання схем, таблиць з тем курсу «Актуальні проблеми теорії 

держави і права»; 

 підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених в 

програмі курсу; 

 робота як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і з 

міжнародними актами, згода на обов‘язковість яких надана Верховною 

Радою України, та іншими міжнародними актами, а також тлумачення 

їх відповідно до конкретних обставин; 

 доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової 

спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-правових актів; 

 робота в інформаційних мережах; 

 опрацювання додаткової спеціалізованої літератури; 

 складання конспектів тем, що виносятьсяна самостійне вивчення. 

Підготовка до семінарських занять передбачає вирішення ситуаційних задач з 

відповідної теми. Вирішення ситуаційних задач передбачає ретельне вивчення 

всіх питань семінарського заняття, ознайомлення з рекомендованою літературою, 

опрацювання та детальний аналіз нормативних джерел з відповідної теми. 

Розглядаючи конкретне завдання, необхідно дослідити всі обставини казусу і 

чітко відповісти на поставлені після завдання питання. Відповіді мають носити 

розширений та обгрунтований характер, обов‘язково із посиланням на норми того 

чи іншого нормативного акту, а також на монографічне або навчально-методичне 

джерело, яке використовувалося. 

Складаючи схеми чи таблиці, необхідно ознайомитися зі всіма матеріалами 

відповідної теми, опрацювати нормативно-правові акти та іншу спеціалізовану 

літературу. Виклад матеріалу в схемах та таблицях повинен бути стислим, 

максимально інформованим. Текстову інформацію, що подано в схемах та 

таблицях, потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, 

граматичних чи стилістичних помилок. Схеми, таблиці мають бути подані на 

електронному носії та у роздрукованому вигляді. Усі схеми повинні бути 

підписані і обов‘язково сформовані в окрему папку. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів 

  

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної 

системи є індивідуальна робота студентів. 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Актуальні проблеми теорії 

держави і права» може включати: 

 написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

 участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, наукових 

засіданнях, науково-практичних семінарах, колоквіумах тощо; 

 участь у роботі студентського наукового гуртка; 

 анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, 

бібліографічний опис літератури; 

 зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз з історико-

правової тематики; 

 розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді схем, 

діаграм, статистичних даних тощо; 

 написання наукових доповідей, рефератів та їх презентація на 

семінарських заняттях. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними 

інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Тематику та форму 

індивідуальної роботи студент отримує на початку навчального року і здає роботу 

у визначені строки. Організацію, контроль та оцінювання якості виконання 

індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник. Індивідуальна 

робота подаєтьсяна кафедру для перевірки до початку екзаменаційної сесії. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

студентів 

 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом 

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти 

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом 

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації 

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Принципи і види контролю знань студентів з дисципліни  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і являє собою 

організацію зворотного зв‘язку як засобу управління навчально-виховним процесом.  

Показники контролю знань студентів – основа для судження про результаті 

навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальної програми, 

переведення на наступний курс.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється 

робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також 

робота викладача. 
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За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, 

організаційним, розвиваючим, методичним таіншим цілям. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

• перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень засвоєння 

знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; 

• перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, у 

нерозривному зв‘язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим 

ускладненням завдань, змісту й методики; 

• перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних 

особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента; 

• диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначеними 

об'єктивними критеріями; 

• оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості та кількості 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контроль знань з дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави і 

права», що викладається на кафедрі загальноправових дисциплін складається з 

двох блоків планових заходів: 

1) модульний контроль знань студентів; 

2) підсумковий контроль знань студентів. 

 

Оцінювання модульного контролю студента 

Модульний контроль знань студента є невід‘ємною частиною всього 

навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом програмного 

матеріалу. Модульний контроль роботи студента впродовж семестру має: 

• допомагати студентові в організації його роботи; 

• привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й підготовки до 

сприйняття наступних тем із програми дисципліни; 

• виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, 

причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму; 

• стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни; 

• виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який 

вивчається; 

• визначити прогалини в знаннях та способи їх усунення; 

• виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.  

Оцінювання модульного контролю студента в семестрі проводиться за двома 

основними напрямами (об'єктами контролю): 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий контроль знань студентів охоплює результати оцінювання 

модульного контролю та залік. Метою підсумкового контролю знань є визначення 
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дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, 

глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності 

відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі заліку. 

Питання до заліку є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого 

підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати отримані знання. 

Питання до заліку відбираються в межах програмних питань, що становлять 

зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до студентів на початку 

навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання заліку з дисципліни є поточна робота 

протягом семестру. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ 

ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання 

(далі – РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, 

методику його розрахунку та принципи використання, розробляється, 

обговорюється й ухвалюється до початку семестру, в якому вивчається дисципліна 

«Актуальні проблеми теорії держави і права», на початку навчального року 

доводиться до студентів і протягом навчального року залишаються незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення 

рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у 

процесі навчання. 

Метою рейтингової системи оцінювання є: 

- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців; 

- підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 

результати навчальної діяльності; 

- встановлення постійного зворотного зв‘язку з кожним студентом та своєчасне 

коригування його навчальної діяльності; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 

- підвищення об‘єктивності оцінювання рівня підготовки студентів; 

- зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 

1.3. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми 

дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави і права».  

1.4. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні 

контролі, індивідуальні завдання тощо.  

 

2. Система оцінювання 

2.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це максимально 

можлива сума балів за всі види робіт з даного модуля: семінарські, практичні та 

інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення першоджерел, тем і 

розділів; робота за індивідуальним планом; колоквіуми, написання тез тощо.  

2.2. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених 

кафедрою загальноправових дисциплін критеріїв. Складова модульного контролю 

має бути не більше 40 балів. 
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2.3. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, 

виконаних у рамках аудиторних занять, – 30 балів, самостійної роботи, виконання 

індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний контроль, – 

40 балів.  

 

 Схема нарахування балів за різними формами контролю для дисциплін, 

з яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом 

семестру за денною формою навчання 
 

МОДУЛЬ (М) 

З
А

Л
ІК

 (
З

) Поточний контроль 

(ПК) 
Модульний контроль 

(МК) 
Аудитор

на робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальн

а робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 
Підсумкова оцінка у випадку складання заліку (П)=ПК+Е≤100 ≤40 

 
 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з 

дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави і права» 
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2.4. Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 

атестовані з дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави і права» за 
результатами модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому 
тижні теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості 
проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за національною шкалою: 
«зараховано», «не зараховано з можливістю повторного складання», «не зараховано з 

обов‘язковим повторним вивченням дисципліни». 
2.5. Викладач зобов‘язаний розробити конкретний перелік робіт, які 

зобов‘язаний виконати студент, та критерії їх оцінки (чіткі критерії оцінювання 
модулів, самостійної роботи, індивідуального завдання, контрольної роботи і т.п.) 
та довести їх до відома студентів на початку вивчення дисципліни «Актуальні 
проблеми теорії держави і права». 

2.6. Під час контролю систематичності та активності роботи студентів оцінці 
можуть підлягати: відвідування семінарських і практичних занять, активність та 
рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати виконання 
лабораторних робіт, проведення розрахунків, завдання для самостійного вивчення, 
підготовка рефератів та їх презентація, участь у студентських конференціях, 
гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші форми робіт. 

2.7. Кафедра загальноправових дисциплін і викладачі можуть встановлювати 
заохочувальні бали за активну участь в обговоренні навчального матеріалу, творче 
виконання завдань, за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому 
вивченню курсу «Актуальні проблеми теорії держави і права» (написання і захист 
реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, публікації статей, 
олімпіадах, конференціях, виставках, заявках на винаходи тощо), а також 
вилучати бали за пропуски занять, несвоєчасне виконання завдань тощо. Слід 
однак мати на увазі, що під час додаткового нарахування балів їх загальна сума не 
повинна перевищувати максимально допустиме значення. 
  



 88 

3. Переведення значення рейтингових оцінок 
з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки 

 
3.1. Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-

бальної університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу та 
європейську шкалу ECTS: 

 

Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

зараховано 

83-89 В 
добре  

75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов‘язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

З КУРСУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

Залік є остаточною формою контролю з навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми теорії держави і права», засобом виявлення і оцінки результатів 

навчального процесу.  

Мета заліку полягає у завершенні курсу вивчення дисципліни «Актуальні 

проблеми теорії держави і права», оцінити рівень отриманих студентами знань. 

 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

1. Поняття і система юридичної науки. 

2. Функції юридичної науки, її завдання на сучасному етапі. 

3. Предмет загальної теорії держави і права. 

4. Методи (методологія) пізнання держави і права. 

5. Місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. 

6. Влада та соціальні норми в первісному суспільстві. 

7. Історичні умови зародження держави і права. 

8. Ознаки держави, які відрізняють її від влади первісного суспільства. 

9. Ознаки права, які відрізняють його від норм первісного суспільства. 

10. Типові та унікальні форми виникнення держави. 

11. Різноманітність поглядів на походження держави і права. 

12. Поняття та ознаки держави. 

13. Наукові погляди щодо сутності держави. 

14. Особливості становлення державно-правової організації в Україні. 

15. Поняття типу держави, фактори, які його визначають. 

16. Поняття та структура форми держави. 

17. Форма правління: поняття та різновиди. 

18. Форма державного устрою: поняття та різновиди. 

19. Політико-правовий режим і його різновиди. 

20. Співвідношення типу і форми держави. 

21. Поняття, зміст функцій держави, їх класифікація. 

22. Правові форми здійснення функцій державою. 

23. Роль органів внутрішніх справ у здійсненні функцій держави. 

24. Поняття державного апарату та його ознаки. 

25. Орган держави: поняття, ознаки, види. 

26. Фактори, які впливають на зміну в функціях і апараті держави. 

27. Система державних органів згідно з Конституцією України. 

28. Громадянське суспільство і держава. Їх взаємодія та співвідношення. 

29. Поняття та структура політичної системи. 

30. Місце і роль держави в політичній системі суспільства. 
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31. Державна влада, її суверенні властивості. Правові форми обмеження 

державної влади. 

32. Поняття, сутність і види держав соціально-демократичної орієнтації. 

33. Правова держава в історії політико-правової думки. 

34. Поняття правової держави і її основні ознаки. 

35. Поняття і основні риси правового статусу особи в правовій державі. 

36. Основні форми й інститути демократії в Україні. 

37. Проблема формування правової держави в Україні. 

38. Наукові концепції праворозуміння. 

39. Поняття і ознаки права.  

40. Об‘єктивне і суб‘єктивне в праві. 

41. Класифікація функцій права та їх загальна характеристика.  

42. Принципи права: поняття та класифікація. 

43. Право, економіка, політика. Співвідношення правової, економічної та 

політичної підсистем суспільства 

44. Поняття, система та функції нормативного регулювання суспільних 

відносин, його види. 

45. Поняття і види соціальних норм. Співвідношення правових і технічних 

норм. 

46. Право і мораль. Співвідношення норм права і норм моралі. 

47. Право та інші соціальні норми. 

48. Правовий вплив та правове регулювання. 

49. Поняття механізму правового регулювання, його стадії та елементи. 

50. Вимоги до механізму правового регулювання в умовах демократичної 

правової держави. 

51. Поняття та класифікація форм (джерел) права. 

52. Поняття та ознаки нормативно-правового акту, його види. 

53. Поняття закону, його основні ознаки та види. 

54. Конституція України, її основні риси і місце в правовій системі. 

55. Підзаконний нормативно-правовий акт: поняття та ознаки. 

56. Поняття і загальні ознаки норми права. 

57. Структура норми права: поняття та загальна характеристика. 

58. Класифікація норм права. Загальна характеристика їх основних видів. 

59. Способи викладу правових норм у нормативно-правових актах. 

60. Нетипові нормативно-правові приписи. Співвідношення норми права і 

припису статті нормативно-правового акту. 

61. Система права: поняття, ознаки, основні елементи. 

62. Поняття предмету та методу правового регулювання. 

63. Система права, система законодавства, система юридичних наук, їх 

співвідношення. 

64. Система законодавства України: поняття, структура. 

65. Система права та правові системи. 
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66. Поняття та ознаки правових відносин. 

67. Критерії класифікації та види правових відносин. 

68. Склад і зміст правових відносин.  

69. Суб‘єкти правових відносин, їх властивості. 

70. Поняття і види об‘єктів правових відносин. 

71. Поняття юридичних фактів, їх класифікація. 

72. Поняття правотворчості, її функції та принципи. 

73. Види правотворчості. 

74. Основні стадії правотворчого процесу. 

75. Юридична сила нормативно-правових актів. 

76. Порядок видання законів в Україні. 

77. Межі чинності нормативно-правових актів. 

78. Поняття і форми систематизації нормативно-правового матеріалу. 

79. Законодавча техніка: поняття та види. 

80. Поняття і форми безпосередньої реалізації права. 

81. Поняття та основні риси застосування юридичних норм. 

82. Основні стадії правозастосувального процесу. Вимоги правильного 

застосування норм права. 

83. Акти застосування правових норм, загальна характеристика та їх види. 

84. Особливості правозастосування при прогалинах в праві та колізіях правових 

норм. 

85. Поняття тлумачення норм права, його основні види. 

86. Основні способи тлумачення правових норм. 

87. Види тлумачення норм права за суб‘єктами. 

88. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. 

89. Поняття та види інтерпретаційних актів. 

90. Юридична природа керівних роз‘яснень Пленуму Верховного Суду України. 

91. Поняття правомірної поведінки та її види. 

92. Об‘єктивна і суб‘єктивна сторони правомірної поведінки. 

93. Поняття і основні ознаки правопорушення, його різновиди. 

94. Склад правопорушення, характеристика його основних елементів. 

95. Поняття, підстави, цілі та види юридичної відповідальності. 

96. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. 

97. Роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. 

98. Поняття юридичного процесу, його ознаки та види. 

99. Стадії юридичного процесу. 

100. Процесуальні документи: загальні положення та їх види. 

101. Природа і система процесуального права. 

102. Поняття, структура та види правосвідомості. 

103. Правова культура: поняття, структура, сфери та форми дії. 
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104. Правовий нігілізм: витоки, форми прояву, перспективи і шляхи його 

подолання в Україні. 

105. Правове виховання: поняття, структура, види. 

106. Значення правової культури в формуванні правової держави та сучасного 

юриста. 

107. Поняття законності як багатоаспектного політико-правового явища. 

108. Поняття правопорядку, його співвідношення з суспільним порядком і 

законністю. 

109. Гарантії та методи забезпечення законності та правопорядку. Види 

юридичних гарантій законності. 

110. Поняття та види дисципліни.  

111. Система забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ. 

112. Правова система суспільства: поняття і структура. 

113. Загальна характеристика романо-германської правової сім‘ї. 

114. Загальна характеристика англосаксонської правової сім‘ї. 

115. Загальна характеристика правової сім‘ї релігійно-моральної орієнтації. 

116. Загальна характеристика сім‘ї традиційного права. 
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