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ТЕМА 1. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ – ОСОБЛИВА ФОРМА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки правозастосування. 

2. Підстави правозастосування. 

3. Суб’єкти застосування норм права. 

4. Реалізація правових норм: теоретико-правова характеристика. 

5. Форми реалізації норм права: класифікація, види та їх характеристика. 

6. Правозастосовний процес: поняття, сутність, ознаки. Простий та 

складний порядок застосування норм права: загальна характеристика. 

7. Основні стадії застосування норм права та їх характеристика. 

8. Основні вимоги та ефективність застосування норм права. 

9. Гарантії правильного застосування норм права та їх види 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

застосування норм права, ознаки застосування норм права, поняття реалізації 

правових норм, індивідуальна реалізація правових норм, колективна реалізація 

правових норм, ординарні (звичайні) форми реалізації правових норм, форми 

реалізації правових норм, стадії застосування норм права, поняття 

правозастосовного акта, ознаки правозастосовного акта, структура 

правозастосовного акта, акти документи, акти дії, регулятивні акти, охоронні 

акти, поняття правозастосовних помилок, логічна структура акта, велика 

посилка, мала посилка, вимога обґрунтованості, вимога законності, вимога 

доцільності, прогалина в законодавстві, аналогія закону, аналогія права, 

субсидіарне застосування (міжгалузева аналогія), стадія застосування норм 

права. 
 

Практичне заняття. 
План 

1. Теорія і практика правозастосування як навчальна дисципліна: поняття, 

завдання, функції 

2. Теорія і практика правозастосування як перспективний напрям наукових 

досліджень 

3. Соціальне призначення правозастосовної діяльності, її місце та роль у 

правовій системі 

4. Механізм правозастосування та його вплив на суспільство: поняття, 

структура, мета 

5. Оперативно-виконавча діяльність як самостійна форма правозастосовчої 

діяльності: загальна  

6. Правоохоронна діяльність: поняття, суб’єкти, юридичний зміст 

7. Установчо-розпорядча та контрольно-наглядова форми правозастосовної 

діяльності: поняття, суб’єкти, юридичний зміст 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
1. скласти схеми: 
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✓ Структура процесу застосування права. 

✓ Елементи правозастосовної діяльності. 

✓ Методологія дослідження правозастосування. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 1:  
1. Підготувати презентацію на тему:  

-  Дискреційні повноваження суду у правозастосуванні: загальна 

характеристика та межі розсуду 

-  Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового 

правозастосування: особливості використання 
 

 

ТЕМА 2. ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ АКТ ЯК АККТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Практичне  заняття – 2 год. 

План 

1. Акти застосування норм права: поняття та ознаки. 

2. Критерії класифікації та види актів застосування норм права. 

3. Вимоги до правозастосовних актів: загальна характеристика. 

4. Форми зовнішнього виразу правозастосовчого акту: види та їх сутність. 

5. Загальна характеристика юридичної форми правозастосовчого акту 

6. Структура правозастовоного акту: характеристика елементів 

7. Юридична мова окремих видів правозастосовних актів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правозастосовний акт (акт застосування норм права), функції акту застосування 

норм права, види актів застосування норм права, ознаки правозастосовного 

акту, основний правозастосовний акт, додатковий правозастосовний акт, 

письмовий акт застосування норм права, конклюдентний акт застосування норм 

права, усний акт застосування норм права, колегіальний акт застосування норм 

права, одноособовий акт застосування норм права, правовстановлюючий акт 

застосування норм права, правоконстатуючий акт застосування норм права, 

правоприпиняючий акт застосування норм права, правозмінюючий акт 

застосування норм права, правоскасовуючий акт застосування норм права, 

дозвільний акт застосування норм права, зобов’язуючий акт застосування норм 

права, заборонний акт застосування норм права, суб’єкти прийняття 

правозастосовного акту, юридична форма акту застосування норм права, форма 

зовнішнього вираження актів застосування норм права, галузева належність 

актів застосування норм права, структура акту застосування норм права, 

силогізм, велика посилка, мала посилка, судовий прецедент, квазіпрецедент. 
 

 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. скласти схеми: 

✓ Критерії класифікації та види актів застосування норм права. 
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✓ Співвідношення актів тлумачення норм права з правозастосовними та 

нормативно-правовими актами. 

✓ Форми зовнішнього вираження актів застосування норм права. 

✓ Суб’єкти прийняття актів застосування норм права. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

1.Підготувати есе на тему: Юридична мова окремих видів правозастосовних 
актів 
2. Підготувати презентацію на тему: Юридичний силогізм: поняття, 
структура, характеристика елементі 
 

ТЕМА 3. НОРМОТВОРЧІСТЬ 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Нормотворчість: поняття, функції, принципи. Співвідношення 

правотворчості, нормотворчості та законотворчості. 

2. Види нормотворчості. 

3. Суб’єкти нормотворчості. 

4. Нормотворча діяльність як вид юридичної діяльності. 

5. Стадії створення нормативно-правових актів. 

6. Нормотворча техніка: поняття, елементи, види. 

7. Особливості створення юридичних норм різних галузей та інститутів 

права України. 

8. Внесення змін до нормативно-правових актів. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

нормотворчість, функції нормотворчості, принципи нормотворчості, види 

нормотворчості, юридична техніка, законодавча техніка, юридичні конструкції, 

нормотворча техніка, юридична фікція, юридична аксіома, юридичні символи, 

спеціально-юридичний зміст. 
 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. скласти схеми:  
✓ Ефективність правового регулювання суспільних відносин: умови і 

критерії 
✓ Техніка опублікування нормативно-правових актів: загальна 

характеристика 
✓ Правореалізаційна й правозастосовна техніка: поняття, зміст та 

особливості 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1. підготувати есе на тему: Комп’ютеризація роботи з систематизації 

нормативно-правових актів 

2. підготувати презентацію Ефективність правового регулювання 

суспільних відносин: умови і критерії 
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ТЕМА 4. ДІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ В ЧАСІ, ПРОСТОРІ, 

ЗА КОЛОМ ОСІБ 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Дія нормативно-правових актів в часі: поняття та загальна 

характеристика.  

2. Показники, що характеризують дію нормативно-правових актів в часі 

(набуття чинності; втрата чинності; напрям дії норми права в часі).  

3. Способи набуття чинності законами: види та їх основні положення. 

4. Дія нормативно-правових актів в просторі: поняття та загальна 

характеристика.  

5. Територіальний та екстериторіальний принципи дії нормативно-

правових актів в просторі: основні положення. 

6. Дія нормативно-правових актів за колом осіб: загальні засади.  

 

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

права, дія нормативно-правових актів, темпоральні характеристики дії 

нормативно-правових актів, дія нормативно-правових актів у часі, набуття 

чинності нормативно-правовими актами, момент набуття нормативним актом 

чинності, пряме скасування нормативного акта, фактичне скасування 

нормативного акта, офіційне оприлюднення нормативно-правового акта, 

офіційне опублікування нормативно-правового акта, офіційні друковані 

видання, Офіційний вісник України, Голос України, Відомості Верховної Ради 

України, Урядовий кур’єр, ординарний (конституційний) спосіб набуття 

чинності законами, екстраординарний спосіб набуття чинності законами, втрата 

чинності нормативно-правових актів, формальна відміна (пряме скасування) 

нормативно-правового акта, фактична відміна нормативно-правового акта, 

судова відміна нормативно-правового акта, призупинення дії нормативно-

правового акта, втрата чинності нормативно-правового акта, напрями дії 

нормативно-правового акта в часі, зворотна дія (ретроактивна форма) 

нормативно-правових актів в часі, проста зворотна дія нормативно-правового 

акта в часі, абсолютна зворотна дія в часі нормативно-правових актів, відносна 

зворотна дія нормативно-правових актів в часі, ревізійна зворотна дія 

нормативно-правового акта в часі, негайна дія нормативно-правових актів в 

часі, ультраактивна форма дії нормативно-правових актів в часі, перспективна 

дія нових нормативно-правових актів, переживаюча дія скасованих 

нормативно-правових актів у часі, дія нормативно-правових актів у просторі, 

територіальний принцип дії нормативно-правових актів в просторі, 

екстериторіальний принципи дії нормативно-правових актів в просторі, дія 

нормативно-правових актів за колом осіб, депутатська недоторканість, 

президентський імунітет, суддівський імунітет, дипломатичний імунітет, 

консульський імунітет. 
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Практичне заняття №  – 2  год. 
План 

1. Особливості дії нормативно-правових актів щодо іноземців, які 
перебувають на території держави; обмеження щодо дії нормативно-правових 
актів на окремі категорії осіб; правила визначення осіб, на яких поширює свою 
дію нормативно-правовий акт. 
2. Пряма дія Конституції України: загальна характеристика  
3. Дія міжнародних актів в Україні 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. скласти схеми: 

✓ Способи набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні. 

✓ Часові межі існування правових норм. 

✓ Принципи дії нормативно-правових актів в просторі. 

✓ Особливості дії нормативно-правових актів щодо іноземців, які 

перебувають на території держави. 

✓ Дія рішень Конституційного Суду України в часі. 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

1. Підготувати есе на тему: Правила визначення осіб, на яких поширює свою дію 

нормативно-правовий акт. 
 
 

ТЕМА 5. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Доктринальні основи юридичної техніки та місце юридичної техніки в 

системі юридичного знання.  

2. Загальні правила юридичної техніки. 

3. Поняття та особливості юридичної техніки. 

4. Предмет, метод та система юридичної техніки. 

5. Види юридичної техніки. 

6. Співвідношення понять «юридична техніка», «законодавча техніка», 

«законодавча технологія». 

7. Загальна характеристика прийомів та правил юридичної техніки. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню 

юридична техніка, правова діяльність, компетентні органи, правовий акт, 

правотворчість, правозастосовна діяльність, техніко-юридичні прийоми, 

індивідуальні акти, судовий акт, договір, підзаконний акт, правозастосовний 

акт, верховенство закону, суб’єкти правотворчості, спеціальні правові засоби, 

юридична термінологія, юридичні конструкції, форма нормативного акта, 

прийоми і правила викладу змісту нормативно-правового акта, юридичний 

стиль мовлення, абстрактний стиль, казуїстичний стиль, правотворча помилка, 

юридичний вид правотворчих посилок, логічний вид правотворчих помилок, 

граматичний вид правотворчих помилок, законодавча техніка, юридична 

фікція. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. скласти схеми: 

✓ Прийоми та правила юридичної техніки. 

✓ Методи юридичної техніки. 

✓ Система юридичної техніки. 

✓ Види юридичної техніки. 

✓ Особливості юридичної техніки. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

1. Підготувати есе на тему: Поняття, структура та функції юридичної техніки 

міжнародного права 

2. Підготувати презентацію на тему: Понятійні конструкції міжнародних 

нормативно-правових актів: поняття, сутність, особливості використання  
 
 

ТЕМА 6. ЮРИДИЧНІ ФІКЦІЇ ТА ПРЕЗУМПЦІЇ ЯК ПРИЙОМ 

ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та значення юридичної фікції як правового та соціального 

інструменту. 

2. Класифікація, види та значення юридичної фікції. 

3. Основні підходи до поняття юридичної презумпції. 

4. Значення та ознаки юридичної презумпції. 

5. Поняття та ознаки юридичних аксіом. Значення юридичних аксіом 

в інтерпретаційній та правореалізаційній техніці.  

6. Поняття та значення преюдиції. Класифікація видів преюдиції. 

7. Поняття, значення та функції юридичних символів. Класифікація 

юридичних символів. 

8. Поняття юридичного застереження. Правові застереження та 

Конституція України. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

юридична фікція, юридична презумпція, юридична аксіома, юридична 

преюдиція, юридичні символи, юридичні застереження, застереження 

міжнародних нормативно-правових актів, ознаки юридичної презумпції, 

правові припущення, значення юридичної презумпції, значення юридичної 

аксіоми.  
 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. скласти схеми: 

✓ Класифікація юридичної фікції. 

✓ Ознаки юридичної презумпції. 



 

 

9 

 

✓ Ознаки юридичних аксіом. 

✓ Класифікація видів преюдиції 

✓ Функції юридичних символів.  
 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1.Підготувати презентацію на тему:  
✓ Поняття та значення преюдиції. Класифікація видів преюдиції. 

✓ Поняття, значення та функції юридичних символів. Класифікація 

юридичних символів. 

✓ Поняття юридичного застереження. Правові застереження та Конституція 

України. 
 
 

ТЕМА 7. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 

Семінарське заняття 

План 

1. Поняття та загальна характеристика тлумачення норм права. 

2. Види тлумачення норм права. 

3. Способи та методи тлумачення норм права. 

4. Функції тлумачення норм права. 

5. Діяльність Конституційного Суду України з тлумачення Конституції та 

законів України. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

тлумачення норм права, інтерпретація, мета тлумачення, функції тлумачення 

норм права, об’єкт тлумачення, предмет тлумачення, суб’єкт тлумачення, 

з’ясування змісту норм права, роз’яснення змісту, прогалина у праві, «буква 

закону», «дух закону», види тлумачення норм права, офіційне тлумачення, 

легальне тлумачення, акт тлумачення норм права, неофіційне тлумачення, 

доктринальне (наукове) тлумачення, професійне (компетентне) тлумачення, 

побутове тлумачення, нормативне тлумачення, казуальне тлумачення, 

буквальне тлумачення, поширювальне тлумачення, обмежувальне тлумачення, 

способи тлумачення норм права, мовний спосіб тлумачення, спеціально-

юридичний спосіб тлумачення, логічний спосіб тлумачення, систематичний 

спосіб тлумачення, історико-політичний спосіб тлумачення, функціональний 

спосіб тлумачення, телеологічний спосіб тлумачення. 
 
 

Практичне заняття. 
План 

1. Способи тлумачення Конституції та законів: загальна характеристика 
2. Межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів 

України. 
3. Методологія тлумачення юридичних норм: поняття, сутність, 

характеристика основних методів 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. скласти схеми: 

✓ Види тлумачення. 

✓ Способи тлумачення. 

✓ Функції тлумачення та їх характеристика. 

✓ Класифікація інтерпретаційно-правових актів. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

1. підготувати есе на тему: Особливості застосування методів тлумачення 
норм права Судом Європейського Союзу. 
 

ТЕМА 8. КОЛІЗІЇ ТА ПРОГАЛИНИ НОРМ ПРАВА 

Семінарське заняття  

План 

1. Поняття та види колізій норм права. 

2. Причини виникнення колізій норм права. 

3. Колізії норм права рівної юридичної сили. 

4. Способи зменшення колізійності законодавства. 

5. Подолання змістовних колізій норм права шляхом 

застосування принципу «спеціальної норми». 

6. Особливості подолання темпоральних колізій норм права в 

продовжуваних правовідносинах. 

7. Засоби заповнення та усунення прогалин в законодавстві. 

8. Причини прогалин в законодавстві: види та їх характеристика. 

9. Правотворча діяльність як засіб заповнення прогалин в законодавстві. 

10. Оперативні засоби заповнення прогалин в законодавстві: види та їх 

загальна характеристика. 

11. Аналогія закону як оперативний засіб заповнення прогалин в 

законодавстві. Аналогія права: поняття та сутність. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття колізій норм права, види колізій норм права, механізм подолання 

колізій норм права, ієрархічні колізії норм права, темпоральні колізії норм 

права, змістовні колізії норм права, просторові колізії норм права, явні колізії 

норм права, приховані колізії норм права, прості колізії норм права, складні 

колізії норм права, негативні (шкідливі) колізії, позитивні (доброякісні) колізії, 

подолання ієрархічних колізій норм права, подолання темпоральних колізій 

норм права, подолання змістовних колізій норм права. 
 

Практичне заняття  
План 

1.Субсидіарне застосування права (міжгалузева аналогія): поняття та 

юридичний зміст. 

2.Колізійні норми у міжнародному праві: поняття, сутність, способи 

розв’язання 
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3. Співвідношення принципів подолання колізій норм права. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
- скласти схеми: 

✓ Види колізій в законодавстві. 

✓ Механізм подолання колізій норм права. 

✓ Причини прогалин в законодавстві України. 

✓ Відмежування прогалин у законодавстві від схожих правових явищ. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

1. Підготувати есе на тему: Правотворча діяльність як засіб заповнення 
прогалин в законодавстві. 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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допов.) Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 
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1.3.43. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон 

України від 22 вересня 2011 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної 

Ради України. 2012. № 19-20. Ст. 179. 

1.3.44. Про правонаступництво України : Закон України від 12 вересня 

1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 617. 

1.3.45. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці 

Крим : Закон України від 2 березня 2000 року. Відомості Верховної Ради 

України. 2000. № 21. Ст. 158. 

1.3.46. Про Президента Української РСР : Закон УРСР від 5 липня 1991 

року. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 33. Ст. 446. 

1.3.47. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12. 

1.3.48. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон 

України від 15 вересня 1999 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної 

Ради України. 1999. № 45. Ст. 397. 

1.3.49. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України 

від 5 березня 1998 року. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 35. 

Ст. 237.  

1.3.50. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : 

Закон України від 15 липня 1997 року. Відомості Верховної Ради України. 

1997. № 38. Ст. 249. 

1.3.51. Про Рахункову палату : Закон України від 02 липня 2015 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2015. № 36. Ст. 360. 

1.3.52. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні : Закон України від 11 грудня 2003 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 15. Ст. 232. 

1.3.53. 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. 

1.3.54. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 

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

Ст. 290. 

1.3.55. Про статус народного депутата України : Закон України від 17 

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

1993. № 3. Ст. 17. 

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

1999 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1999. № 11. 

Ст. 79. 

1.3.57. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02 червня 2016 

року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. 

Ст. 545. 

1.3.58. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 грудня 

1993 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. 

Ст. 43. 

1.3.59. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : 
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Закон України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.). Відомості 

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

1.3.60. 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. Васильєв А. С. Теорія права і держави : підручник. Харків : Одіссей, 

2007. 447 с. 

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

вузов. 3-е изд. Москва : Юриспруденция, 2000. 528 с. 

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

навч. закл. Харків : Право, 2010. 583 с. 

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

спеціальностей вищих навчальних закладів]. Харків : Право, 2002. 432 с. 

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

Київ : Юрінком Інтер, 2006. 688 с. 

6. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права : підручник. Київ : 

Кондор, 2006. 477 с. 

7. Кириченко В. М. Теорія держави і права. К. : ЦУЛ, 2010. 264 с. 

8. Комаров С. А. Общая теория государства и права. СПб. : Питер, 2008. 

512 с. 

9. Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави і права : навч. посібник. К. : 

Юрінком Інтер, 2000. 320 с.  

10. Лившиц Р. З. Теория права : учебник. М. : Издательство БЕК, 2001. 

224 с.  

11. Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник для вузов. 2-е 

изд. М. : Проспект, 2009. 637 с. 

12. Новик М. К. Теорія держави і права : практикум. Житомир : Полісся, 

2004. 213 с. 

13. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. 

М. : Изд-во «Зерцало», 2002. 528 с. 

14. Пихтін М. П. Теорія держави і права : термінол. слов. Херсон : Харк. 

нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т, 2011. 262 с. 

15. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-

те зі змінами. К. : Атіка 2001. 176 с. 

16. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права. Курс лекцій : навч. посіб. для 

студ. ВНЗ. К. : Ун-т «Україна», 2006. 197 с. 

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

переробл. К. : Прав. єдність, 2011. 524 с. 

18. Скірський І. В. Теорія держави і права : навч. посіб. Вінниця : [Б. В.], 

2006. 292 с. 

19. Теория государства и права : курс лекций. М. : Юристъ, 2004. 512 с. 

20. Теория государства и права : учебник для вузов. М. : ИНФРА М-

НОРМА, 2002. 616 с. 

21. Теорія держави і права : навч. посіб. Х. : ХНУВС, 2010. 277 с. 
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22. Тодика Ю. М. Конституційні засади формування правової культури : 

моногр. Харків : РАЙДЕР, 2001. 160 с. 

23. Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник. 3-е издание. М. 

: ОМЕГА-Л, 2008. 336 с. 

24. Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов. М. : 

Юрайт-М, 2002. 432 с. 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

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

навч. закл. Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. 208 с. 

2. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. К. : Юрінком Інтер, 2001. 

317 с. 

3. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. Ужгород : ПП Медіум, 

2003. 251 с. 

4. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. К. : Вид. Паливода А. В., 

2007. 296 с. 

5. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: навч. посібник. К. : Знання, 

2008. 333 с. 

6. Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях : 

навч.посіб. К. : МАУП, 2004. 144 с. 

7. Копиленко О. Л. Загальна теорія держави і права (основні поняття, 

категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посіб. К. : Юрінком 

Інтер, 2008. 400 c. 

8. Коталейчук С. П. Теорія держави та права : навч. посіб. для підготов. 

до держ. Іспитів. К., 2009. 320 с. 

9. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. К. : Атіка, 

2005. 592 с. 

10. Малишев Б. В. Застосування норм права (теорія і практика) : навч. 

посіб. К. : РЕФЕРАТ, 2010. 257 с. 

11. Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. для студ. 

ВНЗ. К. : Істина, 2007. 336 с. 

12. Письменицький А. А. Теорія держави і права : навч. посіб. Х. : ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2010. 242 с. 

13. Погребной И. М. Теория права : учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. 

Харьков : Государственное специализированное издание «Основа», 2003. 128 с. 

14. Субботін В. М. Теорія держави і права : навч. посіб. К. : Знання, 2005. 

327 с. 

15. Сухонос В. В. Теорія держави і права : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. Суми : Ун-ка кн., 2005. 536 с. 

16. Теорія держави і права : навч. посіб. К. : Прецедент, 2004. 224 с. 

17. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навч. посіб. 

для підгот. до держав. іспиту. Т. : Юрид. ін-т ТАНГ. Каф. теорії держави і 

права, 2001. 168 с. 

18. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях : навч. 

посіб.  Донецьк : Донбас, 2011. 340 с.  
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19. Законотворчість, нормотворчість та правореалізація: навчальний 

посыбник. Полтава : ПолтНТУ, 2019. 113 с. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

1. Антощук Л. Д. Законотворчість: організація апарату парламентів. 

Світовий досвід : програма сприяння Парламенту України. К. : Заповіт, 2007. 98 

с. 

2. Шемшученко Ю. С. Державотворення і правотворення в Україні: 

досвід, проблеми, перспективи : монографія. К. : Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 656 с. 

3. Погорілко В. Ф. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і 

практика : монографія. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України : А.С.К., 2003. 652 с. 

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

практика : монографія. К. : Факт, 2001. 328 с. 

5. Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшученко 

(голова редкол.) та ін.]. К. : Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. 

Бажана, 1998–2004. Т. 6: С–Я. 2004. 765 с.  

6. .Ященко Р. Ю. Правотворчість в умовах перехідного суспільства: 

теоретикоправовий аспект : дис. … канд. юрид. Наук. К., 2013. 

Інші джерела: 

1. Білас Ю. Ю. Вітчизняне правозастосування: методологія 

дослідження. Науковий вісник Київського національного університету 

внутрішніх справ України. 2010. № 2. С. 83-90.  

2. Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні. Право 

України : республіканський юридичний журнал. 2010. № 5. С. 85-89. 

3. Костовська К. Особливості юридичної техніки неписаних (усних) 

актів правозастосування в діяльності органів внутрішніх справ. 

Підприємництво, господарство, право. 2012. № 6. С. 3-6. 

4. Кузьмін Р.  Ефективність правозастосування та підхід до її 

забезпечення (теоретичні аспекти). Вісник Академії прокуратури України. 2007. 

№ 3. С. 11-17. 

5. Ніколаєнко С. Проблеми законодавчого забезпечення та 

правозастосування щодо захисту прав інтелектуальної власності. 

Інтелектуальна власність. 2007. № 2. С. 4-14. 

6. Уварова О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні 

з позицій природно-правового і позитивістського підходів до права. Вісник 

академії правових наук України. 2008. № 2. С. 244-252. 

7. Шмарьова Т. Дискусійні аспекти правозастосування в контексті 

конвенційних стандартів. Юридичний журнал. 2009. № 10. С. 32-41. 

8. Скакун О. Ф. Конституційний Суд як учасник правотворчої 

(законотворчої) діяльності в Україні. Юридична Україна. 2003. №1. С. 27. 

9. Стецик Н. Судові правотворчі акти : загальнотеоретична 

характеристика. Вісник Львівського ун-ту. 2011. №52. С. 27-32. 
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10. Стецик Н. Деякі аспекти технології судової правотворчості. 

Часопис Академії адвокатури України. 2011. № 10. С. 1-6. 

11. Осауленко О.І. Місце правозастосовчих актів в системі 

нормативних актів. Держава і право. 2009. № 49. С. 23-27. 

12. Осауленко О.І. Місце правозастосовчих актів у системі правових 

актів. Держава і право. 2010. №49. С.23-27. 

13. Осетинський А.  Сучасні аспекти інституційного забезпечення 

касаційного перегляду судових рішень та єдності правозастосування у 

національних судових системах країн ЄС. Право України. 2007. № 5. С. 7-14. 

14. Перепелюк А. М. Природа правозастосування як елемента правової 

системи. Держава і право. 2011. № 3(53). С. 55-60. 

15. Рогач О. Я. Проблема суддівського розсуду у сучасній практиці 

правозастосування. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 3. С. 88-

96. 

16. Сердюк І. А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом 

застосування та актом тлумачення норма права. Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ. 2010. №3. 

17. Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична 

характеристика. Вісник Львівського університету. 2011. № 52. С. 27-32. 

18. Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним судом України: 

проблемні питання правозастосування. Право України. 2011. № 10. С. 107-117. 

19. Решота В. В. Судебное применение актов местных органов 

исполнительной власти как источников административного права. Legea si 

Viata. 2018. Nr. 7/2 (319). P. 80–83. 

20. Решота В. В. Судове застосування актів Конституційного Суду 

України як джерел адміністративного права. Wrocławsko-Lwowskie zeszyty 

prawnicze – Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2018. №. 9. С. 83–94. 

21. Решота В. В. Судове застосування права ЄС як джерела 

адміністративного права. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 5. 

C. 130–133. URL: http://lsej.org.ua/5_2018/36.pdf 

 

 

Інтернет-ресурси: 

1. http://www.president.gov.ua/ Офіційний сайт Президента України; 

2. http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради 

України; 

3. http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету міністрів 
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6. http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів 

державних органів на сайті Верховної Ради України; 
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7. http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду 

України; 

8. http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції 

України; 

9. http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного 

Суду України; 

10. http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної виборчої 

комісії. 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Теорія і практика правозастосування як навчальна дисципліна: поняття, 

завдання, функції 

2. Теорія і практика правозастосування як перспективний напрям наукових 

досліджень 

3. Форми реалізації норм права: поняття, види та їх зміст 

4. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації: поняття та 

ознаки  

5. Соціальне призначення правозастосовної діяльності, її місце та роль у правовій 

системі 

6. Механізм правозастосування та його вплив на суспільство: поняття, структура, 

мета 

7. Підстави правозастосування: загальна характеристика 

8. Форми правозастосовчої діяльності: види та їх загальна характеристика 

9. Оперативно-виконавча діяльність як самостійна форма правозастосовчої 

діяльності: загальна  

10. Правоохоронна діяльність: поняття, суб’єкти, юридичний зміст 

11. Дискреційні повноваження суду у правозастосуванні: загальна характеристика 

та межі розсуду 

12. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового 

правозастосування: особливості використання 

13. Установчо-розпорядча та контрольно-наглядова форми правозастосовної 

діяльності: поняття, суб’єкти, юридичний зміст 

14. Функції правозастосовчої діяльності: поняття, види та їх характеристика 

15. Структура правозастосування: елементи та їх характеристика 

16. Суб’єкти правозастосвочої діяльності: поняття, види та їх загальна 

характеристика 

17. Встановлення фактичних обставин справи як самостійна стадія застосування 

нормативних приписів: основні положення 

18. Вибір і аналіз правової норми як самостійна стадія застосування нормативних 

приписів: загальні засади 

19. Прийняття рішення у справі як самостійна стадія застосування нормативних 

приписів: основні положення 

20. Поняття, сутність та місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування 
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21. Правове регулювання правозастосовної діяльності: загальна характеристика 

22. Моніторинг правозастосування: поняття, мета, техніка, значення 

23. Юридичний силогізм: поняття, структура, характеристика елементів. 

24. Вимоги до правильного застосування нормативних приписів: види та їх 

характеристика 

25. Простий та складний порядок застосування норм права: загальна 

характеристика 

26. Гарантії правильного застосування норм права та їх види 

27. Поняття та ознаки акту застосування права 

28. Структура правозастосовчого акту: елементи та їх характеристика. 

29. Класифікація правозастосовчих актів: критерії та види. 

30. Співвідношення акту застосування норм права та нормативно-правового акту: 

спільні та відмінні риси 

31. Форми зовнішнього виразу правозастосовчого акту: види та їх сутність. 

32. Загальна характеристика юридичної форми правозастосовчого акту:  

33. Юридична мова окремих видів правозастосовних актів: загальна 

характеристика 

34. Набуття та втрата чинності нормативно-правового акта: поняття, підстави, 

загальна характеристика 

35. Дія нормативно-правових актів в часі: поняття та загальна характеристика. 

36. Способи набуття чинності законами: види та їх основні положення. 

37. Дія нормативно-правових актів в просторі: поняття та загальна характеристика. 

38. Територіальний та екстериторіальний принципи дії нормативно-правових актів 

в просторі: основні положення. 

39. Дія нормативно-правових актів за колом осіб: загальні засади.  

40. Особливості дії нормативно-правових актів щодо іноземців, які перебувають на 

території держави; обмеження щодо дії нормативно-правових актів на окремі 

категорії осіб; правила визначення осіб, на яких поширює свою дію 

нормативно-правовий акт. 

41. Прогалини в законодавстві: поняття та сутність. 

42. Засоби заповнення та усунення прогалин в законодавстві. 

43. Причини прогалин в законодавстві: види та їх характеристика. 

44. Правотворча діяльність як засіб заповнення прогалин в законодавстві. 

45. Оперативні засоби заповнення прогалин в законодавстві: види та їх загальна 

характеристика. 

46. Аналогія закону як оперативний засіб заповнення прогалин в законодавстві. 

47. Аналогія права: поняття та сутність. 

48. Субсидіарне застосування права (міжгалузева аналогія): поняття та юридичний 

зміст. 

49. Поняття та особливості юридичної техніки. 

50. Предмет, метод юридичної техніки. Система юридичної техніки. 

51. Загальна характеристика прийомів та правил юридичної техніки. 

52. Поняття, принципи та сфера застосування юридичної техніки. 

53. Доктринальні основи юридичної техніки та місце юридичної техніки в системі 

юридичного знання. 
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54. Загальні правила юридичної техніки. 

55. Вимоги до змісту нормативно-правових актів. Основні способи та прийоми 

формування змісту нормативно-правових актів. 

56. Логіка нормативно-правового акта. Логіка формування законопроекту та його 

норм. 

57. Вимоги до внутрішньої форми нормативно-правових актів. 

58. Співвідношення юридичної техніки із законодавчою технікою та законодавчою 

технологією. 

59. Техніка створення корпоративних актів: поняття, методика, загальна 

характеристика. 

60. Юридичні колізії: поняття, сутність, причини утворення. 

61. Способи розв’язання правових колізій: загальна характеристика 

62. Критерії класифікації та види юридичних колізій, їх характеристика.  

63. Способи зменшення колізійності законодавства. 

64. Тлумачення норм права: поняття, сутність та ознаки.  

65. Класифікація тлумачення норм права: критерії та види. 

66. Офіційне тлумачення: поняття, види та їх загальна характеристика. 

67. Неофіційне тлумачення: загальні положення. 

68. Діяльність Конституційного Суду України з тлумачення Конституції та законів 

України: поняття, правові засади і особливості 

69. Способи тлумачення Конституції та законів: загальна характеристика 

70. Межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів 

України. 

71. Методологія тлумачення юридичних норм: поняття, сутність, характеристика 

основних методів 

72. Співвідношення правотворчості, нормотворчості та законотворчості. 

73. Нормотворчість: поняття, принципи. Види нормотворчості. Суб’єкти 

нормотворчості.  

74. Мета та функції нормотворчості: загальні аспекти 

75. Стадії створення нормативно-правових актів. Внесення змін до нормативно-

правових актів. 

76. Нормотворча техніка: поняття, елементи, види 

77. Поняття, мета, стадії законотворчого процесу. Види законотворчого процесу. 

78. Прийняття законів всеукраїнським референдумом: правові засади та процедура 

79. Правове регулювання нормотворчої діяльності в Україні: загальна 

характеристика 

80. Поняття експертизи нормативно-правових актів та її види 

81. Особливості науково-правової експертизи нормативно-правових актів: загальні 

засади 

82. Гендерно-правова експертиза нормативно-правових актів: загальні засади 

83. Ефективність правового регулювання суспільних відносин: умови і критерії 

84. Техніка опублікування нормативно-правових актів: загальна характеристика 

85. Правореалізаційна й правозастосовна техніка: поняття, зміст та особливості 

86. Правила систематизації юридичних документів: загальна характеристика 
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87. Техніко-юридичні правила кодифікації нормативно-правових актів: поняття і 

загальна характеристика  

88. Поняття консолідації нормативно-правових актів та її ознаки. 

89. Поняття інкорпорації нормативно-правових актів і правила її проведення. 

90. Комп’ютеризація роботи з систематизації нормативно-правових актів. 

91. Юридичні дефініції: поняття, загальна характеристика, принципи використання 

92. Визначення поняття юридичної конструкції. Види та функції юридичних 

конструкцій. 

93. Поняття та значення юридичної фікції як правового та соціального 

інструменту. 

94. Класифікація, види та значення юридичної фікції. 

95. Основні підходи до поняття юридичної презумпції. 

96. Значення та ознаки юридичної презумпції. 

97. Поняття та ознаки юридичних аксіом. Значення юридичних аксіом в 

інтерпретаційній та правореалізаційній техніці.  

98. Поняття та значення преюдиції. Критерії класифікації і види преюдицій 

99. Поняття, значення та функції юридичних символів. Класифікація юридичних 

символів. 

100. Поняття і сутність юридичного застереження. Правові застереження та 

Конституція України. 

101. Поняття юридичного терміна та термінології. Вимоги до юридичних 

термінів та правила використання 

102. Загальні засади правозастосування в міжнародному праві 

103.  Колізійні норми у міжнародному праві: поняття, сутність, способи 

розв’язання 

104. Поняття, структура та функції юридичної техніки міжнародного права 

105. Понятійні конструкції міжнародних нормативно-правових актів: поняття, 

сутність, особливості використання  

 
 


