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Консультації Очні консультації: в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Усі запитання 
можна надсилати на електронну пошту, що вказана в силабусі. 

 
1. Анотація 

Законодавство змінюється, проте основні засади функціонування держави та права, як основного регулятора суспільних відносин у державі 
залишаються незмінними. Навчальний курс “Теорія держави і права” спрямований на опанування студентами основ знань про державу, її 
ознаки, різновиди форм та теорії походження, а також про право як про об’єктивну та суб’єктивну категорію. Важливим елементом курсу є 
вчення про права людини, систему права, джерела права та систему законодавства, плюралізм підходів до праворозуміння. Невід’ємною 
складовою курсу є розуміння студентами таких категорій, як правомірна поведінка, правопорушення та юридична відповідальність. 

2. Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є ознайомлення студентів з методологічними підходами до аналізу 
державотворчих та правотворчих процесів як в Україні, так і за її межами. 

Основними завданнями (цілями) вивчення дисципліни «Теорія держави і права» є: 
- характеристика поняття держави та її ознак; 
- ознайомлення з основними теоріями походження держави; 
- з’ясування поняття форми держави та структура форми держави: форма державного правління, форма державного устрою, форма 
державного (політичного) режиму; 
- характеристика основних функцій держави; 
- визначення ролі держави в політичній системі суспільства (держава і влада мас-медіа, корпорацій, сім’ї, криміналу), а також характеристика 
ролі громадянського суспільства в державі; 
- встановлення основних елементів правової та соціальної держави, а також складових принципу верховенства права; 
- з’ясування поняття права (суб’єктивне право та об’єктивне право); 
- характеристика національних та міжнародних стандартів з прав людини. Імплементація міжнародних стандартів з прав людини в 
національну правову систему України; 
- аналіз основних теорій походження права та підходів до праворозуміння; 
- визначення поняття правового регулювання: основних принципів та засад. Визначення взаємозв’язку між правом та державою. 
- аналіз та характеристика форм (джерел) права, а також норми права; 
- визначення взаємозв’язку та характеристика системи права та система законодавства; 
- аналіз особливостей юридичної мови та юридичної техніки; 
- характеристика юридичного тлумачення та правозастосування (поняття, етапи); 
- визначення правомірної поведінки, правопорушення та юридичної відповідальності; 
- аналіз основних правових систем сучасності; 
- вивчення основ теорії юридичної аргументації. 

 
3. Формат курсу: очний (offline) 

4. Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

 засадничу юридичну термінологію та юридичні конструкції, юридичну техніку та юридичну аргументацію; 
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 поняття держави та її ознаки; 
 основні філософсько-правові підходи до співвідношення права і держави та їх походження; 
 сфери і способи впливу держави на право та права на державу; 
 роль громадянського суспільства в публічному дискурсі щодо прав людини та інших значущих питань, ідеали правової та соціальної 

держави; 
 поняття правотворчості, юридичного тлумачення та правозастосування; 
 поняття правовідносин, їх структура та зміст; 
 поняття юридичної відповідальності та її види. 

 
вміти: 

 розрізняти питання, вирішення яких регламентується та не регламентується правом; 
 виявляти й аналізувати тенденції розвитку правових систем сучасності, у тому числі правої системи України, взаємодію міжнародних 

та національних правових систем; 
 вибудовувати юридичну аргументацію при оцінці того чи іншого явища в суспільстві. 

 

4. Обсяг курсу 
 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 22 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 38 год. 

самостійна робота 60 год. 

 
5. Ознаки курсу: 

 

Рік викладання семестр спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний\ 
вибірковий 
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2018-2019 н.р. 1 Етика. Політологія.
Економіка 

1 вибірковий (В) 

 
6. Пререквізити – відсутні. 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – відсутні. 

8. Політики курсу – загальні політики УКУ. 

9. Схема курсу* 
(*змінено табличний формат на текстовий з мотивів зручності. Контент відображено.) 

Жовтим кольором відзначені лекції, зеленим практичні. Усі завдання 

18 вересня 2018 Лекція 1, 2 акад. год. F2F (face2face) Поняття держави та її ознаки. Праворозуміння. 
1. Предмет і метод науки та навчальної дисципліни теорія держави і права. 
2. Місце теорії держави і права серед інших суспільних наук. 
3. Поняття держави та її ознаки. Відмінності інших суспільних об’єднань від держави. 
4. Теорії походження держави. 
5. Поняття права та підходи до праворозуміння. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Пояснити відмінності держави від інших суспільних об’єднань. 
2. Чи існує в доктрині єдність поглядів щодо ознак держави? Чому? Обґрунтувати, чому псевдодержавні утворення не є державою. 
3. Обґрунтувати розмаїття теорій походження держави. Визначити, яка з теорій походження держави є найбільш прийнятною в українському 

суспільстві. 
4. Пояснити необхідність існування права як явища у суспільстві. Чи може існувати право без держави? А держава без права? 
5. Обґрунтувати розмаїття теорій походження держави. Визначити, яка з теорій походження держави є найбільш прийнятною в українському 

суспільстві. 
 

20 вересня 2018 Практичне 1, 2 акад. год. F2F (face2face). Поняття держави та її ознаки. 
1. Поняття «держава» та його основні складові. 
2. Історична еволюція держави та її поняття. 
3. Доктринальні підходи до визначення поняття «держава» у працях українських та зарубіжних вчених. 
4. Класифікація та характеристика ознак держави. 
5. Основні етапи становлення української державності. 

Завдання до практичного заняття: 
1. Дослідити політичні програми двох кандидатів в Президенти України чи в народні депутати та та обґрунтувати прихильником якої з теорій 

походження держави та права кандидат є (письмово). Усно виступити стосовно дослідження. Дискусія на тему: “Транснаціональні корпорації: 
держави в державі?” 

2. Назвіть основні причини виникнення держав. Чим викликана різноманітність поглядів щодо походження держави? 
3. Які функції держави є найважливішими на сучасному етапі розвитку? 
4. Чим відрізняються поняття «держава» та «державність»? Назвіть основні ознаки держави. Чи змінюється сутність та призначення держав у 

процесі історичного розвитку? 
5. Проаналізувати поняття суверенітету та чинників, які його обмежують. Чи угоди з МВФ, Світовим банком обмежують суверенітет держави? 

Чи укладення державою міждержавних договорів обмежує її суверенітет? 
 

25 вересня 2018 Лекція 2. 2 акад. год. F2F (face2face). Форма держави. 
1. Поняття і структура форми держави. Міждержавні об’єднання та їх види. 
2. Форма державного правління. 
3. Форма державного устрою та форма державного (політичного) режиму. Демократія. 
4. Функції держави. Виконання Україною функцій держави. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Які є елементи форми держави? 
2. Встановити, які найпоширеніші форми сучасних держав та з’ясувати причини. 
3. Яка, на Вашу думку, форма держави була би оптимальною/ідеальною для України? 
4. Чи виконує Україна функції держави? 
5. Чи вступ держави до міждержавного об’єднання обмежує її суверенітет? Членами яких міждержавних об’єднань є Україна та яким чином це 

впливає на її суверенітет? 
 

27 вересня 2018 Практичне 2. 2 акад. год. F2F (face2face). Поняття «право» та його ознаки. 
1. Поняття та ознаки поняття «право». 
2. Історична еволюція поняття «право». 
3. Об'єктивне та суб'єктивне право. 
4. Теорія природного права. 
5. Теорія позитивного права. 
6. Співвідношення понять «право» та «справедливість». 
Завдання до практичного заняття: 
1. Чи змінилося розуміння поняття “право” в Україні в процесі історичного розвитку? 
2. Робота в групах: підготувати презентації на тему співвідношення права і справедливості, презентувати їх перед групою та обговорити. 

 

02 жовтня 2018 Лекція 3. 2 акад. год. F2F (face2face). Ідеал держави. 
1. Державна влада та влада інших об’єднань людей. 
2. Принцип верховенства права. 
3. Поняття та складові концепції правової держави. 
4. Поняття та складові концепції соціальної держави. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Проаналізувати, чи не виникає конфліктів між державною владою та владою сім’ї, корпорацій, криміналу. 
2. Чи є активне громадянське суспільство необхідним для розвинених держав? Активність громадянського суспільства шкодить чи допомагає 

державі розвиватися? 
3. Наведіть приклади правових держав та обґрунтуйте свою думку. Чи є Україна правовою державою? 
4. Наведіть приклади соціальних держав та обґрунтуйте свою думку. Чи є Україна соціальною державою? 
5. Чи є принцип верховенства права абсолютним, чи все таки має певні межі? 
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04 жовтня 2018 Практичне 3. 2 акад. год. F2F (face2face). Форма держави. 
1. Форма держави: визначення та структура. 
2. Функції держави та їх виконання Україною. 
3. Форма державного правління. 
4. Форма державного устрою. 
5. Форма державного режиму. 
6. Міждержавні об`єднання: поняття та характеристика. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Дослідити форму держави трьох країн світу (проаналізувати, чи змінювалась ця форма протягом історії) (письмово). 
2. Проаналізувати, чи змінювалась форма держави в України відповідно до різних редакцій Конституції України. Робота в групах на тему: 

оптимальна форма держави для України (написати текст виступу для кандидата в народні депутати України). 
3. Чому більш поширеною формою правління у сучасний період є республіка? Назвіть основні сучасні типові та нетипові республіканські форми 

правління. Які фактори визначають потребу в їх існуванні? 
4. Які держави можуть бути лише унітарними і чому? Визначте поняття унітарної держави та охарактеризуйте її за основними ознаками. Назвіть 

відомі вам види унітарних держав. 
5. Які функції нині виконують міждержавні об'єднання. Чи втрачають ознаки суверенності держави, що належать до міждержавних об'єднань? Які 

перспективи розвитку держав у майбутньому у зв'язку з передачею частини суверенних ознак міждержавним об'єднанням? 
6. Проаналізувати письмово членами яких міждержавних об’єднань є Україна та яким чином це впливає на її суверенітет. 

 

09 жовтня 2018 Лекція 4. 2 акад. год. F2F (face2face). Правове регулювання. Право і держава. 
1. Соціальне регулювання і право. 
2. Правове регулювання і правовий вплив. 
3. Предмет, метод та стадії правового регулювання. 
4. Вплив держави на право. 
5. Вплив права на державу. 

Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Які є методи правового регулювання? 
2. Проаналізувати способи впливу держави на право. 
3. Проаналізувати способи впливу права на державу. Що є визначальним: держава чи право? 

 
 

11 жовтня 2018 Практичне 2. 2 акад. год. F2F (face2face). Функції держави. 
1. Поняття та ознаки функцій держави. 
2. Класифікація функцій держави. 
3. Форми та методи здійснення функцій держави. 
4. Співвідношення функцій держави та функцій органів держави. 
5. Функції держави згідно з Конституцією України. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Проаналізувати зовнішні/внутрішні функції держави згідно з Конституцією України та конституцією однієї із зарубіжних країн (на вибір 4 

країни). 
2. Проаналізувати стан виконання Україною функцій держави та обґрунтувати свої висновки. Яких заходів може вжити народний депутат для 

покращення виконання Україною своїх функцій як держави? 
 

16 жовтня 2018 Лекція 5. 2 акад. год. F2F (face2face). Права людини як першоджерело права. 
1. Права людини: їх поняття та класифікація. 
2. Еволюція прав людини: покоління прав людини. 
3. Національні та міжнародні стандарти з прав людини. 
4. Імплементація міжнародних стандартів з прав людини в національну правову систему України. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Чи існує криза прав людини? 
2. Які права людини зараз найменш захищені? 
3. Який має бути механізм реалізації кожного покоління прав людини? 
4. Чи має бути держава єдиним суб’єктом реалізації прав, можливо, існують інші суб’єкти? 
5. Встановити щодо яких прав людини існують реальні механізми їх забезпечення, а щодо яких – такі механізми відсутні. 

 

18 жовтня 2018 Практичне 4. 2 акад. год. F2F (face2face). Міждержавні об'єднання і міжнародна правова система. 
1. Основні принципи функціонування міжнародної правової системи. 
2. Поняття та види міжнародних об'єднань. 
3. ООН як універсальна міжнародна організація. 
4. Європейський Союз як міждержавне об'єднання особливого виду. 
5. Україна та міжнародні організації. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Дати характеристику міжнародно-правового статусу та функцій 1 міжнародної організації (на вибір 4 міжнародні організації). 
2. Проаналізувати законопроект Президента України щодо євроатлантичного курсу України. Чи має бути врегульоване це питання на 
конституційному рівні? Чи зміни, запропоновані Президентом України зможуть запобігти зміні геополітичного курсу країни? 
3. Чи варто геополітичний курс країни закріплювати в Конституції (адже він може змінюватися)? Віднайти подібні приклади в інших державах 
(наприклад, конституції європейських держав). 

 

23 жовтня 2018 Лекція 6. 2 акад. год. F2F (face2face). Правотворчість. 
1. Правотворення та правотворчість. 
2. Форми (джерела) права. 
3. Норма права та її структура. 
4. Система права та система законодавства. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Пояснити відмінності між правотворенням та правотворчістю. Чи відбувається правотворення/правотворчість в наш час? 
2. Які форми (джерела) права притаманні для України? Чи змінюються з плином часу форми (джерела) права? Які чинники впливають на зміну форм 

(джерел) права? 
3. Чи є судовий прецедент джерелом права в Україні? 
4. Чи тотожні норма права та положення закону? 
5. Пояснити відмінності між системою права та системою законодавства. 
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25 жовтня 2018 Практичне 5. 2 акад. год. F2F (face2face). Ідеал держави. 
1. Поняття та форми здійснення державної влади. 
2. Співвідношення державної влади з іншими формами суспільних владних інструментів. 
3. Поняття та складові концепції правової держави. 
4. Поняття та складові концепції соціальної держави. 
5. Співвідношення концепцій правової та соціальної держави. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Навести приклади конфліктів між державною владою та владою мас-медіа/корпорацій/сім’ї/криміналу в Україні та за межами України в Україні 

та за межами України. Дискусія на тему: позитивний і потенційно (негативний) вплив громадянського суспільства на державну владу? 
2. Дослідити, чи Україна є правовою/соціальною державою та обґрунтувати свою позицію. 
3. Назвіть форми прямої участі народу у формуванні та здійсненні публічної влади. Наведіть країни, в яких вони здійснюються/нездійснюються. 
4. Проаналізувати правове регулювання проведення виборів/референдумів в Україні? Яким мало би бути законодавство про референдуми/вибори 

в Україні? 
 

30 жовтня 2018 Лекція 7. 2 акад. год. F2F (face2face). Правові системи сучасності. 
1. Поняття правової системи та критерії для їх класифікації. 
2. Національні правові системи. 
3. Cучасна правова система України. 
4. Міжнародні правові системи. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Охарактеризувати сучасну правову систему України. 
2. Чи відбувається наближення сучасних правових систем? 
3. Як співвідносяться національна міжнародна правова системи? 
4. Чи відбувається вплив національного права на міжнародне? 
5. Чи відбувається вплив міжнародного права на національне? 
6. Чи міжнародне право є єдиним для всіх держав? 

 

01 листопада 2018 Практичне 6. 2 акад. год. F2F (face2face). Механізм держави. 
1. Принцип «поділу державної влади». 
2. Законодавча гілка влади. 
3. Виконавча гілка влади. 
4. Судова гілка влади. 
5. Статус глави держави в контексті принципу розподілу державної влади. 
Завдання до практичного заняття: 
1.Проаналізувати основні функції та статус одного з органів державної влади в Україні в контексті принципу поділу державної влади в Україні (на 
вибір 4 органи державної влади в Україні). 
2. Чи забезпечується взаємодія та реалізація принципів демократії та розподілу у межах функціонування в апараті держави інституту глави держави? 
3. Чи можна вести мову про конкуренцію інституту глави держави та виконавчої гілки влади (в особі Уряду)? 

 

06 листопада 2018 Лекція 8. 2 акад. год. F2F (face2face). Юридична мова. Юридична техніка. 
1. Вимоги до юридичної мови. 
2. Поняття юридичної техніки та її види. 
3. Складові юридичної техніки. 
4. Поняття правової презумпції. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Навести приклади недотримання вимог до юридичної мови у нормативно-правових актах. 
2. Проаналізувати складові юридичної техніки. 
3. Проаналізувати види юридичних конструкцій. 
4. Навести приклади спростовних та неспростовних правових презумпцій. 
5. Навести приклади правових фікцій та порівняти їх з правовими презумпціями. 

 

08 листопада 2018 Практичне 7. 2 акад. год. F2F (face2face). Принцип верховенства права. 
1. Поняття та змістовні характеристики принципу верховенства права. 
2. Історичний розвиток принципу верховенства права. 
3. Закріплення принципу верховенства права в Конституції України. 
4. Принцип верховенства права в міжнародному праві. 
5. Принцип верховенства права в державній політиці. 
6. Значення принципу верховенства права для судової гілки влади. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Написати есе на одну з наступних тем: 
a) «Чи характерний принцип верховенства права для української правової культури?» 
b) «Принцип верховенства права через призму міжнародного права». 
c) «Чи має межі принцип верховенства права?» 
2. Проаналізувати судові рішення, де суд посилається на принцип верховенства права. 
3. Які проблеми пов’язані з використанням принципу верховенства права на практиці? 

 

13 листопада 2018 Лекція 9. 2 акад. год. F2F (face2face). Юридичне тлумачення. Правореалізація та правозастосування. 
1. Поняття та види юридичного тлумачення. 
2. Статичний та динамічний підходи до юридичного тлумачення. 
3. Поняття реалізації норм права та її форми. 
4. Акти та стадії застосування норм права. 
5. Прогалини та юридичні колізії в нормативних актах. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Як співвідноситься юридичне тлумачення та правотворчість? Чи не підмінює/замінює юридичне тлумачення правотворчість? 
2. Описати переваги та недоліки статичного та динамічного підходів до юридичного тлумачення. 
3. Описати алгоритм дій, у разі наявності прогалин в нормативних актах. 

 

15 листопада 2018 Практичне 19. 2 акад. год. F2F (face2face). Співвідношення права та інших регуляторів суспільних відносин. 
1. Співвідношення права і політики. 
2. Співвідношення права і економіки. 
3. Співвідношення права і релігії. 
4. Співвідношення права і моралі. 
5. Співвідношення права і етики. 
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Завдання до практичного заняття: 
1. Робота в групах: підготувати презентацію щодо співвідношення права з одним із регуляторів суспільних відносин та презентувати її на занятті і 
обговорити. 
2. Висловити власну думку щодо того, який із соціальних регуляторів має найбільший вплив в Україні, в одній із країн за межами України. 
3. Проаналізувати види соціальних регуляторів, окрім права. Чи є якісь більш ефективні соціальні регулятори, ніж право (моральні норми, тощо)? 
4. Чи можна правове регулювання автоматизувати? Чи можуть алгоритми слугувати нормами права? 

 

20 листопада 2018 Лекція 10. 2 акад. год. F2F (face2face). Правовідносини. Правомірна поведінка, правопорушення та юридична відповідальність. 
1. Поняття та склад правовідносин. 
2. Поняття юридично значущої поведінки. 
3. Поняття та види правопорушень. 
4. Юридична відповідальність та її види. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 
1. Навести приклади об’єктів правовідносин, суб’єктів правовідносин та юридичних фактів. 
2. Написати есе на тему: “Критерії правомірної та неправомірної поведінки. Чи є категорії правомірної та неправомірної поведінки сталими 

(навести приклади, коли діяння з правомірного стало неправомірним і навпаки)”. 
3. Проаналізувати види юридичної відповідальності. Чи можливим є застосування кількох видів юридичної відповідальності водночас? 
4. Встановити функції, які виконує юридична відповідальність. 
5. Навести приклади зловживання правом. 

 

22 листопада 2018 Практичне 9. 2 акад. год. F2F (face2face). Правове регулювання. Право і держава. 
1. Право як регулятор суспільних відносин. 
2. Поняття та елементи правового регулювання. 
3. Співвідношення понять «право» і «держава». 
4. Співвідношення держави та права в процесі регулювання суспільних відносин. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Обґрунтувати власну думку щодо теорії походження права. Пояснити якесь твердження (наприклад: “Кожен правопорушник має бути 

покараний, в тому числі учасники незаконних мітингів”) з різних точок підходів праворозуміння. Проаналізувати підходи до праворозуміння в 
Україні у виступах українських політиків. 

2. Написати есе на тему: “Протиріччя між правом і державою в Україні”. 
3. Визначити, яке співвідношення є характерним для поняття «правовий вплив» та «правове регулювання». 
4. Охарактеризувати стадії правового регулювання. 

 

27 листопада 2018 Лекція 11. 2 акад. год. F2F (face2face). Теорія юридичної аргументації. 
1. Вчення про юридичну аргументацію. 
2. Типи юридичної аргументації. 
3. Судова аргументація. 
4. Правила юридичного дискурсу. 
Запитання та завдання для самоконтролю: 

1. Навести особливості судової аргументації. 
2. Визначити відмінності між індуктивним та дедуктивним типами юридичної аргументації. 
3. Чи існує об’єктивна істина і в яких справах її потрібно встановлювати? 
4. Навести правила юридичного дискурсу та визначити, чи правозастосовні органи їх дотримуються. 
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29 листопада 2018 Практичне 10. 2 акад. год. F2F (face2face). Права людини як першоджерело права. 
1. Права людини: поняття та еволюція. 
2. Види та покоління прав людини. 
3. Джерела закріплення прав людини (національні та міжнародні). 
4. Принцип захисту прав людини та його роль при здійсненні державної влади. 
5. Імплементація міжнародних стандартів з прав людини в національну правову систему України. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Проаналізувати Конституцію України та Конституцію США (або будь-яку конституцію іншої держави) на власний розсуд та зробити перелік 

прав людини, який там закріплений. 
2. Імплементація міжнародних стандартів з прав людини в національну правову систему України. Роль рішень ЄСПЛ. Есе на тему: “Чи всі 

міжнародні стандарти з прав людини одинакові для всіх країн і чи має бути у країн єдиний підхід щодо їх імплементації”. 
 

03 грудня (І-ша підгрупа, ІІ-підгрупа) 2018 Практичне 11. 2 акад. год. F2F (face2face). Правотворчість. 
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1. Поняття та стадії правотворчості. 
2. Поняття «джерело права» та основні характеристики його змісту. 
3. Види джерел права. Основні джерела права притаманні для України. 
4. Поняття та структура «норми права». 
5. Співвідношення понять «система права» та «система законодавства”. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Конституція України як основний закон та політичний акт. Які норми Конституції України є політичними за своєю природою? 
2. Чи можуть діяти джерела міжнародного права у правовій системі України? Який механізм необхідний для забезпечення ефективної взаємодії 

джерел міжнародного та національного права. 
3. Чи можлива дія судового прецеденту в Україні? 

 
06 грудня 2018 Практичне 12. 2 акад. год. F2F (face2face). Правові системи сучасності. 
1. Поняття та класифікація правових систем. 
2. Співвідношення понять «правова система» та «система права». 
3. Англосаксонська «прецедентна» правова система. 
4. Континентальна правова система. 
5. Теорія співвідношення міжнародної та національної правових систем (дуалізм, монізм). 
Завдання до практичного заняття: 
1. Обґрунтувати доцільність класифікації правових систем? Чи відбувається зближення правових систем? 
2. Дослідити роль судового рішення в англосаксонській та континентальній правових системах. 
3. Чи можна вважати, що метою правової системи є правове регулювання? Характеристика правової системи за основними ознаками. 
4. Охарактеризувати правову систему України. 
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10 грудня (І-ша підгрупа), 11 грудня (ІІ-га підгрупа) 2018 Практичне 13. 2 акад. год. F2F (face2face). Юридична мова. Юридична техніка. 
1. Поняття та особливості юридичної мови. 
2. Поняття, види та складові юридичної техніки. 
3. Юридична мова в контексті юридичної техніки: проблеми співвідношення. 
4. Поняття та особливості правової презумпції. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Особливості юридичної мови. Обговорити різні прийоми юридичної техніки. Навести 5 прикладів недосконалої юридичної техніки в 
законопроектах на веб-сайті ВРУ (письмово). 
2. Проаналізувати “Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки” (Електронний ресурс: 
http://static.rada.gov.ua/site/bills/info/zak_rules.pdf ). 
3. Навести приклади юридичних колізій та запропонувати способи їх вирішення. 

 

13 грудня 2018 Практичне 15. 2 акад. год. F2F (face2face). Юридичне тлумачення. 
1. Юридичне тлумачення: особливості та основні підходи до його здійснення. 
2. Функції юридичного тлумачення. 
3. Види та способи юридичного тлумачення. 
4. Співвідношення офіційного та неофіційного юридичного тлумачення. 
5. Конституційний Суд України як орган юридичного тлумачення в системі державного управління. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Опрацювати одне з рішень Конституційного Суду України стосовно тлумачення однієї зі статей Конституції України та дати власну оцінку його 
відповідності принципу верховенства права. 
2. Навести приклади офіційного тлумачення. 
3. Навести приклади неофіційного тлумачення: проаналізувати переваги і недоліки (наприклад, роз’яснення підрозділу ДФС України по телефону). 
4. Проаналізувати 5 рішень Верховного Суду та з’ясувати вид тлумачення, який було застосовано та наслідки для правозастосування. 

 

17 грудня (І-ша підгрупа), 18 грудня (ІІ-га підгрупа) 2018 Практичне 14. 2 акад. год. F2F (face2face). Правореалізація та правозастосування. 
1. Поняття та особливості статичного підходу до юридичного тлумачення. 
2. Поняття та особливості динамічного підходу до юридичного тлумачення. 
3. Реалізація норм права: поняття, форми. 
4. Основні стадії правозастосування. 
5. Прогалини та юридичні колізії в нормативних актах. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Правозастосування. Проаналізувати роль судового рішення відповідно до нових процесуальних кодексів України. 
2. Проаналізувати способи вирішення юридичних колізій (аналогія права та аналогія закону). 
3. Написати есе на тему: “Чи варто закріпити судовий прецедент як джерело права в Україні?” 
4. Чи усі прогалини в правовому регулюванні мають негативний вплив? Що краще/гірше: недорегулювання чи перерегулювання. 
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20 грудня 2018 Практичне 16. 2 акад. год. F2F (face2face). Правовідносини. Правомірна поведінка та правопорушення. 
1. Поняття та склад правовідносин. 
2. Поняття юридично значущої поведінки. 
3. Поняття та види правопорушень. 
4. Зловживання правом: поняття та характеристика. 
5. Склад правопорушення, характеристика його елементів та види. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Написати есе на тему: «Правовідносини в контексті правомірної поведінки». 
2. Правопорушення та юридична відповідальність. Дискусія на тему: піратство як кримінально-каране діяння: варто чи ні? 
3. Правопорушення та юридична відповідальність. Дискусія на тему: обіг криптовалют: інновації чи шахрайство? Які мають бути критерії 
правопорушення. Обґрунтувати свою думку з посиланням на законодавство та судову практику. 

 

24 грудня (І-ша підгрупа, ІІ-га підгрупа) 2018 Практичне 17. 2 акад. год. F2F (face2face). Юридична відповідальність. 
1. Поняття та принципи юридичної відповідальності. 
2. Підстави юридичної відповідальності. 
3. Кримінально-правова відповідальність. 
4. Цивільно-правова відповідальність. 
5. Адміністративно-правова відповідальність. 
6. Інші види юридичної відповідальності. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Написати есе на тему: «Юридична відповідальність: попередження чи покарання?». 
2. Чи може існувати правопорядок без юридичної відповідальності? Вплив інших соціальних регуляторів на дотримання законодавства. 
3. Навести особливості судової аргументації. 
4. Визначити відмінності між індуктивним та дедуктивним типами юридичної аргументації. 
5. Чи існує об’єктивна істина і в яких справах її потрібно встановлювати? 
6. Навести правила юридичного дискурсу та визначити, чи правозастосовні органи їх дотримуються. 
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27 грудня 2018 Практичне 18. 2 акад. год. F2F (face2face) Теорія юридичної аргументації. 
1. Поняття та види юридичної аргументації. 
2. Юридичний дискурс: поняття та роль юридичної аргументації в ньому. 
3. Основні типи юридичної аргументації. 
4. Судова аргументація. 
Завдання до практичного заняття: 
1. Написати есе на тему: “Чому потрібно скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель” або на тему “Чому потрібно залишити в 

силі мораторій на продаж сільськогосподарських земель”, використовуючи прийоми юридичної аргументації (на вибір) та обговорити 
аргументи. 

2. Проаналізувати виступ українського та іноземного політичного діяча на предмет використання прийомів юридичної аргументації. 
3. Як відрізняються юридичні аргументи від усіх інших (політичних, економічних тощо)? 

 
 

Матеріали 
Основна література: 
1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с. 
2. Доповідь Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) «Верховенство права» 2011 р. 
3. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. / Л. А. Луць. – К.: Атіка, 2007. – 412 с. 
5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави / Навчальний посібник. — Вид, 10-е, доповнене. — Львів: Край, 2008. — 224 с. 
6. Безродний Є.В., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право. — К.: Юрінком Інтер, 1999. 

 
Додаткова література: 
1. Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини / М. М. Антонович. – К. : Вид. дім «КМ Асаdemia», 2000. – 262 с. 
2. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жофре-Спинози. – М. : Междунар. отношения, 1999. – 400 с. 
3. Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування :пер. з англ. / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К.: АртЕк, 1997. 
– 583 с. 
4. Добрянський С. Міжнародний захист прав людини в Європейському Союзі та Раді Європи [Електронний ресурс] (порівняльний аспект) / C. 
Добрянський // Конвенія 50. – Режим доступу : http://www.c50.com.ua/article/dobryanskyi-s-mizhnarodnyi-zakhyst-prav-lyudyny-v-yevropeiskomu- 
soyuzi-ta-radi-yevropy-poriv. 
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5. Євінтов В. Пряме застосування міжнародних стандартів прав людини: (Коментар до ст. 9 Конституції України) / В. Євінтов // Український часопис 
прав людини. – 1998. – № 1. – С. 26–27. 
6. Європейське право: право Європейського Союзу: підруч.: у 3 кн. Кн. 1 : Інституційне право Європейського Союзу / В. І. Муравйов, О. М. 
Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун. – К. : Ін Юре, 2015. – 312 с. 
7. Загальна теорія держави і права / за ред. проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 432 с. 
8. Луць Л. А. Сучасні правові системи світу : навч. посіб. / Л. А. Луць. – Львів : Юрид. фак-т ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 247 с. 
9. Конституція України: науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій, В. М. Литвин, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. – 2-ге вид., 
переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с. 
10. Рабінович П. М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації / П. М. Рабінович, Н. М. Раданович. – Львів: Астрон, 
2002. – 164 с. 
11. Речицкий В. В. Политический предмет конституции / В. В. Речицкий. – К. : Дух і літера, 2012. – 728 с. 
12. Стеценко С. Г. Глобалізація і право: національний вимір / С. Г. Стеценко, Л. О. Васечко. – К. : Атіка, 2012. – 312 с. 
13. Становлення правової держави в Україні : 1991—2011 / Богдан Футей. — 3-тє вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 456 с. 
14. Третьяков Д. Ієрархія законів і принцип «pacta sunt servanda». До питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України 
/ Д. Третьяков // Віче. – 2008. – C. 53–57. 
15. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998–2004. – Т. 6 : Т–Я. – 2004. – 768 с. 
16. Юридична аргументація: Логічні дослідження. Колективна монографія / О. М. Юркевич, В. Д. Титов, С. В. Куцепал та ін.; За заг. ред. проф. О. 
М. Юркевич. – Х., 2012. – 211 с. 
17. Юридична техніка : курс лекцій / І. Д. Шутак. – Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної 
техніки. Дрогобич : Коло, 2015. – 228 с. 
18. Constitute Project [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу : https://www.constituteproject.org/search?lang=en&key=treat. 
19. Stanford Encyclopedia of Philosophy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://plato.stanford.edu/contents.html. 
20. Lawrence Lessig, Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0, 2nd revised ed. New York, 2006, Basic Books. 
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Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 
2. Висновок № 3-в/2001 у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України 
Римського статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський статут) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради 
України. – 11. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01. 
3. Віденська конвенція про право міжнародних договорів : за станом на 14 квітня 2004 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1986. – № 
17. – Ст. 343. 
4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1990. – № 31. – Ст. 429. 
5. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. 
// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – 16 лип. – № 29. – Ст. 367. 

 
 

6. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 
[Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 1996. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96. 
6. Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2014 р. № 13 [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14. 
7. Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти 
людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації» : Постанова Верховної Ради України від 4 лютого 2015 р. № 145- 
VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 12. – Ст. 77. 
8. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2014.– № 49. – Ст. 2056. 
9. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. : за станом на 20 липня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 
– 2004. – № 50. – Ст. 540. 
10. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16 вересня 2014 р. : за станом на 16 вересня 2014 р. // Відомості Верховної 
Ради (ВВР). – 2014. – № 40. – Ст. 2021. 

 
 

11. Система оцінювання та вимоги 
 
Загальна система 
оцінювання курсу 

Участь в роботі впродовж семестру – 50% від загальної оцінки. Екзамен: 50% від загальної оцінки. 
Екзамен усний згідно з переліком питань. 

Вимоги до письмової 
роботи 

Усі письмові роботи повинні бути написані самостійно, плагіат заборонений. Обсяг письмових робіт – до 500 слів. 
Оцінюється якість та оригінальність наведених аргументів. Письмові роботи повинні подаватись вчасно. У випадку 
невчасного подання письмової роботи оцінка знижується – віднімається 5 балів за день прострочення. 

Семінарські заняття Попередня підготовка до розгляду питань, активна участь під час обговорення, обов’язкове виконання усіх письмових 
завдань у зошиті. 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Обов’язкова присутність на лекційних заняттях. У разі пропуску 1/3 лекційних занять студент не допускається до 
підсумкового контролю. Активність впродовж семестру, відвідування або відпрацювання усіх семінарських занять. 
Відпрацювання семінарських занять здійснюється протягом двох тижнів з моменту пропуску заняття або отримання 
незадовільної оцінки на занятті. На семінарських заняттях обов’язково мати зошит з виконаними завданнями. 

 


