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наближення української правової культури до європейських зразків: зокрема, утвердження 
принципів демократії, відповідальності державної влади і зв’язаності її правом, передбачува-
ності і визначеності державних рішень, незалежності і ефективності судової влади. 

нтерактивні завдання

завдання 134.2.
На	основі	матеріалу	розділу	Підготуйтеза	промову	на	тему	«Порівняльна	характе-

ристика	правових	сімей	світу»	за	вказаними	нижче	рекомендаціям.	Час	виступу	5	хв.

Ораторська промова

Для	оратора	важливо	правильно	передати	свої	думки	і	почуття	слухачам.	Що	ж	для	
цього	потрібно?	Кант,	мабуть,	першим	наголосив	на	тому,	що	можна	використати	
три	головні	засоби:	1)	слова;	2)	жести;	3)	інтонацію.

Головне	в	ораторському	мистецтві	є	теоретична	спрямованість	промови.	Єдність	
змісту	і	форми	–	запорука	успіху	оратора.	Що	сказати	–	це	зміст,	як	сказати	–	це	
форма.	Також	потрібно	наперед	продумати,	для	чого	 і	кому	ви	будете	говорити.	
Для	чого	–	цільова	установка,	кому	–	адреса.	Ораторська	промова	нагадує	лист.	
Як	лист	губиться	без	правильної	адреси,	так	губиться	і	промова,	яка	висловлена	
не	за	адресою.	Необхідно	дотримуватися	регламенту.	Регламент	буває	зовнішній	
та	внутрішній.	Зовнішній	регламент	–	це	час,	за	який	не	повинен	вийти	оратор.	А	
внутрішній	регламент	–	це	терпіння	слухачів.

Промова,	як	правило,	складається	з	трьох	частин:	вступу,	основної	частини,	за-
ключної	частини.

Вступ.	Завданням	вступу	є	викликати	інтерес	до	теми,	встановити	контакт	з	ауди-
торією,	підготувати	 її	до	сприйняття	матеріалу.	Для	того,	щоб	активізувати	увагу	
слухачів	можна	використовувати	різні	засоби:	звертання	до	аудиторії,	пропозиції	
співучасті,	 гумористичні	 зауваження,	 питання	до	слухачів,	 звертання	до	автори-
тетів,	погодних	умов	тощо.	Звісно,	всі	ці	засоби	повинні	бути	доречними	до	прого-
лошуваної	теми.

Основна	частина.	Як	правило,	вона	складається	або	з	інформації,	або	з	агітації.

Заключна	частина	повинна	містити	підсумки	сказаного.

завдання 134.2.
Оцініть	виступ	доповідача	за	пропонованими	нижче	критеріями.

№ Предмет оцінювання 1 2 3 4

1 Дотримання структури виступу

2 Переконливість аргументації, фактів

3 Використання жестів і міміки

4 Правильність мовлення

5 Зв’язок з аудиторією

6 Емоційність виступу

	 	

Вступне слово         4

Тематика практичних занять        5

I. Підходи до праворозуміння 

§ 1. Природно-правовий підхід до праворозуміння      7

§ 2. Позитивістський підхід до праворозуміння. 
Об’єктивне та суб’єктивне право      8
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§ 2. Поняття моралі та моральності      22
§ 3. Поняття, ознаки, функції об’єктивного права      23
§ 4. Різниця, спорідненість та взаємодія норм права та 

інших соціальних норм      24

IІI. Норма об’єктивного права
§ 1. Норма об’єктивного права, її ознаки      29
§ 2. Структура норми права      30
§ 3. Гіпотеза в структурі норми права      32
§ 4. Диспозиція в структурі норми права      33
§ 5. Санкція в структурі норми права      34
§ 6. Класифікація норм права      35
§ 7. Співвідношення норми права і статті нормативно-

правового акта      37

IV. Система об’єктивного права. Система 
законодавства

§ 1. Система об’єктивного права та її структурні еле-
менти      41

§ 2. Галузь права      42
§ 3.  Інститут права      45
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§ 5. Система законодавства      47
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права      51
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IX. Реалізація права
§ 1. Реалізація права та її ознаки      93
§ 2. Форми реалізації права      94
§ 3. Правозастосування, його ознаки і функції      95
§ 4. Стадії застосування права      96
§ 5. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, 

структура      97

Х. Правомірна поведінка таправопорушення. 
Юридична відповідальність

§ 1. Нормативна, правова та правомірна  
поведінка      103

§ 2. Правопорушення      104
§ 3. Юридична відповідальність      106

ХI. Правова система. Правова сім’я
§ 1. Поняття та елементи правової системи      115
§ 2. Поняття типу правової системи. Основні типи 

сучасних правових систем світу      117
§ 3. Романо-германська правова сім’я      119
§ 4. Англо-американська правова сім’я      121
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Теорію права студенти починають вивчати оволодівши 
курс теорії права. Природно, що у них вже сформований пев-
ний понятійний апарат з даного курсу, і основне їхнє завдан-
ня на даному етапі – удосконалити та наростити свої знання. 
Цей посібник покликаний допомогти реалізувати це завдан-
ня. Проте системне зібрання теоретичного матеріалу, що від-
повідає курсу ТДП Національного університету «Острозька 
академія» – не єдиний позитив підручника, в ньому також 
міститься велика кількість інтерактивних завдань, які спря-
мовані на вдосконалення логічного юридичного мислення, 
на розвиток ораторських здібностей студентів, на розвиток 
та вдосконалення вміння роботи з нормативними актами. 
Розв’язування інтерактивних неординарних завдань, на дум-
ку автора, як мінімум повинне привернути увагу студента та 
допомогти логічно зрозуміти курс «Теорія права», а як мак-
симум – детально оволодіти знаннями та розробити і вдоско-
налити свої навички, необхідні для професії юриста. 

 Хотілося б висловити подяку студентам правничого 
факультету, викладання у яких курсу «Теорія держави та 
права» надихнуло на створення посібника, які стали апро-
бантами перших його видань. 

 Основна ціль автора – не нав’язати теоретичний ма-
теріал, а запросити до діалогу, адже теорія не передбачає 
встановлених істин та єдино правильних відповідей. Хотіло-
ся б, щоб опрацьована інформація викликала якісь емоції та 
бажання теорію побачити через приклади з практики. Адже 
немає нічого практичнішого за гарну теорію.

Із побажаннями натхнення,  
Дарина Зінчук,  

викладач Національного університету  
«Острозька академія»

Вступне слово

2. Концепція самобутності слов’янських правових систем, прибічники якої наполяга-
ють на необхідності визнання самостійної слов’янської (євразійської) правової сім’ї. Нап-
риклад, В. М. Синюков, обґрунтовуючи самодостатність слов’янського права на прикладі 
російського права, наводить такі його особливості: 1) самобутність російської державності, 
що не зникає навіть після довгих і масованих запозичень іноземних управлінських і конс-
титуційних форм; 2) особливі умови економічного прогресу, для яких характерне спирання 
на колективні форми господарювання; 3) формування особливого типу соціального статусу 
особистості, для якого притаманна перевага колективних елементів правосвідомості і не-
жорсткість ліній диференціації особистості та держави; 4) тісний зв’язок традиційної основи 
права і держави зі специфікою православного напрямку християнства з його акцентами не 
на мирському життєрозумінні Бога і людини (католицизм) і тим більше не на благословен-
ні корисливості (протестантизм), а на духовному житті людини з відповідними етичними 
нормами (некорисливість, благочестя тощо); 5) успадкування через Візантію законодавчих 
традицій римського права.

3. Концепція окремих шляхів для центрально-європейських, прибалтійських країн та 
слов’янських країн колишнього СРСР (Росії, України, Білорусі), яка є певним компромі-
сом між першими двома напрямками. ЇЇ послідовники вважають, що на початку XXI століт-
тя конфігурація колишнього правового соціалістичного простору виглядає таким чином: 
центрально-європейські країни приєдналися до романо-германського права, прибалтійські 
– до скандинавського права, а Росія, Україна та Білорусь утворили самостійну слов’янську 
(євразійську) правову сім’ю, яка має певні особливості. Прихильники цієї концепції під-
креслюють, що в правовій системі України найчастіше діють правові поняття, а не норми 
права; вона ближче до релігійних правових систем, ніж до світських; тут право є засобом у 
руках держави для створення нового економічного порядку; приватне право значною мірою 
поглинається публічним правом; зберігається тверда залежність права від політики й еко-
номіки; відсутнє самостійне комерційне право. Ці риси свідчать про те, що в українській 
правовій системі особливостей набагато більше, ніж спільних ознак з романо-германською 
правовою сім’єю.

Отже, яке ж місце посідає правова система України на правовій карті світу? На думку ав-
торів підручника «Порівняльне правознавство» В.Д.Ткаченко та С.П. Погребняка, відповідь 
на це питання залежить передусім від основного, домінуючого критерія, який покладено в 
основу класифікації правових систем. Якщо, класифікуючи правові системи, компаративіст 
робить акцент на панівній правовій культурі та правосвідомості, він повинен погодитися з 
прибічниками концепції трьох шляхів, визнати самобутність правової системи України і від-
нести її до слов’янської (євразійської) правової сім’ї. Проте якщо домінуючим вважати юри-
дичну техніку (структуру джерел права та системи об’єктивного права, особливості способів 
тлумачення та процесу правозастосування), то більш виваженою є концепція повернення 
до романо-германського права. Сьогодні не існує суттєвих відмінностей національної пра-
вової системи України від романо-германського права ні за способами створення правових 
норм, ні за способами їх систематизації, ні за способами їх тлумачення, ні за способами їх 
використання у право-застосовній практиці. Певний рух зроблений і в напрямку зміни пра-
ворозуміння: офіційно визнано ідеї верховенства права, пріоритету прав людини, правової 
соціальної демократичної держави, поділу права на публічне та приватне, непорушності при-
ватної власності, характерні для європейської правової традиції. Отже, на цій підставі можна 
зробити висновок про те, що правова система України повертається до романо-германської 
правової сім’ї. Втім, сьогодні не можна констатувати, що правова система України є повно-
правним членом романо-германської сім’ї. Повернення постсоціалістичних країн до романо-
германського права відбувається різними темпами. Так, щодо правових систем деяких країн 
Східної Європи (зокрема, Польщі, Чехії, Угорщини, Словенії) вже сьогодні можна зробити 
висновок про відсутність перешкод до їх “усиновлення” романо-германським правом. Май-
бутній вступ цих країн до Європейського Союзу буде символізувати остаточне повернення 
їх правових систем до романо-германської сім’ї. Україна, на відміну від них, досягла значно 
менших успіхів у зближенні своєї правової системи з романо-германським правом. Тож су-
часна українська правова система є правовою системою перехідного типу, що лише тяжіє 
до романо-германської правової сім’ї, є своєрідним асоційованим членом цієї сім’ї. Обраний 
Україною стратегічний напрямок до євроінтеграції дозволяє прогнозувати приєднання її 
правової системи до сім’ї романо-германського права як повноправного члена після успішно-
го завершення політико-правових реформ. Провідним вектором цих реформ повинне стати 


