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Контактна інформація 

викладачів 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Кожного понеділка із 14.00 до 16.00 за адресою: юридичний 

факультет, кафедра теорії та філософії права. 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 17 

Сторінка курсу Основні положення курсу відображені в робочій навчальній програмі 

Інформація про курс Курс створено із врахуванням доктринальних та практичних підходів 

до нормопроетної техніки, правотворчої технології, техніки 

тлумачення та застосування юридичних норм в Україні. Ідейна 

спрямованість курсу – формування  умінь та навиків застосування 

інструментарію юридичної техніки для забезпечення прав людини. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Правотворчі, правотлумачні та правозастосовні  засоби 

забезпечення прав людини в Україні» є вибірковою навчальною 

дисципліною для студентів правників, зокрема магістрів спеціалізації 

«Права людини та їхнє юридичне забезпечення». 

Мета та цілі курсу Мета курсу: формування знань про основні засоби, прийоми, методи 

нормопроектної техніки та правила правотворчої технології, 

необхідні для створення законодавства, покликаного всебічно 

закріпити права людини, а також базові аспекти правотлумачної та 

правозастосовної техніки, необхідні для їх належного юридичного 

забезпечення.     

Завдання курсу: набутття практичних навиків використання 

інструментарію нормопроекної техніки та правотворчої технології 

задля створення законодавства з прав людини, навиків оперування 

праавотлумачною та правозастосовною технікою задля їх юридичного 

забезпечення. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Література: 

Базова 

1. Горбатенко В. В. Робоча нормопроектна група: її утворення та 

діяльність. //Збірник тез лекцій з питань нормопроектування. 

Мін’юст України. – Київ, 2005. 

2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів 

юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, 

проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., 



акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009 – С. 

351-390. 

3. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та 

логічні засади. – К., 2005. – 192С.; 

4. Косович В. М. Оцінювання і оцінки у національному й 

міжнародному правозахисті / В. М. Косович. – Львів: Світ, 2006. – 

251 с. 

5. Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки: 

монографія  / В. М. Косович. – Львів:  Тріада-плюс, 2010. – 212 с. 

6. Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: 

техніко-технологічні аспекти: монографія / В. М. Косович. – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 

568 с. 

7. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-

методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: 

Атіка, 2010. – 412 с.; 

8. Шутак І. Д. Юридична техніка: навчальний посібник для вищих 

навчальних закладів / І. Д. Шутак, І. І. Онищук. – Івано-Франківськ: 

Коло, 2013. – 496 с. 

Допоміжна 

Нормативні джерела: 

9. Регламент Верховної Ради України. 

10. Закон України “Про міжнародні договори” //Офіційний вісник 

України. – 2004. - №35. 

11. Про регламент Верховної Ради України: Закон України від 

10.02.2010 р. № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України. – 

2010. – № 14–15, № 16–17. – Ст. 133.   

12. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 

червня 1997р..  

13. Указ Президента України “Питання нормопроектного забезпечення 

діяльності Президента України” від 19 грудня 2007р. 

14. Регламент Кабінету Міністрів України (затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007р.). 

15. Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та обліку 

відомчих нормативно-правових актів, затверджені постановою 

колегії Міністерства юстиції України від 27.03.1998 р. № 3 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003323-98. 

16. Методичні рекомендації для центральних органів виконавчої влади 

щодо застосування в законотворчій діяльності Конвенції про захист 

прав і основних свобод людини, схвалені постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 40 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0040323-00  

17. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалені постановою 

колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00. 

18. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи 

проектів нормативно-правових актів, затверджені постановою 

колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/va041323-00. 



19. Методичні рекомендації про порядок підготовки, подання на 

державну реєстрацію, скасування, обліку та зберігання нормативно-

правових актів митних органів України, затверджені Наказом 

Державної митної служби України від 08.07.2003 р. № 441 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basete/ua-

cmwuke.htm. 

20. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки, затверджені наказом 

Держводгоспу України від 12.01.2004 р. № 4 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: ua-info.biz/legal/baseae/ua-amejqr.htm..  

21. Методичні рекомендації щодо здійснення експертизи нормативно-

правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, затверджені Урядовим 

уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини 

15.08.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067323-06.  

22. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів 

законів України, нормативно-правових актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил 

нормопроектної техніки, затверджені наказом МНС від 

10.12.2007 р. № 851 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.mns.gov.ua/laws/laws_preparation/guidelines.zip?PHPSESSID=.  

23. Вимоги до нормопроектувальної техніки при розробці наказів у 

Міністерстві охорони здоров’я України, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2010 р. № 68 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100202_68.html.  

24. Міжінституційна угода щодо прискореного методу роботи з 

офіційної кодифікації юридичних текстів від 20.12.1994 р., прийня-

та Європейською Комісією, Радою і Парламентом ЄС . 

25. Міжінституційна угода про загальні правила щодо забезпечення 

якості проектування Європейського законодавства від 22.12.1998 р., 

прийнята Європейською Комісією, Радою і Парламентом ЄС. 

26. Міжінституційна угода про більш структуроване застосування 

техніки перегляду нормативних актів від 28.11.2001 р., прийнята 

Європейською Комісією, Радою і Парламентом ЄС. 

27. Методичні рекомендації з проведення правового моніторингу 

нормативно-правових актів і підготовки концепції проектів НПА, 

встановлені Міністерством юстиції Республіки Казахстан 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www: inijust.kz/ 

ru/node/15896 

28. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів 

законів (правила законопроектування) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www:idealcountry.org.doc 

29. Порядок проведення правової експертизи нормативно-правового 

акта на відповідність положенням Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. у процесі державної 

реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www: 

minjust.gov.ua/1782 

30. Правила нормопроектування, розроблені директором канадсько-

української Програми з нормопроектування Р. С. Бержероном у 

1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

apitu.org.ua/system/files/bergeron.doc 

http://www.idealcountry.org.doc/


31. Регламент щодо якості проектування законодавства ЄС: (93/с 

166/01) (Офіційний Вісник С. 166, 17/06/1993 стор. 0001-0001). 

Література: 

32. Биля І.О. Теоретичні основи використання нормотворчої техніки. // 

Автор. канд. юрид. наук. - Харків. 2004.  

33. Богачова О. В. Законотворчий процес в Україні: проблеми 

вдосконалення: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. В. Богачова. 

– К., 2006. – С. 47–49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.mydisser.com/dfiles120977833.doc 
34. Бюлет К. Теория языка. /Пер. з нем. – М., 1993. 

35. Гарбуз В. С. Прогнозування і планування нормотворчої діяльності / 

В. С. Гарбуз // Збірник тез лекцій з питань нормопроектування. – К.: 

Мін’юст України, 2005. – С. 62–63.  

36. Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теортеричне 

дослідження. – К., 2007. – С.45-208. 309-352. 

37. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в 

Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в 

контексті європейської практики): монографія / О. В. Скрипнюк, М. 

О. Теплюк, О. І. Ющик. – К.: Атіка-Н, 2010. – 92 с. 

38. Законознавство: навч. посіб. / О. Л. Копиленко, О. В. Богачова, 

С. В. Богачов. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 

2011. – 152 с. 

39. Збірник тез лекцій з питань нормопроектування //Мін. юстиції 

України Центр правової реформи і законопроектних робіт. – Київ. 

2005.- 159С. 

40. Иеринг Р.  Юридическая техника. Пер. – М.. 1996. 

41. Коваленко Т. О. Юридичні дефекти правового регулювання 

земельних відносин в Україні: монографія / Т. О. Коваленко. – К.: 

Київський університет; Юрінком Інтер, 2013. – 632 с. 

42. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Wien, Mainz/ 1991. 

43. Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Wien, Mainz/ 

2000. 
44. Pawlowski, Methodenlehre für Juristen. Vittorio Klostermann: Frankfurt 

am Main 1999. 
45.  Риндюк В.І. Законодавча техніка: поняття, форми, види, реалізація 

в Україні. //Автор. канд. юрид. наук. - Київ. 2008. 
Детальний список літератури подається у робочій програмі навчальної 

дисципліни. 
Тривалість курсу 1 семестр 

Обсяг курсу 4 кредити, 120 год. (денна форма: 32 год. аудиторних занять, з них 16 

год. лекцій, 16 год. практичних занять та 88 годин самостійної 

роботи; заочна форма: 20 год. аудиторних занять, з них 26 год. лекцій, 

8 год. практичних занять та 100 годин самостійної роботи) 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

 поняття та ознаки правового закону; 

 поняття та складові верховенства права; 

 поняття та елементи нормопроекної техніки  та правила 

правотворчої технології; 

 засоби та правила правотворчої техніки, що використовуються 

для формування  змісту нормативно-правових актів; 

 засоби та правила правотворчої техніки, що використовуються 

для  зовнішнього оформлення (форми)  нормативно-правових 

актів; 

http://www.mydisser.com/dfiles120977833.doc


 основні стадії правотворчої технології; 

 основні засоби правотлумачної техніки; 

основні засоби правозастосовної техніки 

Вміти:  

 аналізувати нормативно-правові акти на предмет відповідності 

природнім правам людини, оцінювати ефективність 

використання  задля цього засобів нормопроекної техніки; 

 проводити  експертизу проектів нормативно-правових актів у 

контексті забезпечення прав людини; 

 розробляти проекти нормативно-правових актів у відповідності 

до вимог правотворчої техніки  та ознак правового закону; 

 використовувати можливості кожної із стадій правотворення 

для створення правового закону; 

 оперувати правотлумачною технікою; 

 використовувати правозастосовну техніку задля забезпечення 

прав людини. 

Ключові слова Нормопроектна техніка, правотворча технологія, техніка тлумачення 

правових норм, правозастосовна техніка  

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми 
Тема 1.  Загальна характеристика правового закону та 

інструментарію його формування. 

Тема 2.  Правотворча техніка. Правила формування зміст 

у нормативно правового акта. 

Тема 3.  Юридичні конструкції у правотворчій техніці. Юридичні 

 дефініції, презумпції, фікції, аксіоми.  

Тема 4.  Правотворча техніка. Вимоги до форми нормативно-

правового акта.  

Тема 5.  Загальнотеоретична характеристика правотворчої 

технології та її стадій. Забезпечення «людиноспрямованості» 

проектів нормативно-правових актів на стадії  їх ініціювання та в 

передпрпоектний період. 

Тема 6.  Розробка, прийняття та обнародування  проекту 

нормативного акта. 

Тема 7.  Правотлумачення як передумова правореалізації в інтересах 

людини.   

Тема 8. Правозастосовна діяльність як засіб забезпечення прав 

людини. 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік у  кінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  теорії 

права, що необхідні для сприйняття категоріального апарату 

нормотворчої техніки та технології, тлумачення та застосування 

юридичних норм, умінь працювати з нормативними джерелами 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, групові проекти, спільні розробки, практично-

орієнтоване навчання. 

Необхідне обладнання Доступ до вітчизняної та зарубіжної нормативної бази. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  



виду навчальної 

діяльності) 

• практичні та модулі: 100% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 100. 

Критерії оцінювання знань студентів: 

0 – студент не готовий; 

26 – студент має загальні орієнтири в межах запропонованої теми, 

31 – студент має задовільний рівень теоретичних знань, 

40 - студент у достатньому обсязі володіє теоретичним рівнем  

необхідних знань, 

45 - студент  у достатньому обсязі володіє теоретичним рівнем  

необхідних знань та проявляє навики у їх практичному використанні, 

50 - студент  у достатньому обсязі володіє теоретичним рівнем  

необхідних знань, критично оцінює існуючі доктринальні підходи, 

імплементує свої знання у правову практику, висловлює міркування та 

практичні рекомендації стосовно її удосконалення та розвитку. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема курсу «Правотворчі, правотлумачні та правозастосовні   

засоби забезпечення прав людини в Україні» 

        2022-2023  навчальний рік 
Год. Тема, план Форма 

діяль-

ності 

(заняття)  

Література. та ресурси в 

інтернеті 

(наведено лише окремі 

джера. Детальний список  

подається у робочій 

програмі навчальної 

дисципліни та пропонується 

студентам перед кожним  

заняттям із врахуванням 

нових досліджень) 

Завдання, 
год. 

Термін 
вико- 

нання 

2 
год. 

Тема № 1. «Загальна 

характеристика 

правового закону та 

інструментарію його 

формування» 

1.Поняття та основні 

ознаки правового закону. 

2.Верховенство права: 

поняття, ознаки. 

3.Засоби  нормопроектної 

техніки: поняття, види. 

4.Правотворча технологія: 

поняття, стадії. 

Лекція/ 

практ. 

1.Міжінституційна угода 

про загальні правила щодо 

забезпечення якості 

проектування 

Європейського 

законодавства від 

22.12.1998 р., прийнята 

Європейською Комісією, 

Радою і Парламентом ЄС. 

2.Міжінституційна угода 

про більш структуроване 

застосування техніки 

перегляду нормативних 

актів від 28.11.2001 р., 

прийнята Європейською 

Комісією, Радою і 

Парламентом ЄС. 

3. Головатий С. Верхо-

венство права : моногр. : у 3 

кн. Київ: Видво «Фенікс», 

2006.  1747 с. 

4.Косович В. Техніко-техно-

логічні засоби створення 

правових законів: 

загальнотеоретичні аспекти 

// Держава і право. Юриди-

чні науки. Випуск 79. 2018. 

С. 34-46. 

5. Kosovych V.  Does a 

Modern European State Need 

a Law on Legal Acts? What 

Shall be the Law on Legal 

Acts in Ukraine? / V. 

Kosovych, N.  Radanovych, l. 

Shutak, M. Kelman // Revista 

Gestão Inovação e 

Tecnologias. Centivens 

Institute of Innovative 

Research. EU. – 2021. – 

volume 11, number 4. – P. 

Завдання 
практич-
ного 
характе-

ру вказані 
у робочій 
програмі 
навч.дис-
ципліни 

Відпо-
відно 
до 
навч. 

планів 



3657-3674. 
2 
год. 

Тема № 2. “Правотворча 

техніка. Правила 

формування змісту 

нормативно правового 

акта.” 

1.Загальні вимоги до 

змісту нормативно-

правових актів. 

2.Соціальна 

спрямованість 

нормативно-правових 

актів та засоби її 

забезпечення. 

3.Формально-логічні 

вимоги до нормативно-

правових актів.  

4.Принципи права. 

Лекція/ 

практ. 

1.Методичні рекомендації 

щодо розроблення проектів 

законів та дотримання 

вимог нормопроектної 

техніки, схвалені 

постановою колегії 

Міністерства юстиції 

України від 21.11.2000 р. 

№ 41 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/

v0041323-00. 

2.Биля І. Теоретичні основи 

використання нормотворчої 

техніки. // Автор. канд. 

юрид. наук. – Харків. 2004.  

3.Дзейко Ж. Законодавча 

техніка в Україні: історико-

теортеричне дослідження. – 

К., 2007. 

4.Косович В.  Удосконаленн

я нормативно-правових 

актів України: техніко-

технологічні аспекти: 

монографія / В. М. Косович. 

– Львів: Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка, 2015. – 

568 с. 

5.Риндюк В. Законодавча 

техніка: поняття, форми, 

види, реалізація в Україні. 

//Автор. канд. юрид. наук. - 

Київ. 2008. 

Завдання 
практич-
ного 

характе-
ру вказані 
у робочій 
програмі 
навч.дис-
ципліни 

Відпо-
відно 
до 

навч. 
планів 

2 

год.  

Тема № 3. “Юридичні 

конструкції у правотвор-

чій техніці. Юридичні 

дефініції, презумпції, 

фікції, аксіоми» 

1.Поняття та ознаки 

юридичних конструкцій. 

Вимоги до застосування 

юридичних конструкцій. 

2.Правові дефініції: 

поняття, ознаки, види. 

Правила створення 

юридичних дефініцій, їх 

місце у тексті. 

3.Правові презумпції: 

поняття, ознаки, види, 

правила їх використання. 

4.Правові фікції: поняття, 

ознаки, види, особливості 

Лекція/ 

практ. 

1.Дашковська О. Правові 

дефініції як різновид 

нормативних приписів // 

Вісник Академії правових 

наук України: зб. наук. 

праць / ред. кол.: В. Я. Тацій 

та інші. – Х.: Право, 2012. – 

№ 3 (70). 

2..Дутко А. Юридичні 

конструкції та їх 

використання в 

законотворчій практиці 

України: : // Авт.  дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.01. 

– Львів, 2010 . 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.irbis – 

nbuv.gov.ua/cgi-bin/ irbis64r.  

Завдання 
практич-
ного 
характе-
ру вказані 
у робочій 

програмі 
навч.дис-
ципліни 

Відпо-
відно 
до 
навч. 
планів 

http://www.irbis/


використання. 

5.Правові аксіоми: 

поняття, ознаки, види, 

особливості 

використання. 

3.Законознавство: Навч. 

посіб. / О. Л. Копиленко, О. 

В. Богачова, С. В. Богачов. – 

К.:Інститут законодавства 

Верховної Ради України, 

2011. – С. 72-73.  

4.Косович В. «Правові 

припущення» як засіб 

створення досконалих 

нормативно-правових актів 

України // Науковий вісник 

Чернівецького університету. 

2013. Випуск 644. 

Правознавство. С.44-52. 

5.Подорожна Т. 

Законодавчі дефініції: 

поняття, структура, функції 

/Т. С. Подорожна. – Львів : 

ПАІС, 2009. 

6. Ул’яновська О. Фікції у 

правові системі України: 

дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.01. – Одеса, 2009 

2 

год. 

Тема №4. «Правотворча 

техніка. Вимоги до форми 

нормативно-правового 

акта» 

1.Структуризація 

нормативно-правових 

актів.  

2.Обов’язкові реквізити 

нормативно правового 

акта. 

3.Вимоги до мови 

нормативно-правових 

актів.  

4.Особливості 

використання оціночних 

понять при створенні 

нормативно-правових 

актів. 

Лекція/ 

практ.. 

1. Про закони і законодавчу 

діяльність:  проект Закону 

України  (реєстраційний № 

0894 від 14.05.2003 р.) / 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:   

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/. 

2.Про нормативно-правові 

акти: проект Закону 

України, внесений 

народним депутатом 

України  Ю. 

Мірошниченком 

(реєстраційний № 7409 від 

01.12.2010 р.) / 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

search.ligazakon.ua/l_doc2.ns

f/ .../JF5PT00I.html. 

3. Арцикута  Н.  Мова права 

і юридична термінологія. – 

К., 2002. 

4.Косович В. Оціночні 

поняття як засіб юридичної 

техніки: монографія  / В. М. 

Косович. – Львів:  Тріада-

плюс, 2010. – 212 с. 

5.Огородник А. Оціночні 

поняття в структурі норм 

кримінального права. 

/Право України. – 2000. – 

Завдання 

практич-
ного 
характе-
ру вказані 
у робочій 
програмі 
навч.дис-

ципліни 

Відпо-

відно 
до 
навч. 
планів 



№1.  

6.Прадід Ю. Вступ до 

юридичної лінгвістики. – 

Сімферополь, 2002. 

2 

год. 

Тема № 5 «Загальн-

отеоретична 

характеристика 

правотворчої технології 

та її стадій. Забезпечення 

«людиноспрямованості» 

проектів нормативно-

правових актів на стадії  

їх ініціювання та в 

передпрпоектний період» 

1.Правотворча технологія: 

поняття, стадії. 

2.Правотворче 

прогнозування та 

планування правотворчої 

діяльності. 

3.Правотворча ініціатива. 

4.Організація роботи по 

підготовці проекту 

нормативно правового 

акта. 

5.Правовий моніторинг.  

Лекція/ 

практ. 

1. Законодавчі акти 

(Регламенти) правотворчих 

органі України. 

2.Методичні рекомендації з 

проведення правового 

моніторингу нормативно-

правових актів і підготовки 

концепції проектів НПА, 

встановлені Міністерством 

юстиції Республіки 

Казахстан [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

www: inijust.kz/ 

ru/node/15896 

3.Богачова О. Законотворе-

ння: теоретико-прикладні 

аспекти / О. В. Богачова. – 

Кам’янець-Подільський: 

ТОВ «Друкарня «Рута», 

2012. 

4.Законодавчий процес і 

парламенська законодавча 

процедура в Україні 

(проблеми якості, 

рекомендації щодо 

вдосконалення в контексті 

європейської практики): 

монографія / О. В. 

Скрипнюк, М. О. Теплюк, 

О. І. Ющик. – К.: Атіка-Н, 

2010. 

5.Копиленко О.. Законодав-

чий процес: стан і шляхи 

вдосконалення / О.Л. 

Копиленко, О.В. Богачова. – 

Наукові запистки Інституту 

законодавства Верховної 

Ради України. – 2010., №1. 

Завдання 
практич-
ного 

характе-
ру вказані 
у робочій 
програмі 
навч.дис-
ципліни 

Відпо-
відно 
до 

навч. 
планів 

2 

год. 

Тема № 6 «Розробка, 

прийняття та 

обнародування  проекту 

нормативного акта» 

1.Концепція нормативно 

правового акта.  

2.Підготовка проектів 

нормативно-правових 

актів. 

3.Експертиза проектів 

нормативно-правових 

актів: поняття, види. 

Лекція/ 

практ. 

1.Рекомендації з питань 

підготовки, державної 

реєстрації та обліку 

відомчих нормативно-

правових актів, затверджені 

постановою колегії 

Міністерства юстиції 

України від 27.03.1998 р. 

№ 3 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/

v0003323-98. 

Завдання 
практич-
ного 
характе-

ру вказані 
у робочій 
програмі 
навч.дис-
ципліни 

Відпо-
відно 
до 
навч. 

планів 



4.Прийняття нормативно-

правових актів. 

5.Реєстрація нормативно-

правових актів. 

6.Оприлюднення 

нормативно правових 

актів  та набрання ними 

чинності. 

2.Методичні рекомендації 

щодо проведення правової 

експертизи проектів 

нормативно-правових актів, 

затверджені постановою 

колегії Міністерства юстиції 

України від 21.11.2000 р. 

№ 41 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/

va041323-00. 

3.Методичні рекомендації 

щодо здійснення експертизи 

нормативно-правових актів 

(їх проектів) на 

відповідність Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод, 

затверджені Урядовим 

уповноваженим у справах 

Європейського суду з прав 

людини 15.08.2006 р. 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/

v0067323-06. 

4.Порядок проведення 

правової експертизи 

нормативно-правового акта 

на відповідність 

положенням Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод 

1950 р. у процесі державної 

реєстрації нормативно-

правових актів у 

Міністерстві юстиції 

України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

www: minjust.gov.ua/1782 

5. Теплюк М. Теоретико-

правові основи введення 

закону в дію : монографія / 

М. О. Теплюк. – К. : 

Парламентське 

видавництво, 2013. 

2 

год. 

Тема № 7 «Правотлума-

чення як передумова 

правореалізації в 

інтересах людини» 

1. Способи тлумачення в 

призмі юридичної 

практики. 

2. Правотлумачна техніка. 

Лекція/ 

практ. 

1.Власов Ю. Проблеми 

тлумачення норм права : 

монографія. Київ : Ін-т 

держави і права ім. 

В. М. Корецького, 2001. 

2.Гончаров В. Динамічне 

тлумачення юридичних 

норм. Львів : СПОЛОМ, 

Завдання 
практич-
ного 
характе-

ру вказані 
у робочій 
програмі 
навч.дис-
ципліни 

Відпо-
відно 
до 
навч. 

планів 



3. Тлумачення 

Конституційного Суду 

України. 

4. Тлумачення законів 

Верховним Судом 

України.    

5. Доктринальне 

тлумачення та їх 

значення. 

2013.  Вип. 27.  252 с. 

3.Новітнє вчення про 

тлумачення правових актів  

/ В. Г. Рогань, І. Л. Самсін 

та інші. – Х. : Право, 2013. – 

752 с.  

4.Капліна О. Правозастосов

не тлумачення норм 

кримінально-процесуально-

го права : 

монографія  Харків : Право, 

2008. 296 с. 

5.Тодика Ю.  Тлумачення 

Конституції і законів 

України: теорія та 

практика : монографія. 

Xарків : Факт, 2003. 328 с. 

2 

год. 

Тема № 8  «Правозасто-

совна діяльність як засіб 

забезпечення прав 

людини» 

1.Правозастосування та 

вимоги до нього. 

2.Правозастосовна 

техніка:поняття, елементи 

(юридичні конструкції, 

логічні засоби і т. д.). 

3.Соціальна спрямованість 

правозастосування та 

засоби її юридичного 

забезпечення. 

4.Правила застосування 

оціночних понять. 

5.Особливості застосування 

нормативно-правових актів 

з техніко-юридичними 

недоліками. 
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