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Тривалість курсу 135 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 32 годин 

практичних занять та 87 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

 правову природу процесу європейської правової інтеграції в 

рамках ЄС; 

 особливості наближення законодавства України до 

європейських правових стандартів в рамках імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

 місце Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини у 

системі джерел права України; 

 місце Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини у 

правовій системі України; 

 який вплив має місце Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод та практика Європейського суду з прав 

людини на процес правозастосовування в Україні та як це 

втілено у правозастосовчих актах. 

 основні концепції співвідношення міжнародного права  та 

національного права  

 поняття та зміст взаємодії міжнародного права із 

національним  

 формально-юридичні підстави взаємодії міжнародного права з 

національним правом України   

 поняття та зміст  імплементаційної діяльності України  

 особливості взаємодії права сучасних європейських 

міждержавних правових систем (Ради Європи, Європейського 

Союзу) з національним правом 

 поняття та характерні ознаки сучасних правових доктрин; 

 особливості формування сучасних правових доктрин у 

національних (континентальному, англо-американському ) та 

міжнародних (міждержавних) правових системах; 

 класифікацію сучасних правових доктрин за змістом, за 

формою об’єктивації, за формою виразу; 

 форми впливу правової доктрини на правотворчість та 

застосування права у континентальній правовій системі 

 поняття та властивості принципів права; 

 природу принципів права як засобу втілення загальнолюдських 

цінностей 

 особливості об’єктивації принципів права;  

 класифікацію принципів права (основні критерії та різновиди); 

 поняття та структуру системи принципів права; 

 зміст основоположних принципів права; 

 засоби та правила правотворчої техніки, що 

використовуються для формування  нормативно-правових 
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актів; 

 засоби юридичної техніки, необхідні для створення актів 

застосування права, що відповідають визнаним наукою та 

практикою вимогам; 

 техніко-юридичні правила тлумачення юридичних норм 

Вміти:  

Перелік компетентностей: 

 застосовувати міжнародно-правові акти та національне 

законодавство щодо наближення права України до правових 

стандартів ЄС; 

 критично аналізувати та виявляти проблеми в процесі 

наближення законодавства України до правових стандартів ЄС 

та пропонувати шляхи їх подолання;  

 аналізувати місце Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав 

людини у системі джерел права та правовій системі України з 

урахуванням норм та принципів міжнародного, європейського й 

національного права; 

 оцінювати вплив місце Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав 

людини на процес правозастосовчої діяльності та 

правозастосовчі акти як її результат; 

 здатність прогнозувати можливі чи бажані зміни у 

національній правовій системі та правозастосовчій практиці 

під впливом Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практики Європейського суду з прав людини;  

 визначити місце міжнародного договору в правовій системі 

України, зокрема в системі джерел її національного права; 

 виокремити імплементаційні особливості сучасних 

міжнародних договорів про інтеграцію (на прикладі Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС);  

 імплементувати міжнародні правові стандарти, у тому числі 

міжнародні  стандарти прав людини у національну юридичну 

практику України; 

 користуватися міжнародною правозастосувальною 

практикою, зокрема у сфері прав людини; 

 оцінювати міжнародно-правові договори, як джерела 

міжнародних правових стандартів, на предмет їх 

самовиконуваності в національній правовій системі України  

 виокремлювати правові ситуації використання 

загальноправової юридичної доктрини, правової доктрини 

окремої галузі права, правової доктрини окремого правового 

інституту; 

 розмежовувати форми впливу правової доктрини на 

правотворчість у континентальній правовій системі (як-от, 

розробка понятійно-категоріального апарату, юридичної 

техніки, безпосереднє посилання на положення правової 

доктрини у проекті закону); 

 розмежовувати форми впливу правової доктрини на 

застосування права у континентальній правовій системі (як-

от, врахування судами конституційної юрисдикції позицій 



наукових правничих шкіл при винесенні рішень та обґрунтування 

окремих думок суддів конституційних судів положеннями 

правової доктрини, використання судами доктринальних 

методик при вирішенні справ)    

 використовувати принципи права у нормопроєктній роботі; 

 використовувати принципи права як джерела права, тобто в 

якості безпосередньої нормативної основи вирішення справи (за 

аналогію права)  

 використовувати принципи права як додаткове правове 

обґрунтування в процесі прийняття відповідного  

правозастосовного рішення; 

  розробляти правові документи, в яких дається роз’яснення 

змісту правових норм, ефективно використовувати 

інтерпретаційно-правові акти у  правозастосовній діяльності; 

 розробляти проекти нормативно-правових актів, оперуючи 

інструментарієм нормопроектної техніки;   

 володіти навиками підготовки індивідуально-правових актів на 

основі знання правозастосовчої техніки. 

 

Ключові слова Співвідношення міжнародного і національного права, правова 

доктрина, взаємодія міжнародного і національного права, правова 

система, принципи права, зовнішні форми (джерела) права, 

правозастосування, Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод, практика Європейського суду з прав людини, 

розробка проектів нормативно-правових актів; законність, 

доцільність та обґрунтованість правозастосовних актів;  правила 

тлумачення нормативно-правових актів 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

 

Теми 
1. Влив правовоі ̈ системи Європейського Союзу на правову систему 

Украі ̈ни 

2. Місце Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та практики Європейського суду з прав людини у системі джерел 

права України та у правовій системі України 

3. Вплив Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та практики Європейського суду з прав людини на 

правозастосування в Україні. 

4. Взаємодія міжнародних правових систем з правовою системою 

України 

5. Форми впливу  правової доктрини та принципів права на юридичну 

діяльність в Україні.  

6. Правотворча техніка. Вимоги до змісту та  форми нормативно-

правових актів. 

7. Загальнотеоретичні та практичні аспекти правотлумачення. 

Правотлумачна техніка.  

8. Правозастосовна  техніка. Вимоги до змісту та форми 

правозастосовних актів. 

Підсумковий контроль, 

форма 

Комбінований іспит з обов’язковим вирішенням практичних завдань у 

кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  теорії 

права, що необхідні для сприйняття категоріального апарату 



європейського права, правової доктрини, принципів права, юридичної 

техніки,  умінь працювати з нормативними джерелами та юридичною 

практикою 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

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

орієнтоване навчання, ідентифікації правової проблеми та її 

вирішення на основі принципів права, опрацювання аналітичних 

завдань, підготовка експертних висновків із проблемних питань, 

самостійна робота з літературою, дебати, виконання наукових робіт. 

Освітні технології:  інформаційно-комунікативні технології, 

інтерактивні та мережеві технології, проектні технології. 

Необхідне обладнання Доступ до вітчизняної та зарубіжної нормативної й правозастосовної  

бази. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні та модулі: 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50. 

За практичне заняття (поточна успішність) і за модулі кожен 

студент може отримати від ….…. до ……балів.  Ззагальної суми балів 

за поточний та модульний контроль може бути в межах  26 - 50 

балів.  

Критерії оцінювання знань студентів: 

0 – 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. 

• іспит: 50% семестрової оцінки.  Максимальна кількість балів 50 

Критерії оцінювання відповідей студента аналогічні критеріям 

оцінювання рівня знань у процесі поточного контролю. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 . 

Питання до екзамену. Вирішення комплексних практичних завдань, основні типи яких 

розглядались на практичних заняттях. 

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

завершенню курсу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу «Теоретико-прикладні засади юридичної 

діяльності» 

2022-2023  навчальний рік 
Год.- Тема, план  Форма 

заняття  

 

Література. та ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 
год. 

Термін 
вико- 
нання 

2 

год. 
Тема № 1. «Влив правовоі ̈ 

системи Європеи ̆ського 

Союзу на правову систему 

Украі ̈ни» 

 

1.Розвиток відносин між 

Україною та ЄС у 

контексті європейської 

правової інтеграції. 

2.Поняття «acquis» у праві 

ЄС та його значення у 

процесі правової 

інтеграції. 

2.Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС та її 

значення для наближення 

законодавства України  до 

правових стандартів ЄС.  

3.Планування, програмні 

документи та інституційне 

забезпечення 

імплементації Угоди в 

частині  до правових 

стандартів ЄС. 

5.Техніко-технологічні 

особливості наближення 

законодавства України до 

правових стандартів ЄС в 

рамках Угоди про 

асоціацію між Україною 

та ЄС. 

Лекція/ 

практ. 

1.Європейське право: право 

Європейського Союзу : 

підручник : у трьох кн. / за 

заг. ред. В. І. Муравйова. — 

К. : Ін Юре, 2015 — Кн. 

Третя : Право зовнішніх 

зносин Європейського 

союзу / В. І. Муравйов, М. 

М. Микієвич, І. Г. Білас. — 

К. : Ін Юре, 2015 — 408 с. 

2.Київець О.В. Європейські 

правові стандарта як 

міжнародно-правова 

категорія [Електронний 

ресурс] / О. В. Київець. — 

Режим доступу: 

http://eurolaw.org.ua/11-

ukrainian-journal-of-

european-studies/1-5-

2012/44-2011-12-29-14-40-

03 (дата звернення 

03.09.2015). — Назва з 

екрану.  

3.Луць, Л. А. Європейські 

міждержавні правові 

системи та проблеми 

інтеграції з ними правової 

системи України 

(теоретичні аспекти): 

монографія. К. : Ін-т 

держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України, 

2003. 304 с. 

4.Муравйов В. І. 

Гармонізація законодавства 

і європейська інтеграція // 

Право України. — 2013. № 

6. — С. 12-50. 

5.Настасяк І.Ю. Правова 

інтеграція та її вплив на 

сучасні правові системи 

світу // Науковий вісник 

Ужгородського 

національного університету. 

2013. Серія ПРАВО. Випуск 

22. Частина І. Том 1. С. 68-

Завдання 

вказані у 
робочій 
програмі 
навчаль-
ної 
дисц.та 
планах 

семінарів 

Відпо-

відно 
до 
навч. 
планів 



71. Режим доступу: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/js

pui/handle/lib/1209. 

6.Пархоменко Н.М. 

Гармонізація законодавства 

України із європейським та 

міжнародним правом: 

методи, етапи, види 

[Електронний ресурс] / Н. 

М. Пархоменко. — Режим 

доступу: 

http://kul.kiev.ua/images/chas

op/2012_1/338.pdf (дата 

звернення 03.09.2015). — 

Назва з екрану.  

7.Петров Р.А. Поняття 

“транспозиції” в сучасній 

правовій науці 

європейського права 

[Електронний ресурс] / Р. А. 

Петров. — Режим доступу: 

http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

?I21DBN=LINK&P21DBN=

UJRN&Z21ID=&S21REF=10

&S21CNR=20&S21STN=1&

S21FMT=ASP_meta&C21C

OM=S&2_S21P03=FILA=&2

_S21STR=esp_2013_1_5 

(дата звернення 03.09.2015). 

— Назва з екрану.  

8.Хаустова М.Г. 

Імплементація 

європейських правових 

стандартів у правову 

систему України 

[Електронний ресурс] / М. 

Г. Хаустова. — Режим 

доступу: 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstr

eam/123456789/9810/1/Haust

ova.pdf (дата звернення 

03.12.2015). — Назва з 

екрану.  

9.Яковюк І.В. Адаптація 

законодавства України до 

законодавства 

Європейського союзу: 

проблеми теорії та практики 

[Електронний ресурс] / І. В. 

Яковюк. — Режим доступу: 



http://dspace.nlu.edu.ua/bitstr

eam/123456789/2191/1/YAK

OVIUK.pdf (дата звернення 

03.09.2015). — Назва з 

екрану. 

2 
год. 

Тема № 2. “Місце 

Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини у системі 

джерел права України та у 

правовій системі України” 

 

1. Конвенція про захист 

прав людини і 

основоположних свобод: 

загальна характеристика 

та перспективи 

удосконалення 

2. Практики 

Європейського суду з 

прав людини: загальне 

поняття та особливості 

юридичної природи. 

3. Місце Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини у системі 

джерел права України. 

4. Місце Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини у правовій 

системі України. 

5. Напрями впливу 

Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини  на правову 

систему України. 

  

 
 

Лекція/ 

практ 

Sainati T. Comparing Class 

Actions and Pilot Judgments: 

How the 

Procedures of the U.S. Class 

Action can Help Safeguard 

the Right of 

Individual Access in the Pilot 

Judgment Procedures at the 

European Court of 

Human Rights (working title) 

/ Tatiana Sainati. URL: 

https://law.duke.edu/sites/defa

ult/files/academics/studentsch

olars/TSainati_Pi 

lot_Judgments_and_Class_Ac

tions.pdf. 

Гудима Д.А. Частина 1 

статті 6 Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод: 

деякі проблеми реалізації у 

судах загальної 

юрисдикції в Україні // 

Практика Європейського 

суду з 

прав людини: 

загальнотеоретичні 

дослідження. – Львів: 

Малий 

видавничий центр 

юридичного факультету 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка, 2009. – (Праці 

лабораторії дослідження 

теоретичних проблем прав 

людини. Вип. 2). – С. 114-

129. URL: 

http://www.c50.com.ua/article

/gudyma-d-1-st-6-

konventsiyi-1950-rokudeyaki- 

problemy-realizatsiyi-u-

sudakh-zagalnoyi-yurysd 

Дудаш Т.І. Практика 

Європейського суду з прав 

людини: навч. посіб. - К.: 

Алерта, 2016. - 488 с. 

- // - - // - 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2191/1/YAKOVIUK.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2191/1/YAKOVIUK.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2191/1/YAKOVIUK.pdf


Дудаш Т. Юридична 

природа рішень 

Європейського суду з прав 

людини 

(загальнотеоретичний 

аспект) // Право України. – 

2010. – №2. – С. 173-179 

Дудаш Т. Пілотні рішення 

Європейського суду з прав 

людини як інструмент 

розв’язання структурних 

проблем правових систем // 

Право України. – 2013. − 

№6. – С. 208-219 

Паліюк В.П. Застосування 

судами загальної 

юрисдикції України 

Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 

свобод у разі 

«неякісного» законодавства 

(положення ст. 10 Конвенції 

щодо свободи 

вираження поглядів) / В.П. 

Паліюк // Часопис 

цивільного і 

кримінального судочинства. 

– № 4(19). – С. 66-84. URL: 

http://irbisnbuv. 

gov.ua/cgibin/ 

irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C

21COM=2&I21DBN=UJRN

&P21DBN=UJ 

RN&IMAGE_FILE_DOWN

LOAD=1&Image_file_name=

PDF/Chcks_2014 

_4_7.pdf. 

 Паліюк В.П. Застосування 

судами України Конвенції 

про захист прав 

людини та основних свобод 

/ В.П. Паліюк. — К., 2004. 

— 264 с. 

Рабінович П.М., Соловйов 

О.В. Застосування 

Європейської конвенції з 

прав людини та практики 

Страсбурзького суду в 

Україні 

(загальнотеоретичні 

аспекти) / Праці Львівської 

лабораторії прав 



людини і громадянина НДІ 

державного будівництва та 

місцевого 

самоврядування НАПрН 

України. – К., 2014. – 208с. 

URL: 

http://www.twirpx.com/file/1

586669/. 

http://helsinki.org.ua/index.ph

p?r=1.4.4 

 http://precedent.in.ua/ 

http://www.echr.coe.int/ECH

R/Homepage_EN 

http://www.eurocourt.in.ua/G

etArticlesByCategory.asp?Cat

egoryId=2 

http://www.hr-lawyers.org 

http://www.khpg.org/index.ph

p?r=1.3.5 

http://www.lawyer.org.ua/?i=

267 

http://www.minjust.gov.ua/93

29 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi 

 

2 

год.  

Тема № 3. “Вплив 

Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини на 

правозастосування в 

Україні” 

 

1. Напрями впливу 

Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини  на 

правозастосовчу 

діяльність в Україні: 

загальна характеристика. 

2.Вплив Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини  на 

правозастосовчу 

діяльність судів першої та 

Лекція/ 

практ 

Sainati T. Comparing Class 

Actions and Pilot Judgments: 

How the 

Procedures of the U.S. Class 

Action can Help Safeguard 

the Right of 

Individual Access in the Pilot 

Judgment Procedures at the 

European Court of 

Human Rights (working title) 

/ Tatiana Sainati. URL: 

https://law.duke.edu/sites/defa

ult/files/academics/studentsch

olars/TSainati_Pi 

lot_Judgments_and_Class_Ac

tions.pdf. 

Гудима Д.А. Частина 1 

статті 6 Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод: 

деякі проблеми реалізації у 

судах загальної 

юрисдикції в Україні // 

Практика Європейського 

суду з 

прав людини: 

- // - - // - 

http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.4.4
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.4.4


апеляційної інстанцій в 

Україні. 

3. Вплив Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини  на 

діяльність Верховного 

Суду в Україні. 

4. Вплив Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини на 

правозастосовчі акти в 

Україні 

 

загальнотеоретичні 

дослідження. – Львів: 

Малий 

видавничий центр 

юридичного факультету 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка, 2009. – (Праці 

лабораторії дослідження 

теоретичних проблем прав 

людини. Вип. 2). – С. 114-

129. URL: 

http://www.c50.com.ua/article

/gudyma-d-1-st-6-

konventsiyi-1950-rokudeyaki- 

problemy-realizatsiyi-u-

sudakh-zagalnoyi-yurysd 

Дудаш Т.І. Практика 

Європейського суду з прав 

людини: навч. посіб. - К.: 

Алерта, 2016. - 488 с. 

Дудаш Т. Юридична 

природа рішень 

Європейського суду з прав 

людини 

(загальнотеоретичний 

аспект) // Право України. – 

2010. – №2. – С. 173-179 

Дудаш Т. Пілотні рішення 

Європейського суду з прав 

людини як інструмент 

розв’язання структурних 

проблем правових систем // 

Право України. – 2013. − 

№6. – С. 208-219 

Паліюк В.П. Застосування 

судами загальної 

юрисдикції України 

Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 

свобод у разі 

«неякісного» законодавства 

(положення ст. 10 Конвенції 

щодо свободи 

вираження поглядів) / В.П. 

Паліюк // Часопис 

цивільного і 

кримінального судочинства. 

– № 4(19). – С. 66-84. URL: 

http://irbisnbuv. 

gov.ua/cgibin/ 

irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C



21COM=2&I21DBN=UJRN

&P21DBN=UJ 

RN&IMAGE_FILE_DOWN

LOAD=1&Image_file_name=

PDF/Chcks_2014 

_4_7.pdf. 

 Паліюк В.П. Застосування 

судами України Конвенції 

про захист прав 

людини та основних свобод 

/ В.П. Паліюк. — К., 2004. 

— 264 с. 

Рабінович П.М., Соловйов 

О.В. Застосування 

Європейської конвенції з 

прав людини та практики 

Страсбурзького суду в 

Україні 

(загальнотеоретичні 

аспекти) / Праці Львівської 

лабораторії прав 

людини і громадянина НДІ 

державного будівництва та 

місцевого 

самоврядування НАПрН 

України. – К., 2014. – 208с. 

URL: 

http://www.twirpx.com/file/1

586669/. 

http://helsinki.org.ua/index.ph

p?r=1.4.4 

 http://precedent.in.ua/ 
http://www.echr.coe.int/ECHR/Hom

epage_EN 

2 

год. 

Тема №4. «Взаємодія 

міжнародних правових 

систем з правовою 

системою України» 

1. Основні концепції 

співвідношення 

міжнародного права  та 

національного права.  

2. Поняття та зміст 

взаємодії міжнародного 

права із правом 

національним  

3. Поняття та зміст  

імплементаційної 

діяльності  держав 

4. Особливості взаємодії 

права сучасних 

європейських 

міждержавних правових 

Лекція/ 

практ 

Рабінович П.М., Раданович 

Н.М. Європейська 

конвенція з прав людини: 

проблеми національної 

імплементації 

(загальнотеоретичні 

аспекти).  Праці Львівської 

лабораторії прав людини  і 

громадянина  Науково-

дослідного інституту 

державного будівництва та 

місцевого самоврядування 

Національної академії 

правових наук 

України;[Редкол.:П.М.Рабін

ович (гол. ред.) та ін.] – 

Львів: «Астрон», 2002. – 

192с.  

Галецька Н.Б. Форми 

- // - - // - 
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систем (Ради Європи, 

Європейського Союзу) з 

національним правом  

України 

імплементації міжнародних 

договорів  європейськими 

державами: теорія і 

практика [Текст]: 

монографія /Н.Галецька. – 

Львів: Сполом, 2016. – 232с. 
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Тема № 5 «Форми впливу  

правової доктрини та 

принципів права на 

юридичну діяльність в 

Україні». 

1. Поняття та характерні 

ознаки сучасних правових 

доктрин. 

2. Класифікація сучасних 

правових доктрин.  

3. Загальні закономірності 

та особливості 

формування сучасних 

правових доктрин у 

національних 

(континентальному, 

англо-американському ) та 

міжнародних 

(міждержавних) правових 

системах. 

4. Форми впливу правової 

доктрини на 

правотворчість у 

континентальній правовій 

системі. 

5. Форми впливу правової 

доктрини на застосування 

права у континентальній 

правовій системі. 

6. Поняття, ознаки та 

форми об’єктивації 

принципів права. 

7. Зміст основоположних 

принципів права. 

8. Принципи права у 

правотворчості, 

правотлумаченні та 

правозастосуванні  

Лекція/ 

практ 

Мочульська М.Є., Семків 

В.О. Правова доктрина в 

континентальній правовій 

системі.  - Львів: «Світ», 

2015. - 432с.  

Шевченко А.Є., Кармаліта 

М.В. Вплив правової 

доктрини на правотворчий 

процес в Україні // 

Юридичний вісник. – 2015. 

- № 3(36). – С. 54.  

Семеніхін І.В. Поняття, 

ознаки, структура // 

Проблеми законності. - 

2016. - № 132. - С. 31. 

Полянський Є.Ю. Правова 

доктрина як базисна 

концепція права: природа, 

структура, значення // 

Наукові праці 

Національного університету 

«Одеська юридична 

академія» Т. 17 / голов. ред. 

М. В. Афанасьєва ; МОН 

України, НУ «ОЮА». – 

Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – 

C. 300. 

Губанов О.О. Правова 

доктрина як джерело права 

в межах романо-

германської, 

англосаксонської та 

релігійно-традиційної 

правової сім'ї: порівняльна 

характеристика // Право і 

суспільство. - № 2015. – С. 

12, 13). 

Євграфова Є. Доктрина у 

правовій науці і юридичній 

практиці // Вісник 

- // - - // - 



Національної академії 

правових наук України. – 

2013. - № 2 (73). – С. 54, 60. 

Погребняк С. П. 

Основоположні принципи 

права (змістовна 

характеристика): 

[монографія] / С. П. 

Погребняк. — Х.: Право, 

2008. — 240 с.  

Рабінович С., Панкевич О.  

Принцип рівності прав 

людини у практиці 

Конституційного Суду 

України: проблеми 

методики застосування/ 

С.Рабінович, О.Панкевич  // 

Вісник Конституційного 

Суду України.  – 2015. – № 

5. – С. 97-111. 

Рабінович П.М. Принцип 

верховенства права: 

проблеми теорії та практики 

[Текст]: 

монографія/Рабінович П.М., 

Луців О.М., Добрянський 

С.П., Панкевич О.З., 

Рабінович С.П.: Праці 

Львівської лабораторії прав 

людини  і громадянина  

Науково-дослідного 

інституту державного 

будівництва та місцевого 

самоврядування 

Національної академії 

правових наук 

України;[Редкол.:П.М.Рабін

ович (гол. ред.) та ін.] – 

Львів: Сполом, 2016. – 200с.  

Уварова О. О. Принципи 

права у правозастосуванні: 

загальнотеоретична 

характеристика: монографія 

/ О. О. Уварова. – Харків: 

«Друкарня МАДРИД», 

2012. – 196 с. 

1 
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Тема № 6 «Правотворча 

техніка. Вимоги до змісту 

нормативно-правових 

актів» 

1. Правотворча техніка: 

загальна характеристика 

Лекція/ 

практ 

Косович В. Оціночні 

поняття як засіб юридичної 

техніки:  монографія  / В. М.  

Косович. – Львів: Тріада-

плюс, 2010. – 212 с.  

Косович В. Удосконалення 

- // - - // - 



2.Загальні вимоги до 

змісту нормативно-

правових актів. 

3. Логічні правила 

нормопроектування. 

4. Юридичні конструкції. 

5. Правові дефініції. 

6. Правові презумпції, 

правові фікції, правові 

аксіоми. 

нормативно-правових актів 

України: техніко-техноло-

гічні аспекти: монографія / 

В. М. Косович. – Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, 2015. – 568 с.  

Биля І.О. Теоретичні основи 

використання нормотворчої 

техніки. // Автор. канд. 

юрид. наук. – Харків. 2004.  

Дзейко Ж.О. Законодавча 

техніка в Україні: історико-

теортеричне дослідження. – 

К., 2007. 

Риндюк В.І. Законодавча 

техніка: поняття, форми, 

види, реалізація в Україні. 

//Автор. канд. юрид. наук. - 

Київ. 2008 

1 
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Тема № 6 «Вимоги до 

форми нормативно-

правових актів» 

1. Правила викладу норми 

у статті нормативно-

правового акта. 

2. Структура нормативно-

правового акта. 

3. Вимоги до мови 

нормативно-правового 

акта. 

4. Реквізитні правила. 

Лекція/ 

практ 

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/ 

…… 

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. 

Арцикута Н.В. Мова права і 

юридична термінологія. – 

К., 2002. 

Огородник А. Оціночні 

поняття в структурі норм 

кримінального права. 

/Право України. – 2000. – 

№1.  

Прадід Ю.Ф. Вступ до 

юридичної лінгвістики. – 

Сімферополь, 2002. 

Шмельова Г.Г. Законодавча 

- // - // - - // - // - 



термінологія. Законодавча 

техніка. Законодавчі 

презумпції. Законодавчі 

фікції //Юридична 

екнцеколопедія.- Т.2. – К., 

1999. – С.503-505. 
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Тема № 7  

«Загальнотеоретичні та 

практичні аспекти прав 

тлумачення» 

Лекція/ 

практ 

Косович В. Удосконалення 

нормативно-правових актів 

України: техніко-техноло-

гічні аспекти: монографія / 

В. М. Косович. – Львів: 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, 2015. – 568 с.  

Косович В. Оціночні 

поняття як засіб юридичної 

техніки:  монографія  / В. М.  

Косович. – Львів: Тріада-

плюс, 2010. – 212 с.  

- // - // - - // - // - 

1 
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Тема № 7 «Техніка 

тлумачення в правових 

актах» 

Лекція/ 

практ 

Новітнє вчення про 

тлумачення правових актів  

/ В. Г. Рогань, І. Л. Самсін 

та інші. – Х. : Право, 2013. – 

752 с.  

Косович В. Техніка 

тлумачення НПА України – 

питання нормативної 

регламентації // Матеріали 

конференції «Наука та 

освіта ХХІ ст.». м. Івавно-

Франківськ 30.04.2014р. – 

Івано-Франківськ.: 

Редакційно-видавничий 

відділ Івано-Франківського 

ун-ту. права ім. Короля 

Данила Галицького, 2014.  

С.57-62. 

- // - // - - // - // - 
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Тема № 8 

«Правозастосовна  

техніка. Особливості 

застосування 

«проблемних» юридичних 

норм» 

1. Правозастосовна 

техніка: 

загальнотеоретична 

характеристика. 

2. Загальні вимоги до 

правозастосування: 

законність, доцільність, 

обґрунтованість. 

3. Особливості 

Лекція/ 

практ 

Косович В. М. 

Правозастосовна техніка: 

загальнотеоретична 

характеристика / В. М. 

Косович  // Вісник 

Львівського університету. 

Серія юридична. –  2017. – 

Вип. 64. – С. 3–10. ; 

Косович В. М. Особливості 

застосування нормативно-

правових актів з техніко-

юридичними недоліками / В. 

М. Косович // Публічне 

право. 2016. №3 (23). С.200-

207. 

- // - // - - // - // - 



застосування нормативно-

правових актів з техніко-

юридичними недоліками. 

4. Техніко-технологічні 

правила застосування 

оціночних понять 

Косович В. М. Техніко-

технологічні правила 

застосування оціночних 

понять / В. М. Косович  // 

Вісник Львівського 

університету. Серія 

юридична. –  2017. – Вип. 

65. – С. 3–12. 
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Тема № 8 «Вимоги до 

змісту та форми 

правозастосовних актів» 

1. Соціальна спрямованість 

правозастосування та 

засоби її юридичного 

забезпечення  

2.Логічні засоби 

правозастосовної техніки 

3.Юридичні конструкції 

як засіб правозастосовної 

техніки 

Лекція/ 

практ 

Косович В. М. Соціальна 

спрямованість  правозасто-

сування та засоби її 

юридичного забезпечення / В. 

М. Косович // Соціологія 

права.  – 2016. – № 4 (19). – 

С. 62–72.; 

Косович В. М. Логічні 

засоби правозастосовної 

техніки / В. М. Косович // 

Науково-інформаційний 

вісник Івано-Франківського 

університету права імені 

короля Данила Галицького. 

– 2017. – № 3(15). –  С. 10–

17.; 

Косович В. М.  Юридичні 

конструкції як засіб 

правозастосовної техніки // 

Публічне право. – 2017.  – 

№ 2 (26). – С.260–270. 

- // - // - - // - // - 

 


