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1. ВСТУП 

 

1.1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
 

Найменування показників 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 
заочна форма 

навчання 

Статус навчальної дисципліни: обовʼязкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Рік підготовки: 2-й 2-й 

Семестр: 3-й 3-й 

Кількість кредитів ЄКТС / годин 4 / 120 

Модулів: 1 

Змістових модулів: 1 

Лекції: 14 годин 4 години 

Семінарські: 26 годин 8 годин 

Практичні: - - 

Самостійна робота: 80 годин 108 годин 

Індивідуальні завдання (курсова 

робота): 
не передбачено 

Підсумковий семестровий 
контроль: 

екзамен 

Співвідношення кількості годин 

аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 

 

1:2 
 

1:9 

 

1.2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: підготовка висококваліфікованого конкурентоспроможного 

фахівця, здатного продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми 

сучасної юридичної науки та юридичної практики, який має володіти 

теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками щодо якісної 

підготовки нормативно-правових та індивідуальних актів, застосування 

законодавчої техніки. 

Завдання: формування у здобувачів здатності розробляти проєкти 

нормативно-правових актів із дотриманням правил нормопроектної техніки, 

готувати експертні висновки щодо проєктів нормативно-правових актів; 

поглиблення здатності здійснювати фаховий аналіз нормативно-правових актів, 

проводити їх наукову експертизу, аналізувати і узагальнювати правозастосовну 

практику, моделювати різні варіанти вирішення проблем правозастосовної 



практики в контексті підготовки проєктів нормативно-правових актів; розвиток 

загальних компетентностей здобувачів щодо продукування нових ідей 

(креативності), обґрунтування та відстоювання їх, здатності до пошуку, 

систематизації, критичного аналізу, оцінки та синтезу інформації з різних 

джерел. 

 

1.3. Передумови для вивчення навчальної дисципліни. 

 

Пререквізити навчальної дисципліни: Філософія науки, Іноземна мова для 

академічних цілей, Академічне мовлення та академічна доброчесність, 

Методологія й організація наукового дослідження в галузі права. 

Постреквізити навчальної дисципліни: дисципліни за вибором здобувачів 

вищої освіти. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
 

Результати навчання дисципліни Програмні результати навчання 

ПРН 2 ПРН 8 ПРН 9 

Професійно здійснювати пошук та 

опрацювання інформації з різних 

джерел із застосуванням сучасних 

інструментів і технологій в контексті 

розробки проєктів нормативно-

правових актів, підготовки експертних 

висновків щодо проєктів нормативно-

правових актів 

 

 

 

 

 

+ 

  

Здійснювати фаховий аналіз 

нормативно-правових актів, 

доктринальне тлумачення норм права; 

вміти аналізувати і узагальнювати 

правозастосовну практику, 

моделювати різні варіанти вирішення 

проблем 

правозастосовної практики в контексті 

підготовки проєктів нормативно-

правових актів 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Вміти розробляти проєкти 

нормативно-правових актів із 

дотриманням правил 

нормопроектної техніки, готувати 

експертні висновки щодо проєктів 

нормативно- 

правових актів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 



3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п/с лаб інд ср л п/с лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Модуль 1. Нормотворчість та законодавча техніка 

 

Тема 1. Правотворча діяльність як 

соціальний процес формування 

права та вид юридичної 
діяльності. 
 

12 2 2 - - 8 17 - 2 - - 15 

Тема 2. Систематизація 

законодавства.  Законодавство 

України як система нормативно- 

правових актів. 

 

18 2 4 - - 12 17 - 2 - - 15 

Тема 3. Законодавчий процес в 
сучасній Україні. 
 

18 2 4 - - 12 17 2 - - - 15 

Тема 4. Процедура розгляду 

законопроектів у Верховній Раді 

України. 

 

18 2 4 - - 12 17 - 2 - - 15 

Тема   5.   Підзаконна   і   локальна 
нормотворчість: сучасні підходи. 
 

18 2 4 - - 12 17 - 2 - - 15 

Тема 6. Нормопроектувальна 
техніка: основоположні засади. 
 

18 2 4 - - 12 17 2 - - - 15 

Тема 7. Сучасні вимоги до 
експертизи  нормативно-правових 
актів. 
 

18 2 4 - - 12 18 - - - - 18 

 
Разом за змістовим модулем  
 

120 14 26 - - 80 120 4 8   108 



4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Тема 1. Правотворча діяльність як соціальний процес формування 

права та вид юридичної діяльності. 

Правотворча діяльність як соціальний процес. Загальне поняття та зміст 

правової нормотворчої діяльності як виду юридичної діяльності. Поняття 

нормотворчої діяльності (нормотворчості). Співвідношення понять 

«нормотворчість», «правотворчість» та «законотворчість». Правотворча 

діяльність в Україні: правові засади, функції, принципи. Учасники, 

повноваження та гарантії правотворчої діяльності. Правотворчі повноваження 

та їх делегування. Правонаступництво у правотворчій діяльності. Гарантії 

забезпечення права на доступ до інформації щодо правотворчої діяльності. 
 

Тема 2. Систематизація законодавства. Законодавство України як 

система нормативно-правових актів. 

Сучасні підходи до визначення поняття «систематизація законодавства». 

Визначення та взаємозв’язок категорій «норма права», «правовий акт», 

«нормативно-правовий акт», «закон», «законодавство України». 

Форми (способи) систематизації законодавства. Види систематизації 

законодавства. Система нормативно-правових актів України. Юридична сила та 

ієрархія нормативно-правових актів. Ієрархія нормативно-правових актів в 

Україні. Юридична сила міжнародних договорів України. 

Планування законотворчої діяльності. Особливості планування 

законотворчої діяльності із розробки проектів законів. Юридичне 

прогнозування. Наукова концепція розвитку законодавства України. 
 

Тема 3. Законодавчий процес в сучасній Україні. 

Законодавчий процес: доктринальне визначення. Загальні етапи 

законодавчого     процесу.     «Широке»     та     «вузьке»    розуміння     поняття 

«законодавчий процес». Співвідношення понять «законодавчий процес» та 

«законотворчий процес». Основні принципи законодавчої діяльності. 

Характеристика та основні стадії законодавчого процесу в сучасній 

Україні. Законодавча ініціатива. Суб’єкти та порядок реалізації законодавчої 

ініціативи. Підстави для відхилення законодавчої ініціативи. Планування 

законодавчої діяльності. Державні програми розвитку законодавства. 

Перспективні і поточні плани законодавчих робіт. 
 

Тема 4. Процедура розгляду законопроектів у Верховній Раді 

України. 

Загальна характеристика процедури розгляду законопроектів у Верховній 

Раді України. Парламентський регламент (Регламент Верховної Ради України). 



Стадії законодавчого процесу у Верховній Раді України. Види рішень 

Верховної Ради України. 

Порядок роботи з законопроектами та законодавчими пропозиціями, які 

вносяться в порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради України 

Президента України, Кабінету Міністрів України. 

Вимоги до оформлення законопроектів. Реєстрація та оприлюднення 

законопроектів. 
 

Тема 5. Підзаконна і локальна нормотворчість: сучасні підходи. 

Поняття та суб’єкти підзаконної нормотворчості. Юридична сила 

прийнятих державними органами нормативно-правових актів. Класифікація 

підзаконних нормативно-правових актів. Ієрархічна система підзаконних 

нормативно-правових актів. Основні функції підзаконної нормотворчості та її 

характерні ознаки. Основні підзаконні кодифікаційні нормативно-правові акти. 

Підзаконна нормотворчість Верховної Ради України. Підзаконна 

нормотворчість Президента України. Нормотворчість Кабінету Міністрів 

України. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим (АРК) та Ради міністрів АРК. Нормотворча діяльність міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади. Нормотворча діяльності місцевих 

органів виконавчої влади. 

Поняття локальної нормотворчості. Нормотворчість органів місцевого 

самоврядування (муніципальна нормотворчість). Місцевий референдум. 

Нормотворчість об’єднань громадян. Нормотворчість трудових колективів 

(державних і комерційних підприємств, установ, організацій). 
 

Тема 6. Нормопроектувальна техніка: основоположні засади. 

Техніка нормопроектування: загальні вимоги. Логіка та способи 

викладення правових норм. Правила і засоби законодавчої техніки. 

Юридичні конструкції як засоби законодавчої техніки. Вимоги до 

застосування та побудови юридичних конструкцій при створенні та 

систематизації законів. Основні вимоги до складання текстів законопроектів.  

Загальні методологічні підходи до тексту нормативно-правового акта. 

Структура законопроекту. Мова і термінологія законопроекту. Викладення 

нормативних положень. Внесення змін до законів. Підготовка переліку 

законодавчих актів про визнання їх такими, що втратили чинність. Супровідні 

матеріали, що подаються із законопроектами. 

Кодекс та особливості його структури. Структура підзаконного 

нормативно-правового акта. 
 

Тема 7. Сучасні вимоги до експертизи нормативно-правових актів. 

Поняття експертизи нормативно-правових актів. Експертний висновок: 

зміст та структура. Публічні консультації: мета, строки проведення, результати. 

Види експертизи проектів нормативно-правових актів. 

Сучасні підходи до антикорупційної та гендерної експертизи нормативно- 

правових актів. Поняття, мета і завдання антикорупційної експертизи. Види 

антикорупційної експертизи. 



Обов’язкова антикорупційна експертиза. Експертиза чинних нормативно- 

правових актів. Необов’язкова антикорупційна експертиза. Повноваження 

НАЗК у проведенні антикорупційної експертизи. Громадська антикорупційна 

експертиза. 

Базова термінологія антикорупційної експертизи. Алгоритм проведення 

антикорупційної експертизи. 

Гендерно-правова експертиза: нормативно-правова база. Мета, завдання 

та результати ґендерно-правової експертизи. 

 

 

5. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

5.1. Методи навчання 
 

Під час проведення навчальних занять можуть застосовуватися такі 

методи: 

- словесні методи навчання; 

- наочні методи навчання; 

- практичні методи навчання; 

- проблемно-пошукові методи навчання; 

- активні методи навчання. 
 

5.2. Порядок оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання роботи здобувачів/здобувачок вищої освіти ступеня доктора 

філософії здійснюється відповідно до загальноуніверситетської системи 

оцінювання знань 

 

Система передбачає: 
 

 

Форма навчання 
Робота на 

семінарських 
заняттях 

Самостійна 

робота 

Модульний 

контроль 

 

Екзамен 

 

Разом 

денна форма 
навчання (екзамен) 

30 20 40 10 100 

заочна форма 
навчання (екзамен) 

20 20 - 60 100 

 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та 

подальшого його оцінювання на семінарському занятті слід врахувати 

певні рівні знань: 

1. Теоретична відповідь 

- оцінка «5» високий рівень – здобувач/здобувачка третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти вільно володіє навчальним матеріалом, 

опрацювавши основну та додаткову літературу, аргументовано висловлює свої 

думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних 

завдань у самостійній роботі; 



- оцінка «4» добрий рівень – здобувач/здобувачка третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формулювання 

висновків, поєднання теоретичних знань із практичними прикладами; 

- оцінка «3» задовільний рівень – здобувач/здобувачка третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти володіє навчальним матеріалом поверхово і 

фрагментарно на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального 

матеріалу; 

- оцінка «0» незадовільний рівень – здобувач/здобувачка третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти не володіє навчальним матеріалом, 

відмовляється відповідати на запитання. 

2. Тест: правильне вирішення тесту оцінюється в 1 бал. 

3. Задача: вважається вирішеною і оцінюється: 

- оцінка «5» високий рівень – здобувач/здобувачка третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти повністю правильно вирішив/вирішила задачу, 

надав/надала відповіді на всі поставлені в умовах питання, з посиланням на 

чинні нормативно-правові акти; 

- оцінка «4» добрий рівень – здобувач/здобувачка третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти повністю правильно вирішив/вирішила задачу, 

надав/надала відповіді на всі поставлені в умовах питання, але не зробив 

посиланням на чинні нормативно-правові акти чи допустив незначні помилки; 

- оцінка «3» задовільний рівень – здобувач/здобувачка третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти ступеня надав/надала відповіді не на всі 

поставлені в умовах питання, чи не зробив посиланням на чинні нормативно- 

правові акти, чи допустив значні помилки; 

- оцінка «0» незадовільний рівень – здобувач/здобувачка третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти не правильно вирішив/вирішила 

задачу. 

4. Наукове повідомлення – оцінюється в 5 балів: 

- 1 бал – належне оформлення реферативного повідомлення; 

- 1 бал – глибока проробка теми (наявність достатньої кількості 

літературних джерел, наявність ґрунтовних висновків); 

- 1 бал - теоретична обґрунтованість теми, визначення її 

актуальності, мети, завдань, чітко розроблений науковий апарат; 

2 бали - грамотна і аргументована презентація реферату. Кожну оцінку викладач 

повинен аргументовано мотивувати. 

 

Для переводу оцінок у бали необхідно користуватися формулою: 

 

для денної форми навчання 

 
 

 

К = сума одержаних оцінок (балів) * 30 = 

 округлити (0,6 *кількість групових занять) * 5  



  

для заочної форми навчання 
 

К = 
сума одержаних оцінок (балів) 

* 20 = 
округлити (0,6 * кількість групових занять) * 5 

 
Модульний контроль 

37-40 балів – «5» відмінно; 

30-36 балів – «4» добре; 

20-29 балів – «3» задовільно; 

0-19 балів – «0» незадовільно 

 

Критерії оцінювання модульного контролю 

Відповідь на всі питання оцінюється з такою диференціацією: 

37-40 балів – «5» відмінно - якщо здобувач/здобувачка третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповіли на всі питання та їх відповідь 

містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу;  

правильно сформульовані відповідні тлумачення; містить аналіз нормативно- 

правових актів; містить поряд з теоретичним матеріалом фактичні дані, судову 

практику тощо; матеріал викладений логічно і грамотно. 

30-36 балів – «4» добре – якщо здобувач/здобувачка третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти відповіли на всі запитання, однак відповідь на 

кожне з питань має такі недоліки: є неповною, є не зовсім правильною: наявні 

недоліки у розкритті змісту понять, назв та змісту нормативно-правових актів, 

нечіткі характеристики відповідних явищ; не містить посилань на нормативно- 

правові акти (у разі необхідності), інші джерела, викладена з порушенням 

логіки подання матеріалу. 

20-29 балів – «3» задовільно – якщо здобувач/здобувачка третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповіли на поставлені запитання, 

проте відповідь є неправильною або частково розкриває питання, допущені 

грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у здобувача або 

здобувачки, або їх безсистемність та поверховість, незнання основних 

положень тем модулю. 

0-19 балів – «0» незадовільно – – якщо здобувач/здобувачка третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти не відповіли на поставлені запитання, 

не може виконати завдання або робить принципові помилки, які викривлюють 

усе рішення щодо розкриття питань. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи.  

Самостійна робота як вид начального процесу покликана допомогти 

здобувачам та здобувачкам вищої освіти ступеня доктора філософії ґрунтовніше 

вивчити та зрозуміти запропоновані теми й проблеми, дозволяє творчо підійти 

до вивчення матеріалу, закріпити його, перевірити себе. Передбачені окремі 

питання до кожної теми для самостійного опрацювання 

здобувачами/здобувачками вищої освіти ступеня доктора філософії. Перелік 

цих питань наведено до кожної теми у методичних рекомендаціях для 



самостійної підготовки з дисципліни «Нормотворчість і законодавча техніка». 

 

Порядок та критерії оцінювання самостійної роботи 

 

19-20 балів 

Відмінне виконання завдань самостійної роботи. Терміни, схеми, таблиці 

представлені у повному обсязі без помилок. Представлені результати 

аналітичної та порівняльної роботи. Тестові завдання вирішені без 

помилок в повному обсязі 

15-18 балів 

Самостійна робота виконана добре. Терміни представлені у повному 

обсязі без помилок. Схеми та таблиці оформлені належним чином без 

помилок. Незначні помилки у вирішенні тестових завдань 

10-14 балів 

Самостійна робота має недоліки. Терміни представлені з незначними 

помилками або у неповному обсязі. Схеми та таблиці оформлені 

належним чином без помилок. Аналітична робота та порівняльний аналіз 

відсутні. Помилки у вирішенні тестових завдань 

0-9 балів Самостійна робота не відповідає мінімальним критеріям. Термінологія 

відсутня або зі значними помилками. Аналітична робота та порівняльний 

аналіз відсутні. Тестові завдання виконані із багаточисельними  

помилками 

 

Головним критерієм отримання позитивної кількості балів є: 

 обсяг виконаних завдань; 

 відповідність виконаної роботи тематиці модуля; 

 змістовність роботи; 

 творчий підхід до виконання завдання, а не звичайне переписування тез та 

положень певної наукової статті чи монографії тощо; 

 вміння здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії чітко розуміти ціль 

кожного самостійного завдання, що безпосередньо впливає на рівень отриманої за 

роботу оцінки; 

 завдання має бути оформлено згідно рекомендацій, наданих викладачем для 

кожного конкретного виду роботи; 

 оформлення має бути охайним. Важливе значення має своєчасність виконання 

завдання. 

Мінімальна сума балів, яку можна отримати за самостійну роботу, дорівнює 

10 – за семестр навчання відповідно.   

 

При оцінюванні екзамену на денній формі навчання застосовуються 

такі критерії: 

- 9-10 балів – здобувач/здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти повністю виконав/виконала завдання та надав/надала правильне 

юридичне тлумачення отриманим результатам. 

- 7-8 балів – здобувач/здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти виконав/виконала завдання та допустив/допустила незначні 

помилки, що суттєво не впливають на загальний висновок; 

- 5-6 балів – здобувач/здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти надав/надала ідею розв’язання завдання, але у розрахунках або в 



юридичних висновках існують значні помилки, які приводять до викривлення 

рішення; 

- 0-4 балів – здобувач/здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої не може виконати завдання або робить принципові помилки, які 

викривлюють усе рішення. 

 

При оцінюванні екзамену на заочній формі навчання застосовуються 

такі критерії: 

- 50-60 балів – здобувач/здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти повністю виконав/виконала завдання та надав/надала правильне 

юридичне тлумачення отриманим результатам. 

- 40-49 балів – здобувач/здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти виконав/виконала завдання та допустив/допустила незначні 

помилки, що суттєво не впливають на загальний висновок; 

- 30-39 балів – здобувач/здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти надав/надала ідею розв’язання завдання, але у розрахунках або в 

юридичних висновках існують значні помилки, які приводять до викривлення 

рішення; 

- 0-29 балів – здобувач/здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої не може виконати завдання або робить принципові помилки, які 

викривлюють усе рішення. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів 
Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

 

Пояснення 

 

90-100 
 

Відмінно 
 

A 
Кредит зараховано. Контрольні заходи 

виконані лише з незначною кількістю 

помилок. 

 

82–89 
 

 

Добре 

 

B 
Кредит зараховано. Контрольні заходи 
виконані вище середнього рівня з кількома 
помилками. 

 
75–81 

 
C 

Кредит зараховано. Контрольні заходи 

виконані вірно з певною кількістю суттєвих 

помилок. 

 

67–74 
 
 

Задовільно 

 

D 
Кредит зараховано. Контрольні заходи 

виконані непогано, але зі значною кількістю 

недоліків. 

60–66 E 
Кредит зараховано. Виконання контрольних 
заходів задовольняє мінімальним критеріям. 

 
 

35–59 

 

Незадовільно 

 
 

FX 

Кредит не зараховано. Здобувачу/здобувачці 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти надається можливість скласти 

оговорені контрольні заходи для поліпшення 

підсумкової оцінки 



 
1-34 

 
F 

Кредит не зараховано. Здобувач/здобувачка 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти повинен/повинна повторно освоювати 
навчальний матеріал дисципліни (модуля). 
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