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Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації 

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, вул. Проскурівська, 57, ауд. 224: 

Самісін Ігор Леонович: відповідно до розкладу; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації протягом семестру: згідно із затвердженим розкладом. 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни 

«Юридична техніка» є дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців у сфері 

права, опануванню вмінь і навичків формування текстів нормативно-правових 

актів. Здобувачі освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі права 

отримують теоретичні знання щодо засобів та способів юридичної техніки; 

видової різноманітності юридичної техніки; специфіки використання засобів і 

прийомів юридичної техніки в різних правових системах; практичні навички 

щодо: 1) самостійного застосування знань, набутих при вивченні даної 

дисципліни, для розв’язання питань вдосконалення нормотворчої діяльності у 

подальшій практичній діяльності; 2) самостійного визначення юридичних 

помилок документального вираження нормативно-правових актів; 

3) самостійного створення текстів проектів нормативно-правових актів. 

По завершенню вивчення дисципліни «Юридична техніка» здобувачі 

можуть пояснювати доцільність застосування конкретного виду юридичної 

конструкції при розробці проектів нормативно-правових актів; оцінювати 



вплив різних засобів і прийомів юридичної техніки на якість правотворчості та 

правозастосування; проводити порівняльний аналіз різних видів техніко-

юридичних засобів; розробляти проекти нормативно-правових та 

правозастосовних актів. 

Перед здобувачами освіти у рамках навчальної дисципліни ставиться мета: 

- оволодіти системою знань про: правові засоби у правотворчому процесі; 

правила та засоби юридичної техніки; головні правила нормотворчої техніки і 

нормотворчого процесу; види нормотворчих помилок та способи їх усунення в 

текстах нормативно-правових актів; сучасні напрямки та тенденції розвитку 

юридичної техніки в Україні; 

- використовувати теоретичні знання для підготовки нормативно-правових 

актів; працювати над проектами нормативно-правових актів; володіти 

культурою мислення, навичками правильно і повно відображати результати 

професійної діяльності в юридичній та іншій документації; аналізувати типові 

помилки, що виникають при створенні нормативно-правових актів та 

визначати способи їх усунення. 

Програмні 

компетентност

і, які 

здобуваються 

під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

ФК-6. Здатність здійснювати науково-правову експертизу проектів 

нормативно-правових актів 

ФК-7. Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, надавати 

рекомендації щодо їх удосконалення 

 

Результати 

навчання 

РН-13. Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, здійснювати їх 

науково-правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх удосконалення. 

РН-14. Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників розробляти 

проекти нормативно-правових актів. 

 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізт

ти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 1-й, семестр – 2-й. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: «Тлумачення нормативно-правових актів», «Методологія 

наукових досліджень у галузі права». 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: «Проблеми теорії держави і права», «Сучасна доктрина 

адміністративного права», «Проблеми фінансового прав», «Актуальні питання 

інформаційного права». 

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС / 120 годин, у тому числі, самостійної роботи – 100 годин, 

лекційних – 12 годин, семінарських – 8 годин. 

Форма 

навчання 
денна 



Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен тощо. 

Лекція, семінарські заняття, консультації та екзамен можуть проводитись у 

формі онлайн-конференції з використанням платформи для проведення 

онлайн-занять Zoom або Google Meet. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт тощо. 

 

 

Зміст 

навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години 

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1/0/13 

Юридична техніка 

як сфера наукових 

знань і навчальна 

дисципліна 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 0,8 
СРС – 2 

1/0/13 

Поняття, види і 

значення 

юридичної 

техніки 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 0,9 
СРС – 2 

1/0/13 
Юридична 

термінологія 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 0,8 
СРС – 2 

1/1/13 Юридичне письмо 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

Лекція – 0,9 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 



завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

2/1/12 
Юридичні 

конструкції 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1,7 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 3 

2/2/12 

Юридичні 

символи та 

застереження 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1,6 
Семінарське 

заняття –10 
СРС – 3 

2/2/12 

Юридичні 

презумпції, фікції, 

аксіоми та 

преюдиції 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття –10 
СРС – 3 

2/2/12 

Правотворча, 

правореалізаційна 

і правозастосовна 

техніка 
  

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань, 

розв’язання задач, 

повідомлення про 

виконання самостійної 

роботи (у тому числі, 

індивідуальних завдань) 

Лекція – 1,3 

Семінарське 

заняття – 10 
СРС – 3 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 



дисципліни «Юридична техніка» (розміщені у Google класі «Юридична 

техніка» (код приєднання: v2cgoni) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Юридична техніка» (у Google класі «Юридична 

техніка» (код приєднання: xs7jhx3) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усний. Структура екзаменаційного білету включає 3 теоретичних 

питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

1 Апт Л.Ф. Дефиниции и право: монография. М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 258 с. 

2 Артеменко В. Проектування нормативно-правових актів: навчальний 

посібник. К.: Фонд «Європа ХХІ», 2007. 256 с. 

3 Дутко А.О. Юридичні конструкції та їх використання в законотворчій 

практиці України: монографія. Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2013. 176 с. 

4 Лызлов Д. Н., Картухин В. Ю. Юридическая техника: учебное пособие. 

М.: Ось-89, 2009. 176 с. 

5 Методичниі рекомендацій щодо розроблення проектів законів та 

дотримання нормопроектної техніки:  наказ Міністерства юстиції України від 

21.11.2000 року №41 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-

00/card6#Public 

6 Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н. А. Власенко. М.: 

Юстиц-информ, 2011. 312 с. 

7 Онищук І.І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах: 

монографія. Харків: Право, 2019. 226 с. 

8 Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої 

техніки: методичні рекомендації  / заг. ред. В. П. Крижанівського. Вид. 3, випр. 

і допов. К.: [б. и.], 2007. 32 с. 

9 Правове письмо: навчальний посібник / В. А. Ватрас, Д. А. 

Монастирський, В. Г. Рогожа та ін.; за ред. Р. О. Стефанчука. К.: Алерта; ЦУЛ, 

2011. 148 с. 

10 Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів 

України Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. № 870. 

URL: http://uazakon.com/document/fpart39/idx39689.htm 

11 Шутяк І.Д. Юридична техніка: курс лекцій. Івано-Франківськ: 

Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної 

техніки. Дрогобич: Коло, 2015. 228с. 

Політика 

щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів 

за пропущені 

заняття 

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Щоб отримати бали за пропущене з поважних причин лекційне заняття, треба 

написати конспект по питаннях теми (тем) пропущеної лекції. Щоб отримати 

бали за пропущене з поважних причин семінарське заняття, треба 

підготуватись до усного опитування та вирішення ситуативних завдань або 

виконання тестових завдань по питаннях теми (тем) пропущеного 

семінарського заняття. 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол № 14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2NDkzMjMxNDQw
http://elibrary.univer.km.ua/index.php
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf


(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Здобувачу визнаються результати участі у наукових конференціях і он-лайн-

курсах, вебінарах, тренінгах за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною, у порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього 

процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1. Під час аудиторних занять, консультацій. 

2. За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 

 

 

 

Викладач дисципліни: 

В.о. завідувача кафедри   конституційного, 

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор, заслужений юрист 

 України                   ____________________        І.Л.Самсін 
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В.о. завідувача кафедри   конституційного, 

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор, заслужений юрист України             ____________________        І.Л. Самсін 
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