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Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія нормотворчості» для 

магістрів спеціальності 081 «Право» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська 

політехніка», кафедра публічного права. – Д. : НТУ «ДП», 2019. 19 с. 

 

Розробник: Саксонов В.Б. 

 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 
Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час вивчення навчальної дисципліни «Теорія нормотворчості» у межах 
спеціальності. 

 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 081 Право 

(протокол № __ від __. __. ____ р. ). 

 

Рекомендовано до видання редакційною радою НТУ «ДП» (протокол № __ 

від __. __. ____ р. ). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 
 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 081 «Право» здійснено розподіл 

програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни «Теорія нормотворчості» 

віднесено такі результати навчання: 

 
РН9 Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології 

у наданні правничих послуг 

РН16 Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини 

РН17 Самостійно готувати проекти актів правозастосування у різних сферах професійної 

діяльності 

 

Метою вивчення дисципліни є: оволодіння навичками використання 

державної мови й правничої термінології в нормотворчості; формування у 

здобувачів вищої освіти сукупності систематизованих знань щодо 

філософських, теоретичних і методологічних засад нормотворчості та 

відповідної юридичної техніки, а також умінь та навичок практичної діяльності 

у цій сфері; підвищення рівня правової культури й правосвідомості у студентів 

і неухильне дотримання ними вимог закону та кваліфікованого його 

використання і застосування у професійній діяльності. 

У процесі навчання магістри мають можливість поглиблення знань з 

проблем теорії, методології нормотворчості та юридичної техніки, що 

забезпечує її реалізацію, з’ясування проблемних питань і шляхів їх вирішення у 

цій царині. Джерелом цих знань можуть стати як дослідження публікацій 

провідних учених-правників, так i власні наукові дослідження 

загальнотеоретичних та прикладних проблем вітчизняного права. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання 

в дисциплінарні й адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

 
 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

РН9 ДРН1 Здатність використовувати державну мову й правничу термінологію, 

генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології в 

професійній діяльності у сфері теорії нормотворчості та реалізації 

відповідної юридичної техніки 

РН16 ДРН2 Уміння реалізовувати систематизовані знання щодо філософських, 

теоретичних і методологічних засад нормотворчості та відповідної 

юридичної техніки, а також уміння і навички практичної діяльності у 
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Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

цій сфері, брати продуктивну участь у розробці проектів 

нормативних актів 

РН17 ДРН3 Здібність обґрунтовувати суспільну обумовленість підготовки 

нормативних актів, прогнозувати результати їх впливу на відповідні 

суспільні відносини; здійснювати навички правотворчої роботи: 

підготовку інноваційних проектів нормативних актів, продукування 

нормативних актів, юридичне забезпечення дотримання процедури 

набрання цим актом законної сили; розроблення проектів актів 

правореалізації (в тому числі і правозастосування) у різних сферах 

професійної діяльності  

 
 

3. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Вид 

навчальних 

занять О
б

ся
г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 39 19 20   - - 

практичні        

лабораторні        

семінари 33 13 20   - - 

контрольні 

заходи 
18 5 13   - - 

РАЗОМ 90 37 53   - - 

 
 

4. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 38 

ДРН 1-3 Правоутворення, правотворчість і нормотворчість. 4 

ДРН 1-3 Право як системне утворення. Норма права як 

першооснова системи права. 
5 

ДРН 1-3 Нормативно-правовий акт як основна форма 

(джерело) права в Україні. 
5 

ДРН 1-3 Правотворчість держави і суспільства. 4 

ДРН 1-3 Правотворчий процес: поняття та його стадії. 

Особливості законодавчого процесу. 
5 

ДРН 1-3 Підзаконна правотворчість: поняття, ознаки та види. 

Локальна нормотворчість. 
5 

ДРН 1-3 Правотворча юридична техніка. 5 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ДРН 1-3 Правові дефініції, юридичні конструкції, юридичні 

помилки в правотворчій діяльності. Адаптація права та 

законодавства України до стандартів Європейського 

Союзу. 

5 

 СЕМІНАРИ 34 

ДРН 1-3 Правоутворення, правотворчість і нормотворчість. 4 

ДРН 1-3 Право як системне утворення. Норма права як 

першооснова системи права. 
5 

ДРН 1-3 Нормативно-правовий акт як основна форма 

(джерело) права в Україні. 
5 

ДРН 1-3 Правотворчий процес: поняття та його стадії. 

Особливості законодавчого процесу. 
5 

ДРН 1-3 Підзаконна правотворчість: поняття, ознаки та види. 

Локальна нормотворчість. 
5 

ДРН 1-3 Правотворча юридична техніка. 5 

ДРН 1-3 Правові дефініції, юридичні конструкції, юридичні 

помилки в правотворчій діяльності. Адаптація права та 

законодавства України до стандартів Європейського 

Союзу. 

5 

                   РАЗОМ 72 

 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за 

допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях 

відповідно до Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти. 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання здобувача вищої освіти за дисципліною. 

 

5.1. Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» 

здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами.  
 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 
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Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

5.2. Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Здобувач вищої освіти на контрольних заходах має виконувати завдання, 

орієнтовані виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання 

(розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються здобувачам вищої освіти на 

контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового 

контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу 

демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

темами 

метод евристичних 

питань, діалогового 

спілкування, 

виконання завдань 

під час лекцій 

виконання 

контрольних 

завдань під 

час 

підсумкового 

визначення загальної  

кількості балів за  

результатами поточних  

контролів; 
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семінарські контрольні 

завдання за 

темами 

виступи, додавання 

та уточнення, 

дискусії, усне 

опитування, бліц-

опитування, 

письмове 

опитування, 

правничий диктант, 

тестування, 

оцінювання 

презентації, 

виступ-презентація, 

робота в малих 

групах, реферат/ 

есе/ кросворд, 

виконання завдань 

під час 

семінарських 

занять 

контролю виконання підсумкового 

завдання під  

час заліку за умов 

недостатності балів для 

отримання позитивної 

оцінки або за бажанням  

здобувача 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання 

індивідуальних 

завдань  

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості відповідей на евристичні питання, діалогового спілкування, 

виконання завдань під час лекцій. Семінарські заняття оцінюються за 

підсумками виступів, додавання та уточнення, дискусії, усного опитування, 

бліц-опитування, письмового опитування, правничого диктанту, тестування, 

оцінювання презентації, виступу-презентації, роботи в малих групах, рефератів/ 

есе/ кросвордів, виконання контрольного або індивідуального завдання. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен здобувач вищої 

освіти під час заліку має право пройти підсумкове тестування, яке містить 

питання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 

 

5.3. Критерії 

Реальні результати навчання здобувача вищої освіти ідентифікуються та 

вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення результатів 

навчання. 

Оцінювання з курсу навчальної дисципліни «Теорія нормотворчості» 

здійснюється з урахуванням розподілу отриманих балів за відповідний вид 

навчальної діяльності студента:  

участь у форумі (дистанційно) або аудиторна робота на семінарських 

заняттях (очно); 
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виконання поточних контрольних завдань за темами;  

підготовка самостійної роботи;  

виконання індивідуальних завдань. 

Аудиторна робота або результати дистанційного навчання, виконання 

контрольних завдань, індивідуальної та самостійної роботи, оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Максимальна кількість балів з курсу навчальної дисципліни складає 100 

балів. Загальна оцінка з навчальної дисципліни «Теорія нормотворчості» 

визначається за накопичувальною системою, тобто сума всіх балів, отриманих 

за виконання певного виду робіт студента. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 
 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі професійної правничої 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій, використання правових доктрин, принципів і 

правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

і вимог. 

 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

що включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, критичне 

осмислення проблем у 

галузі та на межі 

галузей знань 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- високим ступенем володіння інформацією за 

питанням; 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

 

95-100 

Відповідь містить не суттєві помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння / навички 

Спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання проблем, 

необхідні для 

проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

розвитку нових знань 

та процедур; 

 

здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах; 

 

здатність розв’язувати 

проблеми у нових або 

незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації 

з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльність; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з не суттєвими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

Зрозуміле і 

недвозначне донесення 

власних знань, 

висновків та 

аргументації до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

Управління робочими 

або навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів; 

 

відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд та 

колективів; 

 

здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 74-79 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

 
 

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Технічні засоби навчання. 

– мультимедійне обладнання; 

– інформаційно-комунікаційні засоби; 

– персональні комп’ютери. 

Дистанційна платформа Мoodlе. 

 
 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

Основні нормативно-правові акти: 

- закони: 

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р.№ 254к/96-ВР. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254. 

2. Про комітети Верховної Ради України : Закон України  від 04.04.1995 

р. № 116/95-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text 

3.  Про міжнародні договори України :  Закон України від 29.06.2004 р. 

№ 1906-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text 

4.  Регламент Верховної Ради України : Закон України  від 10.02.2010 р. 

№ 1861-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1861-17 

5.  Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-

IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text 

6. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 

7. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 

 

- підзаконні акти: 

1. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 

інших органів виконавчої влади : Указ Президента України від 3 жовт. 1992 р. 

№ 493. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/92. 

2. Про Єдиний державний реєстр нормативних актів : Указ Президента 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%E2%F0#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1861-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/92
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України від 27.06.1996 р. № 468/96 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468/96#Text 

3. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності : Указ Президента України  від 10.06.1997 р. № 503/97 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/503/97#Text 

4. Про опублікування актів законодавства України в інформаційному 

бюлетені «Офіційний вісник України» : Указ Президента України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207/96#Text 

5.   Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів 

Президента України : Указ Президента України  від 15.11.2006 р. № 970/2006 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970/2006#Text 

6.  Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу 

української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору 

України : Указ Президента України від 31.05.2018 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

7. Про затвердження Положення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 1992 р. № 731. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF  

8. Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-

правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів : Наказ Міністра юстиції 

України від 12 квіт. 2005 № 34/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05. 

9. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи 

проектів нормативно-правових актів : Постанова колегії Міністерства юстиції 

України від 21.11.2000 р. № 41 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va041323-00#Text 

10. Методичні рекомендації щодо здійснення експертизи нормативно-

правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод Міністерства юстиції України, Урядового 

уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини  від 15.08.2006 

р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003323-06#top 

11. Про здійснення експертизи проектів законів та проектів актів 

Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які 

поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності положенням 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці 

Європейського суду з прав людини : Наказ Міністерства Юстиції України від 

20.08.2008 № 1219/7 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1219323-08#Text 

12. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності : Указ Президента України  від 10.06.1997 р. № 503/97 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/503/97#Text 

13.  Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній раді в 

електронній та паперовій формах : Розпорядження Голови Верховної Ради 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/503/97#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207/96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970/2006#Text
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1219323-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/503/97#Text
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України від 08 лютого 2021 р. URL: № 19 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/19/21-%D1%80%D0%B3#n24 

14.  Про затвердження Положення про порядок роботи з законопроектами 

та іншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд 

Верховної Ради України : Указ Президента України від 30.04.1995 р. № 270/95 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/95#Text 

15.  Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-

правових актів в органах юстиції України та скасування рішення про державну 
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10. Теорія держави і права: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://iportal.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
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5. Офіційний веб-портал «Судова влада України» (http://www.court.gov.ua/), 

Конституційний Суд України (http://www.ccu.gov.ua/),  

6. Верховний Суд (https://supreme.court.gov.ua/supreme/);  

7. Єдиний державний реєстр судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.court.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/
http://reyestr.court.gov.ua/
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