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Анотація навчальної дисципліни 

 

Володіння техніко-юридичним інструментарієм є важливим компонентом 

високоякісної підготовки фахівців у сфері публічного управління та 

адміністрування, на засвоєння теоретичних та практичних аспектів якого 

спрямована навчальна дисципліна «Юридична техніка». Питання юридичної 

техніки займають вагоме значення у практичній діяльності магістра з 

публічного управління та адміністрування огляду на те, що робота за фахом в 

органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях потребує оперативності в розробці 

та прийнятті прогнозних та програмних документів соціально-економічного 

розвитку, правових актів, визначенні актуальних теоретичних і практичних 

питань їх удосконалення та застосування. 

Предметом навчальної дисципліни є вироблені юридичною технікою як 

галуззю юриспруденції техніко-юридичні засоби, способи, правила, прийоми 

підготовки, прийняття, оприлюднення, систематизації, інтерпретації правових 

актів у процесі професійної діяльності. 

Мета навчальної дисципліни «Юридична техніка» полягає у засвоєнні 

студентами теоретико-прикладних знань про предмет, зміст, структуру, види та 

тенденції розвитку юридичної техніки; удосконаленні практичних вмінь та 

навичок застосування техніко-юридичного інструментарію при роботі з 

юридичними документами для забезпечення досконалості їх форми та змісту. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Юридична 

техніка як галузь наукових знань і навчальна дисципліна. Поняття і сутність 

правотворчості. Законодавча техніка. Правила формування змісту нормативно-

правового акта. Структурні та формальні (реквізитні) правила. Юридична мова. 

Юридична термінологія. Юридичні конструкції. Юридичні презумпції та фікції. 

Юридичні аксіоми та преюдиції. Юридичні символи. Юридичні застереження. 

Техніка опублікування нормативно-правових актів. Техніка систематизації 

юридичних документів. Правореалізаційна і правозастосовна техніка. Техніка 

тлумачення норм права. Правотворчі та правозастосовні помилки. 
 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Знание технико-юридического инструментария является важным 

компонентом высококачественной подготовки специалистов в сфере 

публичного управления и администрирования, на усвоение теоретических и 

практических аспектов которого направлена учебная дисциплина 

«Юридическая техника». Вопросы юридической техники занимают большое 

значение в практической деятельности магистра публичного управления и 

администрирования учитывая, что работа по специальности в органах 

государственной исполнительной власти, органах местного самоуправления, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях требует оперативности в 

разработке и принятии прогнозных и программных документов социально-
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экономического развития, правовых актов, определении актуальных 

теоретических и практических вопросов их совершенствования и применения. 

Предметом учебной дисциплины являются произведенные юридической 

техникой как отраслью юриспруденции технико-юридические средства, 

способы, правила, приемы подготовки, принятия, обнародования, 

систематизации, интерпретации правовых актов в процессе профессиональной 

деятельности. 

Цель учебной дисциплины «Юридическая техника» заключается в 

усвоении студентами теоретико-прикладных знаний о предмете, содержании, 

структуре, видах и тенденциях развития юридической техники; 

совершенствовании практических умений и навыков применения технико-

юридического инструментария при работе с документами для обеспечения 

совершенства их формы и содержания. 

Содержание учебной дисциплины раскрывается в следующих темах: 

Юридическая техника как область научных знаний и учебная дисциплина. 

Понятие и сущность правотворчества. Законодательная техника. Правила 

формирования содержания нормативно-правового акта. Структурные и 

формальные (реквизитные) правила. Юридический язык. Юридическая 

терминология. Юридические конструкции. Юридические презумпции и 

фикции. Юридические аксиомы и преюдиции. Юридические символы. 

Юридические оговорки. Техника опубликования нормативно-правовых актов. 

Техника систематизации юридических документов. Правореализационная и 

правоприменительная техника. Техника толкования норм права. 

Правотворческие и правоприменительные ошибки. 

 
Annotation of educational discipline 

 

Knowledge of technical and legal tools is an important component of high-

quality training of specialists in the field of public administration and administration, 

the learning of the theoretical and practical aspects of which is the subject of the 

discipline "Legal technology". The issues of legal technique are of great importance 

in the practical activities of the Master of Public Administration and Administration, 

given that work in the specialty in state executive bodies, local governments, at 

enterprises, institutions and organizations requires promptness in the development 

and adoption of forecast and program documents of socio-economic development, 

legal acts, definition of topical theoretical and practical issues of their improvement 

and application. 

The purpose of the discipline "Legal technique" is to assimilate by students of 

theoretical and applied knowledge about the subject, content, structure, types and 

development trends of legal technology; improvement of practical skills and abilities 

in the use of technical and legal tools when working with documents to ensure the 

perfection of their form and content. 

The purpose of the discipline "Legal Engineering" is to provide students with 

theoretical and applied knowledge about the subject, content, structure, types and 

trends of legal technology; improving practical skills and abilities to use technical 
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and legal tools when working with legal documents to ensure the perfection of their 

form and content. 

The content of the academic discipline is revealed in the following topics: 

Legal technology as a field of scientific knowledge and academic discipline. The 

concept and essence of lawmaking. Legislative technique. Rules for the formation of 

the content of a regulatory legal act. Structural and formal (requisite) rules. Legal 

language. Legal terminology. Legal constructions. Legal presumptions and fictions. 

Legal axioms and prejudices. Legal symbols. Legal clauses. Technique of publication 

of normative legal acts. Technique for systematizing legal documents. Law 

enforcement and law enforcement technology. Technique of interpretation of legal 

norms. Lawmaking and law enforcement errors. 
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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Юридична техніка» укладена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування», затвердженої 

наказом по університету від 20 лютого 2019 року № 36-Н і стандарту вищої 

освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» 

галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування затверджений наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001. 

Предметом навчальної дисципліни є вироблені юридичною технікою як 

галуззю юриспруденції техніко-юридичні засоби, способи, правила, прийоми 

підготовки, прийняття, оприлюднення, систематизації, інтерпретації правових 

актів у процесі професійної діяльності. 

Мета навчальної дисципліни «Юридична техніка» полягає у засвоєнні 

студентами теоретико-прикладних знань про предмет, зміст, структуру, види та 

тенденції розвитку юридичної техніки; удосконаленні практичних вмінь та 

навичок застосування техніко-юридичного інструментарію при роботі з 

документами для забезпечення досконалості їх форми та змісту. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

загальні: 
− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
− здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології;  

спеціальні (фахові, предметні): 

− здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування;  

− здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

− уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм; 

− розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення; 
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− інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у сфері публічного управління та адміністрування. 

Навчальна дисципліна є вибірковою. 

Форма підсумкового контролю знань: ПМК (залік). 

Програмний зміст навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Юридична техніка як галузь наукових знань і навчальна дисципліна. 

Техніка правотворчості 

 

Тема 1. Юридична техніка як галузь наукових знань і навчальна 

дисципліна 

Предмет і зміст науки про юридичну техніку. Юридична техніка як 

синтез теоретичних і прикладних знань. Система методів науки про юридичну 

техніку. Джерела науки про юридичну техніку. Наукове і практичне значення 

юридичної техніки.  

Співвідношення юридичної техніки як галузі наукових знань з іншими 

правовими та неправовими науками. 

Історія розвитку юридичної техніки: зарубіжний історико-правовий 

досвід становлення юридичної техніки та історико-правовий аналіз зародження 

і розвитку юридичної техніки в Україні. Особливості юридичної техніки в 

різних правових системах сучасності.  

Поняття та ознаки юридичної техніки. Структура юридичної техніки. 

Співвідношення понять юридична техніка, юридична тактика і юридична 

технологія.  

Види юридичної техніки. Співвідношення нормотворчої, правотворчої, 

законодавчої та юридичної техніки. 

Тенденції розвитку юридичної техніки в Україні. 

Поняття, предмет, мета та завдання навчального курсу «Юридична 

техніка».  

 

Тема 2. Поняття і сутність правотворчості 

Поняття та види правотворчості. Законотворчість, пряма правотворчість, 

підзаконна правотворчість, локальна нормотворчість, діяльність державних 

органів з прийняття нормативних договорів. Принципи правотворчості.  

Загальна характеристика правотворчого процесу.  

Правовий моніторинг. Планування правотворчої діяльності. Поняття, 

зміст та структура концепції нормативно-правового акта. Правила підготовки 

концепції нормативно-правового акта.  

Експертиза проектів нормативно-правових актів. Види експертизи. 

Поняття, зміст та необхідність правової експертизи нормативно-правових актів. 

Техніко-юридичні засоби, які використовуються в експертній діяльності.  
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Тема 3. Законодавча техніка 

Поняття та значення законодавчої техніки. Принципи законодавчої 

діяльності. Функції законодавчої техніки. Значення законодавчої техніки для 

юридичної практики. 

Структура законодавчої техніки. Співвідношення законодавчої техніки і 

законодавчої технології.  

Поняття законодавчого процесу та його стадії. Поняття та суб’єкти 

законодавчої ініціативи. Підготовка законопроекту (законодавчої пропозиції) та 

внесення його до Верховної Ради України. Способи розробки законопроектів. 

Супровідні документи до законопроекту. Справа законопроекту. Попередній 

розгляд законопроектів у комітетах Верховної Ради України. Обговорення 

законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України з його 

наступним прийняттям або відхиленням (повністю чи частково). 

Санкціонування, промульгація й опублікування закону. 

Поняття критеріїв якості законодавства. 

 

Тема 4. Правила формування змісту нормативно-правового акта 

Вимоги до змісту нормативно-правового акта. Основні способи і прийоми 

формування змісту нормативно-правових актів.  

Застосування правил логіки при створенні нормативно-правових актів. 

Фактори, що впливають на правотворчу логіку. Загальні і специфічні логічні 

правила. Правило мотивації прийняття нормативного акта. Відповідність 

нормативного акта загальним принципам системи законодавства. 

Способи і прийоми викладу приписів норм права у статтях нормативно-

правового акта. Правила конкретизації правових норм. Правила внесення змін 

до законів. 

Єдність юридичної термінології та її значення. Узгодженість різних 

частин правового документа. Узгодженість різних правових документів. 

Відповідність нормативно-правового акта загальним принципам системи 

законодавства. 

 

Тема 5. Структурні та формальні (реквізитні) правила 

Зовнішня та внутрішня форма нормативно-правового акта. 

Правила побудови структури нормативно-правового акта. Система 

структурних одиниць нормативно-правових актів: заголовок, зміст, преамбула, 

структурні одиниці тексту, примітки, прикінцеві положення, додатки. 

Структурні одиниці тексту нормативно-правових актів: частина, розділ, глава, 

стаття, параграф, пункт, підпункт, абзац.  

Правила оформлення посилань у нормативно-правових актах. Правила 

внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів.  

Вибір зовнішньої форми нормативно-правового акта.  

Реквізитні вимоги стосовно форми нормативно-правових актів: вид 

нормативно-правового акта, найменування нормативно-правового акта, дата 

прийняття нормативно-правового акта, реєстраційний номер, дата підписання. 
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Тема 6. Юридична мова  

Поняття юридичної мови. Формалізація та уніфікація засобів вираження 

при створенні нормативно-правових актів. Функції юридичної мови. 

Особливості мовних прийомів формулювання норм права. Принципи 

словесної організації нормативних висловлювань.  

Дотримання правил лексики, граматики й синтаксису української мови. 

Система лінгвістичних засобів. Вимоги до стилю нормативно-правових актів.  

 

Тема 7. Юридична термінологія 

Загальні засади українського термінознавства. Поняття та ознаки 

юридичного терміна. Відмінність термінів від загальновживаних слів, 

номенклатурних назв, професіоналізмів.  

Класифікація юридичних термінів.  

Способи утворення юридичних термінів. Правила використання та 

формулювання юридичних термінів. Синонімія й омонімія юридичних 

термінів. 

Поняття як категорія юридичної техніки. Ознаки та сутність правового 

поняття. Класифікація понять. Дефініції в праві. Ознаки та сутність юридичних 

дефініцій. Значення дефініювання понять. Оціночні поняття. 

Шляхи удосконалення юридичної термінології. 

 

Тема 8. Юридичні конструкції  

Основні теоретико-методологічні підходи до визначення  поняття 

юридичної конструкції. Ознаки юридичної конструкції. Функції юридичних 

конструкцій. Значення юридичних конструкцій у праві. 

Види юридичних конструкцій.  

Правила побудови юридичних конструкцій. Використання юридичних 

конструкцій при підготовці текстів юридичних документів. 

 

Тема 9. Юридичні презумпції та фікції 
Юридичні презумпції та юридичні фікції як специфічні засоби юридичної 

техніки. Ознаки юридичної презумпції. Ознаки юридичної фікції. 

Співвідношення юридичних презумпцій з юридичними фікціями. Значення та 

причини використання у праві юридичних презумпцій та юридичних фікцій. 

Класифікація юридичних презумпцій. Загальноправові, міжгалузеві та 

галузеві презумпції. Фактичні та законодавчо закріплені презумпції. 

Оспорювані та незаперечні презумпції. Матеріально-правові та процесуальні 

презумпції.  

Класифікація юридичних фікцій. Використання юридичних фікцій для 

усунення юридичного конфлікту. 

 

Тема 10. Юридичні аксіоми та преюдиції  

Поняття та ознаки юридичної аксіоми. Класифікація юридичних аксіом. 

Значення юридичних аксіом у законодавчій, правозастосовній та 

інтерпретаційній діяльності. 
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Поняття та ознаки юридичної преюдиції. Преюдиція як засіб спрощення 

провадження в юридичній справі. Види юридичних преюдицій. Значення 

юридичних преюдицій. Вимоги до використання преюдицій в юридичному 

процесі. 

 

Тема 11. Юридичні символи  
Право як знаково-символічна система. Юридичні символи як складова 

правової культури суспільства. Значення юридичних символів. 

Поняття та ознаки юридичного символу. Зміст і форма юридичних 

символів. Вимоги до юридичних символів. Функції юридичних символів.  

Класифікація юридичних символів. 

 

Тема 12. Юридичні застереження 

Поняття та ознаки юридичного застереження. Значення юридичних 

застережень. Форми нормативного вираження юридичних застережень. 

Види юридичних застережень.  

Особливості міжнародно-правових застережень. Застереження до 

міжнародних договорів. 

Вплив юридичних застережень на ефективність правового регулювання. 

 

Модуль 2 

Техніка опублікування та систематизації нормативно-правових 

актів. Правореалізаційна, правозастосовна техніка і техніка тлумачення 

норм права 

 

Тема 13. Техніка опублікування нормативно-правових актів 

Опублікування нормативних актів: строки, офіційні і неофіційні джерела, 

мова, обмежувальні грифи. Значення опублікування нормативно-правових 

актів. Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами.  

Порядок набрання чинності іншими юридичними документами: 

міжнародними договорами України; рішеннями і висновками Конституційного 

Суду України; рішеннями Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів; 

розпорядчими та іншими документами органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій. 

 

Тема 14. Техніка систематизації юридичних документів 

Систематизація законодавства як різновид юридичної діяльності. 

Принципи систематизації. Об’єкти, предмети та суб’єкти систематизації. 

Загальні етапи проведення систематизації. Види систематизації.  

Поняття, ознаки та особливості кодифікації. Техніко-юридичні правила 

кодифікації. Поняття, ознаки та особливості консолідації. Техніко-юридичні 

правила консолідації. Поняття, ознаки та особливості інкорпорації. Техніко-

юридичні правила інкорпорації.  

Систематизація рішень Конституційного Суду України.  

Систематизація міжнародних договорів. 
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Облік нормативно-правових актів. 

Комп’ютеризація роботи з систематизації. Правові інформаційно-

пошукові системи, системи інформаційно-правового забезпечення та їх 

значення. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. 

 

Тема 15. Правореалізаційна і правозастосовна техніка 

Правореалізаційна техніка і правозастосовна техніка: поняття, 

співвідношення, значення. Поняття реалізації норм права. Форми реалізації 

норм права. Характеристика правозастосовної діяльності. Основні техніко-

юридичні вимоги до правозастосовної діяльності. 

Види правореалізаційних актів. Техніка створення правореалізаційних 

актів. Використання техніко-юридичних засобів у процесі підготовки 

правореалізаційних актів. Техніка ведення договірної роботи. Договір як 

основний вид правореалізаційних документів. Техніко-юридичні особливості 

договорів. Типова структура договору.  

Акт застосування норм права як різновид правореалізаційного акта. Зміст 

та структура актів правозастосування. Особливості юридико-технічної будови 

структури документа, мови актів правозастосування. Мова, стиль та 

термінологія актів правозастосування та вимоги юридико-технічного характеру. 

Судова діяльність як різновид правозастосування. Види судових актів. 

Вимоги до змісту судових актів. Структура судових актів. Мовні правила 

створення судових актів. 

 

Тема 16. Техніка тлумачення норм права 

Поняття і необхідність тлумачення норм права. З’ясування змісту 

правових норм. Способи тлумачення норм права. Неофіційне тлумачення. 

Офіційне тлумачення та його види. Основні правила тлумачення норм права.  

Поняття інтерпретаційного акта. Види інтерпретаційних актів. Значення 

інтерпретаційних актів в механізмі правового регулювання. Техніко-юридичні 

вимоги до структури та змісту актів тлумачення норм права. Прийоми і способи 

юридичної техніки при підготовці інтерпретаційних актів. Техніка 

опублікування актів тлумачення норм права. 

Поняття інтерпретаційної помилки. Види інтерпретаційних помилок. 

Прогалини в тлумаченні норм права. Шляхи усунення та недопущення 

інтерпретаційних помилок. 

 

Тема 17. Правотворчі та правозастосовні помилки 

Поняття правотворчих помилок. Види правотворчих помилок. Техніко-

юридичні дефекти нормативно-правових актів. Техніко-юридичні правила 

попередження і ліквідації колізій і прогалин в законодавстві.  

Помилки правореалізаційної діяльності. Основні дефекти 

правореалізаційних актів. 

Поняття правозастосовних помилок. Види правозастосовних помилок. 

Аналіз текстів документів в аспекті дотримання логічних, структурних, 

лінгвістичних вимог юридичної техніки. Лінгвістичний аналіз текстів 
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юридичних документів. Редагування управлінських, адміністративно-правових, 

кримінально-процесуальних, цивільно-правових, цивільних процесуальних 

документів. Власне юридичні помилки та методи їх усунення. Логічні помилки 

та методи їх усунення. Лінгвістичні помилки та методи їх усунення. Логіко-

лінгвістичні помилки та методи їх усунення. Структурні помилки та методи їх 

усунення. Фактичні помилки та методи їх усунення. Технічні помилки та 

методи їх усунення.  
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%D0%BF 

32. Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
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Онищук Ігор Ігорович; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила 
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оприлюднення нормативно-правових актів [Текст] : монографія / Людмила 
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Донецьк : Кальміус, 2012. − 603 с. 

61. Дзейко Ж. О. Сучасний стан та тенденції розвитку 
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во, 2007. – 208 с. 

68. Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки 
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71. Лепіш Н.Я. Акти тлумачення норм права: питання теорії та 
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