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Опис дисципліни 
 

«Енциклопедія законодавства» є дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців у сфері права. 
Здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання про становлення і розвиток 
національної системи законодавства з історико-правової та  теоретико-практичної точки зору; 
про основні закономірності та принципи законодавчого регулювання суспільних відносин, 
поняття, ознаки, типологію та вимоги до оформлення законів з метою досягнення їх 
максимальної ефективності, а також опановують основні практичні навички підготовки 
якісних проектів нормативно-правових актів, та  способи їх застосування у професійній 
діяльності юриста. 
По завершенню вивчення дисципліни «Енциклопедія законодавства» здобувачі здатні 
використовувати теоретичні знання й практичні навички для застосування їх у сфері права, 
застосувати принципи і настанови енциклопедії законодавства до аналізу та розв`язання 
конкретних юридичних проблем. 
 

Структура курсу 
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Год. Тема Результати навчання Завдання 

4 1. Предмет і 
методологія курсу 
“Енциклопедія 
законодавства”. 
Законність як умова 
побудови правової 
держави. Теорія 
закону. 

Знати поступальність та наступність періодів 
формування системи законодавства України. 
Аналізувати неперервність розвитку правової 
системи і системи права. Визначати основні 
ознаки закону та співвідношення закону з 
іншими нормативно-правовими актами. Знати 
функції та завдання енциклопедії 
законодавства. 

Тести, 
питання  

6 2. Міжнародно-правові 
стандарти 
регулювання 
правотворчого 
процесу. 

Здійснити правовий аналіз законодавчого 
процесу та його відкритості як основного 
принципу демократичної держави. Знати 
особливості регулювання та організації 
правотворчого процесу в провідних 
демократіях світу. Дослідити особливості 
процесу підготовки нормативно-правового 
акту. 

Тести, 
питання 

4 3. Нормотворча 
діяльність як правова 
форма реалізації 
державної правової 
політики. 

Аналізувати правову політику як специфічну 
правову категорію, її зміст і місце в системі 
інших видів політики. Знати принципи і 
напрями правової політики і нормотворчої 
діяльності. Дослідити головна задачі правової 
політики.. 

Тести, 
питання  

8 4. Теоретико-
прикладні аспекти 
законотворення. 
Правотворчий процес 
в галузі підзаконних 
нормативно-правових 
актів.  

Здійснити правовий аналіз понять і принципів 
законодавчого процесу. Знати вимоги до 
проектів нормативно-правових актів.  
Дослідити проблеми реалізації права 
законодавчої ініціативи в діяльності 
українського парламенту. Знати класифікацію 
підзаконних нормативно-правових актів та 
органів, наділених повноваженнями щодо їх 
прийняття. 

Тести, 
питання 

8 5. Проблеми 
систематизації і 
тлумачення 
нормативно-правових 
актів. Правові колізії 
та способи їх 
подолання. 

Вміти здійснювати правовий аналіз поняття і 
необхідності тлумачення права. Знати 
елементи тлумачення правових норм. 
Дослідити поняття, ознаки та аспекти прояву 
правових колізій. Визначити правові колізії у 
сфері права та види і особливості колізійних 
норм. 

Тести, 
питання 
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Літературні джерела  

1. Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навч. пос. – 2ге вид., змін і доп.  
Київ: Стилос, 2004.  277 с. 

2. Дзейко Ж. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження. Київ: 
Київ. Ун-т, 2007. 360 с. 

3. Енциклопедія законодавства (матеріали до спецкурсу) С. І. Алаіс, С. В. Бобровник, 
Д. Д. Лилак та ін.; за заг. ред. В. П. Самохвалова.  Київ: Український Центр духовної 
культури, 2003.  228 с. 

4. Павлов С. Правова лексика та юридична термінологія у правових традиціях 
України. Юридический вестник. Київ, 2007. №3.  С. 4-12. 

5. Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції: монографія.  
Львів: НАІС, 2009.  196 с. 

6. Савайда О.І. Енциклопедія права в системі юридичних наук: монографія. Львів: 
ЛьвДУВС, 2012. 212 с. 

7. Савенко В. В. Імплементація закону у правосвідомість громадянина. Публічне 
право. 2016. №3. С.241-246. 

8. Савенко В. В. Закон у структурі правової реальності: монографія Тернопіль: Астон, 
2015.  459 с. 

9. Савенко В. В. Закон як засіб правового регулювання суспільних відносин у державі. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 
31. Том 3. 2015. С. 147–150. 

10. Савенко В. В. Закон як мотиваційний чинник формування правового світогляду та 
правовосвідомості людини в умовах громадянського суспільства. Актуальні 
проблеми правознавства. 2019. №1. С. 23-27. 

11. Савенко В. В. Концептуалізація структури правової реальності та місця закону в 
ній. Актуальні проблеми правознавства. 2019. №2. С.26-32. 

12. Савенко В. В. Нормативний аналіз впливу закону на детермінацію поведінки особи. 
Юридичний вісник № 1/2. 2015. С. 18 – 22. 

13. Теплюк М.О., Ющик О.І. Введення в дію законів України: питання теорії та практики.  
Київ: Парламентське видавництво, 2011. 200 с. 

14. Чулінда Л.І. Українська правнича термінологія: навч. посіб.  Київ: Магістр – ХХІ 
століття, 2005.  112 с. 

15. Шевчук С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції 
України. Право України. Київ 2011.  №5.  С. 175-186.  

16. Baldinger S. 2019. Why law is law. Jurisprudence: An International Journal of Legal and 
Political Thought. Volume 10. Issue 2. 

17. Dworkin, R. 1986. Law’s Empire. Cambridge MA: Harvard University Press.  
18. Finnis, John. 1996. The truth in legal positivism. In Robert P. George (ed.), The 

Autonomy of Law. Oxford: Oxford University Press, 195–214.  
19. Leiter, B. 2002. Law and objectivity. In J. Coleman and S. Shapiro (eds.), The Oxford 

Handbook of Jurisprudence&Philosophyof Law. Oxford: Oxford University Press, 969–
89.  

20. The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press. H. L. A. Hart (ed.). 1982.  
 

 

Політика оцінювання 
 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
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плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями.  
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 
он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
 

Оцінювання 
 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами диференційованого заліку.  

Вид оцінювання %  

Залік 100 

 
Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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