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І. Мета, завдання дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Теорія нормотворчості» є оволодіння 
студентами теоретичними знаннями про нормотворчість як окремий вид 
юридичної діяльності, з використанням попередньо набутих знань з теорії 
держави і права, та панування практичними навичками розробки проектів 

різних видів нормативно-правових актів. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у 

майбутніх фахівців необхідних правових знань з питань техніки 
нормотворчості та умінь юридично грамотно висловлювати свої думки. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем. Дисципліна «Теорія нормотворчості» належить до 
циклу спеціальних дисциплін підготовки за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Магістр» спеціальності «Право». 

Предметом навчальної дисципліни «Теорія нормотворчості» виступає 
комплекс теоретичних і прикладних питань вироблення юридичних норм у 
формі правових положень нормативно-правових актів. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна тісно 
пов’язана з  наступними курсами, що формують майбутніх фахівців з права: 
«Філософія права», «Історія вчень про державу і право», «Сучасна 
концепція правової та соціальної держави» та рядом інших. 

Вимоги до знань та умінь. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен  
знати: 

- визначення юридичної техніки, нормотворчої техніки, 
правотворчих помилок, правозастосовних помилок, відомчої 
нормотворчості, правового акта, відомчого нормативного акта;  

- основні нормативно-правові акти, державні стандарти, що 
застосовуються при складанні й оформленні відомчих нормативних 
актів;  

- засоби, прийоми, правила нормотворчої техніки;  
- призначення, склад, ознаки і види відомчих нормативних актів; 
- вимоги нормотворчої техніки до складання й оформлення 

нормативно-правових та правозастосовних актів;  
- правильне розташування реквізитів у нормативно-правових та 

правозастосовних актах відповідно до державних стандартів і 
нормативних актів; послідовний і логічний виклад інформації у 
текстах нормативно-правових та правозастосовних актів;  

- види типових помилок, що виникають при написанні текстів 
нормативно-правових та правозастосовних актів і способи їх 
усунення;  

вміти: 
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- правильно оформлювати і розташовувати реквізити у текстах нормативно-

правових та правозастосовних актів; складати проекти постанов, наказів, 
ухвал згідно з вимогами юридичної техніки;  
- правильно використовувати юридичні терміни у текстах нормативно-

правових та правозастосовних актів;  
- складати накази, інструкції, вказівки, розпорядження, положення, правила, 
статути, директиви, листи, інструкції згідно з вимогами юридичної техніки; 
- уникати правозастосовних помилок у текстах нормативно-правових та 
правозастосовних актів;  
- володіти культурою оформлення актів;  
- аналізувати тексти нормативно-правових та правозастосовних актів в 
аспекті дотримання правових, логічних, структурних, мовностилістичних 
вимог; 
- створювати відомчі нормативні акти при відповідному забезпеченні 
технологій їх підготовки та прийняття. 
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 
необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

 Назва рівня 
сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий 

Здійснювати евристичний пошук і 
використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, залік. 

 Статус навчальної дисципліни – вибіркова. 
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення дисципліни 

№ 
п/п 

 

 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ 

 

 вс
ьо

го
 

ле
кц

ії 

пр
ак

ти
чн

і 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

 1 2 3 4 5 6 

1. 
Правове регулювання суспільних 
відносин і нормотворча діяльність 

36 4 2 30 

2. 

 

Правова нормотворча діяльність як вид 
юридичної діяльності 

2 2 - - 

3. 

 

Нормативно-правовий акт як основна 
форма (джерело) права  

34 2 2 30 

4. Нормотворча юридична техніка  2 2 - - 
5. Експертиза нормативно-правових актів 4 2 2 - 

 

6. 

Адаптація законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу 

2 2 - - 

 

7. 
Особливості законодавчого процесу 4 2 2 - 

 

8. 

Підзаконна нормотворчість: 
поняття,ознаки, види 

2 2 - - 

9. 

Локальна нормотворчість як 
особливість підзаконної 
нормотворчості  

4 2 2 - 

 
 

ВСЬОГО 
90 20 10 60 
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ІІІ. Зміст дисципліни за темами  

 

ТЕМА 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН І 
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Поняття та необхідність соціального регулювання суспільних відносин. 
Види соціального регулювання суспільних відносин: ненормативне 
(індивідуальне) та нормативне регулювання. Соціальні та технічні норми: їх 
поняття та співвідношення. Класифікація соціальних норм: за способом 
встановлення та забезпечення соціальних норм; за змістом соціальних норм. 
Співвідношення юридичних норм з іншими видами соціальних норм (нормами 
моралі, звичаями, релігійними нормами, корпоративними нормами). 

Поняття та структура юридичної норми. Поняття правового регулювання та 
його межі. Співвідношення поняття «правове регулювання суспільних відносин» 
з поняттям «нормотворча діяльність». 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВА НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИД 
ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Правова нормотворча діяльність як вид юридичної діяльності. Поняття 
нормотворчої діяльності (нормотворчості). Співвідношення понять 
«нормотворчість», «правотворчість» та «законотворчість». Відмінність 
нормотворчості від нормоутворення.  

Суб’єкти нормотворчої діяльності. Нормотворча компетенція. Результат 
нормотворчої діяльності. Форма (джерело) права як спосіб зовнішнього прояву 
юридичних норм. Види форм права. 

Принципи нормотворчості: гуманізм, демократизм, гласність, законність, 
науковість, системність, техніко-юридична досконалість, професіоналізм. 
Функції нормотворчої діяльності. 

Систематизація законодавства: поняття, форми, види. Нормотворчий 
процес. Стадії нормотворчого процесу. Види нормотворчої діяльності: за 
юридичною силою нормативно-правових актів; за суб’єктами нормотворчості; за 
способом формування норм права. 

Планування нормотворчої діяльності, його види. Правове регулювання 
нормотворчої діяльності. 

 

ТЕМА 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ОСНОВНА ФОРМА 
(ДЖЕРЕЛО) ПРАВА 

Поняття та ознаки нормативно-правових актів. Юридична сила нормативно-

правових актів. Види нормативно-правових актів. Закони та підзаконні 
нормативно-правові акти. 

Види законодавчих актів за значенням і місцем у системі законодавства. 
Види підзаконних нормативно-правових актів за суб’єктами нормотворчості. 

Чинність та дія нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів 
у часі, просторі та за колом осіб. Система нормативно-правових актів: склад та 
ієрархія. 
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ТЕМА 4. НОРМОТВОРЧА ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА 

Поняття та види юридичної техніки. Нормотворча техніка, її форми. Мовна 
форма нормотворчої техніки. Офіційно-документальний стиль та його основні 
риси. Термінологія нормативно-правових актів. 

Логічна форма нормотворчої техніки. Нормативна побудова. 
Співвідношення юридичної норми та статті нормативно-правового акта. 
Юридична конструкція. Галузева типізація. 

Правові положення та їх види. Прийоми формулювання правових положень: 
прийоми визначення понять через перерахування та через рід і видову 
відмінність; прийом класифікації понять; прийом «підміни понять»; оціночні 
поняття; юридичні презумпції та фікції. 

Прийоми встановлення зв’язків між правовими положеннями: прийоми 
посилання та відсилання; прийом повторення (відтворення) правових положень. 

Правове регулювання вимог нормотворчої техніки. 
 

 

ТЕМА 5. ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

Поняття експертизи нормативно-правових актів, її види. Правова експертиза 
нормативно-правових актів. Особливості наукової правової експертизи проекту 
нормативно-правового акта. 

Експертиза нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. Гендерно-правова експертиза 
нормативно-правових актів. 

 

 

ТЕМА 6. АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Поняття адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу. 

Організаційно-правові засади адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу. 

Пріоритетні сфери адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. 

Порядок адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу. 

 

ТЕМА 7. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ 

«Широке» та «вузьке» тлумачення поняття «законодавчий процес». 
Підготовка законопроекту. Концепція законопроекту. Структура 

законодавчого акта. 
Стадії законодавчого процесу: законодавча ініціатива, попередній розгляд 

законопроекту у парламентських комітетах, розгляд та прийняття законопроекту 
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на пленарних засіданнях парламенту, підписання та оприлюднення 
(промульгація) закону. Право вето. 

Види законодавчого процесу: конституційний процес, ординарний 
(звичайний) та субститутний законодавчий процес. Прийняття законів 
всеукраїнським референдумом. 

Особливості прийняття окремих видів законодавчих актів: закон про 
Державний бюджет України, закони про ратифікацію (денонсацію) міжнародних 
договорів, закони про внесення змін, кодекси. 

Правове регулювання законодавчої діяльності. 
 

ТЕМА 8. ПІДЗАКОННА НОРМОТВОРЧІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, 
ВИДИ 

Підзаконна нормотворчість Верховної Ради України. Підзаконна 
нормотворчість Президента України. Інститут контрасигнації. 

Нормотворчість Кабінету Міністрів України. Правила підготовки проектів 
актів Кабінету Міністрів України. 

Нормотворча діяльність міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади (відомча нормотворчість). 

Нормотворча діяльність місцевих органів виконавчої влади. 
Правила підготовки відомчих нормативно-правових актів, що підлягають 

державній реєстрації. Державна реєстрація нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади. 

 

ТЕМА 9. ЛОКАЛЬНА НОРМОТВОРЧІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД 
ПІДЗАКОННОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ 

Нормотворчість органів місцевого самоврядування (муніципальна 
нормотворчість). Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 
Місцевий референдум. 

Нормотворчість об’єднань громадян (громадських організацій та політичних 
партій). Статутні документи (статут або положення) об’єднань громадян. 

Корпоративна нормотворчість. Спеціальні принципи прийняття 
корпоративних актів. Установчі документи суб’єкта господарювання. 

Нормотворчість трудових колективів підприємств, установ, організацій. 
Колективний договір. 
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IV. Плани лекцій 

Тема 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН І 
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

План лекції: 
1. Поняття та необхідність соціального регулювання суспільних відносин. 

Види соціального регулювання суспільних відносин.  

2. Соціальні та технічні норми. 

3. Класифікація соціальних норм. 

4. Співвідношення юридичних норм з іншими видами соціальних норм. 

5. Поняття та структура юридичної норми. 
6. Поняття правового регулювання та його межі. 
7. Співвідношення поняття «правове регулювання суспільних відносин» з 
поняттям «нормотворча діяльність». 
Література: нормативно-правові акти [17]; основна [2; 5; 6; 8; 10; 13; 16], 
додаткова [3; 8; 12]. 
 

 

Тема 2. ПРАВОВА НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИД 
ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

План лекції: 
1.Правова нормотворча діяльність як вид юридичної діяльності. Поняття 
нормотворчості. Суб’єкти нормотворчої діяльності. 
2. Форма (джерело) права як спосіб зовнішнього прояву юридичних норм. 
Види форм права. 
3. Принципи та функції нормотворчості. Види нормотворчої діяльності. 
4. Систематизація законодавства: поняття, форми, види. 
5. Нормотворчий процес та його стадії. 

Література: нормативно-правові акти [17]; основна [2; 3; 6; 8; 9; 13; 16; 

17], додаткова [10; 13; 23]. 
 

Тема 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ОСНОВНА ФОРМА 
(ДЖЕРЕЛО) ПРАВА 

План лекції: 
1. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів. 

2. Поняття та види законів та підзаконних актів. 
3. Чинність та дія нормативно-правових актів. 
Література: нормативно-правові акти [!; 2; 17]; основна [,2; 5; 6; 8; 10; 11; 
13; 16; 17], додаткова [3; 10; 12; 22; 36; 37]. 
 

Тема 4. НОРМОТВОРЧА ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА 

План лекції: 
1. Поняття та види юридичної техніки. 
2. Логічна форма нормотворчої техніки. Нормативна побудова. 
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3. Правові положення та їх види. 
4. Правове регулювання вимог нормотворчої техніки. 
Література: нормативно-правові акти [17]; основна [2; 5; 6; 8-10; 13; 17], 

додаткова [2; 9; 10]. 
 

Тема 5. ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

План лекції: 
1. Поняття експертизи нормативно-правових актів, її види.  
2. Експертиза нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод.  
3. Гендерно-правова експертиза нормативно-правових актів. 
Література: нормативно-правові акти [17]; основна [2; 6; 8; 10; 11; 13; 16], 

додаткова [3; 9; 12]. 
 

Тема 6. АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

План лекції: 
1. Поняття адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу. 
2. Організаційно-правові засади адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу. 
3. Пріоритетні сфери адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. 
4. Порядок адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу.  
Література: нормативно-правові акти [1;2;17]; основна [2; 3; 5; 6; 8; 9; 13], 
додаткова [1; 6; 12]. 
 

Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ 

План лекції: 
1. Підготовка законопроекту. Концепція законопроекту. Структура 

законодавчого акта.  
2. Стадії та види законодавчого процесу. 
3. Особливості прийняття окремих видів законодавчих актів. 

4. Правове регулювання законодавчої діяльності.  
Література: нормативно-правові акти [1; 2; 17]; основна [2; 5; 6; 8; 10; 

13;16], додаткова [22; 35; 38]. 
 

Тема 8. ПІДЗАКОННА НОРМОТВОРЧІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, 
ВИДИ 

План лекції: 
1. Поняття та види підзаконної нормотворчості.  
2. Нормотворча діяльність міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади (відомча нормотворчість). 
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3. Нормотворча діяльність місцевих органів виконавчої влади. 
4. Правила підготовки відомчих нормативно-правових актів, що підлягають 

державній реєстрації.  
Література: нормативно-правові акти [6; 8 – 12; 17]; основна [1; 5; 6; 8 – 

12], додаткова [2; 22; 36; 39]. 
 

 

Тема 9. ЛОКАЛЬНА НОРМОТВОРЧІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД 
ПІДЗАКОННОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ 

План лекції: 
1. Нормотворчість органів місцевого самоврядування (муніципальна 

нормотворчість).  
2. Нормотворчість об’єднань громадян (громадських організацій та 

політичних партій). 
3. Корпоративна нормотворчість. 
4. Нормотворчість трудових колективів підприємств, установ, організацій. 

Колективний договір. 
Література: нормативно-правові акти [1; 2; 4; 6; 7; 9; 10; 12; 17]; основна [2; 

3; 8; 9; 11; 13; 16], додаткова [3; 4; 5; 12; 22]. 
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V. Плани семінарських занять 

Тема 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН І 
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

План: 

1. Поняття та необхідність соціального регулювання суспільних відносин. 
Види соціального регулювання суспільних відносин.  
2. Соціальні та технічні норми. Класифікація соціальних норм. 
Співвідношення юридичних норм з іншими видами соціальних норм. 
3. Поняття та структура юридичної норми. 
4. Поняття правового регулювання та його межі. 
Література: нормативно-правові акти [17]; основна [2; 5; 6; 8; 10; 13; 16], 
додаткова [3; 8; 12]. 

 

Тема2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ОСНОВНА ФОРМА 
(ДЖЕРЕЛО) ПРАВА 

План: 

1. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів. 
2. Поняття та види законів та підзаконних актів. 
3. Чинність та дія нормативно-правових актів. 
Література: нормативно-правові акти [!; 2; 17]; основна [,2; 5; 6; 8; 10; 11; 
13; 16; 17], додаткова [3; 10; 12; 22; 36; 37]. 

 

 

Тема 3. ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

План: 

1. Поняття експертизи нормативно-правових актів, її види.  
2. Експертиза нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод.  
3. Гендерно-правова експертиза нормативно-правових актів. 
Література: нормативно-правові акти [17]; основна [2; 6; 8; 10; 11; 13; 16], 
додаткова [3; 9; 12]. 
 

Тема 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ 

План: 

1. Підготовка законопроекту. Концепція законопроекту. Структура 
законодавчого акта.  

2. Стадії та види законодавчого процесу. 
3. Особливості прийняття окремих видів законодавчих актів. 

4. Правове регулювання законодавчої діяльності.  
Література: нормативно-правові акти [1; 2; 17]; основна [2; 5; 6; 8; 10; 

13;16], додаткова [22; 35; 38]. 
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Тема 5. ЛОКАЛЬНА НОРМОТВОРЧІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД 
ПІДЗАКОННОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ 

План: 

1. Нормотворчість органів місцевого самоврядування (муніципальна 
нормотворчість).  
2. Нормотворчість об’єднань громадян (громадських організацій та 
політичних партій). 
3. Корпоративна нормотворчість. 
4. Нормотворчість трудових колективів підприємств, установ, організацій. 
Колективний договір. 
Література: нормативно-правові акти [1; 2; 4; 6; 7; 9; 10; 12; 17]; основна [2; 
3; 8; 9; 11; 13; 16], додаткова [3; 4; 5; 12; 22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

VI. Завдання для самостійної роботи студентів 

Тема №1. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН І 
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Правове регулювання та правовий вплив. 
2. Поняття механізму правового регулювання. 
3. Структура та ефективність механізму правового регулювання. 
4. Стадії правового регулювання. 
 

 

Питання, завдання для самостійної роботи: 
- Правове регулювання обумовлено певними об’єктивними та 

суб’єктивними чинниками, до яких можна віднести: 1) рівень 
економічного розвитку суспільства; 2) соціальна культура суспільства; 
3) рівень зрілості, стійкості суспільних відносин; 4) рівень правової 
культури громадян і посадових осіб; 5) рівень визначеності предмета, 
засобів і методів правового регулювання. 

- Випишіть у зошит елементи механізму правового регулювання і дайте 
їм хараеткристику. 

- Способи правового регулювання (заповніть таблицю). 
Назва способів Сутність способу Приклади 

Дозволи   

Позитивні 
зобов’язання 

  

Заборони    

 

 

Огляд спеціальної літератури по темі. 
1. Грузд А. Конституційно – правове регулювання в Україні: деякі 
питання теорії та практики /  Грузд А., Зартицький О., Смирнов Д., Сумська 
Н.// Право України. – 2008. - № 8. – С.75 – 78. 

2. Корчевна А. До практики поняття „механізм правового регулювання”  

/ Корчевна А. // Право України. – 2009. - № 1. – С.117 – 120. 

3. Луценко А. Правове регулювання контрактної форми трудового 
договору: деякі проблеми та шляхи її вирішення / Луценко А. // Право 
України. – 2015. - № 7. – С.44 – 52. 

4. Ярошенко О. Правове регулювання праці іноземців в Україні / 

Ярошенко О. // Право України. – 2008. - № 11. – С.103 – 110. 
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Тема № 2. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ОСНОВНА ФОРМА 
(ДЖЕРЕЛО) ПРАВА 

1. Поняття, ознаки та види нормативно-правових актів. 
2. Поняття та види законів та підзаконних актів. 
3. Чинність та дія нормативно-правових актів. 
 

Питання, завдання для самостійної роботи: 

- Основні особливості джерел сучасних правових систем. 
- Нормативний договір як форма (джерело права ). 
- Вимоги до юридичного стилю і мови. 
- Юридична термінологія і юридичні конструкції. 
- Складіть схеми :а) загально історичних зовнішніх форм (джерел) 
права; б) стадій правотворчості ; в) видів нормативно – правових актів 
України. 
- Користуючись останніми випусками офіційних видань правотворчих 
органів України, підберіть і запишіть у зошиті конкретні приклади : а) 
Закону України ; б) Указу Президенту України ; в) постанови Кабінету 
Міністрів України ; г) рішення Львівської обласної ( міської ) ради ; д) 
наказу або інструкції Міністерства освіти України. 
- Співвідношення правотворчості та нормотворчості. 
 

Огляд спеціальної літератури по темі . 
1. Заєць А. Законодавча діяльність : деякі питання методології, теорії і 

практики // Українське право. – 1995. - №1. 
2. Зивс С.Л. Форми права. – М., 1981. Гл. 2,11. 
3. Колесник В.В. Судове рішення як джерело права США // Проблеми 

правознавства. Вип.. 53. – К., 1992. 
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VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ 

Індивідуальна науково-дослідна робота з дисципліни «Теорія 
нормотворчості» стимулює студентів до наукової й творчої праці, є формою 
організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для 
якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через 
індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну 
роботу і творчу діяльність.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає безпосередню 
участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної 
індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького 
характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
навчального курсу. 

Метою ІНДЗ є: 

 поглибити одержані в процесі навчання знання; 
 вміти застосовувати одержані знання в практичній роботі. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в 
межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і 
навичок, отриманих у процесі лекційних та семінарських занять, охоплює 
одну тему (декілька тем) або зміст навчального курсу в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під 
керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються 
окремо кожним студентом. Завдання можуть мати комплексний характер і 
тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (орієнтовна): 
 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її 

положення; 
 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, тощо, на основі яких виконується завдання; 
 методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 
 основні результати роботи та їх обговорення – подаються 

статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, 
систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо; 

 висновки; 
 список використаної літератури. 

 

Види можливих індивідуальних науково-дослідних завдань, що 
мають місце при вивченні навчальної дисципліни “ Теорія 

нормотворчості”: 

1. Конспект із теми (модуля) за заданим планом або планом, який 
студент розробив самостійно. 

2. Реферат із теми (модуля) або вузької проблематики. Реферат 
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повинен відображати результати проведеного наукового дослідження з 
конкретної тематики. 

3. Розв'язування та складання розрахункових або практичних 
(наприклад, ситуативних) задач різного рівня з теми (модуля) або навчальної 
дисципліни. 

4. Розробка теоретичних або прикладних (діючих) функціональних 
моделей явищ, процесів тощо. 

5. Комплексний опис властивостей, функцій, явищ, об'єктів тощо. 
6. Анотація прочитаної додаткової літератури з навчальної 

дисципліни, бібліографічний опис, історичний аналіз тощо. 
7. Розробка навчальних та діагностичних тестових завдань із 

навчальної дисципліни. 
Теми ІНДЗ 

Студенти обирають завдання відповідно до порядкового номеру у 
списку групи 

1. Роль і місце відомчих нормативних актів у механізмі правового 
регулювання.  

2. Місце відомчих нормативних актів у структурі правових актів 
України. 

 3. Сфера застосування, призначення, види нормативно-правових та 
індивідуальних актів органів внутрішніх справ.  

4. Систематизація нормативних та індивідуальних актів як необхідна 
умова підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ.  

5. Особливості нормотворчої діяльності органів внутрішніх справ 
України.  

6. Місце нормативно-правових актів органів внутрішніх справ України 
в ієрархії джерел права.  

7. Нормативно-правовий акт як різновид юридичного документа. 
8. Місце юридичної техніки в системі наук. 
9. Розвиток юридичної техніки в Україні в пострадянські часи. 
10. Юридична техніка в історії права. 
11. Види юридичної техніки:правотворча, правореалізаційна, 

правозастосовна, нормотворча, правотлумачна. 
12. Засоби, прийоми, правила нормотворчої техніки, що 

використовуються при формуванні змісту правових актів. 
13. Юридико-технічні критерії точності, чіткості, ясності, логічності, 

повноти і стислості нормативно-правових та індивідуальних актів. 
14. Юридико-технічна досконалість нормативно-правових та 

індивідуальних актів органів внутрішніх справ. 
 

Порядок подання та захисту ІНДЗ: 
1. ІНДЗ із навчальної дисципліни “Теорія нормотворчості” виконується 
на одну із запропонованих вище тем. Тема індивідуального науково-

дослідного завдання вибирається відповідно до номера студента у списку 
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академічної групи, якщо порядковий номер студента у списку групи 
перевищує номер останньої теми ІНДЗ, то такий студент обирає собі тему за 
формулою: номер теми = порядковий номер студента – номер останньої 
теми у списку. 
2. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) 
реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім 
наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за обсягом 12-15 

аркушів формату А4). 
3. ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс із даної 
дисципліни та приймає залік, не пізніше ніж за 2 тижні до заліку. 
4. Оцінка за ІНДЗ виставляється на останньому занятті (семінарському) з 
навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі 
змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про 
виконану роботу (до 5 хв.). 
5. Оцінка за ІНДЗ є обов'язковим компонентом підсумкової оцінки з 
навчальної дисципліни. Питома вага оцінки за ІНДЗ у загальній системі 
оцінювання з дисципліни визначається викладачем у залежності від 
складності та змісту завдання. 

 

VIII. Критерії оцінювання навчальної роботи студентів 

  

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти 
і правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у 
шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання 
інтегрованих знань студентів із кожного модуля. 

При цьому враховується: 

– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних 

ситуаціях; 
– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність 

аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані 
результати від прийнятих рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично 
грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять 
(три останні критерії стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 

Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього 
програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його 
викладає; здатний пов’язати теорію з практикою; правильно відповідає на 
додаткові запитання в контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, 
аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати 
матеріал. 
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Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; 

грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді 
на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє 
необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що 
вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал 

поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи 
недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні 
програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й 
систематизації матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини 

програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не 
здатний узагальнити навчальний матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % 
завдань. 

Знання студентів під час поточного контролю на практичних 
(семінарських) заняттях оцінюються таким чином: 

– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 

– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу 
рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від 
«задовільно» до «відмінно»; 

Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за 
відповідь на занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати 
пропущене заняття в усній формі на кафедрі та виконати в зошиті для 
практичних занять, за наявності, письмові завдання. 

  

Шкала оцінювання успішності студентів  
за результатами підсумкового контролю 

  

За шкалою 
ECTS 

За національною 
шкалою 

Залікові оцінки За шкалою 
в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 

незадовільно (з 
можливістю повторного 

складання) 
незадовільно 

не 
зараховано 35 - 59 
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ІХ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Поняття та необхідність соціального регулювання суспільних відносин. 
2. Види соціального регулювання суспільних відносин. 
3. Види ненормативного (індивідуального) регулювання суспільних 
відносин. 
4. Поняття та співвідношення соціальних і технічних норм. Специфіка 
техніко-юридичних норм. 
5. Класифікація соціальних норм на види. 
6. Єдність, відмінність і взаємодія юридичних норм та норм моралі. 
7. Співвідношення юридичних норм зі звичаями: єдність, відмінність і 
взаємодія. 
8. Єдність, відмінність і взаємодія юридичних норм та релігійних норм. 
9. Співвідношення юридичних норм з корпоративними нормами: єдність, 
відмінність і взаємодія. 
10. Поняття, ознаки та структура юридичної норми. 
11. Поняття та види (рівні) правового регулювання суспільних відносин. 
12. Межі правового регулювання суспільних відносин. 
13. Співвідношення понять «правотворча діяльність» («нормотворча 
діяльність») та «правове регулювання». 
14. Поняття та види юридичної діяльності. 
15. Нормотворча діяльність (нормотворчість): підходи до визначення 
поняття. 
16. Співвідношення понять «нормотворчість», «правотворчість» та 
«законотворчість». 
17. Співвідношення понять «нормотворчість» та «нормоутворення». 
18. Суб’єкти нормотворчої діяльності. 
19. Нормотворча компетенція. 
20. Співвідношення понять «результат нормотворчості» та «форма 
(джерело) права». 
21. Поняття та види форм (джерел) права. 
22. Загальна характеристика форм (джерел) права в Україні. 
23. Принципи нормотворчої діяльності. 
24. Функції нормотворчої діяльності. 
25. Поняття та форми систематизації законодавства. 
26. Види систематизації законодавства. 
27. «Вузьке» та «широке» поняття нормотворчого процесу. 
28. Стадії нормотворчого процесу. 
29. Види нормотворчої діяльності за юридичною силою нормативно-

правових актів, що приймаються. 
30. Види нормотворчої діяльності за суб’єктами нормотворчості. 
31. Види нормотворчої діяльності за способом формування норм права. 
32. Планування нормотворчої діяльності, його види. 
33. Правове регулювання нормотворчої діяльності різних видів. 
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34. Поняття та ознаки нормативно-правових актів. 
35. Співвідношення нормативно-правових актів з нормативними актами та 
правовими актами. 
36. Юридична сила нормативно-правових актів. 
37. Підходи до класифікації нормативно-правових актів на види. 
38. Співвідношення законів та підзаконних нормативно-правових актів. 
39. Види законодавчих актів за значенням і місцем у системі законодавства. 
40. Конституційні закони, звичайні закони та субститутні законодавчі акти 
(акти делегованого законодавства) в Україні. 
41. Види підзаконних нормативно-правових актів за суб’єктами 
нормотворчості. 
42. Співвідношення понять «чинність» та «дія» нормативно-правових актів. 
43. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. 
44. Система нормативно-правових актів в Україні: склад та ієрархія. 
45. Експертиза нормативно-правових актів, її види. 
46. Поняття та види юридичної техніки. 
47. Поняття, структура, види нормотворчої техніки. 
48. Основні риси офіційно-документального стилю. 
49. Термінологія нормативно-правових актів. 
50. Нормативна побудова. 
51. Співвідношення юридичної норми та статті нормативно-правового акта. 
52. Юридична конструкція. 
53. Галузева типізація. 
54. Правові положення та їх види. 
55. Прийоми визначення понять через перерахування та через рід і видову 
відмінність. 
56. Прийом нормотворчої техніки класифікації понять. 
57. Прийом нормотворчої техніки «підміна понять». 
58. Використання оціночних понять. 
59. Юридичні презумпції та фікції. 
60. Прийоми встановлення зв’язків між правовими положеннями. 
61. Правове регулювання вимог нормотворчої техніки. 
62. «Широке» та» вузьке» розуміння законодавчого процесу. 
63. Підготовка проекту законодавчого акта. 
64. Концепція проекту законодавчого акта. 
65. Особливості структури законодавчого акта. 
66. Основні стадії законодавчого процесу. 
67. Поняття промульгації закону. 
68. Право вето. 
69. Співвідношення понять «оприлюднення» та «опублікування» 
законодавчого акта. 
70. Види законодавчого процесу. 
71. Прийняття законодавчих актів всеукраїнським референдумом. 
72. Особливості прийняття конституційних законів. 
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73. Особливості змісту, структури та порядку прийняття закону про 
Державний бюджет України на поточний рік. 
74. Особливості змісту, структури та порядку прийняття законів про 
ратифікацію (денонсацію) міжнародних договорів. 
75. Особливості змісту та структури законів про внесення змін до 
законодавчих актів. 
76. Особливості змісту, структури та порядку прийняття кодифікаційних 
законодавчих актів. 
77. Підзаконна нормотворчість Верховної Ради України. 
78. Підзаконна нормотворчість Президента України. Інститут 

контрасигнації. 
79. Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України. 
80. Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів 

України. Структура постанови Кабінету Міністрів України. 
81. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
(АРК) та Ради міністрів АРК. 
82. Нормотворча діяльність міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади. 
83. Нормотворча діяльності місцевих органів виконавчої влади. 
84. Правила підготовки відомчих нормативно-правових актів, 
що підлягають державній реєстрації. 
85. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади. 
86. Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади. 
87. Нормотворчість органів місцевого самоврядування. 
88. Місцевий референдум. 
89. Нормотворчість об’єднань громадян 

90. Корпоративна нормотворчість. 
91. Установчі документи суб’єкта господарювання. 
92. Нормотворчість трудових колективів (державних і комерційних 
підприємств, установ, організацій). 
93. Поняття адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. 
94. Організаційно-правові засади адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. 
95. Пріоритетні сфери адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. 
96. Порядок адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. 
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