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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Запропоновані методичні рекомендації є комплексним документом, що 

забезпечує можливість глибокого засвоєння програми, передбаченої навчальною 

дисципліною: „Теорія нормотворчості”. Програма містить низку змістовних 

питань, за допомогою яких студенти зможуть засвоїти матеріали визначені 

курсом, як необхідні. В свою чергу метою розроблення даних методичних 

рекомендацій є встановити координати, напрямки вивчення необхідних наукових 

матеріалів з тим, щоб володіння тематикою та проблематикою навчальної 

дисципліни „Теорія нормотворчості” було якомога глибшим. Завданням 

розроблення даних методичних рекомендації є оволодіння слухачами курсу 

відповідного навчального матеріалу, а зокрема оволодіти знаннями про таке:  

призначення і предмет регулювання відомчих НПА МВС; матеріальні та техніко-

юридичні вимоги законодавчого процесу; межі та принципи втручання у права і 

свободи особи; позитивні і негативних обов’язки держави у сфері 

нормотворчості; зміст та особливості застосування матеріальних норм Конвенції 

про захист прав людини і основних свобод у нормотворчості; зміст та особливості 

застосування системи прецедентів Європейського  суду з прав людини у 

нормотворчості; зміст загальних принципів Конвенції та їх застосування 

Європейським судом з прав людини щодо правотворчості; принципи тлумачення 

норм Конвенції Європейським судом з прав людини; особливості захисту прав і 

свобод на Україні; особливості юридичної техніки у відомчій нормотворчості; 

понятійні і техніко-юридичні проблеми захисту прав і свобод у   НПА; технічні 

засоби, правила та прийоми юридичної техніки у нормотворчості; особливості 

нормотворчої діяльності в МВС; стадії нормотворчого процесу та організація 

роботи над відомчими НПА в МВС; організація роботи над проектом 

нормативно-правового акта; процесуальні вимоги державної реєстрації; 

особливості зміни, доповнення та скасування НПА; порядок офіційного 

оприлюднення та розсилка відомчих НПА; чинність та дія відомчих НПА у часі, 

просторі і по колу осіб; проблеми систематизації та техніка відомчих НПА.  

Вивчення значущих та складних питань передбачає підготовку студентами 

рефератів за темами, які додаються. Написання реферату необхідно починати з 
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ретельно продуманого вступу, де визначаються мета дослідження, практичне й 

теоретичне значення теми, із максимально можливою точністю встановлюються 

межі досліджуваної теми, а також методи дослідження. В основній частині 

викладається зміст проблеми, наслідком дослідження якої може бути 

застосування різноманітних наукових та практичних прийомів, щодо 

удосконалення техніки нормотворчості та оптимізація змісту проектів законів. У 

такому разі необхідно всебічно обґрунтувати прийняте рішення. Робота повинна 

завершуватись аргументованими висновками. Найбільш ґрунтовні реферати 

заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у 

проведенні студентських наукових конференцій. 

Критерії оцінювання знань з дисципліни „Теорія нормотворчості”. 

Оцінка "відмінно" (5) виставляється у випадку, коли студент 

продемонстрував цілісне і повне розуміння навчального матеріалу, його зв'язок із 

попереднім матеріалом; знання існуючих у правовій науці підходів до аналізу 

природи, походження й призначення права, розуміння й уміння застосовувати 

систему методів до аналізу правової дійсності, виділяти онтологічний, 

антропологічний, аксіологічний, герменевтичний та інституціональний аспекти 

аналізу правової реальності; вміння вірно застосовувати наукову термінологію, 

використовувати отримані знання в майбутній практичній діяльності, відповідь є 

чіткою, вичерпною й аргументованою. 

Оцінка "добре" (4) виставляється у випадку, коли студент у цілому 

орієнтується в існуючих у правовій науці підходах до аналізу природи, 

походження й призначення теорії нормотворчості, але відповідь є недостатньо 

повною й аргументованою; студент у цілому демонструє уміння застосовувати 

систему правових методів до аналізу предмету дослідження дисципліни, виділяти 

онтологічний, антропологічний, аксіологічний, герменевтичний та 

інституціональний аспекти аналізу теорії нормотворчості; використовує наукову 

термінологію, розуміється щодо застосовування отриманих знань у практичній 

діяльності. 

Оцінка "задовільно" (3) виставляється у випадку, коли студент неповно 

володіє матеріалом, у знаннях існують прогалини, але в загальному контексті 
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студент орієнтується в питаннях визначених навчальною програмою, може 

встановлювати зв'язки між різними аспектами аналізу питань, має розуміння 

щодо застосовування отриманих знань у практичній діяльності. 

Оцінка "незадовільно" (2) виставляється у випадку, коли відповідь студента 

на поставлене питання є повністю невірною, студент не володіє навчальним 

матеріалом, не розуміється на проблемах теорії нормотворчості, не вміє 

застосовувати отримані знання у практичній діяльності. 
 

ЗМІСТ 

дисципліни 

“Теорія нормотворчості” 

№  Назва змістового модуля і теми Лекції ПЗ Сам.роб. 

1 2 3 4 5 

 

 

Змістовий модуль I. Нормотворчість вищих 

органів державної влади 

 

 

 

 

 

 

1. Правотворчість як різновид юридичної 
діяльності 
 

2  6 

2. Законодавчий процес в Україні: поняття, 

стадії та підготовка законопроекту 

2 

 

2 

 

6 

 

3. 

 

Реєстрація законопроектів, попередній 
розгляд у комітетах Верховної Ради та 
експертиза 
 

2 

 

2 

 

8 

 

4. 

 

Розгляд законопроектів Верховною Радою за 
процедурою читань, засвідчувальна та 
інформаційна стадії законодавчого процесу 
 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Нормотворчість Президента України 
 

 

2 

 

2 

 

8 

6. 

 

Нормотворчість Кабінету Міністрів України  

2 

 

2 

 

8 

 

 

Змістовний модуль 2. Відомча 

нормотворчість та юридична техніка. 

2  

 

8 
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7. Відомча нормотворчість: поняття та 

призначення 

2 2 8 

8. 

 

Особливості створення, державна реєстрація 
та систематизація відомчих НПА 
 

 

 

 

 

 

 

9. Технічні засоби та правила юридичної 
техніки  
нормотворчості 

2  8 

10. Технічні прийоми, логіка, стиль та мова 

НПА 

2 2 8 

11. Європейські стандарти у нормотворчості 2  8 

Разом Разом годин: 120 23 16 81 

 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Змістовий модуль 1. Нормотворчість вищих органів державної влади 

 

Тема 1. Правотворчість як різновид юридичної діяльності 

 

Питання для самоконтролю та практичні завдання 

1.Які є принципи правотворчості? 

2.Що є змістом понять: юридична, правотворча та законодавча техніка? 

3.Які є види правових актів? 

4.Що є змістом понять: первинний і вторинний підзаконний НПА? 

5.Що є змістом поняття адаптація законодавства та аcquis communautaire? 

6.Як здійснюється право законодавчої ініціативи? 

7.Які є принципи створення концепції законопроекту? 

8.Що є змістом права законодавчої ініціативи? 

9.Що є змістом поняття законодавчої пропозиції? 

 

Література 

[1,2,3,13,18,23,27,29,30,31,32,38,40,60-63] 
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Тема 2: Законодавчий процес в Україні: поняття, стадії та підготовка 

законопроекту 

 

10.Які є стадії законодавчого процесу? 

11.Які вимоги до концепції законопроекту? 

12.З’ясуйте основні етапи підготовки законопроекту. 

 

Література 

[1,2,3,13,18,23,27,29,30,31,32,38,40,60-63] 

Тема 3: Реєстрація законопроектів, попередній розгляд у комітетах 

Верховної Ради та експертиза  

 

13.Визначте особливості реєстрації законопроекту. 

14.В чому полягає зміст попереднього розгляду законопроектів у комітетах 

Верховної Ради України. 

15.З’ясуйте особливості різних видів експертизи. 

Література 

[1,2,3,13,18,23,27,29,30,31,32,38,40,60-63] 

 

Тема 4. Розгляд законопроектів Верховною Радою за процедурою читань, 

засвідчувальна та інформаційна стадії законодавчого процесу 

 

16.З’ясуйте поняття: перше читання, друге читання, третє читання.  

17.Що є змістом обговорення законопроекту за скороченою та повною 

процедурою? 

18.Що є змістом процедури прийняття законопроекту за основу, відхилення 

законопроекту, та повернення законопроекту? 

19.Назвіть підстави для опублікування законопроекту.   

20.З’ясуйте поняття: законодавча поправка та пропозиція.  

21.У яких випадках здійснюється відхилення законопроекту, перенесення 
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голосування? 

22.Назвіть умови прийняття закону в цілому. 

23.Що є змістом процедури підписання закону Головою Верховної Ради? 

24.Який зміст мають поняття: санкціонування закону, промульгація закону, 

єдиний державний реєстр, опублікування закону? 

Література 

[1,2,3,13,18,23,27,29,30,31,32,38,40,60-63] 

 

Тема 5. Нормотворчість Президента України 

25.Які є нормативні акти Президента України?  

26.Які є основні процедури підготовки проектів законів та проектів актів 

Президента України. 

27. Що уявляє порядок внесення проектів НПА?. 

28.Чим відрізняється супровідний лист від пояснювальна  записки.   

29.Які особливості експертного висновку щодо відповідності проекту НПА acquis 

communautaire?  

30. Який порядок відкликання актів? 

Література 

[1,2,3,13,25,26,28,41,42,43,48] 

 

Тема 6.   Нормотворчість Кабінету Міністрів 

31. Назвіть особливості процедури підготовки, погодження та правової 

експертиза актів Кабінету Міністрів України.  

32.Назвіть основні правила   підготовки   проектів   актів   Кабінету  

Міністрів України. 

33.Які є особливості здійснення повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з 

Президентом України та органами виконавчої влади.  

34.Які є особливості здійснення повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з 

Верховною Радою та її органами.  

Література 

[1,2,3,41,52,83,123] 
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Змістовий модуль 2. Відомча нормотворчість та юридична техніка 

 

Тема 7. Відомча нормотворчість: поняття, призначення, види  

35 Які є види відомчих НПА? 

36.Які  підстави видання відомчих НПА? 

37Які ознаки відрізняють відомчий НПА від нормативних актів Кабінету  

Міністрів України? 

38.Що є змістом поняття: відомчий НПА? 

39.Назвіть об’єкти та функції  правового регулювання  відомчих НПА. 

 

Література 

[11,16,17,18,19,21,2,31,33,36,37,45,46] 

  

Тема 8. Особливості організації, стадії відомчої нормотворчості. 

 Державна реєстрація та систематизація відомчих НПА 

40. Що є змістом поняття стадій відомчої нормотворчої діяльності? 

41.Які є особливості організації роботи над відомчим НПА? 

42. Державна реєстрація відомчого НПА; 

43. Систематизація відомчого НПА. 

Література 

[11,16,17,18,19,21,2,31,33,36,37,45,46] 

 

Тема 9. Технічні засоби та правила юридичної техніки  

нормотворчості  

 

42.Що є змістом поняття юридична техніка? 

43.Які є види юридичної техніки? 

44.Які є технічні засоби і правила юридичної техніки? 

45.Що є змістом поняття: фіксація офіційних реквізитів НПА? 

46.Що є змістом поняття: структурна організація НПА?  
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Література 

[11,16,17,18,19,21,2,31,33,36,37,45,46] 

 

Тема 10. Технічні прийоми, логіка, стиль та мова НПА 

 

47.Що є змістом поняття: прийоми юридичної техніки? 

48.Які є види прийомів юридичної техніки нормотворчості? 

49.Що є змістом понять: додатки, перелік, застереження, примітки, правові 

символи, правові презумпції, правові фікції, аксіоми права? 

50.Які шляхи подолання прогалин у законодавстві? 

51.Які засоби юридичної техніки нормотворчості використовуються для 

подолання колізій та правотворчих помилок у законодавстві? 

52.Що є змістом принципів: передбачуваності , доступності та правової 

визначеності закону? 

53.Що є змістом принципів: „необхідно у демократичному суспільстві”, „згідно із 

законом”, „легітимної мети”? 

Література 

[71,72,73,74,83,84,87,96,103] 

 

Тема 11. Європейські стандарти у нормотворчості  

54.Що є змістом принципів: пропорційності та верховенства права? 

55.Що є змістом поняття: межі свободи розсуду держави? 

56.Які принципи окреслюють поняття верховенства права? 

57.Яке значення має принцип правової визначеності для якості закону? 

58.Що є змістом поняття «європейський стандарт» 

59.Яке місце у праві України займаєЄвропейська конвенція з прав людини. 

60.Яке значення ,,,має прецедент на практика Європейського суду з прав людини. 
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