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ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є: вивчення та оволодіння системою певних 

вимог, що реалізуються в процесі створення нормативно-правових актів у аспекті 

європейських стандартів.  

Статус дисципліни: вибіркова дисциплін професійної підготовки. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за відповідним ступенем вищої освіти. 

Дисципліна «Теорія нормотворчості» належить до вибіркової дисципліни 

професійної підготовки за ступенем вищої освіти «Бакалавр», для напряму: 08 

«Право»; спеціальності: 081«Право»; спеціалізації: Міжнародне комерційне 

право, Господарське та трудове право, Фінансове та банківське право. 

Компетентності та програмні результати навчання з дисципліни 

«Теорія нормотворчості»:  

• прищеплення у студентів навичок самостійного опрацьовування навчальну та 

наукову літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське 

заняття, а також в процесі самостійного написання рефератів; 

• заохочення студентів до активної роботи по обговоренню питань з методики 

викладання; 

• прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати 

та аргументувати свої думки;  

• здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу; 

• здатність застосовувати знання в професійній діяльності  у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях; 

• визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь 

невідомих умов та обставин; 

• давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю; 

• оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; 

• застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 



Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців необхідних правових знань з питань техніки нормотворчості та умінь 

юридично грамотно висловлювати свої думки. 

Предметом навчальної дисципліни «Теорія нормотворчості» виступає 

комплекс теоретичних і прикладних питань вироблення юридичних норм у формі 

правових положень нормативно-правових актів.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія права», «Історія вчень про 

державу і право», «Сучасна концепція правової та соціальної держави» та рядом 

інших. 

 

ІІІ. Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- предмет нормативного регулювання різних видів НПА;  

- 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.  

Уміти: 

- застосовувати норми Конвенції та практику Європейського суду як джерел 

права України; 

- застосовувати європейські стандарти забезпечення прав і свобод у відомчій 

нормотворчості; 

- оволодіти навичками створення та внесення змін до НПА; 

- оволодіти знаннями для забезпечення юридичної експертизи НПА. 

Володіти: 

- основною термінологією дисципліни; 

- навичками роботи з першоджерелами; 

- навичками юридичної техніки створення НПА у контексті європейських 

стандартів; 

- особливостями створення НПА в ОВС. 

- навичками тлумачення Конвенції та практики Європейського суду з прав 

людини; 

- навичками застосування принципів втручання у здійснення прав і свобод;  

- навичками застосування прецедентів Європейського суду з прав людини у 

відомчій нормотворчості. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Під час вивчення дисципліни застосовується поточний, модульний та 

підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних 

досягнень під час семінарських, практичних занять та якості виконання 

індивідуальної і самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння 

знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого модуля навчальної 

дисципліни. 

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання 

академічних заборгованостей. 

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає 

перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого 

навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. 

Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями. 

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної 

роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними 

підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну 

та модульну контрольну роботу. 

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів 

навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне 

складових модулів.  

По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає 

семестровий залік. 

 

 

 

 

 

 

 



Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно Зараховано 
82-89 В добре 
74-81 С 
64-73  задовільно 
60-63 Е 
35-59 РХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

0-34 Р незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

V. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування студентами результатів 

вивчення дисципліни «Теорія нормотворчості» є:  

- усний виступ; 

- виконання письмового завдання; 

- тестування; 

- есе, дайджест;  

- реферат; 

- складання словника основних термінів, що визначені програмою курсу; 

- ведення опорного конспекту лекцій; 

- письмова контрольна робота; 

- інші види навчально-наукової роботи ( участь у гуртках, наукових 

конференціях тощо); 

- підсумкова модульна робота. 

 

 

 

 



VІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ Курс ІІ Семестр 1,2 

Обсяг в кредитах ЄКТС/Всього 
годин  3/ 90  
 
 
 
Назва теми 

Кількість годин, з них: Примітк
а 

Лек- 
ції 
(Л) 

Семін
. 
зан. 
(СЗ) 

Пр., 
лаб. 
зан. 
(ПЗ, 
ЛЗ) 

Інд-
конс. 
роб. 
(ІКР) 

Сам. 
роб. 
студ. 
(СРС) 

Форма 
Контрол
ю 

Змістовий модуль 1.Нормотворчість вищих органів державної влади 
1. Правотворчість як різновид 

юридичної діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 

 4 
 

У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

2. Законодавчий процес в Україні: 
поняття, стадії та підготовка 
законопроекту. 

   
8 

У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

3. Реєстрація законопроектів, 
попередній розгляд у комітетах 
Верховної Ради та експертиза. 

  8 У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

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

  8 У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

5. Нормотворчість Президента 
України. 

  8 У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

6. Нормотворчість Кабінету 
Міністрів України. 

  8 У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

Змістовний модуль 2.Відомча нормотворчість та юридична техніка 
7. Відомча нормотворчість: 

поняття та призначення 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 

 
 

 
 

8 У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

8. Особливості створення, 
державна реєстрація та 
систематизація відомчих НПА 

 
 

 
 

8 У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

9. Технічні засоби та правила 
юридичної техніки 
нормотворчості 

  8 У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

10. Технічні прийоми, логіка, 
стиль та мова НПА 

  8 У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

11. Європейські стандарти у 
нормотворчості 

  8 У, ПК,  
Т,СР,Р 

 

  4 2   84   
 ВСЬОГО 90год.  

 Форма контролю залік  

Форми контролю: 
Усне опитування – У 
Тестування – Т  
Перевірка конспектів – ПК 
Перевірка завдань для самостійної роботи – СР 
Контрольні роботи – КР 
Реферати - Р 

 



 

6.1. Плани лекцій 

Змістовий модуль 1.Нормотворчість вищих органів державної влади 

Тема 1. Правотворчість як різновид юридичної діяльності 

1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності 

2. Поняття, предмет та види законотворчості 

3. Поняття та класифікація принципів правотворчості 

4. Проблеми співвідношення юридичної, правотворчої і законодавчої 

техніки 

Література [1, 2, 3, 67, 68, 72, 73, 70, 77, 78] 

 

Тема 2. Законодавчий процес в Україні: поняття, стадії та підготовка 

законопроекту 

1.Законодавчий процес та його стадії. 

2.Передпроектна стадія.  

3.Законодавча ініціатива.  

4.Проектна стадія.  

5.Стадія ухвалення законопроекту.  

6.Засвідчувальна стадія.  

7.Інформаційна стадія.  

8. Концепція законопроекту. 

9.Вимоги до оформлення законопроектів. 

10. Структура та вимоги до структури законопроекту.  

11. Особливості законопроектів про внесення змін до законів та техніки 

внесення змін до законів (законодавчих актів).  

 

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 

1.Оформлення законопроектів, проектів інших актів та супровідні 

документи до законопроекту, проекту іншого акта.  

2.Реєстрація законопроектів, проектів інших актів.  

3.Попередній розгляд законопроектів у комітетах Верховної Ради України.  

4.Повернення законопроекту, проекту іншого акта суб'єкту права 

законодавчої ініціативи. 

5.Включення законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради 

України. 6.Надання законопроектів народним депутатам. 

7.Альтернативні законопроекти. Особливості розгляду   законопроектів, 

визначених як невідкладні. Відкликання законопроектів. 

8.Експертиза законопроектів. Види експертизи. Правова експертиза. 

Наукова експертиза. Фінансово-економічна. Громадська експертиза. Експертиза 

гендерної рівності. Корупційна експертиза. Експертиза законопроектів на 

предмет відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та acquis communautaire.  

9.Громадське обговорення законопроекту.  

 

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

 

Тема 4. Розгляд законопроектів Верховною Радою України за 

процедурою читань, засвідчувальна та інформаційна стадії законодавчого 

процесу 

1.Перше читання та порядок розгляду законопроектів у першому читанні. 

 Висновки комітетів. Розгляд законопроектів головним комітетом. Строки 

подання пропозицій до законопроектів. Особливості розгляду альтернативних 

законопроектів. Строки надання народним депутатам висновків до 

законопроектів, підготовлених до першого читання.  



2.Особливості процедури повторного першого читання законопроекту. 

3.Обговорення проекту за скороченою процедурою. Рішення про прийняття 

законопроекту у першому читанні.  

4.Друге читання. Пропозиції та поправки для підготовки законопроекту до 

другого читання. Порівняльна таблиця. Розгляд законопроекту у другому читанні. 

Рішення про прийняття законопроекту у другому читанні.  

5.Розгляд законопроекту у третьому читанні.  

6.Відхилення законопроекту.  

7.Повернення законопроекту на доопрацювання (в тому числі і з 

винесенням на народне обговорення) з наступним їх поданням на повторне третє 

читання; 8.Відкладення голосування щодо законопроекту в цілому до прийняття 

інших рішень, наприклад, у зв’язку із схваленням відкладеного питання.  

9.Схвалення тексту законопроекту в цілому і винесення його на 

всеукраїнський референдум.  

10.Прийняття закону в цілому.  

11.Направлення законопроекту на підпис Президенту України, 

опублікування та порядок набрання чинності законів та інших актів Верховної 

Ради. 

 

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

 

 

Тема 5. Нормотворчість Президента України 

1.Акти Президента України. Укази. Розпорядження. Поняття та 

призначення актів.  

2.Право законодавчої ініціативи. Порядок роботи з законопроектами та 

законодавчими пропозиціями. Проекти нормативних актів.  

3.Порядок внесення проектів. Суб’єкти внесення проектів. Супровідний 

лист. Пояснювальна записка. Обґрунтування актів. Прогноз наслідків. Довідковий 

та аналітичний матеріал.  



4.Експертний висновок щодо відповідності проекту acquis communautaire. 

Погодження та візування актів.  

5.Реєстрація та опрацювання актів. Порядок відкликання актів.  

6.Обговорення громадськістю актів.  

7.Відхилення актів Президентом.  

8.Зауваження та доопрацювання актів.  

 

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

 

 

Тема 6.  Нормотворчість Кабінету Міністрів України 

1.Акти Кабінету Міністрів. Постанови.  Розпорядження.  

2. Внесення проектів актів Кабінету Міністрів. Опрацювання проектів актів 

Кабінету Міністрів у Секретаріаті Кабінету Міністрів. Розгляд проектів актів 

Кабінету Міністрів. 

3.Концептуальні засади реалізації державної політики. Законопроектна 

діяльність. Підготовка проектів законів. Підготовка проектів актів Президента 

України. Виконання актів законодавства. Організація виконання. Строки 

виконання та контроль.  

4.Здійснення повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з органами 

виконавчої влади.  

5.Здійснення повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з Президентом 

України. Засади співпраці. Організація виконання Експертизи закону України, що 

надійшов на підпис Президентові України. Скріплення підписами актів 

Президента України.  

6.Здійснення повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з Верховною 

Радою та її органами. Загальні положення. Супроводження законопроектів. 

Подання документів, необхідних для реалізації закону. Експертиза 

законопроектів. Відкликання законопроекту.  

7.Розгляд депутатських звернень і запитів, звернень та рекомендацій 

комітетів Верховної Ради.  



8.Підготовка до проведення "години запитань до Уряду".    

9.Підготовка до парламентських слухань. 

Література [1, 2, 3, 41, 52, 83, 123]  

 

Змістовий модуль 2.Відомча нормотворчість та юридична техніка 

 

Тема 7. Відомча нормотворчість: поняття, призначення, види  

 1.Поняття і призначення відомчої нормотворчості. Загальна 

характеристика поняття та видів  нормативно-правових  актів відомчої 

нормотворчості.  

2.Види відомчих НПА. Наказ. Постанова. Розпорядження. Рішення. 

Положення. Розпорядчий документ. Інструкція. Правила. Лист. Настанова.  

3.Предмет регулювання відомчих НПА.  

4. Призначення і предмет регулювання відомчих НПА. Ознаки та вимоги до 

відомчого нормативно-правового акта.  

5.Підзаконність відомчої  нормотворчості. 

6.Програмування та планування розвитку відомчої нормотворчості.  

7.Ефективність норм права у відомчій нормотворчості.  

8.Призначення та місце відомчих НПА у системі НПА України.  

9.Сучасні проблеми програмування та планування розвитку відомчої   

нормотворчості. 

 

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 

1.Стадії нормотворчого процесу та організація роботи над відомчими НПА. 

Прогнозування і планування нормотворчої діяльності. Комплексне планування. 

Здійснення підготовчих робіт.  

2.Сучасні проблеми прогнозування та планування нормотворчої діяльності. 

3.Організація роботи над проектом нормативно-правового акта. 



4.Поняття державної реєстрації відомчих НПА.  

5.Порядок офіційного оприлюднення та розсилка відомчих НПА.  

6.Техніка систематизації нормативно-правових актів.  

7.Консолідація як виду систематизації законодавства.  

8.Кодифікація як вид систематизації законодавства: проблеми та 

перспективи розвитку (техніко-юридичні аспекти). 

 

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

 

 

Тема 9. Технічні засоби та правила юридичної техніки нормотворчості. 

1.Поняття юридичної техніки та особливості юридичної техніки у відомчій 

нормотворчості.  

2.Повнота, точність, цілісність, логічна завершеність і  визначеність 

мовного викладу юридичного  змісту норм права та доступність юридичних 

формулювань. 3.Технічні засоби юридичної техніки.  

4.Юридична класифікація.  

5.Технічні правила юридичної техніки. 

 

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

 

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

1.Поняття та загальна характеристика прийомів правотворчої техніки. 

2.Правотворчі помилки: поняття, види та шляхи попередження.  

3.Прогалини і колізії у законодавстві.   

4.Логіка, стиль та мова НПА. 

 

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

 

 

 



Тема 11. Європейські стандарти у нормотворчості  

 

1.Європейські стандарти: поняття, загальна характеристика та забезпечення 

здійснення прав і свобод особи засобами відомчої правотворчості. 

2.Поняття якості відомчих НПА.  

3.Принцип верховенства права та відомчі НПА.   

4.Принципи доступності та передбачуваності  у відомчих НПА.  

5.Принцип правової визначеності та відомчі НПА.  

6.Принцип „необхідно у демократичному суспільстві” як засіб відомчої 

нормотворчості.  

7.Принцип пропорційності.  

8.Межі свободи розсуду держави. Свобода розсуду у відомчій 

нормотворчості: принципи, межі.  

9.Абсолютні та відносні права людини та їх нормативне регулювання у 

відомчій нормотворчості. 

 

Література [7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 77, 98, 99, 113, 118, 119, 133, 135] 
 
 

 
6.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

Змістовий модуль 1.Нормотворчість вищих органів державної влади 

Тема 1. Правотворчість як різновид юридичної діяльності 

1.Правова нормотворча  діяльность як вид юридичної діяльності. 

2.Поняття, предмет та види законотворчості 

3. Співвідношення понять «нормотворчість», «правотворчість», 

«законотворчість». 

4.Поняття та класифікація принципів правотворчості 

5.Проблеми співвідношення юридичної, правотворчої і законодавчої 

техніки 

Теми рефератів 

1.Поняття та ознаки нормативно-правових актів 



 2.Закон в системі нормативно-правових актів України, його 

співвідношення з підзаконними нормативно-правовими актами.  

3.Особливості впровадження у нормотворчості європейських  стандартів з 

прав людини.  

4.Конвенція та практика Європейського суду з прав людини як джерела 

права.      

 

Література [1, 2, 3, 67, 68, 72, 73, 70, 77, 78] 

 

Тема 2. Законодавчий процес в Україні: поняття, стадії та підготовка 

законопроекту 

1.Законодавчий процес та його стадії. 

2.Передпроектна стадія.  

3.Законодавча ініціатива.  

4.Проектна стадія.  

5.Стадія ухвалення законопроекту.  

6.Засвідчувальна стадія.  

7.Інформаційна стадія.  

8. Концепція законопроекту. 

Теми рефератів 

1.Вимоги до оформлення законопроектів. 

2.Структура та вимоги до структури законопроекту.  

3.Особливості законопроектів про внесення змін до законів та техніки 

внесення змін до законів (законодавчих актів).  

 

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  

1. Оформлення законопроектів, проектів інших актів.  

2. Супровідні документи до законопроекту, проекту іншого акта.  

3. Реєстрація законопроектів, проектів інших актів.  

4. Попередній розгляд законопроектів у комітетах Верховної Ради України.  

5. Попередній розгляд законопроектів, проектів інших актів у комітетах.  

6. Повернення законопроекту, проекту іншого акта суб'єкту права законодавчої 

ініціативи.  

7. Зняття законопроектів з розгляду.  

8. Включення законопроектів до порядку денного сесії.  

9. Верховної Ради Справа законопроекту.  

10. Надання законопроектів народним депутатам.  

11. Відомості, які необхідно зазначати в законопроекті та супровідних 

документах, що надаються народним депутатам.  

Теми рефератів 

1. Альтернативні законопроекти.  

2. Особливості розгляду   законопроектів, визначених як невідкладні.  

3. Відкликання законопроектів.   

4. Експертиза законопроектів.  

5. Види 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 

1.Перше читання та порядок розгляду законопроектів у першому читанні. 

2.Особливості процедури повторного першого читання законопроекту. 

3.Обговорення проекту за скороченою процедурою. Рішення про прийняття 

законопроекту у першому читанні.  



4.Друге читання. Пропозиції та поправки для підготовки законопроекту до 

другого читання. Порівняльна таблиця. Розгляд законопроекту у другому читанні. 

Рішення про прийняття законопроекту у другому читанні.  

5.Розгляд законопроекту у третьому читанні.  

 

                                          Теми рефератів. 

1. Процедура відхилення законопроекту.  

2.Повернення законопроекту на доопрацювання (в тому числі і з 

винесенням на народне обговорення) з наступним їх поданням на повторне третє 

читання.3.Відкладення голосування щодо законопроекту в цілому до прийняття 

інших рішень, наприклад, у зв’язку із схваленням відкладеного питання.  

4.Схвалення тексту законопроекту в цілому і винесення його на 

всеукраїнський референдум.  

5.Прийняття закону в цілому.  

6.Направлення законопроекту на підпис Президенту України, 

опублікування та порядок набрання чинності законів та інших актів Верховної 

Ради. 

 

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

 

Тема 5. Нормотворчість Президента України 

1.Акти Президента України.  

2.Право законодавчої ініціативи.  

3.Порядок внесення проектів.  

4.Експертний висновок щодо відповідності проекту acquis communautaire.  

 

                              Теми рефератів. 

 

1.Реєстрація та опрацювання актів. Порядок відкликання актів.  

2.Обговорення громадськістю актів.  

3.Відхилення актів Президентом.  



4.Зауваження та доопрацювання актів.  

 

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

 

Тема 6.  Нормотворчість Кабінету Міністрів України 

1.Акти Кабінету Міністрів України. 

2. Внесення проектів актів Кабінету Міністрів України.  

3.Концептуальні засади реалізації державної політики.  

4.Здійснення повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з органами 

виконавчої влади.  

5.Здійснення повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з Президентом 

України. 

                 Теми рефератів 

1.Здійснення повноважень Кабінету Міністрів у відносинах з Верховною 

Радою та її органами.  

2.Розгляд депутатських звернень і запитів, звернень та рекомендацій 

комітетів Верховної Ради.  

3.Підготовка до проведення "години запитань до Уряду".    

4.Підготовка до парламентських слухань. 

Література [1, 2, 3, 41, 52, 83, 123] 

 

Тема 7. Відомча нормотворчість: поняття, призначення, види 

 1.Поняття і призначення відомчої нормотворчості.  

2.Загальна характеристика поняття та видів  нормативно-правових  актів 

відомчої нормотворчості.  

3.Види відомчих НПА.  

4.Предмет регулювання відомчих НПА. 

 

Теми рефератів 

1. Призначення і предмет регулювання відомчих НПА.  

2.Підзаконність відомчої  нормотворчості. 



3.Програмування та планування розвитку відомчої нормотворчості.  

4.Ефективність норм права у відомчій нормотворчості.  

5.Призначення та місце відомчих НПА у системі НПА України.  

6.Сучасні проблеми програмування та планування розвитку відомчої   

нормотворчості. 

 

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 

1. Стадії нормотворчого процесу та організація роботи над відомчими 

НПА.  

2. Прогнозування і планування нормотворчої діяльності.  

3. Організація роботи над проектом нормативно-правового акта. Розробка 

проекту нормативно-правового акту. Складання проекту нормативно-правового 

акта. Погодження і затвердження проекту нормативно-правового акту.  

4. Розпорядчий документ. Підготовка розпорядчого документа. 

Оформлення додатків до документів.  

5. Забезпечення впровадження нормативно-правового акту.  

6. Поняття державної реєстрації відомчих НПА.  

7. Зміни, доповнення та скасування НПА. Порядок скасування рішення 

про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного 

реєструє.  

8. Порядок офіційного оприлюднення та розсилка відомчих НПА. 

Чинність відомчих НПА.  

9. Дія відомчих НПА у часі, просторі і по колу осіб.  

10. Техніка систематизації нормативно-правових актів. 

 

Теми рефератів 

1. Сучасні проблеми прогнозування та планування нормотворчої 

діяльності.  



2. Права і свободи як критерій необхідності у державній реєстрації.  

3. Акти, що не підлягають державній реєстрації.  

4. Процесуальні вимоги державної реєстрації.  

5. Проблеми систематизації відомчих НПА. 

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

          

Тема 9. Технічні засоби та правила юридичної техніки нормотворчості 

1. Поняття, особливості, основні принципи та правила юридичної техніки.  

2. Понятійні і техніко-юридичні проблеми захисту прав і свобод у НПА.  

3. Правова визначеність НПА.  

4. Технічні засоби юридичної техніки. Юридичні конструкції та терміно-

логія. Юридична класифікація.  

5. Правові поняття та дефініції у НПА. Уніфікація термінології. Правові 

символи. Правові презумпції. Правові фікції. Аксіоми права.  

6. Технічні правила юридичної техніки.  

7. Технічні прийоми юридичної техніки.  

Тематика рефератів: 

1. Системність і внутрішня збалансованість юридичних конструкцій. 

2. Правила, що відносяться до зовнішнього оформлення нормативних актів.  

3. Правила, що відносяться до змісту і структури нормативного акта.  

4. Правила і прийоми викладу норм права (мова нормативних актів). 

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

 

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

 

1. Поняття та загальна характеристика прийомів правотворчої техніки. 

2. Додатки, застереження та примітки у нормативно-правових актах.  

3. Правотворчі помилки: поняття, види та шляхи попередження.  

4. Оціночні поняття в праві: межі і техніка використання.  

5. Жаргони в праві: межі і техніка використання.  



6. Дозволи і заборони в праві і їх застосування в нормативно-правових 

актах.  

7. Види прийомів правотворчої техніки. Прогалини у законодавстві. Колізії 

у законодавстві.  

8. Логіка, стиль та мова НПА. 

Тематика рефератів: 

1. Перелік як прийом техніки правотворчості.  

2. Техніко-юридичні прийоми і правила попередження і виявлення колізій в 

законодавстві.  

3. Техніко-юридичні прийоми і правила попередження і виявлення  

прогалин в законодавстві.  

4. Колізії інституту юридичних обов’язків громадян України і юридично-

технічні прийоми їх вирішення. 

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

 

Тема 11. Європейські стандарти у нормотворчості  

1. Європейські стандарти: поняття загальна характеристика.  

2. Мета, межі та принципи втручання у права і свободи особи.  

3. Поняття якості відомчих НПА.  

4. Принцип верховенства права та відомчі НПА.  Принципи доступності та 

передбачуваності  у відомчих НПА. Принцип правової визначеності та відомчі 

НПА. Принцип „необхідно у демократичному суспільстві” як засіб відомчої 

нормотворчості. Принцип пропорційності.  

5. Невідкладна соціальна потреба. Правомірна (легітимна) мета. Межі свободи 

розсуду держави. Позитивний обов’язок держави. Негативний обов’язок держави. 

6. Свобода розсуду у відомчій нормотворчості: принципи, межі.  

7. Абсолютні та відносні права людини та їх нормативне регулювання.  

Тематика рефератів: 

1. Забезпечення здійснення прав і свобод особи засобами відомчої 

правотворчості.  



2. Співвідношення позитивних і негативних обов’язків держави у відомчій 

нормотворчості. 

 

Література [7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 77, 98, 99, 113, 118, 119, 133, 135] 

 

6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

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 аcquiscommunautaire? 

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] 

 

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 

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 

acquiscommunautaire?  

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] 

 

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? 

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. 

Література 

[7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 77, 98, 99, 113, 118, 119, 133, 135] 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. Індивідуально-консультативна робота 

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення 

індивідуальних та групових консультацій із студентами, які недостатньо 

засвоїли навчальний матеріал з курсу «Теорія нормотворчості» (для 

студентів денної та заочної форми навчання), а також відпрацювання 

студентами пропущених занять та незадовільних оцінок (для студентів 

денної форми навчання). 

 

VII. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Перелік питань на залік з дисципліни 

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? 

10.Які є стадії законодавчого процесу? 

11.Які вимоги до концепції законопроекту? 

12.З’ясуйте основні етапи підготовки законопроекту. 

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. 

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 

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? 

25.Які є нормативні акти Президента України?  

26. Що уявляє порядок внесення проектів НПА?. 

27.Чим відрізняється супровідний лист від пояснювальна  записки.   

28.Які особливості експертного висновку щодо відповідності проекту НПА 

acquis communautaire?  

29. Який порядок відкликання актів? 

30. Назвіть особливості процедури підготовки, погодження та правової 

експертиза актів Кабінету Міністрів України.  

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

Президента 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.  

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. 

40. Що є змістом поняття стадій нормотворчої діяльності? 

41.Які є особливості організації роботи над проектом НПА нормотворчого   

процесу? 

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? 

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”? 

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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