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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. Нормотворчий процес та його стадії: загальна 

характеристика. 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

 

1. Загальнотеоретична характеристика юридичного процесу. 

2. Юридична природа та стадії нормотворчості як різновиду 

юридичного процесу. 

3. Нормативні приписи, як результат діяльності суб’єктів державного 

управління. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: аналогія 

закону, аналогія права, вирок суду, гарантії нормотворчості, державна воля, 

державно-владний характер, дізнання, достовірність норми права, 

єдиноначальність, життєва обставина, законодавча ініціатива, ініціативна 

пропозиція, контрольний процес, матеріальні норми, межі дії норми права, 

нагляд, нормативний припис, об’єм компетенції, операції з нормами, 

організаційні заходи, підзаконна нормотворчість. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В.Копєйчикова.– К.: 

Юрінком Інтер, 1998.– С. 225. 

2. Назаренко Є. Питання розвитку та систематизації законодавства у 

світлі нової Конституції України // Українське право.– 1996.– №3.– С.45; 

3. Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под 

ред. проф. М.Н.Марченко.– М.: Изд-во ―Зерцало‖,1998.– Т.2: Теория права.– 

С. 161-162. 

4. Олійник А. Законотворчий процес – його основні риси та 

особливості // Право України.– 1998.– № 4.– С. 81-83. 

5. Опришко В.Ф. Основні положення проекту концепції розвитку 

законодавства України до 2005 року / Концепція розвитку законодавства 

України. Матеріали науково-практичної конференції.– К.,1996.– С. 6.; 

6. Пасенюк О. Реформування адміністративного права – важливий 

напрям правової політики // Право України.– 1998.– №7.– С. 5; 

7. Пиголкин А.С. Теоретические проблемы правотворческой 

деятельности в СССР: Автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.710.– М.,1972.– С. 7-

8. 

8. Рабінович П.М. Юридична техніка законотворення в Україні: 

загальні проблеми // Вісник АПрН України.– 1998.– №2.– С. 22-23. 

9. Регламент Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради.– 

1994.– №35.– ст.338.– Розд.6. 

10. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и 

А.В.Малько.– М.: Юристъ, 1997.– С. 399. 



11. Теория юридического процесса / Под общ. ред. проф. 

В.М.Горшенева.– Х.: Вища шк. Изд-во при ХГУ, 1985. 

 

 

ТЕМА 6. Систематизація нормативно-правових актів НП. 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття, зміст та мета систематизації нормативно-правового 

матеріалу. 

2. Систематизація відомчих актів МВС: сучасний стан та перспективи. 

3. Перспективні шляхи впорядкування відомчого нормативно-

правового матеріалу НП. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
систематизація, реформування, кодифікація, консолідація, облік, інкорпорація. 

 

Рекомендована література до Теми 6:  

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – №30. – С. 141. 

2. Абдулаев М.И. Теория государства и права: учебник для высших 

учебных заведений. // Магистр-Пресс, 2004. – С. 510. 

3. Бобровик С.В., Богінич О.Л. Система законодавства України: актуальні 

проблеми та перспективи розвитку. – К.: Наукова думка, 1994. 

4. Вєдерніков Ю.А., Греку В.С. Теорія держави та права: Навч. 

посібник, – 4-е вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 

С. 224. 

5. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических 

вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – С. 528. 

6. Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 

С. 240. 

7. Головатий С. Правнича термінологія і державотворчий процес. 

Українське право. К. 1995 р. №1–2 

8. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / [Колодій А.М., 

Копєйчиков В.В., Лисенков С.Л. та ін.]; За ред. В.В. Копєйчикова; Нац. пед. ун-т 

ім. М.П. Драгоманова. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 317. 

 

 
 

ТЕМА 7. Фактори, що впливають на процес нормотворчості НП. 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Правовий закон і стандарти правотворчості правової держави. 

2. Фактори, що зумовлюють прийняття рішень в органах внутрішніх 

справ та їх вплив на нормотворчу діяльність. 



3. Закон «Про нормативно-правові акти» як засіб удосконалення 

нормативно-правової бази України. 
 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
адекватність, асоціальні настрої, байдужість, безпосередній вплив, вимоги, 

вольовий акт, гуманізація, демографічні фактори, державна ідеологія, 

детермінація, динамізм, діяльність держави, досвід, доцільність, економічний 

фактор, забезпечення громадської безпеки, загальні фактори, ідеологічний 

фактор, ієрархічні відносини, інтереси суб’єктів, контроль 

 

Рекомендована література до Теми 7:  

1. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності" від 10.06.1997 р. // 

Офіційний вісник України. — 1997. — № 40. 

2. Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні. // Право України. — 

2004. — № 3. 

3. Швець М. Нова технологія законотворення // Право України. — 2003. 

— № 3. 

4. Кельман М. С. Загальна теорія права: Підручник. — К : Кондор, 2002. 

— 353 с. 

5. Гіда Є.О. Загальнолюдські стандарти прав людини і забезпечення їх 

реалізації в діяльності міліції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: 12.00.01 / Є.О. Гіда; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України. - К., 2000. - 16 с. 

6. Гринюк Р.Ф. Співвідношення природного і позитивного права та 

розвиток правової держави у поглядах П. Юркевича / Р.Ф. Гринюк // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. - 2004. - № 2-3. - С. 17-28. 

7. Левченко К. Порушення прав людини не є внутрішньою проблемою 

органів внутрішніх справ / Катерина Левченко // Міліція України. - 2006. - № 10. 

- С. 8-9. 

8. Хальота А. Методи діяльності органів внутрішніх справ по 

забезпеченню реалізації прав людини / А. Хальота // Право України. - 2001. - № 

5. - C. 43-46. 
 



2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Здобувач вищої освіти відповідає на всі питання семінарського заняття, 
розкриває зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; 
виконує всі завдання, наводить приклади з практики правотворчості 
Національної поліції, критично їх оцінює, висловлює і обґрунтовує  власну 
думку щодо предмету заняття, наводить аргументи на її підтвердження, що 
ґрунтуються на системному знанні теоретичних положень і практики 
нормотворчості. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. 

4 

Здобувач вищої освіти відповідає на всі питання семінарського заняття, 
розкриває зміст понять, що підлягають засвоєнню при вивченні теми; 
виконує завдання, однак допускає неточності; наводить приклади з 
практики правотворчості Національної поліції, висловлює власну думку 
щодо предмету заняття, наводить аргументи на її підтвердження, що 
ґрунтуються на наукових положеннях. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. 

3 

Здобувач вищої освіти дає відповіді на питання семінарського заняття, 
відтворює дефініції  і пояснює зміст понять, що підлягають засвоєнню при 
вивченні теми; завдання виконує з неістотними помилками; може 
проводити наводить приклади з практики п правотворчості Національної 
поліції, допускаючи незначні помилки. 

2 

Здобувач вищої освіти дає відповіді на більшість питань семінарського 
заняття, відтворює дефініції понять, що підлягають засвоєнню при 
вивченні теми; завдання виконує з неістотними помилками; не наводить 
приклади з практики правотворчості Національної поліції. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не відповідає на питання, що 
винесені на розгляд, з труднощами виконує завдання, допускаючи 
змістовні помилки, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття. 

0 Відсутність на занятті 

 
 

 

 

 


