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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Тема 1. Загальна характеристика нормотворчості. 

 

1. Скласти логічні схеми баз знань. 

2. Скласти список авторів найбільш значних праць з проблем теми. 

3. Підготувати тези виступу на семінарському занятті згідно з планом. 

4. Внести до термінологічного словника наступні ключові поняття: 

верховенство права, відомчий акт, влада, владна діяльність, воля 

народу, делегована правотворчість, державна діяльність, джерело (форма) 

права, динамічність, закон, законотворчість, інтереси суспільства, 

компетентні суб’єкти, конкретизація, норма, нормативно-правовий акт, 

нормативно-правовий договір, нормотворчість, оперативність, парламент, 

підзаконна нормотворчість, правовий звичай, правовий прецедент, правові 

погляди, правотворчість, правоутворення, прецедент, процесуальна форма, 

система права, соціальні потреби, творення права, творчість, трактування, 

юридична система. 

5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на 

наступні запитання (для самоконтролю): 

- дайте характеристику «Нормотворчості в Національній поліції» як 

науки та навчальної дисципліни; 

- охарактеризуйте співвідношення правотворення, правотворчості та 

нормотворчості; 

- окресліть основні ідеї вітчизняних та іноземних науковців з приводу 

предмета вивчення; 

- стисло окресліть зміст дискусій щодо розуміння нормотворчого 

процесу; 

- розкрийте мету, завдання, роль і функції нормотворчості. 

 

Рекомендована література до Теми 1 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 1, 3, 4, 5, 20, 21, 24, 32, 41, 42, 49. 

 

Тема 2. Принципи нормотворчої діяльності Національної поліції. 

 

1. Скласти логічні схеми баз знань. 

2. Скласти список авторів найбільш значних праць з проблем теми. 

3. Підготувати тези виступу на семінарському занятті згідно з планом. 

4. Внести до термінологічного словника наступні ключові поняття: 

адміністративна практика, безсистемність, відкритість, влада народу, 

впорядкування, галузь права, гласність, громадянське суспільство, гуманізм, 

декларативний характер, демократизм, державна реєстрація, деспотія, 

дилетантизм, доступність, ефективність, єдиноначальність, законність, 

законодавча техніка, ієрархія законодавства, керівна ідея, конструктивність, 

контроль, міжнародно-правові стандарти, наступність, нетипові нормативні 



приписи, норми-дефініції, об’єктивність, обґрунтованість, оптимізація, 

підпорядкування, плановість, порушення в актах МВС, послідовність, 

поступовість, правозастосовча практика, практичні навички, принцип, 

пріоритетність, професіоналізм, регламентованість, системність, 

стабільність, субординація, суспільно-корисна діяльність, сутність права, 

текстуальне закріплення, техніко-юридична досконалість, узгодженість, 

умови реалізації, уніфіковані зразки, фахівець, шкода законності, юридичні 

конструкції. 

5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на 

наступні запитання (для самоконтролю): 

- визначте загальні засади нормотворчої діяльності в Національній 

поліції; 

- охарактеризуйте основні риси та особливості принципів нормотворчої 

діяльності Національної поліції, її основні ідеї; 

- проаналізуйте взаємозв’язок принципів нормотворчості із 

встановленням належного правового порядку та визначити наслідки 

порушення принципів нормотворчості. 

 

Рекомендована література до Теми 4 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 1, 5, 8, 20, 26, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 56. 

 

Тема 3. Нормотворчий процес та його стадії: загальна характеристика. 

 

1. Скласти логічні схеми баз знань. 

2. Скласти список авторів найбільш значних праць з проблем теми. 

3. Підготувати тези виступу на семінарському занятті згідно з планом. 

4. Внести до термінологічного словника наступні ключові поняття: 

адміністративно-правовий характер, аналогія закону, аналогія права, 

вирок суду, гарантії нормотворчості, державна воля, державно-владний 

характер, дізнання, достовірність норми права, єдиноначальність, життєва 

обставина, законодавча ініціатива, ініціативна пропозиція, колегійність, 

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

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

заходи, підзаконна нормотворчість, планування законодавчої діяльності, 

попереднє слідство, потреби правового регулювання, правова форма 

діяльності, правозастосовчий процес, правотворча діяльність, правотворчий 

процес, принципи права, приписи персоніфікованого характеру, прогалини у 

праві, проект нормативного акту, процесуальна норма, процесуальний 

документ, процесуальні нормотворчі правовідносини, рішення суду, робоча 

комісія, розпорядження нормотворчого органу, розумова діяльність, система 

права, стадія нормотворчого процесу, суб’єкт права, тлумачення норми 

права, трансформаційна модель волі народу, прерогатива нормотворчого 

органу, уніфікація юридичної термінології, уповноважений нормотворчий 

орган, управлінська функція, установчий процес, юридична відповідальність, 

юридична властивість, юридична діяльність, юридична природа, юридична 



сила, юридична справа, юридична техніка, юридичний процес, юридичний 

факт, юридичні наслідки. 

5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на 

наступні запитання (для самоконтролю): 

- розкрийте юридичну природу процесу нормотворчості; 

- визначте та охарактеризуйте ознаки нормотворчості; 

- визначте та охарактеризуйте стадії нормотворчого процесу; 

- місце та зміст процесу підготовки проекту нормативно-правового акта 

в нормотворчій діяльності Національної поліції; 

- місце та зміст надання відомчому акту юридичних властивостей та 

впровадження у систему права. 

 

Рекомендована література до Теми 2 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 1, 3, 4, 5, 20, 21, 24, 32, 44, 45, 49. 

 

Тема 4. Особливості нормотворчого процесу в Національній 

поліції України. 

 

1. Скласти логічні схеми баз знань. 

2. Скласти список авторів найбільш значних праць з проблем теми. 

3. Підготувати тези виступу на семінарському занятті згідно з планом. 

4. Внести до термінологічного словника наступні ключові поняття: 

аналогічний акт, відомче нормативне забезпечення, відповідність, 

внутрішньовідомча піднормотворчість, внутрішньоорганізаційна діяльність, 

галузева служба, державне управління, державний механізм, , деталізація, 

діловодство, експертно-правова оцінка, завдання, загальна компетенція, 

ієрархія, ініціатор, коло питань, концепція нормативного акту, координація, 

методично-консультативна допомога, міжвідомчий характер, нормотворча 

ініціатива, нормотворча компетенція, нормотворча процедура, підзаконний 

характер, підпорядкованість, підстави регламентації, план-графік, план-

проспект, правова експертиза, правове регулювання, проект акту, 

рецензування, стадійність, суб’єкт нормотворчої ініціативи, фінансово-

економічні розрахунки, функції, юридична сила. 

5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на 

наступні запитання (для самоконтролю): 

- місце Національної поліції України в структурі апарату держави; 

- правовий статус та детермінована ним компетенція й повноваження в 

сфері регламентації суспільних відносин; 

- характеристика діяльності Головного Штабу МВС України зі 

створення відомчих нормативно-правових актів; 

- роль галузевих служб Національної поліції у процесі створення 

відомчих нормативно-правових актів. 

 

Рекомендована література Теми 3 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 1, 2, 9, 13, 15, 20, 24, 28. 



Тема 5. Правова природа нормативно-правових актів 

Національної поліції, їх класифікація. 

 

1. Скласти логічні схеми баз знань. 

2. Скласти список авторів найбільш значних праць з проблем теми. 

3. Підготувати тези виступу на семінарському занятті згідно з планом. 

4. Внести до термінологічного словника наступні ключові поняття: 

алгоритм, бланкетна норма, вертикальні відносини, виконавець, 

відносини субординації, вказівка, властивість права, внутрішньовідомчий 

акт, воля законодавця, галузева належність, горизонтальні відносини, 

джерело права, динамічність права, дисциплінарний вплив, емпірична 

дійсність, єдиноначальність, закономірність, застосування законів, 

імперативні приписи, індивідуальний характер, інструкція, керівник, 

керований, координація, корегування, настанова, ненормативний характер, 

неодноразовість, нормотворча конкретизація, обов’язковість, одноманітність, 

оперативні завдання, прогалини в праві, прогнозування, службова поведінка, 

стандарти, техніко-юридична норма, тлумачення, юридичний режим, 

юридичний статус, юридичні параметри. 

5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на 

наступні запитання (для самоконтролю): 

- розкрийте мету та завдання видання нормативних актів в Національній 

поліції; 

- класифікуйте нормативно-правові акти Національної поліції, 

охарактеризуйте їх види; 

- визначити функціонально-регулятивну роль правових основ створення 

відомчих нормативно-правових актів. 

 

Рекомендована література до Теми 5 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 2, 4, 6, 12, 15, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 53, 57. 

 

Тема 6. Систематизація нормативно-правових актів Національної 

поліції. 

 

1. Скласти логічні схеми баз знань. 

2. Скласти список авторів найбільш значних праць з проблем теми. 

3. Підготувати тези виступу на семінарському занятті згідно з планом. 

4. Внести до термінологічного словника наступні ключові поняття: 

активізація правотворчого процесу, вдосконалення, впорядкування, 

Головний Штаб МВС України, гриф «Для службового користування», гриф 

«Таємно», гриф «Цілком таємно», Державний реєстр нормативно-правових 

актів, ефективність правозастосовчої діяльності, інкорпорація, картотека, 

кодекс, кодифікація, консолідація, координація, науково-технічний прогрес, 

неузгодженість, облік, обмежений ступень доступу, реквізити, розрізненість, 

система законодавства, систематизація, статут, стійкі нормативні регулятори, 



структурування, сфера однорідних суспільних відносин, фактор, форма 

права. 

5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на 

наступні запитання (для самоконтролю): 

- законодавство України: поняття, проблеми становлення; 

- поняття та види систематизації нормативно-правового матеріалу; 

- юридична техніка і мова законодавства. 

 

Рекомендована література до Теми 7 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 1, 5, 20, 41, 44, 46, 49. 

 

Тема 7. Фактори, що впливають на процес нормотворчості в 

Національній поліції. 

1. Скласти логічні схеми баз знань. 

2. Скласти список авторів найбільш значних праць з проблем теми. 

3. Підготувати тези виступу на семінарському занятті згідно з планом. 

4. Внести до термінологічного словника наступні ключові поняття: 

асоціальні настрої, байдужість, вимоги, гуманізація, демографічні 

фактори, ідеологія, динамізм, досвід, доцільність, економічний базис, заяви 

громадян, зміни нормативного реагування, ієрархічні відносини, лобізм, мета 

діяльності, механізм правового регулювання, мораль, навички нормотворчої 

техніки, професійна підготовка, об’єкт нормативного регулювання, 

об’єктивна необхідність, оперативна обстановка, організованість, політична 

свідомість, правила юридичної техніки, правова форма, правові нормативи, 

правові сподівання, правоутворюючі фактори, психологічні фактори, рівень 

свідомості, соціальна норма, соціальна свідомість, суб’єктивна свідомість, 

суб’єктивний фактор, творчій підхід, тенденції, традиції, узгодженість, 

управлінське рішення, управлінський вплив, ціннісні орієнтації, юридичний 

факт. 

5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на 

наступні запитання (для самоконтролю): 

- проаналізуйте механізм впливу факторів на нормотворчу діяльність; 

- назвіть й охарактеризуйте «загальні» фактори впливу на нормотворчу 

діяльність Національної поліції; 

- класифікуйте фактори за характером впливу: економічні, політичні, 

ідеологічні, соціальні, психологічні та інші; 

- розкрийте правостворюючі та інші специфічні фактори, що впливають 

на відомчу нормотворчість. 

 

Рекомендована література до Теми 7 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 1, 5, 8, 20, 26, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56. 



2. Індивідуальні завдання 

 

Тема 1. Загальна характеристика нормотворчості. 

 

Рекомендовані теми рефератів. 

 

- 1. Історія розвитку «Нормотворчості в Національній поліції». 

- 2. Нормотворчість в Національній поліції та правоохоронна діяльність. 

  3. Методологічне значення «Нормотворчості в Національній поліції» в 

професійній діяльності її працівника; 

 

Вправа: 

1. Складіть перелік основних суб’єктів правотворчої діяльності в 

Україні рчостіта конспективно зафіксуйте їх повноваження в цій 

сфері. 

2. Складіть порівняльну таблицю нормотворчості та законотв 

 

Тема 2. Принципи нормотворчої діяльності Національної поліції. 

 

Рекомендовані теми рефератів. 

 

- 1. Взаємозв’язок принципів нормотворчості із встановленням 

правового порядку; 

- 2. Наслідки порушення принципів нормотворчості та шляхи їх 

уникнення в професійній діяльності Національної поліції. 

 

Вправа: 

1. Складіть перелік вимог до нормотворчої діяльності Національної 

поліції. 

2.  Порівняйте специфічні принципи нормотворчості Національної 

поліції з відповідними принципами інших правоохоронних органів та 

складіть порівняльну таблицю. 

 

 

Тема 3. Нормотворчій процес та його стадії: загальна 

характеристика. 

 

Рекомендовані теми рефератів. 

 

- 1. Межі нормотворчої компетенції Національної поліції. 

- 2. Процедура створення відомчого нормативно-правового акта. 

- 3. Відомчий нормативно-правовий акт Національної поліції: його 

місце в системі нормативно-правових актів держави. 

 

 



 

Вправа: 

 

1. Проаналізуйте діяльність різних підрозділів Національної поліції та 

складіть схему їх нормотворчих повноважень згідно чинного 

законодавства. 

2. Схематично відобразіть стадії процесу нормотворчості. 

 

Тема 4. Особливості нормотворчого процесу в Національній поліції 

України. 

 

Рекомендовані теми рефератів. 

  

1. Особливості спільної правотворчості МВС та інших центральних 

органів виконавчої влади. 

2. Діяльність Головного Штабу МВС України зі створення відомчих 

нормативно-правових актів. 

 

Вправа: 

1. Складіть перелік основних загальнодержавних нормативних актів, що 

регламентують правотворчу діяльність відповідних суб’єктів. 

2.Складіть перелік основних відомчих нормативних актів, що 

регламентують нормотворчу діяльність Національної поліції. 

 

Тема 5. Правова природа нормативно-правових актів 

Національної поліції, їх класифікація. 

 

Рекомендовані теми рефератів. 

 

 1. Нормативний акт Національної поліції, як форма реалізації її завдань. 

         2.Класифікація нормативно-правових актів Національної поліції. 

    3.Перспективні шляхи впорядкування відомчого нормативно-правового    

матеріалу Національної поліції. 

4.Недоліки відомчого регулювання в Національній поліції. 

 

Вправа: 

1. Скласти умовний перелік видів актів, які видаються міністерствами 

та іншими центральними органами виконавчої влади. 

2. Схематично відобразіть суттєві ознаки поняття «підзаконний 

нормативно-правовий акт». 

 

 

 

 



Тема 6. Систематизація нормативно-правових актів Національної 

поліції. 

 

Рекомендовані теми рефератів. 

1. Форми систематизації законодавства України: поняття та їх 

особливості. 

2. Облік та інкорпорація як основні форми систематизації відомчих 

нормативно-правових актів. 

 

Вправа: 

1. Сформулюйте власні пропозиції до проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти». 

2. Складіть порівняльну таблицю форм систематизації законодавства. 

 

 

ТЕМА 7. Фактори, що впливають на процес нормотворчості 

Національної поліції. 

 

Рекомендовані теми рефератів. 

 

- 1. Класифікації факторів за характером впливу на нормотворчу 

діяльність Національної поліції. 

- 2. Наслідки порушення принципів нормотворчої діяльності в 

Національній поліції. 

 

Вправа: 

1. Схематично відобразіть суб’єктивні та об’єктивні чинники, що 

впливають на ефективність процесу відомчої нормотворчості. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Критерії оцінювання самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 

Максимум 15 балів  

Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу до 5 

балів 

Ведення конспекту що містить навчальний матеріал, 

передбачений програмою для засвоєння  

до 

10 балів 

Ведення конспекту що містить першоджерела, нормативні акти 

тощо 

до 5 

балів 



Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання до 5 

балів 

Участь у конференціях, круглих столах, підготовка наукових 

доповідей та статей 

до 

15 балів 

Виконання самостійних завдань (за узгодженням з викладачем 

та відповідно до програми курсу) 

до 

10 балів 

 

3.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 

Максимум 15 балів  

Підготовка тексту реферату до 5 

балів 

Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 8 

балів 

Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з 

викладачем та відповідно до програми курсу) 

до 

10 балів 

Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією 

програмою для засвоєння в процесі самостійної роботи 

до 

10 балів 
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