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1. Загальні положення 

 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не 

менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу здобувачів 

вищої освіти, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти 

забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо. 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку здобувачів вищої освіти. Для самостійної роботи 

здобувачам вищої освіти також рекомендується відповідна наукова та фахова 

монографічна і періодична література. 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти над 

засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися 

у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних 

класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння здобувачем вищої освіти в процесі 

самостійної та індивідуальної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні 

навчальних занять. 
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2. Завдання для самостійної роботи. 

 

ТЕМА 1. Загальна характеристика нормотворчості. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних 

праць з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 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, Пленум Верховного Суду 

України, правовий звичай, правовий прецедент, правові погляди, 

правотворчість, правоутворення, Президія Верховної Ради  України, 

прецедент, процесуальна форма, система права, соціальні потреби, творення 

права, творчість, трактування, юридична система. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

- дайте характеристику «Нормотворчості в Націцональній 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. 

Методичні поради щодо підготовки доданої теми: 

З метою кращого засвоєння матеріалу теми, дайте відповіді на 

контрольні питання: 

- 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; 
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- розкрийте мету, завдання, роль і функції нормотворчості. 

 

 

 

Рекомендована література до Теми 1 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 1.1, 1.3.1 – 1.3.4, 1.5.1 – 1.5.20, 2.1, 2.4, 3.2, 4.14, 

4.25, 4.29, 4.30. 

 

 

ТЕМА 2. Принципи нормотворчої діяльності Національної поліції. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних 

праць з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 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. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

- визначте загальні засади нормотворчої діяльності в органах внутрішніх 

справ; 

- охарактеризувати основні риси та особливості принципів нормотворчої 

діяльності органів внутрішніх справ, її основні ідеї; 

- проаналізувати взаємозв’язок принципів нормотворчості із 

встановленням належного правового порядку та визначити наслідки 

порушення принципів нормотворчості. 

Методичні поради щодо підготовки до даної теми: 
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З метою кращого засвоєння матеріалу теми, дайте відповіді на 

контрольні питання: 

1. - визначте загальні засади нормотворчої діяльності в Національній 

поліції; 

2. - охарактеризуйте основні риси та особливості принципів 

нормотворчої діяльності Національної поліції, її основні ідеї; 

3 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 – 1.5.20, 2.6, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 

4.13, 4.16, 4.31. 

 

 

ТЕМА 3. Нормотворчий процес та його стадії: загальна 

характеристика. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних 

праць з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

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

факт, юридичні наслідки. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

- розкрийте юридичну природу процесу нормотворчості; 

- визначте та охарактеризуйте процедурні етапи та ознаки 

нормотворчості; 

- визначте та охарактеризуйте стадії нормотворчого процесу 

- місце та зміст процесу підготовки проекту нормативно-правового акта 

в нормотворчій діяльності ОВС; 

- місце та зміст надання відомчому акту юридичних властивостей та 

впровадження у систему права. 

 

Методичні поради щодо підготовки до даної теми: 

З метою кращого засвоєння матеріалу теми, дайте відповіді на 

контрольні питання: 

- 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): 1.1, 1.3.1 – 1.3.4, 1.5.1 – 1.5.20, 2.1, 2.4, 3.2, 4.14, 

4.25, 4.29, 4.30. 

 

ТЕМА 4. Особливості нормотворчого процесу в Національній 

поліції. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних 

праць з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника наступні ключові 

поняття: 

аналогічний акт, відомче нормативне забезпечення, відповідність, 

внутрішньовідомча піднормотворчість, внутрішньоорганізаційна діяльність, 
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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. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

- місце органів внутрішніх справ 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 органів внутрішніх справ у процесі створення 

відомчих нормативно-правових актів. 

 

Методичні поради щодо підготовки до даної теми: 

З метою кращого засвоєння матеріалу теми, дайте відповіді на 

контрольні питання: 

- 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): 1.2.1 – 1.2.9, 1.3.1 – 1.3.3, 1.5.1 – 1.5.20, 2.4, 2.8 – 3.3. 

 

ТЕМА 5. Правова природа нормативно-правових актів Національної 

поліції, їх класифікація. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних 

праць з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника наступні ключові 

поняття: 
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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. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

- розкрийте мету та завдання видання нормативних актів в органах 

внутрішніх справ; 

- класифікуйте нормативно-правові акти органів внутрішніх справ, 

охарактеризувати їх види; 

- визначити функціонально-регулятивну роль правових основ створення 

відомчих нормативно-правових актів. 

 

Методичні поради щодо підготовки до даної теми: 

З метою кращого засвоєння матеріалу теми, дайте відповіді на 

контрольні питання: 

- 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. 

3.  

 

 

Рекомендована література до Теми 5 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 2.4, 3.2, 3.6, 4.2, 4.12, 4.15, 4.18, 4.22, 4.24, 4.25, 

4.27, 4.29, 5.3, 5.17. 

 

ТЕМА 6. Систематизація нормативно-правових актів Національної 

поліції. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних 

праць з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 
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Завдання 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. 

Завдання 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. 

 

Методичні поради щодо підготовки даної теми 

Проаналізувати наявний стан системи нормативних актів, що 

регулюють діяльність системи МВС України. Визначити шляхи 

вдосконалення стану систематизації відомчих нормативних актів підрозділів 

НП. Охарактеризувати якість обліку нормативно-правових актів, картотечної 

форми обліку. Визначити особливості зберігання та ведення обліку 

нормативних актів з обмеженим ступенем доступу. Підготувати пропозиції 

щодо впровадження автоматизованих електронних баз даних про 

нормативно-правові акти МВС України. 

 

 

Рекомендована література до Теми 7 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 1.5.1 – 1.5.20, 4.1, 4.4, 4.6 – 4.9, 4.11, 4.12, 4.16, 

4.20, 4.21, 4.24, 4.31. 

 

ТЕМА 7. Фактори, що впливають на процес нормотворчості 

Національної поліції. 

 

Завдання 1. Скласти логічні схеми баз знань. 

Завдання 2. Скласти список персоналій авторів найбільш значних 

праць з проблем теми. 

Завдання 3. Підготувати тези можливого виступу на семінарському 

занятті згідно з планом. 

Завдання 4. Внести до термінологічного словника наступні ключові 

поняття: 

адекватність, асоціальні настрої, байдужість, безпосередній вплив, 

вимоги, вольовий акт, гуманізація, демографічні фактори, ідеологія, 



11 

 

 

динамізм, діяльність держави, досвід, доцільність, економічний базис, 

загальні фактори, заяви громадян, зміни нормативного реагування, ієрархічні 

відносини, лобізм, межі правової системи, мета діяльності, механізм 

правового регулювання, мораль, навички нормотворчої техніки, професійна 

підготовка, нормативні ідеї, об’єкт нормативного регулювання, об’єктивна 

необхідність, об’єктивні фактори, оперативна обстановка, організованість, 

охорона громадського порядку, 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. 

Завдання 5. Використовуючи рекомендовану літературу підготувати 

відповіді на наступні запитання (для самоконтролю): 

- проаналізувати механізм впливу факторів на нормотворчу діяльність: 

безпосередньо, опосередковано; 

- назвіть й охарактеризуйте «загальні» фактори впливу на нормотворчу 

діяльність ОВС; 

- класифікуйте фактори за характером впливу: економічні, політичні, 

ідеологічні, соціальні, психологічні та інші; 

- розкрийте правостворюючі та інші специфічні фактори, що впливають 

на відомчу нормотворчість. 

 

Методичні поради щодо підготовки даної теми 

Проаналізувати механізм впливу факторів на нормотворчу діяльність: 

безпосередньо, опосередковано. Розглянути «загальні» та «специфічні» 

фактори, що впливають на відомчу нормотворчість, класифікувати їх за 

характером впливу. 

 

 

Рекомендована література до Теми 7 (див.: Інформаційне та 

методичне забезпечення): 1.5.8 – 1.5.20, 2.6, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 

4.13, 4.16, 4.31. 

 

 

 

3. 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. 
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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 
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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. 
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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. 

 

 

 

 
  



15 

 

 

4. Критерії оцінювання 

4.1. 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 

 

4.2. 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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6. Тести для самоперевірки засвоєння матеріалу 

 

1. Право – це: 

А. Загальні правила поведінки, що є результатом свідомої вольової 

діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різними 

засобами соціального впливу; 

Б. Система загальнообов’язкових норм, санкціонованих державою; 

В. Формально визначені правила поведінки, що встановлюються та 

санкціонуються громадськими об’єднаннями та організаціями; 

Г. Правила поведінки, які базуються на уявленнях про справедливість 

та забезпечуються внутрішньою переконаністю і силою громадської думки. 

2. Систему всіх правових приписів, що встановлені, охороняються, 

захищаються державою, мають обов’язковий характер, є критерієм 

правомірної поведінки та існують незалежно від індивідуальної 

свідомості суб’єкта, визначають як: 

А. Об’єктивне право; 

Б. Юридичне право; 

В. Суб’єктивне право; 

Г. Публічне право. 

3. Регулятивно-статична функція права: 

А. Забезпечує динамічний розвиток громадянського суспільства; 

Б. Закріплює суспільний порядок у спокої; 

В. Спрямована на охорону суспільних відносин від посягань; 

Г. Усі відповіді правильні. 

4. Конституційне, адміністративне, кримінальне право є галузями: 

А. Суб’єктивного права; 

Б. Об’єктивного права; 

В. Приватного права; 

Г. Публічного права. 

5. Демократизм, законність, гуманізм, рівність усіх перед законом 

визначають як: 

А. Функції права; 

Б. Форми права; 

В. Принципи права; 

Г. Засоби права. 

6. До спеціальних функцій права відносять такі функції: 

А. Гуманітарну, економічну, політичну; 

Б. Демократичну, гуманістичну; 

В. Гуманістичну, інформаційну, орієнтувальну, ідеологічну; 

Г. Регулятивну, охоронну. 

7. Підставою розмежування права на галузі є: 

А. Однорідність норм, які становлять інститути цієї галузі; 

Б. Ссобливість суспільних відносин та методів, яким вони 
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врегульовуються; 

В. Відсутність суперечностей між нормами права; 

Г. Усі відповіді правильні. 

8. Об’єктивні формально обов’язкові правила поведінки загального 

характеру, що встановлені за згодою та домовленістю двох чи більше 

суб’єктів і забезпечуються державою, називають: 

А. Нормативно-правовим актом; 

Б. Правовим звичаєм; 

В. Нормативним договором; 

Г. Правовим прецедентом. 

9. Президент України видає такі нормативно-правові акти: 

А. Постанови, накази, розпорядження; 

Б. Укази, накази, постанови; 

В. Укази, розпорядження; 

Г. Постанови, укази, розпорядження. 

10. Виділяють такі види систематизації нормативно-правових актів: 

А. Корпорація, інкорпорація; 

Б. Кодифікація, корпорація, інкорпорація; 

В. Компіляція, інкомпіляція; 

Г. Інкорпорація, кодифікація. 

11. Громадяни  та Б. уклали договір купівлі-продажу автомобіля. У 

даному випадку наявний такий вид реалізації права: 

А. Дотримання; 

Б. Виконання; 

В. Використання; 

Г. Застосування. 

12. Що з вказаного нижче не є прикладом застосування права: 

А. Суд зобов’язав правопорушника компенсувати завдану шкоду; 

Б. Продавець на вимогу покупця замінив неякісний товар; 

В. Ректор видав наказ про зарахування абітурієнта до числа студентів; 

Г. Виконком міської ради прийняв рішення про виділення громадянину 

квартири. 

13. Індивідуально-конкретний, державно-владний припис, винесений 

відповідним органом унаслідок вирішення юридичної справи, 

визначають як: 

А. Правовий прецедент; 

Б. Правозастосовчий акт; 

В. Правовий звичай; 

Г. Розпорядчий акт. 

14. У якому випадку відносини осіб не мають ознаки правовідносин: 

А. Мати забороняє синові виходити на прогулянку; 

Б. Батько компенсує шкоду, завдану 10-річним сином; 

В. Бабуся вимагає права на побачення з онуком; 

Г. Дідусь заповідає автомобіль 5-річній онуці. 
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15. До складу правовідносин входять: 

А. Суб’єкти, об’єкти, права та обов’язки сторін; 

Б. Суб’єкти, об’єкти, права та обов’язки сторін, тлумачення права; 

В. Суб’єкти, об’єкти, предмет і метод правовідносин; 

Г. Суб’єкти, об’єкти, юридичні факти. 

16. Юридичні факти поділяються на: 

А. Дії та події; 

Б. Дії та бездіяльність; 

В. Юридичні вчинки та юридичні акти; 

Г. Усі відповіді правильні. 

17. Який із вказаних юридичних фактів є подією: 

А. Л. застрахувався від нещасного випадку; 

Б. М. в результаті відмови гальм здійснив наїзд на пішохода; 

В. Р. одружився; 

Г. правильна відповідь відсутня. 

18. Суб’єктивну сторону правопорушення становлять: 

А. Особа правопорушника; 

Б. Дія, негативний наслідок і причинний зв’язок; 

В. Суспільні відносини, на які посягає правопорушення; 

Г. Вина, мотив і мета правопорушення. 

19. Якщо особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї 

діяльності, передбачає настання негативного наслідку і свідомо допускає 

його настання – в її діях наявна вина у формі: 

А. Прямого умислу; 

Б. Непрямого умислу; 

В. Самонадіяності; 

Г. Недбалості. 

20. В якому випадку в діях особи наявна недбалість: 

А. М під час бійки наніс В два удари ногою в живіт, у результаті чого 

той отримав ушкодження; 

Б. М, керуючи мотоциклом, перевищив швидкість і здійснив наїзд на В, 

в результаті чого той отримав ушкодження; 

В. М, здійснюючи будівельні роботи, погано закріпив риштування, у 

результаті чого В. отримав ушкодження; 

Г. М., падаючи зі східців, штовхнув В, у результаті чого той отримав 

ушкодження. 

21. 13-річний К. вчинив крадіжку, однак слідчий сказав, що його не 

можна притягнути до відповідальності, оскільки у нього відсутня: 

А. Правоздатність; 

Б. Дієздатність; 

В. Деліктоздатність; 

Г. Правосуб’єктність. 

22.  До якого поняття відноситься наведене визначення: «Діяльність 

компетентних державних органів їх посадових осіб або всього народу по 
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встановленню зміни чи скасуванню юридичних норм»? 

А. Правореалізація; 

Б. Правозастосування; 

В. Правотворчість; 

Г. Деліктоздатність. 

23. Назвіть стадію правотворчого процесу. 

А. Законодавча ініціатив; 

Б. Вибір правової норми; 

В. Встановлення фактичних обставин справи; 

Г. Виникнення передумов для прийняття акту. 

24. Який із перелічених правових актів є актом правотворчості? 

А. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.; 

Б. Указ Президента України «Про присвоєння почесного звання 

«Заслужений юрист України» Головатому С.П.»; 

В. Наказ Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ «Про переведення курсантів на 2-ий курс навчання»; 

Г. Усне розпорядження керівника підрозділу. 

25. Який із перелічених джерел права є результатом санкціонованої 

правотворчості? 

А. Нормативно-правовий акт; 

Б. Правовий звичай; 

В. Нормативний договір; 

Г.  

26. Які із перелічених нормативно-правових актів є актами 

конституційного законодавства? 

А. Закон України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 р.; 

Б. Цивільний кодекс України; 

В. Закон України «Про Президента України» від 5 липня 1991 р.; 

Г. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1991 року. 

27. Від чого залежить юридична сила нормативно-правового акту? 

А. Від часу видання; 

Б. Від територіальної юрисдикції правотворчого органу; 

В. Від компетенції правотворчого органу, рангу відносин які він 

регулює і виду самого акту; 

Г. Від кількості осіб, що його підтримали голосуванням. 

28. Який із перелічених нормативних актів має найвищу юридичну 

силу? 

А. Постанова Уряду України; 

Б. Закон України; 

В. Указ Президента України; 

Г. Наказ начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області. 

29. Який із перелічених актів є локальним нормативно-правовим 

актом? 

А. Указ Президента України; 
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Б. Наказ про прийом на роботу; 

В. Положення про заохочення робітників конкретного підприємств; 

Г. Закон України. 

30. Вкажіть різновид систематизації законодавства, при якому 

зведення нормативних матеріалів робиться за хронологічним, 

предметним та іншими критеріями. 

А. Консолідація; 

Б. Кодифікація; 

В. Інкорпорація; 

Г. Декларація. 

31. Підберіть відповідне поняття до наведеного визначення: «Вид 

систематизації діючих нормативних актів, що здійснюється за галузями 

права компетентними державними органами, в процесі якої 

проводиться їх переробка щодо змісту (усунення розбіжностей і 

суперечностей, відміна застарілих норм і т.п.) і створення зведеного 

нормативного акту». 

А. Консолідація; 

Б. Кодифікація; 

В. Інкорпорація; 

Г. Уніфікація. 

32. Підберіть поняття до визначення: «Втілення вимог правових норм 

у суспільних відносинах». 

А. Правова поведінка; 

Б. Реалізація права; 

В. Правопорушення; 

Г. Релігія. 

33. Яке поняття визначено наведеною дефініцією: «Державно-владна, 

організаційна діяльність компетентних органів держави і посадових осіб 

по реалізації правових норм стосовно конкретних життєвих випадків 

шляхом видання (здійснення) індивідуально-конкретних правових 

наказів»? 

А. Правозастосування; 

Б. Правотворчість; 

В. Тлумачення правових норм; 

Г. Правореалізація. 

34. Назвіть індивідуально-правовий акт офіційно-владного 

правоконкретизуючого характеру, який є елементом складного 

юридичного факту. 

А. Декларація; 

Б. Акт тлумачення права; 

В. Акт застосування права; 

Г. Функціональні обов’язки. 

35. До якого виду правових актів відноситься Указ Президента 

України від 07 жовтня 1995 р. «Про присвоєння почесного звання 
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«Заслужений юрист України» Василенку В.»? 

А. До нормативно-правових актів; 

Б. До актів застосування права; 

В. До актів тлумачення права; 

Г. До почесних актів права. 

36. Як зветься юридична оцінка сукупності фактичних обставин 

справи, яка здійснюється в процесі правозастосування, шляхом 

віднесення даного випадку до певних юридичних норм? 

А. Правова кваліфікація; 

Б. Встановлення фактичної основи справи; 

В. Інтерпретація змісту юридичної норми; 

Г. Службова перевірка. 

37. Які із стадій процесу застосування права названі тут? 

А. Публікація нормативно-правового акту; 

Б. Встановлення юридичної основи справи - вибір правових норм; 

В. Вирішення справи і оформлення акту застосування прав; 

Г. Оперативна нарада при Міністрі внутрішніх справ України. 

38. Який спосіб тлумачення права полягає в з’ясуванні змісту правової 

норми за допомогою порівняння її з іншими нормами і встановлення її 

зв’язку з ними, визначення місця цієї норми серед норм даної галузі 

права і навіть її місця у всій системі права? 

А. Історичний спосіб; 

Б. Мовний спосіб; 

В. Систематичний спосіб; 

Г. Правова компаративістика. 

39. Коли ми маємо справу з автентичним тлумаченням правових 

норм? 

А. Коли це робить будь-який правозастосовувач; 

Б. Коли норму тлумачить орган який її прийняв; 

В. Коли це робить Верховний Суд України; 

Г. Коли це робить уповноважений на це працівник ОВС. 

40. Назвіть органи, які мають право давати офіційне тлумачення 

юридичних норм. 

А. Конституційний Суд України; 

Б. Верховний Суд України; 

В. Вищий Арбітражний Суд України; 

Г. Міністерство юстиції України. 

41. Який із перелічених органів має право легального тлумачення 

права? 

А. Верховний Суд України; 

Б. Комітет по фізичній культурі і спорту України; 

В. Міністерство Культури України; 

Г. Обласна державна адміністрація. 

42. Назвіть види тлумачення права за обсягом. 
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А. Буквальне, обмежувальне, розповсюджувальне; 

Б. Легальне, автентичне; 

В. Доктринальне, буденне; 

Г. Автентичне, буденне. 

43. Назвіть засоби подолання прогалин в праві в процесі 

правозастосувальної діяльності. 

А. Порівняльне правознавство; 

Б. Аналогія закону; 

В. Аналогія прав; 

Г. Правнича деонтологія. 

44. Які два різновиди юридично значливої поведінки охоплюється 

поняттям «правова поведінка»? (зверніть увагу на широту змісту 

наведених термінів). 

А. Цивільні делікти і адміністративні правопорушення; 

Б. Юридичні акти та юридичні вчинки; 

В. Правомірна поведінка і правопорушення; 

Г. Корупційні діяння. 

45. Який різновид поведінки, що має юридичне значення, визначений 

в наведеній дефініції: «Суспільно необхідна, бажана і допустима з точки 

зору інтересів громадянського суспільства поведінка індивідуальних і 

колективних суб’єктів, що полягає в здійсненні норм права, 

гарантується і охороняється державою»? 

А. Протиправна поведінка; 

Б. Правомірна поведінка; 

В. Юридично нейтральна поведінка; 

Г. Дисциплінарний проступок. 
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Питання для підсумкового контролю 

1. Суб’єкти нормотворчої ініціативи в Національній поліції та їх 

компетенція. 

2. Загальна характеристика Положення про Міністерство внутрішніх 

справ України. 

3. Теоретико-правова характеристика законодавчої техніки. 

4. Міжнародно-правові стандарти внутрішньовідомчого регулювання. 

5. Система принципів нормотворчості в Національній поліції та їх 

характеристика. 

6. Порушення в актах МВС України та х наслідки. 

7. Системність нормотворчої діяльності. 

8. Державна ідеологія як фактор розвитку нормотворчості. 

9. Загальні та специфічні фактори впливу на нормотворчу діяльність в 

Національній поліції. 

10. Мета і завдання нормотворчої діяльності в Національній поліції. 

11. Об’єкт нормативного регулювання актів відомчої нормотворчості 

МВС. 

12. Роль нормотворчості в реалізації функцій Національної поліції. 

13. Перспективи розвитку нормотворчості Національної поліції. 

14. Загальні правила юридичної техніки. 

15. Акт відомчої нормотворчості як правоутворюючий фактор. 

16. «Нормотворчість в Національній поліції» як навчальна дисципліна. 

17. Теоретико-правові знання про нормотворчість. 

18. Характеристика етапів нормотворчості. 

19. Місце Національної поліції України в структурі апарату держави. 

20. Відомча нормотворчість, як специфічний елемент державного 

механізму правового регулювання. 

21. Нормотворча діяльність Національної поліції. 

22. Аналіз наявного стану системи нормативних актів, що регулюють 

діяльність системи МВС України. 



24 

 

 

23. Перспективні шляхи впорядкування відомчого нормативно-правового 

матеріалу Національної поліції. 

24. Фактори, що впливають на нормотворчість в Національній поліції. 

25. Загальні засади нормотворчої діяльності. 

26. Принципи нормотворчості. 

27. Функціонально-регулятивна роль правових основ створення відомчих 

нормативно-правових актів. 

28. Співвідношення правотворення, правотворчості та нормотворчості. 

29. Проблематика і розумінні нормотворчого процесу. 

30. Юридична природа, мета, завдання, роль і функції нормотворчості. 

31. Межі нормотворчої компетенції в Національній поліції. 

32. Процедура створення відомчого нормативно-правового акта. 

33. Специфічні риси, методи, специфіка нормотворчих правовідносин в 

Національній поліції України. 

34. Характеристика відомчих нормативно-правові актів в Національній 

поліції. 

35. Визначення місця відомчих актів МВС в системі нормативно-правових 

актів держави. 

36. Характерні риси та особливості принципів нормотворчої діяльності 

Національної поліції в порівнянні із загальними принципами правотворчості. 

37. Основні ідеї, начала, притаманні відомчій нормотворчості МВС 

України. 

38. Співвідношення нормативного припису та конкретного виду акта 

нормотворчості. 

39. Класифікація нормативно-правових актів МВС України. 

40. Перспективні шляхи впорядкування відомчого нормативно-правового 

матеріалу в Національній поліції. 
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Завдання для підсумкового контролю 

1. Складіть перелік основних суб’єктів правотворчої діяльності в Україні. 

2. Складіть порівняльну таблицю нормотворчості та законотворчості. 

3. Складіть перелік вимог до нормотворчої діяльності Національної 

поліції. 

4. Складіть порівняльну таблицю стадій законотворчої ініціативи та 

правотворчої ініціативи. 

5. Охарактеризуйте стадію офіційного оприлюднення нормативно-

правового акта та набрання ним чинності (на прикладі наказу МВС України, 

що має гриф для обмеженого користування). 

6. Порівняйте специфічні принципи нормотворчості Національної поліції 

з відповідними принципами інших правоохоронних органів та складіть 

порівняльну таблицю. 

7. Проаналізуйте діяльність різних підрозділів Національної поліції та 

складіть схему їх нормотворчих повноважень згідно чинного законодавства. 

8. Схематично відобразіть стадії процесу нормотворчості. 

9. Складіть перелік основних загальнодержавних нормативних актів, що 

регламентують правотворчу діяльність відповідних суб’єктів. 

10. Охарактеризуйте підготовку проекту нормативно-правового акту, як 

самостійну стадію нормотворчості. 

11. Охарактеризуйте параметри обмежені чинності підзаконних 

нормативно-правових актів (на прикладі нормативних наказів, які 

приймаються в системі МВС України). 

12. Складіть перелік основних відомчих нормативних актів, що 

регламентують нормотворчу діяльність Національної поліції. 

13. Скласти умовний перелік видів актів, які видаються міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої влади. 

14. Схематично відобразіть суттєві ознаки поняття «підзаконний 

нормативно-правовий акт». 



26 

 

 

15. Сформулюйте власні пропозиції до проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти». 

16. Складіть порівняльну таблицю форм систематизації законодавства. 

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

впливають на ефективність процесу відомчої нормотворчості. 

18. Схематично відобразіть техніко-юридичні прийоми та засоби, що 

використовуються при підготовці, прийнятті та оприлюдненні підзаконних 

нормативно—правових актів. 

19. Складіть порівняльну таблицю, що відображає співвідношення понять: 

«правотворчість, законотворчість та нормотворчість». 

20. Охарактеризуйте місце, що займають підзаконні нормативно-правові 

акти МВС України в ієрархічній системі нормативно-правових актів. 

21. Складіть таблицю, що відображає принципи відомчої нормотворчості. 

22. Охарактеризуйте предмет правового регулювання відомчих 

нормативно-правових актів МВС України. 

23. Схематично відобразіть функції нормотворчості Національної поліції. 

24. Схематично відобразіть структуру підзаконного нормативно-правового 

акта. 

25. Складіть порівняльну таблицю, що відображає співвідношення наказів 

нормативного та індивідуального характеру, що приймаються в системі МВС 

України. 

26. Складіть порівняльну таблицю, що відображає співвідношення понять 

«правоутворення» та «нормотворчість». 

27. Охарактеризуйте правовідносини процедурного характеру, за участю 

Національної поліції, що складаються в процесі нормотворчості. 

28. Охарактеризуйте законність, як принцип нормотворчості. 

29. Охарактеризуйте плановість,як принцип нормотворчості в 

Національній поліції. 

30. Охарактеризуйте роль правової доктрини в процесі нормотворчості в 

Національній поліції. 
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