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Тема: Нормативно-правовий акт як основна та особлива форма права 

Мета: систематизувати знання студентів щодо ознак, видів нормативно- правових актів та їх дії 

в часі, просторі та за колом осіб 

План 

1. Поняття та ознаки нормативно-правових актів, їх види. 

2. Закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили. 

3. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та класифікація. Їх види за Конституцією 

України. 

4. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. 

Ключові поняття та категорії: нормативно-правовий акт, класифікація нормативно-правових 

актів, закон, законодавчий процес, конституція, класифікація законів, підзаконний нормативно-

правовий акт, дія нормативно-правових актів у часі, просторі, за колом осіб, зворотна дія нормативно-

правових актів. 

Реферати 

1. Порядок прийняття законів в Україні. 

2. Загальні принципи нормотворчості. 

3. Порядок державної реєстрації нормативно-правових актів. 

4. Порядок офіційного обнародування нормативно-правових актів та набрання ними чинності. 

5. Колізії в законодавстві як різновид юридичних колізій, їх види. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Охарактеризуйте вимоги що висуваються до нормативного акта як офіційного письмового 

документа. 

2. Які є види законів? 

3. У чому полягає сутність, мета та особливості конституційних законів? 

4. Наскільки витребуваним у сучасних правових системах світу є основний закон Конституція? 

Розкрийте зміст поняття «Конституція» (як основний закон держави). 

5. Які питання визначаються та встановлюються виключно законами України? 

6. Що таке підзаконний нормативно-правовий акт та які є види підзаконних нормативних актів 

в Україні? 

7. Визначте ієрархію підзаконних актів та їх співвідношення із законами у системі нормативно-

правових актів України. Чи завжди юридична сила нормативно- правових актів дозволяє забезпечити їх 

ієрархію? 

8. Охарактеризуйте принципи дії нормативно-правових актів у часі. 

9.  Визначте співвідношення понять «введення в дію», «вступ у силу», «набрання чинності», 

«набуття чинності», «промульгація». (Відповіді обґрунтуйте з посиланням на судову практику та 

літературні джерела, зокрема на Юридичну енциклопедію). 

10. Які особливості дії нормативно-правового акта в просторі і заколом осіб ? 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. У відповіді на перше питання слід виходити з того, що нормативно-

правовий акт є різновидом правового акта. Види правових актів розрізняються залежно від їхнього 

змісту та ролі в механізмі правового регулювання. Нормативно-правовий акт має юридичну силу, яка 

прямо залежить від становища органу, який його ухвалив в системі державної влади. За юридичною 

силою нормативно-правові акти поділяються на закони і підзаконні акти. Доцільно звернути увагу 

студентів на те, що нормативно-правові акти класифікуються і за сферою дії, які своєю чергою 

поділяються на загальні, спеціальні та локальні. За характером волевиявлення нормативно-правові акти 

поділяються на: акти 

встановлення норм права, акти заміни норм права, акти скасування норм права. Класифікація 

нормативно-правових актів також здійснюється і за суб’єктами правотворчості: нормативні акти 

законодавчих органів, виконавчих та 

правоохоронних органів, контрольно-наглядових і місцевого державного управління. Слід звернути 

увагу на те, що нормативно-правові акти вирізняються ще за галузями законодавства. З-поміж них 

можна виділити: кримінальні, цивільні, адміністративні, міжнародні публічні, цивільно-процесуальні та 



ін. 

До другого питання. Насамперед необхідно визначити основні риси закону. Охарактеризувати 

закони за юридичною силою (основні та звичайні). Потрібно засвоїти, що Конституція — основний 

закон, єдиний правовий акт, що має особливі юридичні якості, регламентує основи суспільного, 

політичного, економічного життя суспільства, права та свободи громадян. Конституційні закони є 

похідними від конституції. Виділяють два види конституційних законів: - ті, посилання на які містяться 

в конституції або конституція передбачає необхідність їх прийняття; - закони, що вносять зміни та 

доповнення до конституції. Звичайні закони — це основані на конституції нормативно-правові акти 

поточного законодавства, присвячені окремим напрямам політичного, економічного, соціального життя 

суспільства. За внутрішньою структурою звичайні закони поділяються на загальні, спеціальні та 

оперативні. Навести приклади інших видів закону. 

До третього питання. Доцільно розкрити загальні ознаки, що відрізняють будь-який 

підзаконний нормативний акт від закону, а також юридичні властивості кожного з них з точки зору 

природи, форми і змісту. Більшість підзаконних актів приймається органами виконавчої влади. За 

суб'єктами видання та сферою поширення підзаконні нормативно-правові акти поділяються на загальні, 

відомчі, місцеві. 

До четвертого питання. Слід зауважити, що найважливішими характеристиками нормативно-

правового акта є параметри або межі, виміри його дії. Ці межі визначають можливості нормативного 

втручання держави в суспільні відносини з огляду на їх часові, просторові та суб’єктивні 

характеристики. Студенти мають засвоїти , що нормативно-правові акти діють у часі, просторі та за 

колом осіб. Дія в часі обмежує період дії, протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну силу. 

Дія у просторі визначає територію, на яку поширюється дія нормативно-правового акта. Дія за колом 

осіб визначає суб’єктів, у яких на основі нормативно-правового акта виникають суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки. Слід дати визначення прямої і зворотної дії нормативно-правових актів у часі. 

Також потрібно звернути увагу на дію нормативно-правових актів за колом осіб, які залежно від обсягу 

їх правового статусу можуть бути загальної дії, спеціальної дії та виняткової дії.  

 

 

 

 

 

 

Модуль № 3 

Варіант 1 А, З, О, Ц, 

1.Правова держава та її основні ознаки. Історичні джерела правової держави 

2. Регулювання соціальних процесів. Соціальні норми і  інститути. 

3.*Спеціальні юридичні функції. 

 

Модуль № 3 

Варіант 2 Б, І, П, Ш, 

1.Громадянське суспільство і правова держава та їх взаємодія. 

2. Основні види соціальних норм. 

3.*Забезпечення правоохоронним органами правової держави  законності і правопорядку. 

 

Модуль № 3 

Варіант 3 В, Ї, Р, Щ, 

1.Взаємна відповідальність особи і держави, її органів і посадових (службових) осіб. 

2. Співвідношення між нормами права та іншими соціальними нормами. 

3. *Загальні принципи застосування норм права 

 

Модуль № 3 

Варіант 4 Г, И, С, Ю, 

1.Правосвідомість і правова культура громадян. 

2. Поняття “функція права”. 

3. *Поняття «мораль». 

 



Модуль № 3 

Варіант 5 Д, К, Т, Я, 

1.Поняття «право» та його соціально-політична суть. 

2. Поняття «норма права» та її ознаки. 

3. *Забезпечення правоохоронним органами правової держави  законності і правопорядку.  

 

Модуль № 3 

Варіант 6 Е, Л, У, Й 

1.Основні ознаки права. Юридичне (позитивне) право. 

2. Структурні елементи норми права. 

3. *Однакове і відмінне в праві та моралі. 

 

Модуль № 3 

Варіант 7 Є, М, Ф, Ч 

1. Співвідношення між нормами права та іншими соціальними нормами. 

2. Норма права і стаття нормативно-правового акта 

3. *Спеціальні юридичні функції. 

 

Модуль № 3 

Варіант 8 Ж, Н, Х, 

1.Загальносоціальні функції права, їх види. 

2. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

3. *Право як система нормативного регулювання,  як міра, масштаб свободи і поведінки людини, 

громадянина та держави. 
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