
Тема 4.4 Правові норми, їх структура та види 

Семінарське заняття 14 

Тема: Структура норми права 

Мета: узагальнити та закріпити знання щодо класифікації норм права та її структурних 

елементів. 

План 

1. Загальні ознаки норм права. 

2. Види норм права. 

3. Структура норми права. 

4. Поняття і види гіпотез норм права. 

5. Поняття і види диспозицій норм права. 

6. Поняття і види санкцій норм права 

Ключові поняття та категорії: норма права, регулятивні та охоронні норми, зобов’язальні 

норми, заборонні норми, імперативні та диспозитивні норми, абсолютно визначені та відносно 

визначені норми, загальні та спеціальні норми, структура норми права, гіпотеза, диспозиція, 

санкція, спеціалізовані норми права. 

Реферати 

1. Сутність норми права та її місце в системі права. 

2. Спеціалізовані нормативні приписи та їх класифікація. 

3. Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акта. 

4. Основні принципи права. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Що таке норма права? В чому полягає її специфіка? 

2. Які ознаки характеризують норму права? 

3. Що означає формальна визначеність норми права? 

4. Як можна досягти удосконалення норми права? 

5. Які критерії класифікації норм права Вам відомі? 

6. В чому полягає відмінність між загальними і спеціалізованими нормами? 

7. Дайте визначення структури норми права. 

8. Яка структура правової норми? 

9. Які види гіпотез Ви знаєте? 

10. Які види санкцій Ви знаєте? 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Насамперед, необхідно визначити, як саме співвідносяться поняття 

«норма права» та «право». Потім дати чітке визначення поняття правової норми, охарактеризувати 

основні ознаки правової норми, що відрізняють її від інших соціальних норм. З-поміж ознак, що 

розкривають сутність норми права, потрібно назвати такі: загальнообов’язкове правило поведінки; 

правило поведінки регулятивного та загального характеру; правило поведінки, ухвалене в суворо 

встановленому порядку та забезпечуване всіма заходами державного впливу аж до примусу.  

До другого питання. Насамперед потрібно згадати, що норми права як первинний елемент 

системи права є досить різноманітними. Студентам потрібно провести класифікацію норм права за 

такими основними критеріями: за функціональним призначенням ( норми відправні та норми-

правила поведінки), за предметом правового регулювання, тобто за галузевою належністю (норми 

конституційного, кримінального, цивільного, фінансового, трудового, банківського права тощо), 

за методом правового регулювання( імперативні диспозитивні, рекомендаційні, заохочувальні), за 

суб'єктом нормотворчості, або юридичною силою, яка залежить від органу, що видав норму 

(законодавчі, підзаконні), за рівнем визначеності (абсолютно визначені та відносно визначені 

норми), за юридичною дією ( за дією в часі,дією у просторі та дією за колом осіб). Дати 

характеристику цим нормам. 

До третього питання. Відповідь потрібно розпочати з визначення структура норпи права. 

Необхідно звернути увагу, що для досягнення функцій правового регулювання норма права 

повинна містити в собі такі компоненти: умови, за настання яких норма починає діяти, зміст 

правової норми (правило поведінки),наслідки, які настають у разі невиконання вимог правової 

норми. Відповідно до цих завдань будується структура норми права, яка складається з трьох 

структурних компонентів: гіпотези, диспозиції та санкції. Студенти повинні вказати на практичне 

значення тричленної структури норми права. 



До четвертого питання. Слід вказати, що гіпотеза (припущення, якщо) є частиною норми, 

яка вказує, за яких обставин норма вступає в дію. Потрібно провести класифікацію гіпотези за 

такими критеріями: залежно від структури гіпотези (прості, складні й альтернативні), за наявністю 

або відсутністю юридичних фактів (позитивні та негативні), за рівнем визначеності (визначені та 

відносно визначені), за формою вираження (абстрактні (загальні) та казуїстичні (конкретні). Дати 

загальну характеристику видам гіпотез. 

До п’ятого питання. Розгляд питання потрібно з визначення поняття диспозиції 

(розпорядження, то) - частиною норми, в якій формулюється саме 

правило поведінки, права і обов’язки. Потрібно провести класифікацію диспозицій за 

такими критеріями: за характером приписів (уповноважуючи, зобов’язуючі, забороняючі), за 

рівнем визначеності (визначені та відносно визначені), за формою вираження (абстрактні та 

казуальні), за способом викладення правил поведінки (описові, відсильні та банкетні). 

До шостого питання. Насамперед, потрібно звернути увагу, що санкція (стягнення, інакше) 

- частина норми, що встановлює заходи державного примусу, застосовувані при її порушенні. 

Саме санкції демонструють зв’язок норми права з державним примусом. Студенти повинні 

охарактеризувати види санкцій. 

Проаналізувати структуру (внутрішню будову) норми права необхідно за допомогою 

конкретного прикладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


