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ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 
1. Богачова Людмила Леонідівна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії і філософії права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Структура 

нормотворчого процесу (стадії, провадження, режим)», 1,5 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Структура 

нормотворчого процесу (стадії, провадження, режим)», 5,9 друк.арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: розділи підручника «Теорія права», терміни 

до словника  «Соціологія права», наукові статті, тези наукових доповідей.. 
4.2.Наукова новизна отриманих результатів. 

Проаналізовано поняття та ознаки нормотворчого процесу як правової форми 
діяльності органів публічної влади з метою пошуку оптимальних моделей 
нормотворчих процедур і забезпечення їх відповідності європейським правовим 
стандартам. 

Запропоновано широкий підхід до структури нормотворчого процесу, а саме 
включення до його структурних елементів нормотворчих проваджень (ординарні, 
особливі, спеціальні), стадій прийняття нормативно-правових актів (нормотворча 
ініціатива, обговорення, ухвалення, промульгація),  нормотворчого режиму 
(принципи, методи, засоби, гарантії нормотворчості). Охарактеризовано види 
національної і міжнародної нормотворчості. 

Особливу увагу привернуто до результатів нормотворчої діяльності – нормативно-
правових актів. Побудовано ієрархію нормативно-правових актів і розглянуто 
найбільш поширені у вітчизняній науці підходи до поняття юридичної сили 
нормативно-правових актів. Проведено порівняльно-правовий аналіз видів законів, 
підзаконних нормативно-правових актів, актів делегованого законодавства, існуючих 
у країнах романо-германського та англо-американського права і у наднаціональних 
правових системах.  Визначено специфіку юридичної природи і місце правових актів 
органів муніципальної влади у системі законодавства України, порядок здійснення 
судового контролю за законністю таких актів. Уточнено критерії класифікації і деякі 
аспекти темпоральної дії підзаконних нормативно-правових актів.   

Розкрито зміст принципу правової визначеності як елемента принципу 
верховенства права, підкреслено його значущість у нормотворчому процесі.  

5. – 7. – 
8. Участь у конференціях: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права і правова 
держава», м.Ужгород, 20-21 вересня 2019 р. 

2) III Харківський міжнародний юридичний форум, м.Харків, 24-27 вересня 2019 р. 



3) Міжнародна науково-практична конференція «Людина і закон: публічно-
правовий вимір», м.Дніпро, 4-5 жовтня 2019 р. 

4) Міжнародна науково-практична конференція «Правова система суспільства: 
сучасні проблеми та перспективи розвитку», м.Львів, 15-16 листопада 2019 р. 

5) Круглий стіл «Етика правника», м.Харків, 21 листопада 2019 р. 
6) Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної 

теорії і практики: наукові дискусії», м.Харків, 6-7 грудня 2019 р. 
7) XXII Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної 

юриспруденції», м.Харків, 15 грудня 2019 р. 
9. Видавнича діяльність: 

Навчальні посібники: 
1) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія права» для студентів 

1 курсу (2019-2020 р.р.), тема 12 «Чинність нормативно-правових актів», тема 21 
«Підстави юридичної відповідальності».// (0,4 друк.арк.). Електронний варіант. 
Режим доступу: http://acs.nlu.edu.ua/materials/files/theory_state_and_law/0099/01.pdf.; 

2) Підготовлено до друку розділ «Нормативно-правові акти» (1,5 друк.арк.), 
параграфи: «Нормативно-правовий акт», «Нормативно-правовий договір» (0,5 
друк.арк.) до підручника «Теорія права»; 

3) Здано до друку тексти термінів «Закон», «Законотворчість», «Зворотна сила 
закону», «Юридична сила нормативно-правового акта», «Інститут права» (у 
співавторстві), «Галузь права» (у співавторстві) до словника «Соціологія права» (1 
друк.арк.). 
Статті: 

1) Дія підзаконних нормативно-правових актів у часі. // Прикарпатський 
юридичний вісник, 2019. №3.(0,5 друк.арк.); 

2) Види національної і наднаціональної нормотворчості. / Електронне наукове 
фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019.- №5. (0,5 друк.арк.) Режим 
доступу: http://www.pap.in.ua/ ; 
Тези: 

1) Правова визначеність як елемент принципу верховенства права.// Верховенство 
права та правова держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 
м.Ужгород, 20-21 вересня  2019 р.- Ужгород: Ужгородський національний 
університет, 2019.- С.10-13  (0,3 друк.арк.); 

2) Оприлюднення нормативно-правових актів як гарантія дотримання прав 
людини.// Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції,  м.Дніпро, 4-5 жовтня 2019 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 
2019.- С.6-10 (0,3 друк.арк.); 

3) Нормативно-правовий договір у системі джерел права.// Правова система 
суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції,  м.Львів, 15-16 листопада 2019 р.- Львів, Центр 
правничих ініціатив. 2019. (0,3 друк.арк.); 



4) Судовий контроль за законністю актів муніципальних органів.// Актуальні 
питання юридичної теорії і практики: наукові дискусії: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції, м.Харків, 6-7 грудня 2019 р.- Харків, 
Східноукраїнська наукова юридична організація. 2019. (0,3 друк.арк.); 

5) Критерії класифікації підзаконних нормативно-правових актів.// Теорія і 
практика сучасної юриспруденції: Матеріали XXII Всеукраїнської науково-
практичної конференції, м.Харків, 15 грудня 2019 р. (0,3 друк.арк.). 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 
даних. 
Index Copernicus International (Республіка Польща): 

1) Дія підзаконних нормативно-правових актів у часі. // Прикарпатський 
юридичний вісник, 2019. №3.(0,5 друк.арк.) ; 

2) Види національної і наднаціональної нормотворчості. / Електронне наукове 
фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019.- №5. (0,5 друк.арк.) Режим 
доступу: http://www.pap.in.ua/  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – ні. 
11. Чи являєтесь членом якої-небудь спеціалізованої вченої ради. – ні. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати. – не готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом / стипендіатом. – ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – відсутнє. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – відсутня. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – відсутня. 
18.Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – відсутні. 
 
 

_________ доц. Л.Л. Богачова 
 

Затверджено на засіданні кафедри теорії і філософії права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 3 від 02 грудня 2019 р. 

 
Завідувач кафедри 
теорії і філософії права     _________проф. О. В. Петришин 
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3 Index Copernicus International (Республіка Польща): 
1) Дія підзаконних нормативно-правових актів у часі.// 
Прикарпатський юридичний вісник, 2019. №3.  
2) Види національної і наднаціональної нормотворчості // 
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 
право». 2019. - №5. Режим доступу: http://www.pap.in.ua/ .  
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15 Публікація тез доповідей на конференції ,без виступу на 
відповідному заході, що проходив в Україні: 

1) Правова визначеність як елемент принципу верховенства 
права.// Верховенство права та правова держава: Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, м.Ужгород, 20-21 
вересня  2019 р.- Ужгород: Ужгородський національний 
університет, 2019.- С.10-13  

2) Оприлюднення нормативно-правових актів як гарантія 
дотримання прав людини.// Людина і закон: публічно-правовий 
вимір: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  
м.Дніпро, 4-5 жовтня 2019 р. – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019.- 
С.6-10  

3) Нормативно-правовий договір у системі джерел права.// 
Правова система суспільства: сучасні проблеми та перспективи 
розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  
м.Львів, 15-16 листопада 2019 р.- Львів, Центр правничих ініціатив. 
2019.  

4) Судовий контроль за законністю актів муніципальних 
органів.// Актуальні питання юридичної теорії і практики: наукові 
дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 
м.Харків, 6-7 грудня 2019 р.- Харків, Східноукраїнська наукова 
юридична організація.  2019  

5) Критерії класифікації підзаконних нормативно-правових 
актів.// Теорія і практика сучасної юриспруденції: Матеріали XXII 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Харків, 15 
грудня 2019 р. 
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