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4.1. Форми впровадження виконаних НДР (наукові статті). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

- Здійснено загальнотеоретичне дослідження норм права. Встановлено, що норма 

права може визначатися: (1) як правило (зразок, стандарт, модель) поведінки; (2) як 

веління уповноваженого суб’єкта; (3) як владний припис; (4) через два чи більше 

родових поняття. На цій підставі норму права визначено як закріплене у джерелах права 

обов’язкове правило загального характеру, що визначає стандарт належної чи 

дозволеної поведінки або наслідки його порушення у сфері найважливіших суспільних 

відносин, ефективна дія якого забезпечується державою. 

- Розвинуто положення щодо поділу властивостей норм права на властивості, які є 

спільними з властивостями інших соціальних норм; специфічні властивості норм права, 

як правового явища. До властивостей першої групи віднесені такі: норми права є 

правилами поведінки, що регулюють суспільні відносини й упорядковують соціальні 

зв’язки; є суспільно зумовленими правилами поведінки; забезпечують стабільність і 

порядок у суспільстві; є типовими зразками поведінки; мають загальний характер; 

створюються та реалізуються завдяки людській волі та свідомості; підкріплюються 

засобами впливу на випадок їх недотримання. Другу групу утворюють такі властивості: 

норми права є первинними, вихідними компонентами права; закріплюють стандарт 

правомірної поведінки особи та визначають наслідки його порушення; охоплюють 

регулюванням особливу сферу суспільних відносин, які є найбільш важливими для 

соціуму; мають офіційний державно-владний характер; є обов’язковими; мають 

специфічні джерела свого вираження. 

- Встановлено, що правові норми регулюють соціальні відносини, які є найбільш 

важливими для існування та розвитку суспільства. У зв’язку з цим відносини, які 

підлягають юридичній регламентації, повинні відповідати певним критеріям: бути 

соціально значущими; піддаватися зовнішньому контролю, оскільки право регламентує 

тільки зовнішні відносини людей, обмежує їх зовнішню свободу; потребувати впливу 

держави шляхом офіційного закріплення прав і обов’язків їх учасників, а також 

встановлення юридичних санкцій; порушення або навіть загроза їх порушення має тягти 

шкідливі наслідки, причому шкода від такої поведінки має бути істотною для 

правопорядку. 
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- Наголошується, що норми права закріплюються в офіційних джерелах не 

безпосередньо, а за допомогою нормативно-правових приписів, з якими вони 

співвідносяться як зміст і форма. На цій підставі нормативно-правовий припис 

визначається як письмове, логічно завершене правове положення, сформульоване 

уповноваженим суб’єктом, яке закріплює правило поведінки у певному джерелі права та 

виступає техніко-юридичним засобом формального вираження правової норми. 

4.2.1. Актуальність виконаної науково-дослідницької роботи. 

Актуальність дослідження норм права насамперед пов’язана з тим, що наразі можна 

спостерігати надмірність наукових розробок у цій сфері, що породжує неоднозначність 

висновків щодо цих питань.  Інтерес дослідників до норм права обумовлюється тим, що 

питання правових норм є ключовим у будь-якій студії, яка присвячена самому праву, 

оскільки право є нормативним явищем та первинним елементом має саме норму. Разом з 

цим детальний розгляд змісту і властивостей правових норм, визначення особливостей 

їх пошуку в різних джерелах права, а також встановлення співвідношення норми та 

нормативно-правового припису є актуальними й важливими науковими питаннями, 

вирішення яких дасть змогу здійснити розвиток наукової доктрини у цій сфері, а також 

допомогти на практиці при розв’язанні проблем, які перед нею виникають. Таким 

чином, актуальність наукових досліджень норм права пов’язана з їх широким 

застосуванням відповідними суб’єктами як наукового, так і практичного спрямування. 

5. – 

6.  – 

7. – 

8. Участь у конференціях, семінарах 

- Всеукраїнський Вебінар «Свобода слова, популізм та соціальні мережі: кейс Трампа 

та його уроки для України», 20 січня 2021 р. 

9. Видавнича діяльність 

Наукові статті: 

- Прийма С. В. Норма права: загальнотеоретична характеристика // Проблеми 

законності. – 2021. – № 155 (1,4 друк. арк.). 

Інше: 

- Прийма С. В. Законність // Соціологія права: енциклопедичний словник / Л. М. 

Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 

2020. – С. 348–350 (0,2 друк. арк.). 

- Прийма С. В. Зловживання правом // Соціологія права: енциклопедичний словник / 

Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.; за ред. М. П. Требіна. – Харків : 

Право, 2020. – С. 365–3367 (0,2 друк. арк.). 

- Науковий переклад з англійської мови на українську для наукового журналу 

«Філософія права і загальна теорія права» наукової статті Bernaz N. Conceptualizing 

Corporate Accountability in International Law: Models for a Business and Human Rights 

Treaty (1.5 друк. арк.). 
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9.1. – 

9.2. Прийма С. В. Норма права: загальнотеоретична характеристика // Проблеми 

законності. – 2021. – № 155 (Міжнародні наукометричні бази даних Index Copernicus, 

Google Scholar, DOAJ, CEEOL, HeinOnline, EBSCO та ін.). 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

- Реалізація спільних магістерських програм з Університетом Миколаса Ромеріса (м. 

Вільнюс, Литва): Міжнародне право / International Law; Європейське та міжнародне 
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Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно під 
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