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ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
АКТА В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

Реформування системи органів державного управління 
в Україні відповідно до європейських стандартів і норм 
надає особливої значущості удосконаленню нормотворчої 
діяльності органів публічного адміністрування, встанов-
лення єдиного і гарантованого порядку її реалізації, опти-
мізації адміністративно-правової регламентації нормотво-
рчого процесу державних органів. 

Нормотворча діяльність органів публічного адміністру-
вання в широкому розумінні визначається як вид спеціа-
льної діяльності системи органів виконавчої влади, що має 
свої, притаманні їй ознаки, які відображають її специфіку 
та відрізняють від інших видів діяльності. Її основними 
рисами є: 1) державна діяльність, яка реалізується через 
систему державних органів; 2) здійснюється в порядку і 
процедурі, регламентованих чинним законодавством; 
3) результатом її є нові чи удосконалені підзаконні норма-
тивні акти [1]. Основним результатом нормотворчості є 
юридичні норми, втілені у нормативно-правових актах, 
якість яких є основним показником цивілізованості та де-
мократії в державі [2, с. 189].  

Важливим питанням є визначення поняття «норматив-
но-правовий акт». Юридична енциклопедія Ю. С. Шемшу-
ченка визначає «нормативний акт» як: дію, вчинок грома-
дянина або посадової І службової) особи; документ, який 
видається державним органом, органом місцевого  
самоврядування, посадовою особою або громадською  
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організацією в межах її компетенції (закон, указ, постано-
ва, наказ, розпорядження тощо). У ній до актів також від-
несені протоколи та інші документи, що засвідчують юри-
дичні факти [3, с. 411]. В адміністративному праві в по-
няття «нормативний акт» вкладається більш вузький 
понятійний зміст і розглядається як юридична форма ви-
конавчо-розпорядчої діяльності, спосіб реалізації юридич-
но-владних, державних розпоряджень органів управління, 
засіб закріплення їхніх дій, форма їх вираження, засіб ви-
рішення завдань, що постають перед певним органом 
управління [2, с. 202]. У законодавстві нормативно-
правовий акт – це прийнятий уповноваженим державним 
чи іншим органом у межах його компетенції офіційний 
письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує 
норми права, має загальний чи локальний характер та за-
стосовується неодноразово [4]. 

Серед інших правових і організаційних засобів вони 
посідають центральне місце, оскільки акумулюють у собі 
цільові та координуючі властивості практично будь-якого 
керуючого впливу. Щодо їх змісту характерні [5, с. 48–49]: 
1) правила поведінки органів виконавчої влади; 2) поведі-
нка, спрямована на виконання нормативних приписів; 
3) виражається в певному правовому документі (розпоря-
дження, постанова та ін.); 4) видання таких актів здійсню-
ється в процесі державного управління; 5) видаються упо-
вноваженими на те державними органами чи їх посадови-
ми особами; 6) спрямованість дії може бути як загальною, 
так і індивідуальною; 7) містять норми правової спрямова-
ності; 8) спрямовані на досягнення конкретно визначеного 
результату. 

Отже, нормативно-правовий акт – це письмовий доку-
мент відповідного державного органу, яким встановлюєть-
ся, змінюються норми права, який містить правила загаль-
ного характеру, застосовується неодноразово, має держав-
но-владний характер. Його відмінність від інших актів і 
документів полягає насамперед у його змісті, тому що ні в 
кого не викликає сумніву, що нормативно-правовий акт є 
нормативним саме тому, що він містить норми права.  

Таким чином, нормативно-правовий акт є виявом но-
рмотворчої діяльності органів публічного адміністрування, 
а отже, саме у змісті компетенції уповноваженого органу  



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення 
діяльності Національної поліції. Харків, 2017 

76 

влади покладено державою вирішення того чи іншого на-
гального питання на рівні держави чи регіону [5, с. 52].  
І хоча нормативно-правові акти й створюються уповнова-
женими органами різних рівнів та регулюють «широке коло 
інтересів» громадян, але інколи вони не відповідають по-
требам сучасності та при їх розробці не завжди врахову-
ються соціальні, економічні та інші чинники, не прогнозу-
ються наслідки їх прийняття. 
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