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Стаття орієнтована на доктринальні узагальнення та підходи  

до аналізу сутності, природи, призначення тощо нормативно-правових актів 
в умовах праводержавозмін. Окрема увага акцентована  

на нормопроєктувальну діяльність, зокрема на використанні  
нормопроєктувальних системах в світовій практиці. 
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LEGISLATIVE ACT 
IN THE FOCUS OF GOVERNMENT CHANGE

N. M. Onishchenko S. O. Sunegin
Тhe article is focused on doctrinal generalizations and approaches  
to the analysis of the nature, purpose, etc. of normative-legal acts  

in the conditions of law – the state of change. Particular attention is focused 
on norm-design activities, in particular on the use of norm-design systems  

in the world practice.
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