
 

НОРМОПРОЕКТУВАННЯ 

ПРОГРАМА КУРСУ 
 
 

День1  Стисло про систему законодавства 

Вступ Знайомство з учасниками та тренерами.  

Мета та структура курсу.  

Очікувані результати. 

Основні проблеми 
нормотворчого 

процесу 

Чи є у правовій системі України шедеври юридичної 
думки: оцінюємо за гамбурзьким рахунком. 

Дерево НПА: поливання, підживлення, формування 
крони, видалення старих гілок. Трохи історії і дещо 
про новітні тренди регуляторного "садівництва". 

Критерії якості НПА. 

Законодавство для юристів чи для людей? Що не так 
з українським законодавством і які поради нам дає 
іноземний досвід. 

Написання літературного твору і нормативного акта: 
в чому відмінності і що спільного? Говоримо про 
муки творчості. 

Від формування 
політики до 

нормотворення: 
будуємо ланцюжки 

доданої 
інтелектуальної 

вартості 

Гадання на кавовій гущі та Конституції: з'ясовуємо 
відмінності між формуванням, забезпеченням 
формування, забезпеченням реалізації та 
реалізацією політики; визначаємо, хто за що 
відповідає. 

Nudges: спроба поштовху в правильному напрямку. 

Презумпції – елегантний інструмент простого 
вирішення складних проблем. 

Система 
законодавства 

«Тварь ли я дрожащая, или право имею»: 
обмеження статті 19 Конституції України. 

ІТ-технології та юриспруденція: яким має бути 
законодавство в умовах, коли світом керує 
комп'ютер. 

Конфлікти між правилами. Битва титанів: 
Спеціальне "старе" правило v. Загальне "нове" 
правило. Переможе лише один?. 

 



 

Недопустимість «речі у собі»: забезпечуємо 
узгодженість проекту НПА з чинним законодавством. 

Що? Де? Коли? Дія законодавства у часі, за 
територією та колом осіб. 

Кухня нормотворчого 
процесу 

"Скільки юристів необхідно для закручування однієї 
лампочки?": чи можна одному написати НПА 
ідеально. 

Юристи, неюристи і "юристи з народу": якою має 
бути кількість кожного інгредієнта у гарній "страві". 

Вимоги до проектів 
НПА 

Урядовий законопроект. 

Депутатський законопроект. 

Проект постанови КМУ. 

Проект наказу ЦОВВ. 

Інші проекти НПА. 

Практичне завдання 

День 2 Як підготувати текст НПА 

Структура проекту 
НПА 

«Як Ви яхту назвете, так вона і попливе»: даємо 
проекту правильну назву. 

Преамбула: естетика чи необхідність? 

Дефініції та лезо Оккама. 

"Сім разів відміряй – один раз відріж": ділимо текст 
на книги, розділи, глави, статті (частини), пункти 
(підпункти), абзаци. 

Оманлива скромність додатків до НПА. 

Останнє за місцем, але не за важливістю: перехідні 
та прикінцеві положення. 

Суть та мова проекту 
НПА 

Формулювання норми як кульмінація 
нормопроектування. Гіпотеза та диспозиція як 
наріжні камені правил. 

Складність простоти формулювань. 

Однозначність висловлювань та розрахунок на 
буквальне тлумачення. 

Стале використання термінології. 



 

Практичне завдання 

День 3 Окремі особливості нормопроектування 

Нормопроектування на 
виконання Угоди про 

асоціацію з ЄС 

 

Елементи 
нормотворчої техніки 

Переліки. 

Відсилання. 

Визначеність vs. дискреція. 

Горизонтальне 
законодавство для 
владної вертикалі 

Складність характеру: регулюємо ДДХ. 

Ідентифікуємо та регулюємо адміністративні послуги. 

Запуск "бета-версії" 
проекту НПА 

Обираємо тестувальників робочої версії проекту 
НПА та виявляємо "баги". 

Практичне завдання 

День 4 Погоджувальна процедура: як з першої спроби подолати 7 кіл пекла на           
шляху до набрання чинності НПА 

Постанова КМУ «Викликаю вогонь на себе»: громадське 
обговорення, узгодження із заінтересованими 
органами та правова експертиза. 

Розгляд урядовими комітетами. 

Розгляд КМУ. 

Набрання чинності. 

Наказ ЦОВВ «Місія нездійсненна» або реєстрація НПА Мін’юстом. 

Інші особливості. 

Проект закону Особливості розгляду Урядом. 

Підготовка до першого читання. 

Підготовка до другого та третього читання. 

Підписання, публікація та набрання чинності. 

Підсумкове тестування 

Вручення сертифікатів 
 


