
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА  

АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА  
 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

“НОРМОПРОЕКТУВАЛЬНА 
ТЕХНІКА ТА ДЕРЖАВНА 

РЕЄСТРАЦІЯ НОРМАТИВНИХ 
АКТІВ” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Харків 
2012



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА  

АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Електронна копія 
 
 
 

 

ПРОГРАМА  
 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

“НОРМОПРОЕКТУВАЛЬНА  
ТЕХНІКА ТА ДЕРЖАВНА  

РЕЄСТРАЦІЯ НОРМАТИВНИХ  
АКТІВ” 

 
(освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”, 

напрям підготовки 8.03040101 “Правознавство”) 
 
 

Затверджено вченою радою університету 
(протокол № 3 від 16.11.2012 р.) 

 
 
 
 
 
 
 

Харків 
2012 



Програма навчальної дисципліни “Нормопроектувальна 
техніка та державна реєстрація нормативних актів”  
(освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”, напрям підготов- 
ки 8.03040101 “Правознавство”) / уклад.: С. Г. Серьогіна,  
О. Ю. Лялюк, М. О. Петришина. – Х. : Нац. ун-т “Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого”, 2012. – 8 с. 

 
 
 
 
 
 

У к л а д а ч і:   С. Г.  Серьогіна, 
О. Ю. Лялюк, 
М. О. Петришина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою 
університету (протокол № 9 від 21.11.2012 р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3 

1 .  В С Т У П  
 
Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація 

нормативно-правових актів є вибірковою навчальною дисцип-
ліною, яка викладається для студентів 5 курсу факультету під-
готовки кадрів для органів юстиції України. Мета навчальної 
дисципліни “Нормопроектувальна техніка та державна реєстра-
ція нормативно-правових актів” полягає в тому, що вона дає  
теоретичні і прикладні знання про засоби і правила нормопрое-
ктувальної техніки, особливості використання юридичної тер-
мінології, напрямки запобігання і техніко-юридичні аспекти 
усунення помилок у процесі здійснення нормопроектувальної 
діяльності, порядок здійснення правової експертизи проектів 
нормативно-правових актів в Україні та ведення Єдиного дер-
жавного реєстру нормативно-правових актів. 

Вона має важливе значення для підготовки юристів, оскі-
льки допомагає оволодіти методикою аналізу різних аспектів нор-
мотворчої діяльності, розуміти особливості проведення правової 
експертизи і державної реєстрації нормативно-правових актів, фо-
рмує навики з підготовки і прийняття  нормативно-правових актів.  

Студент, що вивчає курс “Нормопроектувальна техніка 
та державна реєстрація нормативно-правових актів,” повинен: 

– знати категоріальний апарат нормотворчості і нормо-
проектувальної техніки; вимоги, що ставляться до різних видів 
нормотворчих процедур, а також до змісту, структури і форми 
нормативно-правових актів; методику проведення правової та 
інших видів експертиз; порядок та умови здійснення державної 
реєстрації нормативно-правових актів; особливості ведення 
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів; поря-
док набрання чинності нормативно-правовими актами;  

– вміти орієнтуватися в системі правових актів, що рег-
ламентують питання нормопроектувальної техніки та держав-
ної реєстрації нормативно-правових актів; набувати навичок та 
знань щодо підготовки і прийняття нормативно-правових актів; 
правильно використовувати юридичні терміни та конструкції у 
текстах нормативно-правових актів; аналізувати типові помил-
ки, що виникають у процесі нормопроектувальної діяльності, а 
також визначати способи їх усунення; застосовувати набуті 
знання й уміння на практиці. 



4 

2 .  З М І С Т  
 

1. Поняття та загальна характеристика нормо-
проектувальної техніки 
 

Навчальна дисципліна “Нормопроектувальна техніка та 
державна реєстрація нормативних актів” і її значення для підго-
товки юристів. Поняття та ознаки нормопроектувальної техні-
ки. Елементи нормопроектувальної техніки. Поняття та загаль-
на характеристика засобів і правил нормопроектувальної техні-
ки. Стан нормопроектувальної техніки в Україні та перспекти- 
ви її вдосконалення. Значення нормопроектувальної техніки  
для зміцнення законності і правопорядку, підвищення рівня 
культури професійного юриста, формування правової держави 
в Україні. 

 
 
2. Нормотворча діяльність  
 
Специфіка та види правового регулювання нормотвор-

чої діяльності. Суб’єкти нормотворення. Нормотворча компе-
тенція. Особливості нормотворчого процесу в органах держав-
ної влади, органах влади Автономної Республіки Крим і місце-
вого самоврядування. Нормотворча пропозиція. Розроблення 
концепції проекту нормативного акта. Підготовка проекту нор-
мативного акта. Подання проекту нормативного акта суб’єкта 
нормотворення. Винесення проекту нормативно-правового  
акта на обговорення громадськості. Розгляд і прийняття про- 
екту нормативного акта. Офіційне оприлюднення нормативно-
правових актів. Порядок набрання чинності актами, виданими 
різними суб’єктами нормотворчості. Контроль у сфері нормо- 
творчої діяльності. 
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3. Правила формування змісту та структура 
нормативних актів  

 
Вимоги до змісту нормативних актів. Порядок викла-

дення матеріалу в нормативних актах. Поняття, ознаки та зна-
чення юридичних конструкцій у нормопроектувальній техніці. 
Вимоги до внутрішньої форми нормативних актів. Структурні 
одиниці тексту нормативних актів. Реквізитні вимоги стосовно 
форми нормативних актів. Правила використання юридичної 
термінології у нормопроектувальній діяльності. Вимоги до сти-
лю нормативних актів. 

 
 
4. Правова експертиза проектів нормативних 

актів 
 
Поняття і види помилок при застосуванні правил і засо-

бів нормопроектувальної техніки. Причини, основні напрямки 
запобігання, техніко-юридичні аспекти усунення помилок при 
здійсненні нормопроектувальної діяльності. Поняття, необхід-
ність і зміст експертизи проектів нормативних актів. Види екс-
пертиз нормативних актів та їх характеристика. Зміст і роль 
правової експертизи у забезпеченні належної якості норматив-
них актів. Принципи і методи здійснення правової експертизи 
проектів нормативних актів. Проблеми вдосконалення правової 
експертизи проектів нормативних актів в Україні. 

 
 
5. Державна реєстрація нормативно-правових 

актів та ведення Єдиного державного реєстру норма-
тивно-правових актів 

 
Правове регулювання державної реєстрації нормативно-

правових актів. Органи, що здійснюють державну реєстрацію 
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нормативно-правових актів. Акти, що підлягають державній ре-
єстрації. Вимоги до нормативно-правових актів, що подаються 
на державну реєстрацію. Терміни подачі нормативно-правових 
актів та терміни їх реєстрації. Підстави та порядок відмови в 
державній реєстрації нормативно-правових актів. Скасування 
рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта. 

Поняття та значення Єдиного державного реєстру нор-
мативно-правових актів (ЄДРНПА). Мета створення Єдиного 
державного реєстру нормативно-правових актів. Правові засади 
створення Єдиного державного реєстру нормативно-правових 
актів. Порядок ведення Єдиного державного реєстру норматив-
но-правових актів. Доступ до інформації, що міститься в Єди-
ному державному реєстрі нормативно-правових актів. Система-
тизація нормативно-правових актів. 
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