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1. ВСТУП
Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація
нормативно-правових актів є вибірковою навчальною дисципліною, яка викладається для студентів 5 курсу факультету підготовки кадрів для органів юстиції України. Мета навчальної
дисципліни “Нормопроектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів” полягає в тому, що вона дає теоретичні і прикладні знання про засоби і правила нормопроектувальної техніки, особливості використання юридичної термінології, 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 державного реєстру нормативно-правових актів.
Вона має важливе значення для підготовки юристів, оскільки допомагає оволодіти методикою аналізу різних аспектів нормотворчої діяльності, розуміти особливості проведення правової експертизи і державної реєстрації нормативно-правових актів, формує
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 нормопроектувальної 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; порядок набрання чинності нормативно-правовими актами;
– вміти орієнтуватися в системі правових актів, що регламентують питання нормопроектувальної техніки та державної 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 помилки, що виникають у процесі нормопроектувальної діяльності, а
також визначати способи їх усунення; застосовувати набуті
знання й уміння на практиці.
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2. ЗМІСТ
1. Поняття та загальна характеристика
нормопроектувальної техніки
Навчальна дисципліна “Нормопроектувальна техніка та
державна реєстрація нормативно-правових актів” і її значення
для підготовки юристів. Поняття та ознаки нормопроектувальної техніки. Елементи нормопроектувальної техніки. Поняття та
загальна характеристика засобів і правил нормопроектувальної
техніки. Стан нормопроектувальної техніки в Україні та перспективи 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 нормотворчої діяльності. Суб’єкти нормотворення. Нормотворча компетенція. Особливості нормотворчого процесу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування. Нормотворча пропозиція. Розроблення
концепції проекту нормативного акта. Підготовка проекту нормативного акта. Подання проекту нормативного акта суб’єкту
нормотворення. Винесення проекту нормативно-правового акта
на обговорення громадськості. Розгляд і прийняття проекту нормативного акта. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів. Порядок набрання чинності актами, виданими різними суб’єктами нормотворчості. Контроль у сфері нормотворчої діяльності.
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3. Правила формування змісту та структура
нормативних актів
Вимоги до змісту нормативних актів. Порядок викладення матеріалу в нормативних актах. Поняття, ознаки та значення 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 стилю нормативних актів.

4. Правова експертиза проектів нормативних
актів
Поняття і види помилок при застосуванні правил і засобів нормопроектувальної техніки. Причини, основні напрямки
запобігання, техніко-юридичні аспекти усунення помилок при
здійсненні нормопроектувальної діяльності. Поняття, необхідність і зміст експертизи проектів нормативних актів. Види експертиз нормативних актів та їх характеристика. Зміст і роль
правової експертизи у забезпеченні належної якості нормативних актів. Принципи й 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
нормативно-правових актів
Правове регулювання державної реєстрації нормативноправових актів. Органи, що здійснюють державну реєстрацію
нормативно-правових актів. Акти, що підлягають державній ре6

єстрації. Вимоги до нормативно-правових актів, що подаються
на державну реєстрацію. Терміни подачі нормативно-правових
актів і 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 нормативно-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 нормативно-правових актів. Доступ до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів. Систематизація нормативно-правових актів.
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