
Проєкт Закону 
«Про правотворчу діяльність» 
№ 5707

Закон стане
так званою «абеткою 
правотворчості»

Ініційований 195 народними 
депутатами IX скликання, що є 
рекордом для "звичайних" 
проєктів законів

Потреба врегулювання 
питання правотворчості гостро 
постає з часів проголошення 
незалежності України. 
Перші спроби прийняти 
схожий законопроєкт 
починалися ще з II скликання

Закладає основи 
законодавчого процесу «від 
початку до кінця», 
закріплюючи етапи розробки 
проєктів законів

Єдині правила щодо планування, розробки проєкту 
(концепції), прийняття та проведення правового 
моніторингу нормативно-правових актів для

Верховної Ради України

ЦОВВ та інших 
державних органів

Кабінету Міністрів України 

Органів місцевого
самоврядування

Законопроєктом 
встановлюються та змістовно 
розкриваються 10 принципів 
правотворчої діяльності,
серед яких:

Проєктом Закону 
запроваджується єдиний
категорійно-понятійний 
апарат:

визначено поняття "норма", "закон", 
"кодекс",  "нормативно-правовий акт",  
та багато іншого

Визначено ієрархічну 
систему нормативно-
правових актів згідно їх 
юридичної сили

Відтепер не буде плутанини щодо 
вищої юридичної сили одного акта
над іншим

принцип системності 
та комплексності;

принцип 
пропорційності;

принцип ресурсної 
забезпеченості;

принцип відкритості 
та гласності 
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Визначено етапи і вимоги до структури
та підготовки нормативно-правових актів

Публічні
консультації

Концепція
проєкту
НПА

Розробка
проєкту НПА

Експертиза
проєкту 

Дія НПА

Використання результатів 
правового моніторингу 

Офіційне
оприлюднення

Набрання
чинності нормативно-

правовим актом

Правовий
моніторинг

Прийняття (видання)
та підписання НПА

Планування
правотворчої діяльностi

Правотворча 
ініціатива

Визначення політичного
Розробка НПА

Впровадження

За
ст

ос
ув

ан
ня

Моніто
ринг порядку денного

Процес
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Етапи правотворчої діяльності

Планування правотворчої діяльності

030201
Відповідно до міжнародно- 
правових зобов’язань України, 
напрямків, пріоритетів та цілей, 
визначених програмними 
правовими актами

На основі результатів правового 
моніторингу, юридичного 
прогнозування та з врахуванням 
Наукової концепції розвитку 
законодавства України

План законопроєктної роботи
Верховної Ради України на рік 
(затверджується щорічно)

Перспективне планування: 
Програма діяльності КМУ 
(включає орієнтовний 
перелік проєктів законів), 
інші плани та програми 
перспективного розвитку 
законодавства

З урахуванням плану 
законопроєктної роботи 
Верховної Ради України 
на відповідний рік

Розробка
підзаконних НПА

Законопроєктна
робота

Правотворча діяльність 
(для усіх НПА)

тенденції розвитку сучасної правової системи

соціальні потреби, публічні інтереси та суспільні відносини, 
що потребують врегулювання шляхом правотворчої діяльності

перспективні форми і методи правового регулювання суспільних відносин

системність розробки і прийняття (видання) нормативно-правових актів

оцінка впливу запропонованого правового регулювання та/або охорони 
на суспільні відносини

Плануванню розробки та самій розробці НПА
передує юридичне прогнозування, що включає:



Правотворча ініціатива
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Проєкт НПА розробляється на базі концепції

Концепція відображає принциповий підхід до регулювання 
суспільних відносин

Розробляється для найважливіших за змістом та значних за обсягом 
проєктів законів (проєктів кодексів, законів у новій редакції, великих за 
змістом проєктів законів із очікуваною кількістю не менше 100 статей)

Концепція проєкту НПА

Проведення публічних консультацій є обов’язковим до подання 
проєкту НПА відповідному суб’єкту правотворчої діяльності

Повинні проводитися у розумний строк, що становить не менше 
ніж 15 робочих днів з моменту повідомлення про такі консультації  

Можуть проводитися на різних етапах

Публічні консультації

Етапи правотворчої діяльності
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Збирання необхідних матеріалів та інформації

Усі ці етапи є обов’язковими для проєктів законів
Суб’єкти правотворчої діяльності можуть розробляти акти спільно

Здійснення правового моніторингу чинного законодавства

Розробка концепції проєкту нормативно-правового акта

Підготовка тексту проєкту нормативно-правового акта,
пояснювальної записки та інших супровідних матеріалів

Здійснення оцінки впливу проєкту нормативно-правового акта з 
викладенням результатів її проведення у пояснювальній записці

Аналіз ступеня відповідності проєкту нормативно-правового акта 
основним положенням законодавства ЄС у разі його належності за 
предметом правового регулювання до пріоритетних сфер адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС

Здійснення організаційно-технічного забезпечення підготовки

Проведення публічних консультацій

Погодження проєкту нормативно-правового акта з відповідними 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування у 
порядку, встановленому законодавством України

Розробка НПА

Оцінка впливу

Визначення найбільш 
доцільної альтернативи, 
способу її реалізації та 
подальшого правового 
моніторингуАктуальність проблеми

Альтернативи вирішення 
проблеми та їх оцінювання 
за кількісними та якісними 
показниками

01
02

03

Етапи правотворчої діяльності
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На відповідність зобов’язанням України у сфері європейської 
інтеграції та праву ЄС (acquis ЄС)

На відповідність положенням Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод і Протоколів до неї та практиці 
Європейського суду з прав людини

Антикорупційна

Фінансово-економічна 

Екологічна

Цифрова

Антидискримінаційна

Гендерно-правова

Інші види експертиз

Експертиза проєкту 

Може здійснюватися шляхом накладення електронного підпису 
у порядку, визначеному законом

Прийняття (видання) та підписання НПА

Етапи правотворчої діяльності

Офіційне опублікування на вебсайтах органів, що видали НПА лише з 
реєстраційним кодом (крім ОМС, державних адміністрацій та органів 
професійного самоврядування) 

НПА вносяться до єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів

Офіційне оприлюднення

Набрання чинності 
нормативно-правовим актом
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Дія нормативно-правого акта

Використання результатів
правового моніторингу

систематична, комплексна діяльність суб’єктів правотворчої 
діяльності, спрямована на спостереження, аналіз та оцінку 
законодавства під час його реалізації з метою його вдосконалення 
та прогнозування розвитку, здійснюється шляхом:

Аналітичного узагальнення даних про практику застосування НПА; 
нормозастосовної і судової практики про дію НПА

Для планування правотворчої діяльності, що повинно включати 
результати юридичного прогнозування та правового моніторингу

Обміну між державними органами, органами місцевого 
самоврядування інформацією щодо застосування НПА

Аналізу судових рішень у справах про оскарження НПА

Використання інших способів

Аналітичного узагальнення звернень громадян та їх об’єднань до 
державних органів, органів місцевого самоврядування з питань, що 
пов’язані з дією та реалізацією НПА

Проведення опитувань громадської думки з приводу змісту і дії НПА

Правовий моніторинг

Етапи правотворчої діяльності


