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Шановні колеги! 

Національна академія правових наук України 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ГО Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки 

 

запрошують Вас взяти участь  

у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції: 

«Проблеми законодавчого регулювання порядку 

розробки та прийняття нормативно-правових актів», 
яка відбудеться 02-03 листопада 2017 року в приміщенні Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Початок роботи конференції в 10.00, реєстрація учасників конференції з 9.30 до 

10.00 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58. 

На конференції планується обговорення таких тематичних напрямків: нормативно-

правові акти, їх види та форми; техніка нормопроектування; технологія створення 

нормативно-правових актів; державна реєстрація, систематизація та тлумачення 

нормативно-правових актів; проекти Законів України «Про закони і законодавчу 

діяльність» та «Про нормативно-правові акти»: за і проти; нормативно-правове 

регулювання моніторингу якості та ефективності нормативно-правових актів. 

До організації ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції також залучені: 

Національний університет «Києво-могилянська академія»; Національна академія 

внутрішніх справ; Івано-Франківський університет права імені Короля Данила 

Галицького; Херсонський державний університет. 

Бажаючих взяти участь у конференції, просимо до 30 вересня 2017 року надіслати 

електронною поштою за адресою: legaltechnique@gmail.com 

•    заявку (форма додається); •    тези доповіді. 

Конт. тел.: 0674667757 (Бобровник С. В., завідувач кафедри теорії права та держави 

юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д-р  

юрид. наук, проф.) 



 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Голова: О. В. Петришин, президент Національної академії правових наук України, академік 

(дійсний член)  НАПрН України, д-р юрид. наук, професор 

Заступник голови: І. Д. Шутак, професор кафедри теорії та історії держави і права Івано-

Франківського університету ім. Короля Данила Галицького, д-р юрид. наук, Заслужений діяч науки і 

техніки України, керівник ГО «Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та 

юридичної техніки» 

Секретар: І. І. Онищук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Івано-

Франківського університету ім. Короля Данила Галицького, канд. юрид. наук, доцент 

Члени оргкомітету: 

Бобровник С. В., завідувач кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, д-р  юрид. наук, проф. 

Гриценко І. С., декан юридичного факультету Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка, д-р юрид. наук 

Гусарєв С. Д., перший проректор НАВС, д-р юрид. наук, проф. 

Козюбра М. І., завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук 

Національного університету «Києво-могилянська академія», д-р юрид. наук, професор, член-

кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України 

Комаров В. В., проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого, кандидат юрид. наук, проф., академік (дійсний член) НАПрНУ, 

Заслужений юрист України 

Косович В. М., завідувач кафедри теорії та філософії права Юридичного факультету, 

Львівського національного університету ім. Івана Франка, д-р юрид. наук, доц.  

Луцький А. І., ректор Івано-Франківського університету ім. Короля Данила Галицького, д-р 

юрид. наук, доц. 

Оніщенко Н. М., завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України, д-р юрид. наук, проф., Заслужений юрист України, академік (дійсний 

член) НАПрН України 

Отраднова О. О., заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних 

відносин професор кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка, д-р  юрид. наук, доц. 

Панов М. І., завідувач кафедри кримінального права №2 Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого, д-р юрид. наук, проф., академік (дійсний член) НАПрН України, 

Заслужений діяч науки і техніки України  

Рабінович П. М.,  професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного 

університету ім. Івана Франка, д-р юрид. наук, проф., академік (дійсний член) НАПрН України 

Скрипнюк О. В., заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, д-р юрид. наук, проф., академік (дійсний член) НАПрН України, Заслужений юрист України 

Стратонов В. М., ректор Херсонського державного університету, д-р юрид. наук, проф., 

Заслужений юрист України 

Тихий В. П., віце-президент НАПрН України, керівник Київського регіонального центру, д-р 

юрид. наук, проф., академік (дійсний член) НАПрН України, Заслужений працівник освіти 

України, Заслужений юрист України 



 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. Тези повинні бути представлені українською, англійською, або 

російською мовою. 

2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ох сторінок зі списком 

використаних джерел. 

3. Формат А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 

97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New 

Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. 

4. Загальна схема побудови тез: 

- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа, навчальний заклад, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без 

скорочень); 

- назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру. 

5. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них 

порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки 

(сторінок), наприклад: [7, с. 16]. 

6. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту 

під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису. 

Тези конференції планується опублікувати до її початку.  

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор. Матеріали, 

що не відповідають вимогам, рецензуватись, друкуватись та повертатись не 

будуть.  

Всі витрати, пов’язані з участю у конференції, несе учасник або сторона, яка 

відряджає. 

 

 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

Учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття 

нормативно-правових актів» 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю):   

Повна назва навчального закладу, посада:   

Вчений ступінь та звання: 

Контактний телефон, е-mail:   

Назва доповіді   

Форма участі (особиста участь в роботі конференції) 

 

Заявка на участь у конференції вважається прийнятою за умови 

отримання підтвердження від оргкомітету. 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАМА 
 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

 

«Проблеми законодавчого регулювання порядку 

розробки та прийняття нормативно-правових актів» 

 
Панель 1 

 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИХ АКТІВ ТА СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ  

1. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки. 

2. Види нормативно-правових актів України. 

3. Система та ієрархія нормативно-правових актів України. 

4. Система джерел права України. 

5. Місце міжнародного права у системі джерел права України. 

6. Проект Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» та проект 

Закону України «Про нормативно-правові акти»: наступність та еволюція. 

 

Панель 2 

 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНІКИ 

НОРМОПРОЕКТУВАННЯ  

1. Техніка нормопроектування: структурні елементи. 

2. Загальні вимоги до змісту нормативно-правових актів. 

3. Логічні правила в проектах нормативно-правових актів. 

4. Засоби формування змісту нормативно-правових актів: принципи права, 

правові конструкції, правові дефініції, правовіві припущення. 

5. Правила структуризації нормативно-правових актів. 

6. Реквізити нормативно-правового акта. 

7. Мовні правила під час створення нормативно-правових актів. 

8. Стан правового регулювання правил нормопроектування в Україні. 

Панель 3 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В 

УКРАЇНІ 

1. Нормотворча ініціатива 

2. Правотворчий моніторинг. 

3. Розробка проекта нормативно-правового акта. 

4. Експертиза проекта нормативно-правового акта. 

5. Прийняття проекта нормативно-правового акта. 

6. Державна реєстрація нормативно-правових актів. 

7. Оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності.  

8. Правила встановлення дії нормативно-правового акта. 



 

 

9. Особливості нормативно-правового акта про: внесення змін, видання у 

новій редакції, на заміну «старого» нормативно-правового акта. 

10. Нормотворчий процес та його правове регулювання. 

 

Панель 4 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІІ ТА 

ТЛУМАЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

1. Правосистематизація і правотворення. 

2. Правосистематизаційна техніка. 

3. Питання правової регламентації систематизації нормативно-правових 

актів. 

4. Правотлумачна техніка.  

5. Питання правової регламентації тлумачення нормативно-правових актів. 

 

Панель 5 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

1. Правова регламентація реалізації нормативно-правових актів України. 

2. Правореалізаційна техніка та проблеми її нормативного закріплення. 

3. Правозастосовна технологія: вимоги та правила. 

4. Техніка створення індивідуально-правових актів. 

5. Правила подолання колізій, прогалин, конкуренції юридичних норм під 

час їх застосування. 

6. Моніторинг якості та ефективності нормативно-правових актів. 

7. Моніторинг нормативно-правових договорів та правових звичаїв. 

8. Моніторинг актів офіційного тлумачення норм права. 

 

 

Голова оргкомітету - 

Президент Національної академії правових наук України,  

дійсний член (академік) НАПрН України,  

д-р юрид. наук, проф., Заслужений діяч науки  

і техніки України                                                                       Петришин О. В.  

 

Заступник голови оргкомітету - 

Керівник ГО «Лабораторія академічних  

досліджень правового регулювання та юридичної техніки»,  

доктор юридичних наук,  

Заслужений діяч науки і техніки України                                   Шутак  І. Д. 

 

Секретар оргкомітету –    

Кандидат юридичних наук, доцент                                              Онищук І. І. 
 


