
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОФІСІВ НОРМОПРОЕКТУВАННЯ

У 2018-ому українська система державного управління пройшла масштабну оцінку місією 
SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management). За результатами оцінки 
у червні 2018 року було опубліковано Звіт про базові вимірювання «Принципи 
державного управління: Україна» (далі – Звіт SIGMA).
Експерти відмітили прогрес реформи державного менеджменту, однак наголосили на 
низці поточних проблем, серед яких якість підготовки та процедура погодження і 
прийняття проєктів нормативно-правових актів (далі – НПА). Так, за критеріями 
«передбачуваність і узгодженість законодавства» і «доступність законодавства» Україна 
отримала 3 бали з 5. 
Так, у Звіті SIGMA наведена наступна інформація: «Парламент ухвалив 14 нових законів, 
запропонованих урядом у 2016 році, та зміни до 6 (43%) з цих законів були ініційовані 
урядом або Президентом України протягом одного року після ухвалення. Така висока 
частка змін до нових законів вказує на серйозні проблеми щодо якості розробки 
законопроектів. Це, у свою чергу, негативно впливає на узгодженість та чіткість 
законодавства. Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення програми SIGMA, 
лише 33% українських суб’єктів господарювання вважають державну політику чіткою та 
стабільною.»
Вирішити описану проблему дозволили б інституційне посилення Верховної Ради України 
у сфері якісного нормопроектування.
Так, у країнах розвинутої демократії підготовкою проектів нормативно-правових актів 
здебільшого займаються спеціалізовані структурні підрозділи. У цьому документі такі 
підрозділи будуть позначені під загальною назвою «офіси нормопроектування».
З метою з’ясування ролі та підходів до функціонування офісів нормопроектування в 
іноземних державах Енді Бітті, головний парламентський радник Офісу парламентських 
радників Шотландії, та Людмила Васильєва, експерт Вестмінстерської фундації за 
демократію, на замовлення Вестмінстерської фундації за демократію у межах Програми 
«РАДА: Наступне покоління» здійснили аналіз відповідного міжнародного досвіду.
Зокрема було вивчено країни Британської співдружності націй та окремі держави та 
штати держав англо-саксонської правової сім’ї та досвід держав континентальної 
правової сім’ї.
Нижче наведена коротка компіляція досліджень обох експертів. Більше інформації ви 
можете дізнатися у повних версіях досліджень.
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Загалом можна виділити три підходи до визначення статусу офісів нормопроектування:
офіс нормопроектування є частиною уряду (як окреме відомство або як структурний 
підрозділ секретаріату уряду чи іншого міністерства (зазвичай, Мін’юсту) (приклади: 
Австралія, Польща, Греція, Албанія, Франція, Італія);
офіс нормопроектування як частина секретаріату парламенту (приклади: Південна 
Африка);
офіс нормопроектування утворюється і в структурі уряду, і в парламенті (приклади: 
Канада).

Урядоцентрична модель є доволі поширеною, оскільки у більшості демократичних 
держав саме уряд є основним ініціатором законодавчих ініціатив. Разом з тим, утворення 
офісу нормопроектування у структурі парламенту також є поширеною практикою.
Проте, країни мають свої особливості розподілу нормопроектувальної роботи. 
Наприклад, у Польщі, крім окремого спеціалізованого підрозділу – Урядового центру 
законодавства, існує багато інших груп державних службовців, що займаються 
розробкою законопроектів: працівники законодавчих служб міністерств та державних 
установ; представники парламентської адміністрації Сейму та Сенату; представники 
адміністрації президента; міністерства, за дорученням.

1. Статус офісу нормопроектування 

Основне завдання офісу нормопроектування – розробка законопроектів, а також в 
окремих державах інших проектів нормативно-правових актів.
При цьому слід мати на увазі, що офіс нормопроектування не займається аналізом та 
формуванням політики: його функція полягає у суто юридичному оформленні проекту акта 
відповідно до визнаних стандартів нормопроектування.
У зв’язку з цим офіси нормопроектування, як правило, розпочинають роботу на основі 
запиту від інших структур та установ уряду (у випадку з урядоцентричної моделі) або від 
керівництва парламенту чи членів парламенту (у випадку парламентоцентричної моделі).
Наприклад, в Австралії законодавство розробляється на основі урядової законодавчої 
програми; з урахуванням пріоритету, визначеного у цій програмі, міністерства 
звертаються до офісу з письмовими інструкціями щодо розробки проекту акта; офіс може 
відхилити інструкції, якщо вони нечіткі. 
У штаті Онтаріо в Канаді (майже аналогічний підхід застосовується у Новій Зеландії) 
запит формується на основі затвердженого документу політики і повинен включати такі 
компоненти: мета запровадження нової політики, стан справ (включаючи чинне 
законодавство), інструменти нової політики, проблеми у запровадженні (юридичні, 
політичні, процедурні). Крім того, у цьому штаті парламентарі перед зверненням до офісу 
з метою написання законопроекту спочатку звертаються до дослідницької служби 
парламенту для вивчення відповідної проблеми. 

2. Типові функції офісів нормопроектування
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Схожим чином, якщо запит виписаний неякісно, офіс нормопроектування Сенату Канади 
може рекомендувати члену парламенту звернутися до парламентської бібліотеки для 
глибшого вивчення питання. 
Офіс нормопроектування в Уряді Канади розпочинає роботу тільки після затвердження 
концепції (меморандуму) майбутнього законодавчого акта, який включає вказівки щодо 
нормопроектування. Аналогічний підхід в Ірландії.
Офіс нормопроектування Парламенту Північної Африки вимагає від заявників документ 
політики, на основі якого буде розроблено законопроект. Якщо ж такого документу 
політики немає, заявник має заповнити опитувальник, що детально розкриває мету, 
інструменти майбутньої політики, шляхи їх реалізації. Неналежне оформлення запиту є 
підставою для його відхилення. При цьому офіс нормопроектування не має права 
відмовити у написанні законопроекту у разі незгоди із обраним підходом до формування 
чи реалізації політики, окрім випадків, коли обраний підхід не відповідає Конституції 
держави. Винятком із цього правила є випадки, коли офіс на запит комітету готує 
законопроект для усунення прогалин у правовому регулюванні, виявлені у судових 
рішеннях, – у такому разі офіс може пропонувати або консультуватись з комітетом щодо 
інструментів майбутньої політики, спрямованих на усунення виявлених прогалин. 
Інші офіси нормопроектування використовують схожі підходи, що різняться тільки 
ступенем формалізації запиту до офісу (від чітко закріпленої форми запиту до більш 
«довільного» звернення), однак підхід, за яким офіс відповідає виключно за питання 
нормопроектування, а не формування політики, залишається у всіх розглянутих державах 
майже незмінним.
Крім того, на офіси нормопроектування в окремих країнах/штатах держав покладаються 
додаткові повноваження:

надання консультацій з приводу парламентської законодавчої процедури (штат 
Онтаріо в Канаді, Канада, Південна Африка, Шотландія, Велика Британія);
перевірка законопроектів, розроблених без залучення офісу, на відповідність 
конституції та вимогам до техніки нормопроектування (Південна Африка);
виявлення прогалин у законодавчому регулювання через аналіз судових спав та 
наукової літератури (Південна Африка);
юрисконсультська підтримка парламенту (офіс нормопроектування Сенату Канади, 
Велика Британія);
опублікування прийнятого законодавства в офіційних виданнях та реєстрах (Австралія, 
штати Північно-західні Території, Онтаріо в Канаді);
проведення тренінгів з нормопроектування для інших державних службовців 
(Австралія);
опублікування методичних рекомендацій з нормопроектування (Австралія, штат 
Північно-західні Території в Канаді, Ірландія, Нова Зеландія).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Очевидно, що працівником офісу нормопроектування може бути виключно особа, яка має 
вищу юридичну освіту (крім працівників, які здійснюють організаційно-технічне 
забезпечення роботи офісу).
Однак, у низці держав до юристів офісу виставляються додаткові вимоги. Як правило, в 
країнах англо-саксонської правової сім’ї, парламентський радник (Шотландія) або інша 
посадова особа, що працює з нормопроектуванням має бути практикуючим соліситором 
(категорія адвокатів Великобританії, що працюють в судах загальної юрисдикції, 
юрисконсульти) чи адвокатом вищої категорії, мати відповідну юридичну кваліфікацію, 
демонструвати розуміння правових концепцій. Співробітники Австралійського офісу 
парламентського радника – юристи, що мають право на ведення практики у Верховному 
суді чи судах загальної юрисдикції (суди Державних територій). Так як такі спеціалісти 
вже мають значний досвід роботи, від них не вимагається сертифікація або інше 
підтвердження кваліфікації. У Канаді існує стандартний набір іспитів на державну службу, 
з періодичним повторним тестуванням (за винятком державних службовців, які мають 
дуже високі бали та звільняються від подальшого тестування). Пройшовши базовий 
конкурс на державну службу, особи, які прагнуть займатися нормопроектуванням, 
навчаються під керівництвом ментора, а їхні проекти переглядає старший редактор. 
Зазвичай, може знадобитися до п’яти років практики, щоб спеціаліст став повністю 
незалежним та працював самостійно в Офісі законодавчого радника. 
Деякі держави впроваджують окремі програми підготовки нормопроектувальників. 
Наприклад, Голландська академія Законодавства (Dutch Academy for Legislation) 
проводить дворічну магістерську програму для юристів-нормопроектувальників.

3. Типові вимоги до працівників офісу нормопроектування

До структури офісу нормопроектування, зазвичай, входять дві групи підрозділів: 
нормопроектувальники та допоміжний персонал. Якщо офіс наділено додатковими 
функціями крім нормопроектування, то можуть виділятися й інші структурні підрозділи 
(наприклад, в Австралії діє структурний підрозділ із опублікування НПА).
Формальний поділ нормпроектувальників на відділи залежно від сфери правового 
регулювання зустрічається нечасто. Однак, такий поділ існує де-факто залежно від 
експертного досвіду юриста (Австралія та ін.). При цьому, в деяких офісах окремо 
виділяють експертну групу з публічних фінансів (часто носить назву «Treasury group»), що 
спеціалізується на бюджетному, податковому та іншому суміжному законодавству 
(Австралія). Водночас, в Канаді написання законопроектів з питань публічних фінансів 
займається окремий структурний підрозділ Міністерства фінансів та відряджений до 
такого підрозділу працівник Мін’юсту.

4. Типова структура офісу нормопроектування
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