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ВСТУП 

Актуальніть теми. Розвиток сучасної української правової системи за 

складних політичних і соціально-економічних обставин загострює необхідність 

забезпечити досконалість її джерельної бази. У цій системі серед джерел права за 

значущістю для правового регулювання суспільних відносин перше місце посідає 

нормативно-правовий акт (далі – НПА). Отож, якщо вести мову про основні 

напрями удосконалення права у нашій державі, то це має здійснюватись насамперед 

шляхом формування досконалих НПА. В останні роки створюється (а ще більше 

змінюється) вельми значна кількість різноманітних НПА; однак кількісні 

досягнення не завжди супроводжуються належними якісними показниками. Для 

виправлення такої ситуації слід сформувати систему наукових рекомендацій 

стосовно удосконалення НПА, що актуалізує пошук засобів, способів і форм 

підвищення рівня якості чинних і створення таких, які відповідають сучасним 

соціальним потребам, НПА.  

Аналіз чинного законодавства України, з точки зору його досконалості, 

виявляє у конкретних НПА різноманітні недоліки. Їх наявність зумовлюється тим, 

що однією із тенденцій формування національного законодавства останніми роками 

було, як зазначають фахівці, прогресуюче зниження якості законів, зокрема їх 

юридико-технічного рівня. Дивно, що, попри певну наукову опрацьованість окремих 

правотворчих чинників, під час їх використання у процесі створення чи зміни НПА 

допускаються численні помилки. Причини цього різні, зокрема: надмірна 

затеоретизованість відповідних досліджень, відсутність єдиних доктринальних 

підходів і механізму їх практичної реалізації. 

Досі в Україні не завершена і законодавча основа, необхідна для забезпечення 

належної нормотворчої роботи: майже двадцятиріччя триває «епопея» створення 

Закону України «Про нормативно-правові акти».  

Така ситуація вимагає проведення – на основі системного аналізу наукового 

доробку, вітчизняного законодавства і правотворчої практики – комплексного 

дослідження наявних та можливих засобів, способів і форм удосконалення (а 

загалом і створення) НПА України. Цю проблему сьогодні необхідно розглядати не 
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тільки через з’ясування необхідних для цього організаційно-юридичних 

інструментів, а й виявлення можливостей їх удосконалення, зокрема за 

посередництва конкретизації їх інституційної та функційної складових.  

Теоретичною основою дисертаційного дослідження послугували праці з теорії 

права і держави вітчизняних та зарубіжних науковців. До них належать: 

С. С. Алексєєв, М. О. Власенко, В. І. Гойман, В. С. Горбань, А. І. Денисов, 

Г. І. Дутка, С. О. Жінкін, М. О. Заніна, В. М. Карташов, М. І. Козюбра, 

С. О. Комаров, Л. А. Луць, Б. В. Малишев, М. М. Марченко, М. І. Матузов, 

О. М. Мельник, О. В. Міцкевич, П. О. Недбайло, В. С. Нерсесянц, Ю. М. Оборотов, 

П. А. Оль, Н. М. Оніщенко, А. С. Піголкін, О. В. Петришин, С. П. Погребняк, 

С. В. Полєніна, П. М. Рабінович, Р. А. Ромашов, О. Ф. Скакун, Ю. О. Тіхоміров, О. 

М. Чашин, О. Ф. Черданцев, Г. О. Швачка та інші. 

Підґрунтям дисертаційної роботи стали також напрацювання учених з питань 

нормопроектної техніки та правотворчої технології, а саме: Л. Ф. Апт, 

Ю. Г. Арзамасова, В. К. Бабаєва, В. М. Баранова, В. М. Барсукової, Р. С. Бержерона, 

І. О. Билі, Й. Л. Брауде, О. В. Богачової, Т. А. Васільєвої, Т. В. Губаєвої, 

М. Л. Давидової, Ж. О. Дзейко, Т. О. Дідича, А. О. Дутко, І. В. Жужгова, 

Т. В. Кашаніної, Д. А. Керімова, В. С. Ковальського, О. О. Курсової, А. С. Лашкова, 

Н. Т. Леоненка, О. Б. Лісюткина, А. М. Мірошниченка, Т. М. Москалькової, 

А. Нашиц, І. І. Онищука, К. К. Панька, Т. С. Подорожної, В. І. Риндюк, 

О. І. Сітнікової, В. М. Сирих, М. О. Теплюка, О. В. Ул’яновської, Л. І. Чулінди, Д. В. 

Чухвічева, І. Д. Шутака, О. І. Ющика та інших. 

Попри значну наукову вивченість питань, пов’язаних із темою роботи, 

подальшого комплексного дослідження потребують основні складові удосконалення 

НПА України, зокрема засоби нормопроектної техніки, правила нормотворчої 

технології, форми корегування НПА (спрямовані на забезпечення якості останніх) у 

взаємозв’язку із елементами правоудосконалювальної діяльності як різновиду 

правотворчості загалом. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі теорії та філософії права юридичного факультету Львівського 
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національного університету імені Івана Франка у межах кафедральних тем 

«Загальнотеоретичні та філософські аспекти правотворення в Україні» (2009–

2012 рр., номер державної реєстрації 0109U004354) і «Актуальні питання 

правотворення та правозастосування в Україні» (2012–2015 рр., номер державної 

реєстрації 0112U003525). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є створення 

загальнотеоретичної моделі механізму удосконалення НПА України та – на її основі 

– розробка практичних рекомендацій зі створення необхідних для цього юридичних 

передумов. Основна ідейна спрямованість роботи полягає у формуванні методології 

удосконалення НПА через розвиток фундаментального поняття «нормативно-

правовий акт» та системи НПА в Україні, визначення інтегрального показника 

досконалості НПА, оптимізації існуючих засобів, способів і форм нормотворення 

(нормоудосконалення). 

Відповідно до зазначеної мети у дисертаційній роботі необхідно було 

вирішити такі задачі: 

– проаналізувати крізь призму юридичної практики поширені нині 

інтерпретації базового поняття «нормативно-правовий акт» та уточнити його 

визначення; 

– з’ясувати рівень наукового вивчення й нормативної визначеності системи та 

ієрархії НПА України й спроектувати їх законодавче закріплення;  

– інтерпретувати інтегральний показник якості НПА України (на який не 

можуть не впливати наявні у них недоліки); 

– виявити основні недоліки чинних НПА України і здійснити їх класифікацію 

задля пошуку дієвих засобів їх попередження та усунення; 

– з’ясувати змістовну сутність правоудосконалювальної діяльності та 

визначити ключові напрями удосконалення НПА України як складової 

правотворчості; 

– запропонувати можливі варіанти удосконалення існуючого нині 

інструментарію нормопроектної техніки (зокрема, системи загальних вимог до 

змісту НПА, принципів права, формально-логічних вимог до НПА, правових 
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дефініцій, правових конструкцій, правових презумпцій, фікцій, аксіом, правничої 

мови); 

– охарактеризувати можливості удосконалення компонентів правотворчого 

процесу (правотворчої технології) через їх інституційний та функційний розвиток, 

зокрема таких складових нормотворчої діяльності, як планування нормотворення, 

проведення правового моніторингу, розроблення концепції НПА, експертування 

проектів НПА, державна реєстрація НПА (для яких вона є обов’язковою), 

визначення параметрів темпоральної чинності НПА;  

– виявити техніко-технологічні особливості приведення НПА України у 

відповідність до норм міжнародного права; 

– сформулювати рекомендації щодо розвитку форм удосконалення НПА: 

внесення до НПА змін і доповнень; прийняття НПА у новій редакції; їх кодифікації 

та офіційного (нормативного) тлумачення; 

– розробити комплексні пропозиції з доповнення і уточнення чинного та 

проектованого законодавства, що встановлює техніко-технологічні правила 

нормотворення; визначити першочергові юридико-організаційні кроки, необхідні 

для його удосконалення. 

Об’єкт дослідження – нормативно-правові акти України та діяльність, 

спрямована на їх удосконалення.  

Предмет дослідження – закономірності ефективного використання основних 

засобів, способів і форм удосконалення нормативно-правових актів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації послугувала низка 

концептуальних підходів, загальнонаукових і спеціальнонаукових методів. 

Діалектичний підхід дозволив розглянути нормативно-правові акти України, 

нормопроектну техніку та правотворчу технологію в їх взаємозв’язку та розвитку із 

урахуванням змін, відповідно до вимог часу.  

Логічні методи застосовано при формулюванні визначень низки понять, 

зокрема «нормативно-правовий акт», «удосконалення нормативно-правових актів», 

«недоліки нормативно-правових актів», «концепція нормативно-правового акта», у 

класифікації недоліків НПА України, способів їх попередження, усунення, 
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подолання; а також під час розмежування засобів нормопроектної техніки та стадій 

нормотворення на певні види.  

Cистемний метод слугує основою для упорядкування різних компонентів 

правоудосконалення: підстав (насамперед наявні у НПА недоліки), засобів, 

способів, форм усунення та попередження останніх, а також для уточнення системи 

НПА України. 

Соціологічно-правовий (конкретно-соціологічний) метод застосовано для 

формулювання теоретичних положень, обґрунтованих аналізом юридичної 

практики. 

Порівняльно-правовий метод використано для виявлення подібностей та 

відмінностей у техніці й технології нормотворення ЄС та України.  

Герменевтичний метод застосовано для аналізу інтерпретаційно-правових 

актів з метою з’ясування змісту конкретних юридичних норм. 

Провідними у цьому дослідженні є метод техніко-юридичного аналізу та 

загальнотеоретичний. Перший дозволив виявити численні недоліки у НПА 

України, зумовлені неналежним використанням тих чи інших засобів 

нормопроектної техніки. Інший проявився у використанні та розвитку 

загальнопоняттєвого апарату з теми дисертації, внаслідок чого такі поняття, як 

«удосконалення нормативно-правових актів (правоудосконалення)», «недоліки 

нормативно-правових актів», «концепція нормативно-правового акта» набули 

оновленого змістовного навантаження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше у 

вітчизняній загальнотеоретичній юридичній науці сформовано, досліджено та 

конкретизовано модель механізму правоудосконалювальної діяльності через 

уточнення поняття «нормативно-правовий акт», упорядкування на основі єдиних 

принципів і підходів системи НПА України, формалізацію критеріїв досконалості 

НПА, змістовну модернізацію уявлень про техніко-технологічні засоби та способи 

створення й корегування НПА, про уніфікацію нормативно-правової регламентації 

нормотворчої діяльності.  

Елементи наукової новизни вбачаються у таких положеннях, висновках і 
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пропозиціях: 

уперше:  

– сформульовано визначення поняття «удосконалення нормативно-правових 

актів» як здійснювану правотворчими суб’єктами за допомогою техніко-

технологічного інструментарію нормотворення юридичну діяльність, спрямовану на 

недопущення та усунення недоліків у нормативно-правових актах; визначено 

основні елементи (структуру) правоудосконалювальної діяльності: коло її суб’єктів, 

підстави, мету, форми здійснення; 

– аргументовано, що механізм правоудосконалювальної діяльності – як 

різновиду правотворчості загалом – з огляду на притаманні сучасним НПА України 

недоліки, охоплює уточнення терміна «нормативно-правовий акт», нормативне 

визначення системи НПА України, а також розвиток техніко-технологічного 

інструментарію їх створення та корегування;  

– обґрунтовано необхідність уніфікувати терміни, що використовуються для 

відображення неналежної якості НПА, вважаючи оптимальним для цього термін 

«недолік», який відображає внутрішні та зовнішні форми прояву неналежного 

використання засобів нормопроектної техніки й недотримання правил нормотворчої 

технології, що знижують якість НПА; 

– недоліки НПА, залежно від виду порушення юридичних вимог до 

нормотворення, розмежовано на техніко-юридичні та технологічно-юридичні; 

– конкретизовано розмежування техніко-юридичних недоліків залежно від 

можливості їх виявлення на: а) чітко виражені (колізії, прогалини, дублювання); 

б) частково виражені (нормотворчі помилки); в) приховані або латентні (правові 

упущення, правові замовчування, неузгодженість юридичних норм, необґрунтоване 

використання оціночних і напівоціночних понять). Виділено також різновиди 

неузгодженості юридичних норм: а) формально-юридична; б) між доктринальним 

чи правозастосувальним розумінням правових явищ та їх текстуальним вираженням; 

в) між регламентацією одних і тих же відносин різними юридичними нормами; 

– технолого-юридичні недоліки НПА залежно від причини їх виникнення 

класифіковано на зумовлені: а) порушенням юридично закріплених правил 
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нормотворення; б) ігноруванням загальновизнаних правовою спільнотою (хоча не 

закріплених юридично) таких правил; 

– виокремлено низку недоліків формального та змістовного характеру у 

підзаконних НПА, які регламентують правотворчі процедури. Формальні 

проявляються у відсутності: а) норм, які регламентують ті чи інші стадії 

нормотворчості; б) єдності нормативної визначеності щодо стадій створення різних 

підзаконних нормативно-правових актів; в) однаковості правил їх створення, 

встановлених різними документами. Змістовні недоліки пов’язані з невідповідністю 

норм цих актів доктринальним положенням із питань нормотворення або з їх 

неузгодженістю із чинним законодавством України; 

– обґрунтовано підставність уведення у категоріальний апарат загальної теорії 

права понять «нормативне упущення» та «нормативне замовчування»;  

– запропоновано й обґрунтовано низку положень, необхідних сьогодні для 

удосконаленння засобів нормопроектної техніки, зокрема: а) нормативне 

формулювання загальних вимог до змісту НПА, покликаних забезпечити їх 

«соціальну відповідність»; б) передумови (підстави) для закріплення у НПА 

принципів права, юридичних конструкцій, правових презумпцій, фікцій та аксіом; 

– аргументовано положення про те, що форми удосконалення НПА мають 

бути зумовлені специфікою (різновидом) наявних у них недоліків: зокрема, чітко та 

частково виражені недоліки повинні усуватися шляхом внесення змін до НПА чи 

кодифікацією останніх, а недоліки приховані (латентні) – через офіційне нормативне 

тлумачення-роз’яснення юридичних норм; 

– обґрунтовано положення про те, що викладення НПА у новій редакції стає 

необхідним за умови внесення змін до більшої частини закріплених у ньому 

юридичних норм, чи за умови, що ці зміни порушують правоположення, 

сформульовані шляхом використання нормопроектної техніки. Натомість основною 

причиною створення нового НПА (на заміну чинному) є необхідність істотної зміни 

предмета чи методів, чи принципів правового регулювання; 

– встановлено, що зміна НПА шляхом видання (прийняття) його у новій 

редакції полягає в удосконаленні (уточненні, доповненні, розширенні) змісту 
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закріплених у ньому юридичних норм без зміни його формальних характеристик 

(назви, структури, структурних елементів). Створення ж НПА на заміну чинному 

полягає у розробці нового і за формальними параметрами, і за змістом НПА; 

удосконалено: 

– визначення поняття нормативно-правового акта як офіційного письмового 

документа, що затверджується і видається уповноваженим на це суб’єктом 

нормотворення у визначених законом порядку та формі, встановлює, змінює чи 

скасовує формально обов’язкові правила поведінки певного нормативно 

визначеного кола неперсоніфікованих суб’єктів, на діяння яких він вчиняє прямий 

(безпосередній) регулятивний вплив, та розрахований на невизначену кількість 

застосувань і реалізацій. У запропонованій дефініції деталізовано певні ознаки 

нормативності правового впливу: коло його адресатів має бути нормативно 

визначене, однак неперсоніфіковане; стосовно них цей вплив має бути прямим 

(безпосереднім); 

– положення про систему НПА України – через розбудову вертикалі НПА за їх 

юридичною силою; 

– розмежування понять «якість» та «ефективність» НПА, що ними 

позначаються різні рівні відповідності НПА потребам правового регулювання 

суспільних відносин. Якість НПА розуміється як рівень їх техніко-технологічної 

досконалості, що забезпечує здатність ефективно регулювати суспільні відносини в 

інтересах більшості суспільства; 

– визначення поняття «логічні засоби нормопроектної техніки» та положення 

про систему логічних вимог до НПА;  

– положення про роль принципів права як засобів нормопроектної техніки, 

зокрема, забезпечення соціалізації права, тобто відповідності останнього наявним і 

майбутнім суспільним відносинам, потребам та інтересам більшості громадян; 

– вимоги до юридичних конструкцій, правових презумпцій, фікцій та аксіом, 

що використовуються у НПА як засоби нормопроектної техніки; 

– положення про концепцію проекта НПА та концепцію НПА; 

– проект Закону України «Про нормативно-правові акти» (запропоновано 
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низку положень про доповнення та уточнення проектованих у ньому норм);  

дістали подальший розвиток: 

– положення щодо більш ефективного використання мовних засобів 

нормопроектної техніки шляхом реалізації комплексу наукових, організаційних та 

юридичних заходів;  

– положення стосовно юридичної регламентації правотворчого моніторингу як 

стадії нормотворчого процесу та здійснення організаційно-правових заходів задля 

його впровадження у правотворчу практику;  

– положення щодо напряму дії НПА у часі, позиції щодо їх юридичної 

формалізації;  

– положення щодо особливостей кодифікаційної техніки порівняно із 

технікою нормопроектування загалом; 

– правила внесення змін до НПА, доповнення НПА новими нормами, 

формулювання та видання НПА у новій редакції, створення нових НПА на заміну 

чинним. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших поглиблених наукових 

досліджень системи НПА України, різновидів властивих їм недоліків, 

нормопроектної техніки, нормотворчої технології, форм правоудосконалення 

(зокрема тому, що дисертаційна робота значною мірою окреслює саме методологію 

дослідження проблем створення якісних джерел права на прикладі НПА);  

– у практичній юридичній діяльності – для доповнення й корегування наявних 

редакцій проекту Закону України «Про нормативно-правові акти», створення 

проекту Закону України «Про нормопроектну техніку», внесення змін до низки 

НПА України з питань нормотворення, удосконалення власне правотворчої 

діяльності; 

– у навчальному процесі – під час викладання студентам-юристам загальних і 

спеціальних навчальних курсів «Проблеми теорії права», «Правотворча техніка», 

«Правотворча технологія». Окремі результати дисертації використовуються 
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здобувачем і іншими викладачами кафедри теорії та філософії права Львівського 

національного університету імені Івана Франка при викладанні на юридичному 

факультеті магістерських курсів за спеціалізацією «Нормопроектування», на 

юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (акт впровадження від 10 червня 2015 р.), під час створення Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України локальних нормативних документів щодо 

добору та призначення на посаду судді вперше, спеціальної підготовки кандидатів 

на посаду судді, формулювання пропозицій про внесення змін до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» стосовно правового статусу ВККС України та 

дисциплінарної відповідальності суддів (довідка про практичне впровадження).  

Апробація результатів дисертації. Окремі положення наукової роботи 

обговорено на методологічному семінарі викладачів юридичного факультету 

25.12.2013 р. Дисертаційна робота була предметом обговорення на засіданні 

кафедри теорії та філософії права 01.06.2015 р. Про основні положення дисертації 

автор доповідав на таких наукових конференціях: «Проблеми державотворення та 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, лютий 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 р.); «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в 

умовах євроінтеграції України» (м. Львів, квітень 2014 р.) та міжнародних науково-

практичних конференціях: «Вища кваліфікаційна комісія суддів України: досвід, 

актуальні питання та перспективи» (м. Київ, жовтень 2011 р.); «Концепція «живого 

права» Євгена Ерліха та сучасні проблеми праворозуміння» (м. Чернівці, вересень 

2012 р.); «Вища кваліфікаційна комісія суддів України: європейський курс України 

– реформа в дії» (м. Київ, жовтень 2012 р.); «Теоретичні та практичні проблеми 

адаптації національного законодавства України до світових стандартів правового 

регулювання» (м. Донецьк, грудень 2012 р.); «Адміністративно-правове 

регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду 

Європейського Союзу» (м. Донецьк, квітень 2013 р.); «Правовий статус Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України: шляхи вдосконалення кваліфікаційних та 

дисциплінарних інституцій у світлі конституційної реформи» (м. Київ, жовтень 2013 р.); 

«Правовая политика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы 
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развития» (м. Мінськ, грудень 2013 р.). Тези доповідей на 14 із цих конференцій 

опубліковано.  

Публікації. Основні положення дисертації викладено автором у 

індивідуальній монографії, 22 статтях у виданнях, які внесені до Переліку наукових 

фахових видань України (зокрема 1 стаття у виданні, яке включено до міжнародних 

науковометричних баз даних); 5 періодичних зарубіжних наукових виданнях; 14 

тезах доповідей та повідомлень на наукових і науково-практичних конференціях. 

Окремі питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи, висвітлено в 

індивідуальній монографії «Оціночні поняття як засіб юридичної техніки» (2010 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

шістьох розділів, які поділяються на підрозділи, списку використаних джерел (481 

найменування на 44 сторінках) і 14 додатків (на 47 сторінках). Загальний обсяг 

дисертації становить 492 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ  

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

 

Одна із основних функцій держави як форми самоорганізації соціуму – 

юридичне регулювання суспільних відносин. Базовим джерелом для такого 

регулювання в Україні сьогодні є НПА. Тому пошук шляхів підвищення 

ефективності правового впливу держави на суспільство невіддільний від 

удосконалення НПА. Проблеми пошуку можливостей формування досконалої 

нормативної бази завжди становили інтерес наукової спільноти і мають 

безпосередньо прикладне значення для правотворчої діяльності. Коло питань, 

окреслених цією проблематикою, достатньо широке. До нього входять доктринальні 

підходи до НПА, системи НПА, його якості, правотворчої техніки та технології, 

способів і форм удосконалення НПА. 

 

 

1.1 Стан наукового вивчення питань удосконалення нормативно-

правових актів України 

 

НПА був і є предметом вивчення теорії права. Тривалий історичний процес 

розвитку правової доктрини щодо НПА, зокрема самого терміна, можна розділити 

(звичайно, дещо умовно) за часовими параметрами на три етапи. 

Перший – розпочинаючи із праць римських юристів і до вчень теоретиків 

права кінця ХІХ – початку ХХ століття1 – коли визначальним терміном, що 

використовувався для позначення системи загальнообов’язкових правил поведінки 

та й права загалом, був «закон». Такого підходу дотримувалися і радянські науковці 

першої половини ХХ століття. Так, С. О. Голунський та М. С. Строгович зазначали, 

––––––––––––––––– 
1 До найвідоміших напрацювань цього тривалого періоду можна віднести: Дигести 

Юстініана [1, с. 167–168]; Г. Гроций. О праве войны и мира [1, с. 185–187]; Т. Гоббс. Левиафан 

или материя, форма и власть государства церковного и гражданского [1, с. 188]; Джон Локк. Два 

трактата о правлении [1, с. 188]; Шершеневич Г. Ф. Общая теория права [1, с. 170]; Петражицкий 

Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности [1, с. 177]; Коркунов Н. М. 

Лекции по общей теории права [2, с. 362–369] та інші доктринальні вчення.   
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що закон – правова норма, встановлена вищим органом державної влади в 

особливому порядку. Основним юридичним джерелом радянського соціалістичного 

права є закони радянської держави [3, с. 174, 181; 4, с. 443]. 

Другий – 40–60-ті роки ХХ століття, під час якого теоретики активно 

оперували терміном «нормативний акт» [5, с. 372; 6, с. 374; 7, с. 54; 8, с. 66; 9, с. 344; 

10, с. 405; 11, с. 378–379; 12, с. 369; 13, с. 299]. 

Третій – 70-ті роки – сьогодення. Період, упродовж якого визначальним стає 

термін «нормативно-правовий акт» [14, с. 344; 15, с. 479; 16; 17, с. 303; 18; 19, с. 210; 

20, с. 307; 21, с. 194].  

Ще 1972 р. А. І. Денисов зазначив, що нормативно-правовий чи нормативний 

акт як джерело радянського права – це виражене у письмовій формі рішення 

уповноваженого органу правотворчості про встановлення, зміну чи припинення 

правових норм. Коротко застосовуватимемо термін «нормативний акт», маючи на 

увазі, що йдеться про НПА [22, с. 400]. Тобто пропонувалось, що у майбутньому 

було зроблено і теоретиками, і практиками, розглядати ці терміни як синоніми, а з 

метою термінологічної економії вести мову про нормативний акт.  

Окреслений суто юридичний підхід доповнювався державно-ідеологічним, 

характерним для права того часу. Як указувалось у тодішній базовій навчальній 

латературі, точніше було би вести мову про НПА соціалістичної держави. Але, з 

одного боку, соціалістична держава, як правило, неправових нормативних актів не 

видає, а з іншого – нормативні акти партійних, профспілкових і інших громадських 

організацій, як правило, нормативними ніколи не іменуються [23, с. 357]. Такий 

«партійний» підхід до проблеми не витримав випробовувань часом і давав у 

минулому підстави вести мову про специфічну соціалістичну правову систему [24, 

с. 163–247] (яка загалом відповідала за основними ознаками континентальній). 

Адміністративно-командний стиль функціонування радянської держави 

призводив до зростяння питомої ваги серед регуляторів суспільних відносин 

правових актів, що видавались не органами, наділеними правом творити 

законодавство. Щоб запобігти віднесенню до нормативно-правових цих документів і 

їх підміні іншими правовими актами, науковці ще наприкінці 60-их років минулого 
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століття запропонували розрізняти нормативні і ненормативні акти. «Нормативні 

акти слугують вираженням правотворчої діяльності держави, її органів. 

Ненормативні акти виражають форми діяльності органів держави, не пов’язані із 

правотворчістю, із установленням правових норм (індивідуальні акти управління, 

рішення судів). Ненормативні акти не можуть розглядатися як джерела права, як 

форми встановлення і виразу чинних правових норм» [25, с. 21–22].  

Отож, термін «нормативно-правовий акт» став одним із засадничих у сучасній 

теоретичній науці, а його розуміння набуло аксіоматичного характеру.  

Сьогодні у всіх навчальних посібниках із теорії держави і права, створених як 

українськими (П. М. Рабіновичем, Л. А. Луць, О. Ф. Скакун, авторськими колективами 

провідних юридичних шкіл), так і закордонними вченими (С. С. Алєксєєвим, В. В. 

Лазарєвим, М. М. Марченком та іншими) є тема, в якій надається визначення і 

характеристика НПА. Опосередковано (крізь призму характеристики закону та інших 

різновидів НПА) з’ясовуються особливості НПА як джерела українського права у 

дисертаційних роботах вітчизняних науковців Г. І. Дутки, О. С. Лисенкової, І. М. 

Овчаренка, Г. О. Швачки. Питання створення НПА в Україні  відображені у роботах О. 

В. Богачової, Т. О. Дідича, С. П. Кравченко, А. М. Мірошниченко, В. Опришко, М. І. 

Панова, В. Погорілка, О. І. Ющика. Техніка створення НПА, якій приділялась значна 

увага у різних проектах Закону України «Про нормативно-правові акти» [26], проекті 

Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» [27], була предметом 

дисертаційних досліджень І. О. Биля, Ж. О. Дзейко, В. І. Риндюк. Чимало публікацій 

присвячено з’ясуванню ролі НПА у підвищенні ефективності правового регулювання 

суспільних відносин [28; 29; 30; 31, с. 3–6]. 

Необхідно також зауважити, що останніми десятиліттями не тільки на 

науковому рівні, а й серед практиків, виникає певне ототожнення та відповідно 

паралельне використання термінів «нормативний акт», «нормативно-правовий акт» і 

навіть «правовий акт» [32, с. 107, 109; 19; 33, с. 290]. Це зумовлює потребу пошуку 

нових ознак НПА, які виокремлюють його з-поміж інших категорій правових актів і 

необхідні для визначення приналежності правових актів до нормативно-правових й 
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настання відповідних юридичних наслідків. Показовим у цьому аспекті є перелік 

правових документів, які включаються до Єдиного державного реєстру НПА України. 

Виявлення дещо нових характеристик НПА має не тільки наукове, а 

насамперед практичне значення (йдеться про напрацювання низки рекомендацій до 

проектованого законодавства про НПА).  

Невіддільною складовою характеристики НПА є з’ясування особливостей системи 

НПА України, розглядається у наукових джерелах (названих вище) одночасно із НПА. 

Грутовні спеціальні наукові дослідження цього питання нині практично відсутні. 

Юридична регламентація системи НПА України має фрагментарний, а не 

цілісний та комплексний характер, як вимагає практика. Вочевидь, зазначене є 

причиною наявності низки дискусійних моментів і стосовно приналежності тих чи 

інших правових актів до системи нормативно-правових, і щодо їх ієрархічного 

співвідношення. Наприклад, виникає питання, як співвідносяться методичні 

рекомендації з питань нормопроектування, видані Міністерством юстиції України, із 

аналогічними методичними рекомендаціями, створеними на рівні інших міністерств, 

якщо між ними є відмінності. Отож, перед нами постає завдання змоделювати 

систему усіх НПА Україні і, відповідно до неї, визначити їх співвідношення за 

юридичною силою. Запропонована модель конкретизуватиме відповідні статті у 

різних проектах Закону України «Про нормативно-правові акти». 

Історія правових учень ілюструє, що мислителів усіх епох турбувало те, яким 

вимогам має відповідати право, зокрема його основна форма – закон, які показники 

рівня його досконалості, що необхідно зробити, аби закон став еталоном 

справедливості. Так, проблемі створення належних законів присвячена праця 

Платона «Закони» [1, с. 203]. Арістотель у роботі «Політика» пропонує бути 

обережним у справі зміни законів [1, с. 204]. У Дигестах Юстиніана йдеться про 

необхідність оновлення законодавства у зв’язку із появою нових відносин, зі зміною 

розуміння справедливого [1, с. 206]. Низку вимог до закону пропонує Ш. Л. 

Монтеск’є у дослідженні «Про дух законів»: простоти, точності, короткості, ясності 

висловлювання, недоцільності використання виключень та обмежень, чистоти [1, с. 

209–211]. Ж. Ж. Руссо вказує на необхідність збігу природних відносин і законів [1, 
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с. 212–214]. Не можна не зацитувати у призмі вимог до законів і думку Ч. Беккарія: 

«… ніколи ще закони не були результатом об’єктивного дослідження людської 

природи, що дозволило би сконцентрувати з їхньою допомогою зусилля більшості 

людей для досягнення єдиної цілі і розглядати цю ціль виключно як найбільше 

щастя для максимальної кількості людей. Щасливі нації, які, не чекаючи, поки 

неспішний хід людської історії і пов’язані із ним зміни щодо людей спричинять 

поступовий поворот від зла, що сягнуло крайньої межі, до добра, пришвидшили цей 

поворот, насаджуючи добрі закони» [1, с. 198–216].   

Показники рівня співвідношення зусиль держави, спрямованих на правове 

регулювання суспільних відносин, і результатів юридичного впливу на соціум 

активно досліджували В. С. Горбань, С. О. Жінкін, О. М. Мельник, Н. М. Оніщенко, 

С. В. Поленіна, В. Ф. Прозоров, П. М. Рабінович, Є. В. Сирих, С. А. Скриль та інші. 

Останніми роками провідні правничі школи України проводять спеціальні наукові 

конференції, на яких обговорюються питання підвищення якості права загалом і 

галузевого законодавства зокрема [34].  

Науковці та практики характеризують право такими категоріями, як «ясність» 

та «ефективність» закону, права, правового регулювання. Кожна з них має 

доктринально аргументоване змістовне начало. Так, П. М. Рабінович зазначає, що 

ефективність закону доцільно розглядати як співідношення між фактичним 

наслідком, який настає після його реалізації, та поставленою ціллю [35, с. 18].  

Значна увага приділяється визначенню критеріїв якості. Наприклад, Є. В. 

Сирих звертає увагу на техніко-юридичні критерії якості закону [36, с. 162–179]. 

Пропонуються шляхи підвишення ефективності правового регулювання та 

визначаються чинники, які негативно впливають на таку ефективність. Для прикладу, 

О. М. Мельник ввважає, що ефективність визначається співвідношенням людських, 

організаційних, часових, науково-технічних, матеріальних ресурів тощо й отриманих 

результатів. Тому тільки оптимальне використання таких ресурсів може забезпечити 

високу ефективність правового регулювання. В цій сукупності політичних, соціально-

економічних, організаційних, ідеологічних, ситуаційних, психологічних і мотиваційних 

факторів кожний з них має свою питому вагу [37, с. 12–16].  
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Компоненти якості закону окреслюються і у рішеннях Європейського суду з 

прав людини [38, с. 181–187; 39; 40; 41].  

Для визначення і позначення рівня відповідності чинного законодавства 

потребам громадян України використовується різні терміни, уніфікація яких 

важлива у контексті завдання удосконалення НПА України. Необхідно з’ясувати, 

який із термінів найбільш повно відповідає вимогам і реаліям сучасного 

праворозуміння. Подоланню «відставання» законодавства України від потреб 

суспільства сприятиме з’ясування формальних критеріїв якості НПА (критеріїв, які 

можна перевести із доктринального на нормативний рівень), розробка юридичного 

механізму їх релізації у правотворчій діяльності.  

Прояви та причини неналежної якості НПА, шляхи її підвищення завжди були 

об’єктом уваги вітчизняних та зарубіжних науковців. Ще Г. В. Ф. Гегель у відомій 

праці «Філософія права» розмірковував над чинниками, які сприяють створенню 

належних завершених кодексів [1, с. 220–222]. Серед цих чинників особлива увага 

приділяється таким, як зрозумілість тексту правового акта та його доступність для 

громадян (йдеться про доведення до загального відома) [42, с. 221–222]. Сучасні 

теоретики вивчають такі проблемні для сучасного права явища, як правові колізії (Д. 

Д. Лилак, С. П. Погребняк, Ю. О. Тіхоміров), правотворчі помилки (Н. Н. Вопленко, 

А. Б. Лісюткін, С. В. Полєніна, В. М. Сирих), конкуренція правових норм (М. М. 

Марченко, М. І. Матузов), правові дефекти (М. О. Власенко, М. О. Заніна) тощо. 

Так, С. П. Погребняк висвітлює поняття колізії, характеризує освновні види колізій, 

властивих законодавству України, розглядає шляхи їх попередження, подолання та 

усунення [43]. В. І. Риндюк визначає техніко-юридичну помилку як різновид 

правотворчої, що є порушенням мовного, логічного або процедурного правила 

правотворчої техніки [44, с. 3–9]. Стосовно можливих дефектів сучасного 

законодавства ілюстративною є думка М. О. Заніної. Підтримуючи позицію Ю. О. 

Тіхомірова, вона вказує на такі види дефектів, як колізії, нераціональне 

розташування юридичних норм, недосконалість правових конструкцій, дублювання 

нормативних приписів, прогалини у праві [45, с. 254]. 
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На тлі наукового вивчення недоліків законодавства необхідно: з’ясувати, яке 

із запропонованих понять найбільш повно й узагальнювально позначає форми 

прояву «неякісності» НПА; визначити першопричини колізій, дефектів, прогалин 

сучасного законодавства України; з-поміж запропонованих шляхів «боротьби» із 

цими негативними явищами виокремити ті, які можуть слугувати юридичними 

гарантіями запобігання та засобами їх усунення. 

Важливою передумовою створення якісних НПА у сучасній українській 

державі є належне використання засобів нормотворчої техніки. Відтак питання 

нормотворчої техніки сьогодні активно досліджується і на теоретичному, і на 

практичному рівнях. Попри значний науковий інтерес (правотворчу техніку 

досліджують вітчизняні, наприклад, Ж. О. Дзейко, І. О. Биля, В. І. Риндюк, і 

зарубіжні, приміром В. М. Баранов, М. О. Власенко, Т. В. Кашаніна, вчені), 

інструментарій нормотворчої техніки у процесі правотворчості використовується не 

завжди чи використовується неналежно, що спричиняє формування в Україні 

недосконалих НПА. Вивчення доктринальних положень і нормативно-правової бази 

вказує на дві причини такої ситуації. Перша – плюралізм наукових підходів, друга – 

відсутність чіткої нормативної регламентації нормотворчої техніки. Отож, постає 

необхідність універсалізації знань, які стосуються правил нормопроектування, та 

пошуку засобів їх юридичного регулювання.  

Насамперед, узагальнюючи різні позиції стосовно структури нормопроектної 

техніки, доцільно розмежувати її засоби на ті, що стосуються форми, та ті, що 

стосуються змісту НПА. 

Соціальні основи права всебічно досліджуються вченими філософами, 

соціологами, правниками. У результаті сформувалась чимала багатоаспектна 

доктринальна база, в якій, на нашу думку, у контексті правознавства можна виділити 

два рівні: первинний – безпосередньо соціологічні теорії права. Серед їх 

представників варто виокремити С. С. Дністрянського, Є. Ерліха, Б. О. 

Кістяківського, К. Левеліна, Р. Паунда, В. А. Старосольського; вторинний – сучасні 

дослідження, присвячені з’ясуванню соціальної природи права, – праці С. С. 

Алєксєєва, М. І. Козюбри, О. В. Петришина, П. М. Рабіновича, С. П. Рабіновича, М. 
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В. Цвіка, Д. А. Кєрімова, Г. В. Мальцева та інших. Основний ідейний зміст 

соціологічного підходу до права у контексті можливості використання його 

засадничих положень для правового регулювання суспільних відносин полягає у 

розумінні права як явища, що закріплює систему соціальних цінностей. С. П. 

Рабінович зазначає, що вплив на владно-регулятивну практику різноманітних 

соціально-емпіричних чинників (економічних, політичних, психологічних) є не тільки 

безпосереднім, але зазвичай більш вагомим, аніж на правову доктрину [46, с. 362].  

Доктринальні підходи до питання соціалізації сучасного юридичного права 

усебічно підтримуються суспільством. Однак юридичний механізм (насамперед 

правила) закріплення соціальних чинників у НПА України сьогодні фактично 

відсутній, що зобов’язує до пошуку способів нормативного регулювання соціалізації 

джерел права у процесі їх створення. Сьогодні, на нашу думку, це можливо лише 

шляхом використання засобів нормотворчої техніки.  

Загальновідомо, що право грунтується на логічних законах. Вочевидь, тому 

питання правової логіки у своїх працях розглядають такі вчені, як С. С. Алєксєєв, І. 

О. Биля, Т. В. Кашаніна, Д. А. Кєрімов, В. І. Риндюк та інші. Зважаючи на значення 

логіки у юридичному праві, С. С. Алєксєєв зазначає, що позитивне право як 

нормативне утворення повинно вносити у суспільне життя максимальну 

визначеність, точність у поведінці, правах, обов’язках, відповідальності, відтак – 

виступати у вигляді логічно стрункої і закінченої, несуперечливої і логічно 

послідовної системи норм, принципів, інститутів і галузей [47 с. 211]. Науковці 

розглядають логіку як елемент юридичної техніки. В. І. Риндюк, наприклад, 

зазначає про логічну форму законодавчої техніки, що включає систему прийомів і 

методів, пов’язаних із особливостями використання при виробленні законодавчих 

актів законів логіки [48, с. 11]. Окремі логічні правила закріплені у Методичних 

рекомендаціях з питань нормопроектування. 

Детальний аналіз доктринально-нормативного матеріалу, однак, указує на 

низку проблем, що перешкоджають належному використанню логічних засобів 

нормопроектування: плюралізм наукових позицій, розбіжності між доктринальними 

та нормативними положеннями, відсутність чітких логічних правил, які можна було 
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би використати як норму у проектованому Законі України «Про нормативно-правові 

акти» [26] чи Методичних рекомендаціях із нормопроектування. Тому необхідно 

розглянути можливості юридичного закріплення логічного інструментарію як 

засобу нормопроектувальної техніки й відповідно його належного використання для 

створення якісних НПА України. 

Одним із чинників, що забезпечує стабільність НПА, є використовувані у ньому 

принципи права. На загальнотеоретичному рівні принципи права досліджували М. М. 

Вопленко, Р. Л. Іванов, Є. В. Скуро, С. П. Погребняк, А. А. Федорченко, С. Є. 

Фролов, Т. І. Фулей та інші. Принципи права сьогодні закріплені у низці 

законодавчих актів України. Якщо зважати на кодекси України, прийняті останнім 

часом, – Податковий [49] та Кримінальний процесуальний [50], то можна 

стверджувати про тенденцію введення у важливі законодавчі акти спеціальних 

статей, що закріплюють принципи права, та про розширення змісту й збільшення 

кількості принципів права. Пропонуючи різні класифікації правових принципів, 

дослідники сьогодні найчастіше зазначають про такі загальновизнані принципи 

сучасного права, як гуманізм, справедливість, рівність тощо.  

Попри визнання важливості принципів права, підстави та правила їх 

використання у НПА на науковому рівні сьогодні особливо не досліджуються, на 

нормативному ж узагалі про них не йдеться. Це спонукає до проведення відповідних 

досліджень і формулювання проектів законодавчих норм стосовно принципів права 

як засобу нормотворчої техніки. 

Серед засобів нормопроектної техніки до групи найбільш вивчених належать 

правові дефініції. На їх дослідженні зосередили увагу представники теорії права і 

галузевих дисциплін, зокрема: Л. Ф. Апт, В. М. Баранов, С. Г. Ольков, А. В. 

Плотніков, А. Хворостякіна, О. І. Ющик, М. В. Чіннова та ін. Дослідженню 

законодавчих дефініцій присвячена дисертаційна робота Т. С. Подорожної. Автор 

розкриває зміст поняття «правова дефініція», описує логіко-структурні 

закономірності законодавчих дефініцій, їх галузеву специфіку та функції; висвітлює 

також особливості тлумачення норм права за допомогою законодавчих дефініцій 

[51]. Окремі правила дефінування юридичних термінів закріплено у нормах, що 
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регламентують нормопроектну діяльність в Україні. Увага до дефініцій з боку 

законодавця ілюструється тим, що у новостворюваних НПА України дедалі частіше 

з’являються спеціальні статті, в яких надається визначення юридичних термінів. 

Водночас бачимо відсутність єдиних доктринальних підходів до виділення 

передумов уведення в тексти НПА та правил формулювання правових дефініцій. 

Стосовно правових дефініцій виникають місце розбіжності і між приписами 

Методичних рекомендацій з нормопроектування. Можливо саме тому у 

проектованому законодавстві України про НПА сьогодні про правові дефініції не 

йдеться. Отож, постає необхідність уніфікації наукових і нормативних підходів до 

правових дефініцій, формулювання вимог, виділення передумов та визначення 

правил їх використання у тексті НПА; і, нарешті, розроблення рекомендацій щодо 

юридичного закріплення вказаних положень. 

М. Л. Давидова вважає загальним, родовим засобом юридичної техніки 

юридичну конструкцію, яка найбільш яскраво виражає специфіку правового мислення, 

відрізняється універсальним і доктринальним характером, існує найперше, як 

розумовий образ відповідних правових явищ [52, с. 18]. Юридична конструкція 

розглядалась як правове явище уже наприкінці ХІХ століття у працях  учених Р. Ієрінга 

та М. М. Коркунова; як засіб моделювання нормативно-правових приписів та елемент 

нормотворчої техніки досліджується сучасними теоретиками: С. С. Алєксєєвим, В. М. 

Барановим, Ж. О. Дзейко, Т. А. Доценко, Т. В. Кашаніною, В. В. Чевічеловим, О. Ф. 

Черданцевим та іншими. Серед українських науковців юридична конструкція системно 

на дисертаційному рівні вивчалась А. О. Дутко.  

Вагомість юридичних конструкцій серед інструментарію нормотворчої 

техніки зумовила те, що ще Р. фон Ієрінг запропонував «три закони» юридичної 

конструкції, в яких окреслив систему вимог, яким вона має відповідати [53, с. 85–

87]. Сучасні науковці ведуть мову про її ознаки, види, функції, галузеві особливості. 

Водночас недостатньо з’ясоване питання про співвідношення юридичної 

конструкції із правовими дефініціями (конструкції у більшості випадків 

закріплюються у тексті НПА у дефінітивній формі); потребує розширення перелік 

вимог, яким вони мають відповідати. У літературі практично не окреслені підстави 
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(передумови) для введення юридичних конструкцій у проектовані законодавчі акти. 

На нашу думку, потребує окремого дослідження питання зовнішнього вираження 

юридичних конструкцій, уніфікація підходів до їх структури, оскільки стосовно 

навіть деяких загальновизнаних конструкцій може виникати питання – чи це взагалі 

юридична конструкція? Як наслідок, відсутність нормативного регулювання 

порядку використання юридичних конструкцій у законодавстві України. 

Ще одна група засобів нормопроектування іменується науковцями правовими 

припущеннями – це правові презумпції, фікції, аксіоми [52, с. 18]. Їх досі всебічно 

вивчають українські та зарубіжні вчені як на загальнотеоретичному, так і на 

галузевому рівнях. Значний інтерес становлять праці В. К. Бабаєва, В. І. Камінської, 

А. Нашиц, К. К. Панько, О. В. Ул’яновської та інших. Надається аргументоване 

визначення кожного із цих правових явищ, пропонуються їх ознаки, функції, види; 

конкретні з них, наприклад презумпція невинуватості, є об’єктом спеціальних 

наукових досліджень. 

Попри увагу наукової спільноти до правових презумпцій, фікцій та аксіом, 

нормативно закріплених правил їх використання ні в Україні, ні в інших державах 

практично немає. Це порушує перед нами питання систематизації теоретичних 

напрацювань та аналізу правових актів; і на основі отриманих результатів –

вироблення рекомендацій стосовно юридичного формулювання правил, вимог і 

підстав використання правових припущень у НПА України. 

Мова НПА входить до тем, які завжди становили чималий інтерес серед 

наукової спільноти. Хронологія дослідження питань, пов’язаних із мовою права, 

розпочинається з кінця дев’ятнадцятого століття і продовжується нині [54, с. 309]. 

До вчених, які присвятили свої праці окресленій проблематиці, треба насамперед 

віднести Н. А. Власенка, Т. В. Губаєву, Д. А. Керімова, А. С. Піголкіна, Ю. Ф. 

Прадіда, А. А. Ушакова. Мову права досліджують і філологи, і правники як у 

загальноправовому, так і галузевому аспектах. Сьогодні питанням правничої мови 

присвячено низку дисертаційних робіт. Мова права вивчається у широкому спектрі 

– термінології, лексики, стилю, граматики і т. д. Йдеться про мову і у правових 

актах, що визначають правила нормопроектування. 
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Попри це, ознайомлюючись із НПА України, працями, у яких досліджуються 

правотворчі помилки, узагальненнями судової практики тощо, можна зауважити, що 

кількість недоліків у НПА, пов’язаних із порушенням мовних правил, чи не 

найбільша порівняно із випадками неналежного використання інших засобів 

нормотворчої техніки. Причина такої ситуації багатоаспектна – науковий 

плюралізм, «затеоретизованість» теоретичних досліджень, суттєве відставання 

правотворчої практики від доктринального рівня, відсутність чіткого механізму 

впровадження досягнень науки у нормотворчу діяльність. Це зумовлюється як 

об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками: мова охоплює величезний масив 

правил, які інколи не зовсім стикуються із формалізованими законодавчими 

штампами, окрім того, сьогодні у правотворчій практиці України поки що немає 

філологічної експертизи проектів НПА України.  

З огляду на багатовимірність правничої мови як засобу нормотворчої техніки 

та предмета нашого дослідження, вважаємо за можливе лише запропонувати 

методологію удосконалення правничої мови як засобу нормотворення, основні 

напрями формування параметрів юридичного регулювання використання мовних 

правил у правотворчому процесі. 

Інструментарій нормопроектної техніки слугує об’єктивним підгрунтям 

досконалості НПА. Однак, кінцево на якість НПА може суттєво впливати процес і 

процедура їх прийняття. Політичні реалії, лобіювання, корпоративні інтереси 

правотворчих суб’єктів та багато іншого може звести нанівець намагання 

розробників проектів НПА створити технічно досконалий нормативний документ. 

За таких умов визначальними для рівня досконалості НПА будуть суб’єктивні 

чинники. Тому важливо спробувати відшукати у процесі творення НПА 

об’єктивовані фактори, здатні мінімізувати можливості для суб’єктивізму 

правотворця, відтак слугувати передумовою для створення досконалих НПА. З цією 

метою у нашій роботі звернемо увагу саме на ті стадії нормотворення, які можуть 

підлягати ще додатковій (порівняно з існуючою) нормативній об’єктивації. 

Ознайомлюючись із досвідом правотворення в інших державах, можна 

зауважити, що канадські правотворці (хоча право Канади, як відомо, входить до 
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системи загального права) ведуть мову про необхідність планування розробки 

законопроектів [55, с. 44–49]. В Україні про планування правотворчості згадується 

лише у окремих НПА. На науковому рівні про проблеми планування нормотворення 

йдеться у дослідженнях О. В. Богачової, В. С. Гарбуз, Л. Д. Куренда. Вважаємо, що 

у межах нашого дослідження доцільно ще розробити механізм упровадження 

планування діяльності зі створення НПА України. 

Тісно пов’язана із плануванням така складова нормотворення, як правовий 

моніторинг. Він сьогодні активно запроваджується як у нашій, так і державах 

колишнього СРСР. Організація моніторингу ефективності законодавства та 

прогнозування наслідків його застосування є одним із напрямів діяльності Інституту 

законодавства Верховної Ради України. З цією метою у структурі інституту діє 

відділ моніторингу ефективності законодавства. 

На загальнотеоретичному рівні правовий моніторинг досліджують такі вчені, 

як Ю. Г. Арзамасов, О. В. Богачова, Д. Б. Горохов, І. В. Жужгов, Я. Е. Наконечний, 

Н. Н. Толмачова. Вітчизняні вчені прямо чи опосередковано з’ясовували окремі 

питання моніторингу у роботах, присвячених нормотворчому процесу та 

нормотворчій техніці. Дослідники формулюють визначення поняття провового 

моніторингу, характеризують його різновиди, ознаки, особливості, вказують на 

значення.  

Аби покращити можливості використання правового моніторингу для 

створення досконалих і удосконалення чинних НПА України, на нашу думку, 

доцільно вирішити ще низку питань. Зокрема: юридично визначити правовий 

моніторинг як стадію нормотворчого процесу; виділити підстави для проведення 

правового моніторингу; уточнити коло суб’єктів, предмет, критерії, стадії, наслідки, 

гарантії реалізації його результатів. 

Основні дослідження можливостей удосконалення законодавчого процесу в 

Україні (а це все-таки визначальний різновид процесів творення НПА України) 

проводяться сьогодні фахівцями Інституту законодавства Верховної Ради України. 

О. Л. Копиленко та О. В. Богачова, розглядаючи стан і шляхи вдосконалення 

законодавчого процесу в Україні, зазначають, що практичним утіленням ідеї 
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законодавчої політики в галузі законотворчості має стати обов’язкова підготовка 

науково обгрунтованих концепцій законів [56, с. 8].  

Концепція законопроекту була об’єктом дослідження на 

загальнотеоретичному рівні у роботах таких науковців, як В. М. Баранов, О. В. 

Богачова, І. Ф. Казьмін, Т. В. Кашаніна, С. В. Полєніна, Ю. О. Тіхоміров, Ю. А. 

Царьов. Значна увага приділяється характеристиці концепцій конкретних законів чи 

галузей права. Низка положень стосовно концепції та її складових закріплена у 

методичних рекомендаціях щодо розроблення проектів НПА та дотримання вимог 

нормопроектної техніки. Пропонується визначення концепції проекту НПА, 

окреслюється мета її створення, виділяються складові концепції. 

Попри це, сьогодні немає єдиного підходу до обгрунтування терміна – 

паралельно ведеться мова і про концепцію закону, і про концепцію проекту закону. 

На нашу думку, змістовне навантаження окреслених цими термінами понять дещо 

різне. На доктринальному рівні і у правових актах України, що містять норми 

стосовно концепції, неоднаково визначається коло тих питань, які має містити 

концепція. Ознайомившись із концепціями різних НПА України, можна 

констатувати, що їх зміст не завжди сумісний із науковими рекомендаціями та 

нормативними директивами.  

За таких обставин вважаємо за необхідне висловити свої міркування стосовно 

термінологічного позначення концепції НПА, її структурних елементів, 

можливостей юридичної регламентації створення концепції як стадії нормотворчого 

процесу. 

Важливою стадією нормотворчої діяльності є проведення експертизи 

створюваного НПА. Необхідність експертування і проектованих, і чинних НПА 

загальновизнана.  

Експертиза НПА активно досліджується науковцями, обговорюється 

практиками, регламентується певним чином юридичними нормами. Її вивченню 

присвятили праці такі вчені, як О. В. Богачова, В. А. Гутніков, І. А. Закіров, Н. А. 

Калініна, Н. В. Мамітова, А. А. Разуваєв. На сторінках правничих видань і на 

офіційних сайтах державних органів практичні працівники діляться своїми 
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міркуваннями стосовно різних видів правових експертиз та експертиз різних 

правових актів. Сьогодні в Україні діє низка юридичних документів, що стосуються 

експертизи і проектів, і чинних НПА. Статті про експертизу нормативних 

документів містяться і у проектах Закону України «Про нормативно-правові акти» 

[26]. Отож, фактично сформувалась система доктринально-нормативних положень 

стосовно правової експертизи, комплекс наукових пропозицій щодо інших видів 

експертиз. Наявний масив охоплює розуміння поняття, різновидів, суб’єктів, 

критеріїв, предмета експертної оцінки тощо. 

Водночас можна констатувати науковий плюралізм і неузгодженість між 

нормативно-правовими приписами стосовно змісту експертиз, їх обов’язковості чи 

необов’язковості, критеріїв, механізму реалізації результатів експертиз. 

Доопрацювання потребують і норми проектованих законів України про НПА, що 

визначають експертизу НПА  як стадію нормотворчого процесу.  

Правова експертиза, як самостійна стадія правотворення, водночас є 

невід’ємною складовою під час державної реєстрації НПА України. 

Питання реєстрації НПА на загальнотеоретичному рівні комплексно в Україні 

майже не досліджувалось. Зарубіжні науковці, насамперед російські (правова 

система Росії значною мірою тотожна українській), питання реєстрації нормативних 

документів розглядають у навчальних посібниках із нормотворчості. Відсутність 

уваги до цієї складової нормотворення з боку наукової спільноти здається 

невипадковою.  

У нашій державі прийнято низку нормативних документів, які визначають 

механізм державної реєстрації НПА міністерств та інших органів виконавчої влади, 

коло НПА, що мають включатися до Єдиного державного реєстру НПА України.  

Складається враження, що для теоретичних дискусій у цьому випадку, так би 

мовити, місця (та й потреби) немає. Однак детальне ознайомлення із правовими 

документами з питань реєстрації, правореєстраційною практикою вказує на 

необхідність проведення саме загальнотеоретичних досліджень. Зокрема, питань, 

пов’язаних із визнанням певних категорій актів органів виконавчої влади саме 

нормативно-правовими, із констатацією того, що ці НПА регламентують права 
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людини. Незавершеним, на нашу думку, є перелік критерії, у призмі яких 

оцінюються НПА, подані на реєстрацію. Виникають застереження стосовно окремих 

правових документів, які, відповідно до норм чинного законодавства, мають 

включатися до Єдиного державного реєстру НПА України.  

Відповіді на ці запитання мають бути не тільки кроком до розвитку дещо 

нового напряму загальнотеоретичних досліджень, а й основою для корегування 

чинного законодавства України з питань державної реєстрації. 

Остання класична стадія нормотворчого процесу – оприлюднення, набрання 

чинності та дія НПА України.  На перший погляд,  це беспірні, чітко визначені 

нормами національного законодавства, складові правотворчого процесу. Постає 

слушне питання: чи можуть вони впливати на якість нормативних документів?   

Дослідження правозастосувальної практики вказують на те, що можуть. 

Напевно, саме тому питання оприлюднення, набрання чинності та дії НПА активно 

досліджуються і українськими, і зарубіжними вченими. Окремі положення стосовно 

оприлюднення та опублікування НПА відображено у роботах В. І. Гоймана, М. О. 

Теплюка, О. І. Ющика. Однак у цих роботах акцентовано на чинності та дії НПА.  

Базовим нормативним документом, у якому закріплюються терміни 

«оприлюднення» та «опублікування», що позначають форми доведення до відома 

суспільства законів України, є Конституція [57]. Відповідно до ст. 94 Основного 

Закону «закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного 

оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його 

опублікування». Термін «опублікування» конкретизується в інших НПА. Стосовно 

терміна «оприлюднення» нормативного роз’яснення поки що немає. Тому вважаємо 

за доцільне, зважаючи на досвід інших держав, провести відповідне дослідження і 

запропонувати можливі варіанти юридичного уточнення терміна «оприлюднення» 

НПА України. 

Питання набрання чинності та дії НПА у своїх роботах порушували С. С. 

Алєксєєв, Д. М. Бахрах, В. І. Гойман, О. В. Пушняк, П. М. Рабінович, А. О. Тілле, М. 

О. Теплюк, О. І. Ющик. 
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Порядок набрання НПА України чинності встановлюється юридичними 

нормами. Однак трапляються випадки, коли у різних правових документах набрання 

чинності одним і тим же НПА визначається по-різному або неоднозначно. Так, через 

рік після прийняття Основного Закону [57] Конституційний Суд України у рішенні 

від 03.10.97 р. № 4-зп [58] надав офіційне тлумачення ч. 5 ст. 94 Конституції 

України, пов’язане із набранням чинності законами.  

Правова система сучасної України переживає період адаптації до стандартів 

міжнародного та права Європейського Союзу. Тому доцільно звернути увагу на 

правила набрання чинності актами, насамперед, європейського права. Теоретико-

юридичний та порівняльно-правовий аналізи національного законодавства та 

міжнародного права дозволять виявити неузгодженості та використати позитиви для 

удосконалення юридичної регламентації чинності НПА України. 

Дію законодавчих актів у часі розпочали вивчати ще римські юристи. 

Сьогодні теоретичні знання про темпоральну дію НПА набули аксіоматичного 

характеру. Вочевидь, тому законодавець не вбачає необхідності формулювати 

визначення та характеризувати пряму, зворотню та переживаючу дії у часі. Певні 

аспекти напрямів дії НПА у часі містяться у законопроектах про НПА. Тому можемо 

сміливо стверджувати, що джерелом юридичного регулювання темпоральної дії 

НПА є правова доктрина. Однак чи її достатньо? У державах, право яких є 

стабільним, а правозастосування не залежить від політичних, економічних і 

соціальних настроїв у суспільстві, напевно, так. Стосовно права України, яке 

постійно еволюціонує, а із 2010 по 2014 рр. виступало засобом задоволення 

інтересів політичної та економічної еліт, мабуть ні. Підтвердженням цього є низка 

рішень Конституційного Суду України, що стосуються зворотньої дії конкретних 

НПА України. Це підштовхує до шляхів пошуку таких формулювань прямої, 

зворотньої та переживаючої дій, які могли би бути нормативно закріпленими у 

проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» [26].  

Окреслений комплекс «заходів» забезпечує передумови для створення якісних 

і удосконалення змісту та формальних характеристик чинних НПА. Водночас, коли 

йдеться про правоудосконалення, не можна оминати увагою і форми, за допомогою 
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яких це може здійснюватись. Насамперед, дотримуючись задекларованого 

Українською державою принципу верховенства норм міжнародного права над 

національним і необхідності його реалізації для досягнення досконалості НПА, 

важливо з’ясувати особливості механізму використання норм міжнародного права у 

національній правотворчій практиці. 

Питання відповідності права України міжнародному праву розглядалось чи не 

усіма науковцями нашої держави. Кількість публікацій із цього питання, видається, 

випереджає кількісні величини рівня дослідження будь-яких інших державно-

правових явищ сучасної правової системи України. Значний науковий доробок 

доповнюється численними правовими актами, покликаними нормативно закріпити і 

окреслити процес адаптації правової системи України до міжнародних, зокрема 

європейських, правових стандартів. 

Посилену увагу науковці приділяють питанню адаптації права України до 

вимог міжнародних правових документів. Зокрема, цій проблематиці присвячені 

роботи В. Н. Денисова, А. Я. Мельника, М. М. Микієвича, В. І. Муравйова, П. М. 

Рабіновича, В. М. Репецького, С. В. Шевчука та інших.  

Значущість міжнародного права для нормотворення в Україні яскраво 

ілюструється нормами Закону України від 18.03.2004 р. № 1629-IV «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» [59]. У третьому розділі цього законодавчого акта 

закріплено, що державна політика України щодо адаптації законодавства 

формується як складова правової реформи в Україні та спрямовується на 

забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов’язкового врахування 

вимог законодавства Європейського Союзу під час нормопроектування, підготовки 

кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інституційного, науково-

освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу 

адаптації законодавства України. 

Попри наявний комплекс доктринально-юридичних положень стосовно 

міжнародного права як джерела права України, необхідно з’ясувати можливості 

використання міжнародних правових норм саме для удосконалення нормотворення 
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у нашій державі, що можливо лише у поєднанні із компонентами нормопроектної 

техніки та правотворчої процедури. Саме такий підхід стане основою для 

досягнення змістовної, а не тільки формальної, відповідності українського права, 

наприклад, праву Європейського Союзу.  

До механізму правоудосконалення належать і такі форми удосконалення НПА, 

як внесення до них змін, видання у новій редакції чи видання нового НПА на заміну 

чинному, їх кодифікація та офіційне (нормативне) тлумачення. 

Спеціальних загальнотеоретичних досліджень, присвячених внесенню змін до 

чинних НПА, сьогодні практично немає. Проблематика корегування законодавства 

опосередковано розглядається у роботах із нормотворчої техніки та технології, 

наприклад у монографії Т. В. Кашаніної, навчальних посібниках із нормографії, 

зокрема за авторства Ю. Г. Арзамасова. Дослідженню внесення змін до галузевого 

законодавства присвятили праці В. Архіпова, В. К. Боброва, О. В. Зеленов, В. Н. 

Ямпольський. Теоретичне та практичне значення має праця науковців Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [60], в якій розглядаються 

особливості техніки прийняття законів про внесення змін до законодавчих актів. 

Окремі положення щодо внесення змін до НПА містяться у дослідженнях Ю. Г. 

Арзамасова, Т. А. Васильєвої, В. І. Риндюк, О. І. Ющика та інших.  

Низка правил про порядок внесення змін до підзаконних НПА закріплюється у 

декількох правових документах.  

У наявному доктринально-нормативному доробку, однак, можна побачити 

неузгодженість, неконкретність, подекуди навіть колізійність щодо підстав, 

порядку, правил і т. д. внесення змін до НПА. Відсутнє чітке розмежування 

механізмів зміни нормативно-правових приписів і видання НПА у новій редакції. 

Отож, вважаємо за необхідне систематизувати та уніфікувати існуючі положення, 

сформулювати нормативно-правові приписи про зміни до НПА, що можуть бути 

включені до проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26].  

Сьогодні набули аксіоматичного характеру положення про поняття, види, 

форми, значення і т. д. кодифікації як способу систематизації законодавства. 

Кодифікація розглядається і як своєрідна форма правотворчої діяльності.  Про неї 
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йдеться в Дигестах Юстиніана. Різні види систематизації законодавства 

розглядались М. М. Коркуновим, М. М. Сперанським, Є. Н. Трубецьким,  Г. В. 

Шершеневичем. Серед сучасників на кодифікаційну проблематику звертають увагу 

В. М. Барсукова, Є. А. Гетьман, Д. А. Кєрімов, А. С. Піголкін, В. І. Риндюк, М. О. 

Теплюк, Ю. О. Тіхоміров, О. І. Ющик, А. Н. Чашін та інші. 

У контексті досліджуваних нами можливостей використання техніко-

технологічного інструментарію для вдосконалення НПА України необхідно 

відзначити вагомі напрацювання вітчизняних науковців стосовно кодифікаційної 

техніки [61, с. 126–187]. Дається грунтовне визначення кодифікаційної техніки та 

висвітлюються її особливості, аналізується стан реалізації кодифікаційної техніки в 

Україні, розглядаються питання її удосконалення. Ми ж вважаємо за необхідне 

конкретизувати окремі положення стосовно кодифікаційної техніки у форматі, який 

би міг отримати юридичне закріплення та сприяв би нормативному визначенню 

механізму удосконалення НПА. 

Тема тлумачення юридичних норм – чи не одна із найбільш досліджених на 

рівні теорії права. Приділяють їй значну увагу і представники галузевих дисциплін. 

Про різні аспекти тлумачення права писали ще Г. Гроцій, Т. Гоббс, Ш. Л. 

Монтеск’є. До сучасних учених, які присвятили роботи проблематиці 

правотлумачення, належать Ю. Л. Власов, М. І. Козюбра, А. С. Піголкін, П. М. 

Рабінович, О. Ф. Черданцев, Л. І. Чулінда та інші.  

Сьогодні щодо тлумачення права сформовано цілісну правову доктрину, яка 

охоплює систему знань: від розуміння того, що таке тлумачення права, завершуючи 

правотлумачною технікою. На противагу цьому юридична регламентація 

правотлумачення у нашій державі нині практично відсутня. 

Офіційне тлумачення роз’яснення, видається, є одним із найбільш 

«оперативних» засобів усунення недоліків НПА України. Переглядаючи рішення 

Конституційного Суду України, в яких здійснюється тлумачення норм чинного 

законодавства, можна зауважити, що доволі часто їх причиною є недоліки у 

інтерпретованих нормативно-правових приписах. Наприклад, ст. 58 Конституції 

України [57] встановлює, що закони та інші НПА не мають зворотної дії у часі, крім 
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випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. 

Законодавець під час формулювання цієї норми допустив правове упущення – не 

зазначив, про яку особу йдеться: юридичну чи фізичну. Засобом подолання цього 

недоліку стало рішення Конституційного Суду від 09.02.99 р. № 1-рп/99 [62], 

відповідно до якого зазначена конституційна норма стосується тільки людини і 

громадянина (фізичних осіб).  

Постає питання, а якими нормами керується Конституційний Суд України, 

посилаючись у своєму рішенні на логічне тлумачення? Лише правовою доктриною 

щодо такого способу тлумачення-з’ясування. 

Зазначене вказує на доцільність систематизації доктринального матеріалу і 

формування юридичних норм, які би визначали основні параметри правотлумачної 

діяльності та могли бути закріплені у проекті Закону України «Про нормативно-

правові акти» [26] та інших спеціальних правових актах. 

Підсумовуючи короткий опис наукової опрацьованості теми нашого 

дослідження, можна констатувати наявність значної кількості доктринальних 

положень стосовно НПА, правотворчої техніки та правотворчої технології, 

різновидів юридичної діяльності, шляхом використання яких може здійснюватись 

удосконалення НПА України. 

Водночас, оцінюючи поняття НПА, систему НПА України, можливі засоби, 

способи та форми удосконалення НПА у призмі їх юридичної регламентованості та 

практичної використовуваності, вважаємо за необхідне: 

– з’ясувати ще недостатньо висвітлені характеристики зазначених 

компонентів удосконалення НПА; 

– запропонувати можливі варіанти юридичного закріплення правил 

використання засобів нормопроектної техніки та вимог до них, правил  

нормотворчого процесу, які поки що не відображені у законопроектах про НПА; 

– розширити, конкретизувати та уточнити наявні та проектовані нормативно-

правові приписи стосовно техніко-технологічних компонентів нормотворення в 

Україні; 
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– змоделювати правила внесення змін до НПА, їх кодифікації та офіційного 

(нормативного) тлумачення права, як форм удосконалення НПА України, у 

контексті можливого юридичного закріплення цих правил. 

Загалом у контексті досліджуваної теми маємо на меті відшукати нові 

положення, що доповнюють наявний загальнотеоретичний масив знань; розробити 

та подати пропозиції до чинного та проектованого законодавства України, що 

матиме прикладний характер. На основі отриманих висновків доцільно 

запропонувати низку нових та уточнених положень до існуючих проектів Законів 

України «Про нормативно-правові акти». 

Попри багатоаспектність розглянутих нами можливостей удосконалення НПА 

України, є ще, однак, правові явища, пов’язані із правоудосконаленням, які 

потребують окремого наукового вивчення (обсяг нашої роботи не дозволяє це 

охопити). Так, В. Б. Немцева окреслює цікаву проблему судового нормоконтролю та 

визнання судами НПА нечинними (недійсними) [63, с.42–43]. Аналогічно Н. А. 

Колоколов, Н. С. Караніна, В. В. Долинська, Т. А. Щелокаєва зазначають про 

використання судової практики в усуненні правотворчих помилок [64, с. 257–285; 

65, с.472–479; 66, с. 360–375; 67, с. 583–590]. П. С. Пацурківський розглядає перехід 

від елементаристського до системного типу праворозуміння як найважливішу 

теоретико-методологічну передумову попередження правотворчих помилок [68, с. 

130–139]. А. В. Дюков і Т. Ю. Іщенко пропонують використовувати як спосіб 

виявлення і фіксації правотворчих помилок інформаційні технології [69, с. 427–432]. 

О. В. Богачова вказує на необхідність розробки Науково-практичних рекомендацій 

щодо додержання стандартів законодавчої техніки та запровадження й постійне 

поповнення Реєстру законотворчих помилок [70, с. 27]. 

Широту питання удосконалення НПА України ілюструє думка М. О. Теплюка 

про те, що, ухвалюючи закон, законодавча влада повинна враховувати реальні 

умови країни, чимало чинників суспільного життя, рівень правової культури 

населення тощо. Для реалізації закону потрібні економічні, соціальні, політичні, 

духовно-моральні передумови [71, с. 433]. 

 



 37 

1.2 Методологія дослідження проблем удосконалення нормативно-

правових актів України 

 

Основний ідейний зміст нашої роботи (її мета) – розробка методології 

удосконалення НПА через удосконалення (насамперед нормативне) наявних засобів, 

способів і форм їх удосконалення. Методологічною основою дослідження є система 

загальнонаукових і спеціальнонаукових методів. 

Метод діалектики дозволяє розглядати основні характеристики НПА та 

шляхи його удосконалення у розвитку. Низка положень стосовно НПА набули 

сьогодні аксіоматичного характеру, однак розширення напрямів правового 

регулювання суспільних відносин зумовлює необхідність доповнення й уточнення 

загальновизнаних ознак НПА. 

В Україні та за кордоном наявний комплекс доктринально-нормативних 

положень стосовно правотворчої техніки та технології. Попри те, юридична 

практика вказує на необхідність удосконалення існуючого техніко-технологічного 

інструментарію. Причина цього – в еволюції суспільних відносин, розширенні сфер, 

зміні меж правового регулювання. Наприклад, одна із тенденцій розвитку права у 

сучасній державі – демократизація правового регулювання. Серед способів її 

досягнення – використання формально невизначених, насамперед оціночних понять 

(останні охоплюються таким засобом нормопроектної техніки, як юридична 

термінологія). Це зобов’язує юридично окреслити перелік підстав для введення 

оціночних понять у текст НПА.  

Ілюстрацією розвитку складових нормотворчої технології може бути 

удосконалення стадій нормопроектування, які забезпечують розширення засад 

демократизму та участі громадськості у процесі створення НПА. Цьому може 

сприяти, наприклад, уведення такого різновиду експертизи проектів НПА України, 

як громадська експертиза. Результатом феміністичних настроїв сучасного 

суспільства стала гендерна експертиза. З метою боротьби із таким негативним 

явищем, як корупція, започатковано антикорупційну експертизу, яка набула 

сьогодні особливої актуальності. 
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Навіть класичні загальновизнані теоретичні правоположення щодо 

тлумачення юридичних норм у зв’язку із розвитком праворегулятивної діяльності 

сьогодні розширилися, зокрема інтенсивно вивчаються питання правотлумачної 

техніки. 

Можемо констатувати, що саме розвиток юридичного права і регламентованих 

ним відносин є чи не визначальною причиною необхідності удосконалення НПА 

України. Розвиток правових явищ найбільш яскраво проявляється в їх історичному 

ракурсі.  

Історія формування сучасного розуміння поняття «нормативно-правовий акт» 

вказує на те, що йому передувало використання таких понять, як закон і 

нормативний акт. Сучасні науковці пропонують різноманітні ознаки НПА. Для того, 

щоб виявити, які з них мають визначальний характер, доцільно розглянути основні 

властивості нормативного документа, на яких акцентувалося впродовж останніх 50-

ти р. – періоду, коли у юридичному лексиконі утвердилось поняття НПА.  

Дослідження НПА у контексті історії цікаве не тільки у масштабі століть чи 

навіть тисячоліть. Певні особливості цього джерела права проявляються і за період 

становлення правової системи незалежної України. Наприклад, на момент видання 

Указу Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 «Про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» [72] у 

ньому йшлось про нормативні акти. З часом означений термін було замінено на 

«нормативно-правові акти». 

Тривалу еволюцію «пережили» засоби нормотворчої техніки. Система вимог і 

правил, дотримання яких необхідно для створення досконалих законів, формувалася 

практично упродовж всієї історії розвитку правових учень. Визначна робота Р. 

Ієрінга «Юридична техніка» [53] на перетині ХІХ і ХХ століть стала завершальною 

стадією багатовікового наукового пошуку засобів створення основного джерела 

континентального права. 

Один із визначальних показників якості НПА України – їх відповідність 

інтересам і потребам більшості суспільства. З’ясувати компоненти соціальної 

«адекватності» юридичного права допомагає ознайомлення із основними 
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соціологічними теоріями права, сформованими ще Є. Ерліхом, Б. О. Кістяківським, 

К. Левелліном, Р. Паундом та іншими мислителями. 

Сьогодні простежується доктринальний та нормативний плюралізм стосовно 

багатьох засобів нормопроектної техніки. Ознайомлення із першоджерелами щодо 

інструментарію нормотворення дозволяє визначити певні пріоритети, наприклад, 

вважати основними вимоги до правових конструкцій, запропоновані ще Р. Ієрінгом 

та М. М. Коркуновим [53, с. 85–87; 2, с. 428] . 

Ознайомлення із віхами становлення певних правових явищ сприяє пошуку 

шляхів удосконалення нормотворчої процедури. Тут доцільно згадати термін 

«оприлюднення» НПА, із яким Конституція України [57] пов’язує набрання 

чинності законами України, і який досі не отримав чіткого юридичного визначення. 

Важливо з’ясувати, в якому НПА і з якою метою цей термін використано вперше. 

Тією чи іншою мірою у зовнішніх чи внутрішніх характеристиках складових 

правоудосконалювальної діяльності проявляється діалектична наступність, яку, 

видається, можна вважати однією із найважливіших властивостей права. 

На думку Д. А. Кєрімова, будь-яке дослідження права повинно грунтуватися 

на єдності історичного і логічного. Історичне тягне за собою логічне, набуває 

логічної форми, історичне – зливається із логічним, створюючи їх єдність [73, с. 12–

13]. Значущість логіки у нормотворенні проявляється і у тому, що система логічних 

правил відноситься науковцями до засобів нормопроектної техніки, що окремі 

логічні вимоги до НПА закріплюються у правових документах. Логічні методи 

невіддільні від низки засобів нормопроектної техніки, наприклад, логічних вимог до 

НПА та правил його структуризації. Логічні закономірності права також властиві 

нормотворчій процедурі, зокрема стадіям нормотворчого процесу. 

Однак логічні методи – не тільки основа для з’ясування особливостей логіки 

права та її можливостей для створення досконалих НПА. Логічні методи 

використовуються для загальнотеоретичного пошуку у межах предмета 

дослідження. У роботі найчастіше оперуємо такими логічними прийомами як: 

аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція. 
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Загальновизнано, що аналіз – це роз’єднання предмета чи явища на складові 

для їх усебічного вивчення. Такий спосіб дослідження правових явищ дозволяє 

виявити їх сутнісні, специфічні, видові ознаки (й вирізнити ці явища серед інших 

суміжних явищ). Наприклад, науковці та практики для позначення однієї з 

складових такої стадії правотворення, як підготовка проекту НПА, оперують двома 

термінами: створення «концепції НПА» та «концепції проекту НПА» (інколи ці 

терміни використовуються навіть як синоніми). Аби отримати відповідь про їх 

співвідношення і використання того чи іншого під час нормативного визначення 

стадій нормотворчого процесу, виокремлюємо і вивчаємо структурні елементи 

концепції НПА та концепції проекту НПА. 

Аналіз як метод дослідження набуває у нашій роботі характеру техніко-

технологічного аналізу, який має певні особливості.  

Синтез у наукових джерелах розглядається як об’єднання ознак, властивостей, 

характеристик і таке інше певних явищ у єдине ціле. Правовий синтез дозволяє 

узагальнювати існуючі знання про правові явища та робити певні висновки. Так, 

короткий огляд недоліків НПА України (змістовної основи та форм прояву) вказує 

на визначальні причини їх наявності – недотримання вимог і правил нормотворчої 

техніки та технології. Це дозволяє виокремити реальні юридичні шляхи для 

створення досконалого законодавства України, перейти від дискусій про 

формування правової свідомості та правової культури суб’єктів права до конкретних 

нормативно визначених гарантій (принаймні, де юре) формування якісних НПА 

України. 

Важливе значення для формулювання загальнотеоретичних висновків на 

основі плюралістичних і багатоманітних підходів до засобів нормопроектної 

техніки, не завжди однозначного їх регулювання й використання в нормотворчій 

практиці має абстрагування. Залишаючи поза увагою незначні, вторинні, 

суперечливі характеристики правових явищ, зосереджуємо увагу на основних їх 

параметрах, визначених предметом теми дослідження. Саме такий метод дозволяє 

нам проектувати юридичні норми щодо вимог і правил нормотворчої техніки і 

технології. Наприклад, питання тлумачення-роз’яснення юридичних норм – чи не 
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одне із найбільш висвітлених у літературі. Виокремивши у велетенському масиві 

інформації саме ті властивості тлумачення-роз’яснення, які дозволяють його 

використовувати для удосконалення НПА України, абстрагуючись від інших 

функціональних якостей цього різновиду юридичної діяльності, пропонуємо 

редакцію статті «Офіційне (нормативне) тлумачення-роз’яснення НПА» до проекту 

Закону України «Про нормативно-правові акти».  

Логічним завершенням абстрагування є узагальнення, за допомогою якого 

поширюємо спільні ознаки правових явищ на усі правові явища даної множини. Так, 

пропоновані нами доповнення до проекту Закону України «Про нормативно-правові 

акти», наприклад, правила внесення змін до НПА, стосуються усіх НПА України, 

хоча дослідження цих правил проводиться більшою мірою на основі законів.  

Нарешті, у дисертаційній роботі ми не змогли обійтись без індукції та 

дедукції. Із декількох тисяч НПА України ми проаналізували більше сотні законів і 

виявили у них недоліки. Індуктивний підхід дозволяє стверджувати (звичайно, 

певною мірою гіпотетично) про недосконалість нормативно-правової бази нашої 

держави та необхідність її удосконалення.  

Прикладом дедуктивного умовиводу може слугувати запропонований у роботі 

підхід до питання про необхідність нормативної регламентації темпоральної дії 

НПА. Якщо у проектах законів України про НПА йдеться про зворотню дію НПА у 

часі, то необхідно запропонувати доповнити ці законопроекти нормами про пряму 

та переживаючу дії НПА. 

Д. А. Кєрімов зазначає, що у розвитку світової науки останні роки 

ознаменовані вибухом інтересу до проблем системного аналізу, системного методу, 

системних досліджень [73, с. 223]. Системний метод стосовно нашого дослідження 

визначає низку концептуальних положень, що виявляються на декількох рівнях. 

Перший. Коли йдеться про удосконалення НПА України, то 

правоудосконалення має бути пов’язано із: наявністю критеріїв оцінки якості НПА; 

знаннями про можливі недоліки НПА; юридичним закріпленням засобів 

нормотворчої техніки та правил нормотворчої технології, які виступають 

інструментальною основою правоудосконалення; нормативною визначеністю тих 
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видів юридичної діяльності (способів), за допомогою яких може удосконалюватись 

чинне законодавство (функційна складова правоудосконалення). Удосконалення 

НПА України як система дій, спрямованих на створення якісних джерел права 

України, має таку структуру: недоліки (підстави) – засоби – можливі способи та 

форми удосконалення. Відсутність хоча б одного із елементів унеможливлює цей 

різновид юридичної діяльності. Наприклад, якщо у НПА відсутні недоліки – зникає 

потреба у його удосконаленні.   

Другий. Сьогодні в Україні відсутня система чіткої юридичної регламентації 

нормотворчої техніки, яка виступає основним засобом для удосконалення НПА 

України. 

Правила проектування НПА та вимоги до них містяться у різних правових 

документах, зокрема постановах Кабінету Міністрів України та методичних 

рекомендаціях міністерств. Для них характерна певна неузгодженість, а подекуди й 

колізійність.  

Положення, що охоплюють складові нормопроектної техніки, обсяжні і 

багатовимірні. Тому постає проблема їх закріплення в єдиному НПА (сьогодні 

йдеться про проект Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]). 

Вважаємо, що норми стосовно нормопроектної техніки треба розмежувати на 

основні та конкретизуючі. Відповідно до цього пропонуємо наявні нормативно-

правові приписи упорядкувати та закріпити у різних правових документах: основні 

– у проектованому Законі України «Про нормативно-правові акти» [26], 

конкретизуючі – у методичних рекомендаціях із питань нормопроектної техніки.  

Третій. Системність проявляється і на рівні безпосередньо нормотворчої 

техніки та технології, що слугують інструментарієм удосконалення НПА України. 

Юридична регламентація нормотворення має здійснюватись, на нашу думку, 

відповідно до принципу системності. Так, одна із вимог ще до мови НПА – це її 

зрозумілість. Вона досягається і шляхом дефінування окремих термінів, що 

містяться у тексті НПА. Водночас установлено вимоги й до дефініцій, 

пропонуються підстави (передумови) їх використання, формулюються правила 

викладу у юридичних документах. Перед нами – системний ланцюг: техніко-
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юридичні показники досконалості НПА, засоби нормопроектної техніки, вимоги та 

правила щодо цих засобів. Отож, засоби нормопроектної техніки можуть успішно 

виконувати свої функції лише за умови їх підставного та правильного використання, 

що вимагає юридичної формалізованості останніх. 

Окреслений метод системного дослідження правоудосконалювальної 

діяльності визначатиме послідовність і підходи до викладу положень нашої роботи. 

У навчальній літературі часто йдеться про соціологічно-правовий або метод 

конкретно-соціологічних досліджень. Вважають, що об’єктом застосування цього 

методу є державно-правова практика, до якої входить правотворча та 

правозастосовна діяльність державних органів, практика реалізації правових норм 

тощо. Оскільки наше дослідження має теоретико-прикладний характер, то 

формування теоретичних положень, окреслених предметом дослідження, 

невіддільне від аналізу юридичної практики. Так, ми аналізуємо закони та 

підзаконні НПА України на відповідність вимогам нормопроектної техніки та 

технології, правові акти ЄС і законодавство інших держав з метою пошуку нових 

засобів забезпечення створення якісних джерел права, інтерпретаційно-правові акти, 

в яких шляхом офіційного тлумачення-роз’яснення долаються недоліки НПА.  

Особливістю використання соціологічного методу у нашій роботі є те, що 

соціологічного дослідження зазнають правові акти: проектовані, чинні, такі, що 

втратили чинність. Запропоновані нами теоретичні правоположення у низці 

випадків безпосередньо пов’язані із результатами цих досліджень. Наприклад, 

вивчивши проекти Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» [27] і 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26], ми сформулювали додаткові 

та конкретизували уже розроблені юридичні норми, покликані слугувати засобами 

удосконалення чинного законодавства України та запобігання можливим у ньому 

недолікам.  

Соціологічну оцінку якості НПА України здійснюємо крізь призму лише 

техніко-технологічних критеріїв, які вважаємо визначальними серед інших 

складових рівня досконалості НПА. 
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Чітко окреслені межі соціологічного способу пізнання юридичної практики 

дозволяють за результатами проведених досліджень робити конкретні висновки. 

Для їх підтвердження активно використовуємо статистичний підхід, який 

проявляється у дослідженні значного масиву різних видів правових актів. 

Важливе місце у методології дослідження посідає порівняльно-правовий 

метод. У дисертаційній роботі використовуються його різноманітні форми – 

синхронне і діахронне порівняння, зіставлення і протиставлення, порівняння у 

межах національної правової системи, національного права з окремими 

особливостями юридичного права у інших державах. 

Синхронне порівняння застосовується у випадках зіставлення чи 

протиставлення правових явищ у межах єдиного часового простору. Ми, наприклад, 

порівнюємо принципи права, що використовуються у чинних кодексах України, 

прийнятих останніми роками. 

Діахронне порівняння дозволяє нам побачити еволюцію правових явищ й 

робити висновки про можливі тенденції їх розвитку та формулювати рекомендації 

стосовно їх юридичної регламентації. Порівнюючи, наприклад, вимоги до мови 

закону, встановлені у різні епохи розвитку правової думки, із сучасними мовними 

правилами, можна визначити найважливіші з них. 

Зіставлення використовуємо для пошуку спільного у різних об’єктах, які є 

предметом дослідження. Так, у правових актах, насамперед методичних 

рекомендаціях із питань нормопроектної техніки та правоторення загалом, виданих 

різними органами, положення про внесення змін до НПА відрізняються. Зіставлення 

цих актів дає змогу виявити правила корегування, щодо яких немає розбіжностей, і 

запропонувати їх як єдину універсальну систему правоположень, що має отримати 

юридичне закріплення у законодавстві про НПА. 

Важливим для виявлення специфічних (родових) ознак розглядуваних нами 

явищ є такий спосіб порівняння, як протиставлення. Так, протиставлення 

нормативно-правових, індивідуально-правових та інтерпретаційно-правових актів 

ілюструє ознаки НПА, які відрізняють його від інших категорій правових актів, що 

має не тільки загальнотеоретичне, а і практичне значення, наприклад, для вирішення 
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питання про необхідність державної реєстрації актів центральних органів 

виконавчої влади України. 

Порівняння – невід’ємна складова вивчення практики та «досвіду» правового 

регулювання у інших державах. Зважаючи на те, що розвиток і удосконалення права 

сучасної України здійснюється у контексті стандартів міжнародного права, ми 

зобов’язані порівнювати юридичні компоненти предмета дослідження із аналогами, 

встановленими міжнародною спільнотою. Наприклад, порівнюємо вимоги до актів 

європейського права, встановлені в правових документах Європейського Союзу, із 

вимогами до НПА України, закріпленими у методичних рекомендаціях із питань 

нормопроектування. 

Необхідно порівняння питань, пов’язаних із якістю НПА України, із 

аналогічною проблематикою постсоціалістичних держав – Росії, Білорусії, Молдови, 

Казахстану, Польщі.  

Такі порівняння дають змогу запозичити наявні у міждержавному праві або 

праві інших держав позитиви. Наприклад, заслуговує на увагу практика чіткої 

регламентації оприлюднення та набрання чинності правовими актами ЄС. В Україні, 

незважаючи на наявність рішення Конституційного Суду України, є різні позиції 

стосовно передбаченої ст. 58 Конституції України [57] зворотної дії НПА на коло 

суб’єктів. Така дія обмежується фізичними особами, що викликає застереження і 

серед суддів Конституційного Суду, і науковців, і практиків. Натомість 

законодавство [74] Республіки Білорусь установлює, що зворотня дія може 

стосуватися і громадян, і індивідуальних підприємців, і юридичних осіб. 

Цікаву інформацію дозволяє отримати порівняння різних чи однакових 

правових явищ у межах національної правової системи. Так, зіставивши 

доктринальні та нормативні положення щодо мови права, ми виявили суттєве 

відставання практики від науки. Порівнюючи НПА України, ми виявили у них низку 

недоліків, що дозволяє планувати конкретні та загальні шляхи удосконалення 

нормативно-правової бази. 

Отож, порівняльно-правовий метод слугує джерелом удосконалення існуючих 

можливих засобів і способів підвищення якості НПА. 
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Герменевтичні методи стають підгрунтям з’ясування змісту, техніки, 

можливостей юридичної регламентації офіційного тлумачення-роз’яснення змісту 

юридичних норм як діяльності, спрямованої на усунення та подолання недоліків 

НПА України. Герменевтичні методи використовуються у широкому та вузькому 

аспектах. У широкому розумінні вони охоплюють правоінтерпретаційну діяльність 

як одну зі складових правового регулювання. Так, з метою пошуку способів 

усунення та подолання недоліків чинного законодавства України розглядаємо 

загальновідомі правоположення про тлумачення-з’ясування та тлумачення-

роз’яснення. Зважаючи на основне сутнісно-юридичне завдання правотлумачення – 

належне розуміння змісту юридичних норм, пропонуємо формат нормативного 

закріплення положень стосовно офіційного (нормативного) тлумачення-

роз’яснення. Необхідність юридичної регламентації правоінтерпретації 

зумовлюється зростанням місця та значущості інтерпретаційно-правових актів у 

механізмі правового регулювання. Тлумачення Конституційного Суду України, 

Верховного Суду, Вищого адміністративного та господарського судів України, 

центральних органів виконавчої влади сьогодні стали дієвим чинником для 

уніфікації практики застосування нормативно-правових приписів, стосовно яких  

виникає неоднозначне чи «проблемне» розуміння суб’єктами права. 

Застосування герменевтичних методів у вузькому спектрі у нашій роботі 

пов’язано із з’ясуванням і висвітленням правоположень окреслених предметом 

дослідження. Це стосується визначення змісту понять, пов’язаних із техніко-

технологічною складовою правоудосконалення, розуміння яких може спричинити 

труднощі для суб’єктів, які не володіють «тонкощами» нормотворчої техніки та 

технології. Прикладами таких понять можуть бути ті, які позначають техніко-

технологічні засоби: юридична конструкція, правова фікція, концепція НПА, 

правовий моніторинг тощо. Інтерпретації потребують не тільки поняття, які 

позначають концептуальні правові інституції (насамперед техніко-технологічні 

засоби), наприклад, поняття «правова дефініція», а й окремі поняття, що 

використовуються для їх характеристики. Наприклад, роз’яснення потребує така 

вимога до дефініції, як її повнота. 
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 Тлумачення необхідне також для конкретизації складових техніко-

технологічного інструментарію нормотворення, що виступає основою для 

удосконалення НПА України. Недостатньо зазначити, що правові фікції сприяють 

досконалості НПА і надати їх загальнотеоретичну характеристику. Необхідно 

вказати, яким вимогам вони мають відповідати, у яких випадках (за яких обставин) 

можуть використовуватися у тексті НПА, визначити правила їх викладу у НПА. 

Значна частина зроблених у нашій роботі висновків і пропозицій грунтуються 

на тлумаченні доктринальних положень і метеріалів юридичної практики. 

Провідними  у дослідженні є загальнотеоретичний та метод техніко-

юридичного аналізу.  

Дослідження складових елементів правових явищ здійснюється відповідно до 

загальнотеоретичних підходів щодо структури цих явищ. Наприклад, науковці 

пропонують три класичні стадії правотворчості: розробка проекту НПА, його 

прийняття та обнародування. Отож, виявлення можливостей удосконалення 

нормотворчої технології, зокрема її етапів, в Україні має здійснюватись крізь 

призму цих стадій.  

Визначені теорією права ознаки НПА, особливості правотворчої, 

правосистематизаційної, правореалізаційної та правоінтерпретаційної діяльності 

стали основою для вибору із багатоманітного механізму правового регулювання 

саме тих компонентів, які можуть використовуватись для удосконалення чинних 

НПА України, дозволяють створити загальнотеоретичну модель 

правоудосконалювальної діяльності. Така модель має універсальний характер 

стосовно різних видів НПА, може слугувати типовою для розвитку інших джерел 

права. 

 Взаємозв’язки правових явищ, визнані теорією права як закономірності, 

дозволили комплексно окреслити структуру правозастосувальної діяльності, й 

відповідно вести мову про інституційну та функційну компоненти 

правоудосконалення, закцентувати у її межаж на особливостях об’єкта, суб’єктів, 

підстав, мети, форм здійснення. Оперування загальнотеоретичними конструкціями 

дало змогу визначити серед засобів, способів і форм удосконаленя НПА  ті  
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характеристики, які потребують удосконалення. Так, досліджуючи доволі вивчене 

та юридично регламентоване питання експертування проектів НПА, ми виявили 

необхідність створення гарантій для реалізації результатів експертних висновків.  

Ознайомлення із літературою вказує на те, що часто, коли йдеться про 

техніко-юридичний аналіз, науковці пов’язують його із проблематикою юридичної 

техніки. У нашій же роботі нормопроектній, кодифікаційній та правотлумачній 

технікам приділяється чи не основна увага. Ці види техніки розглядаються як 

інструментальні компоненти правотворчої (правоудосконалювальної) діяльності. 

Власне технічний підхід спонукає до пошуку формальних характеристик стосовно 

тих засобів нормотворення, які формальними ознаками не наділені (з метою пошуку 

моделей юридичної регламентації використання останніх у НПА), наприклад, 

засобів забезпечення відповідності правових норм соціальним потребам та 

інтересам. Такий підхід дозволив за результатами проведеного дослідження 

запропонувати низку нових нормативно-правових  приписів до проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26].  

Вивчення засобів удосконалення НПА України супроводжується 

дослідженням можливостей удосконалення їх характеристик, які часто 

проявляються у суто технічних вимогах. Так, зовнішня формальна досконалість 

НПА, окрім іншого, залежить від дотримання реквізитних і структурних правил, 

визначених правовими актами.  

Техніко-юридичним аналізом фактично охоплюються нормативно окреслені 

параметри НПА, що робить його важливою складовою нормопроектної діяльності.  

Окреслені методи дослідження взаємопов’язані та взаємодоповнювальні. Саме 

тому їх комплекс становить методологічну основу нашої дисертаційної роботи. 

Здійснене нами дослідження грунтується також на таких методичних 

підходах. 

1. Низка вихідних правових понять (значною мірою загальновідомих як на 

рівні теорії права, так і галузевих юридичних наук) розглядаються лише з точки зору 

можливостей їх використання для удосконалення НПА. 
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2. Оскільки однією з цілей дослідження є розроблення концепції техніко-

технологічного удосконалення основного джерела права України – НПА, то це 

вимагало: визначення основних критеріїв досконалості НПА України; виявлення 

наявних у чинному законодавсті України типових нормотворчих недоліків; 

вивчення основних засобів, способів і форм удосконалення таких НПА.  

Визначальним показником рівня досконалості НПА України вважаємо його 

якість. Спектр критеріїв якості НПА є доволі широким. З метою посилення 

практичної значущості результатів дослідження основну увагу було зосереджено 

насамперед на відповідності НПА саме техніко-юридичним вимогам і правилам 

нормотворення. Водночас опис техніко-технологічних критеріїв «якісності» НПА 

подається не у тій частині роботи, яку безпосередньо присвячено теоретичним 

питанням якості НПА, а там, де детально характеризуються засоби та способи його 

удосконалення.  

3. У дослідженні розглянуто не усі без винятку компоненти нормопроектної 

техніки, стадії нормотворчої технології, форми усунення недоліків НПА, а лише ті, 

котрі, на наш погляд, потребують у тій чи іншій частині удосконалення. Проблема 

удосконалення НПА розв’язується не тільки і не стільки через з’ясування 

необхідних для цього засобів, способів, форм (загалом вони відомі давно), а через 

дослідження можливостей їх уточнення, доповнення, розширення, оптимізації їх 

юридичної регламентації.  

4. Для характеристики техніко-юридичного інструментарію, необхідного для 

вдосконалення НПА України, обрано, можливо, дещо дискусійний підхід, 

відповідно до якого змістовна складова нормотворчої техніки охоплює (окрім суто 

техніко-юридичних) ще й систему соціально-змістовних вимог до НПА. Закріплення 

соціальних цінностей у позитивному праві нині здійснюється насамперед через 

фіксацію у законодавстві таких принципів, як верховенство права, законність, 

справедливість, рівність. Юридична практика вимагає нормативного визначення 

найважливіших соціальних чинників права і регламентації їх використання у 

створенні проектів НПА України.  
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«Всеохоплюваність» нормотворчої техніки виявляється й у необхідності 

дотримання певних вимог у разі використання різних її засобів (наприклад, мовних 

під час створення правових конструцій чи визначення юридичних термінів).  

5. У різних проектах Закону України «Про нормативно-правові акти» йдеться 

про стадії нормотворчого процесу, відповідно до яких мають створюватись усі НПА. 

Кожна з цих стадій може набувати визначального значення для конструювання 

якісного НПА, а тому повинна здійснюватись відповідно до чітко визначених (в 

ідеалі – юридично регламентованих) правил. Формування таких правил та їх 

дотримання у процесі правотворення – запорука створення досконалих НПА. Отож, 

у роботі розглянуто складові нормотворчої процедури та правила її реалізації як 

способи удосконалення НПА.  

6. Як відомо, є декілька загальновизнаних форм удосконалення НПА: 

внесення змін, прийняття у новій редакції, їх кодифікація та офіційне тлумачення-

роз’яснення. Кожна з цих форм використовується з певною метою – запобігання, 

усунення чи подолання наявних у НПА недоліків, і характеризується своєрідними 

видовими особливостями. Їх об’єднує те, що їх використаня забезпечує корегування 

та уточнення (конкретизацію) юридичних норм (у широкому розумінні – 

правотворчість) з метою вдосконалення НПА. Усі форми підвищення якості НПА 

повині використовуватись із застосуванням правил нормотворчої техніки.  

7. Невід’ємною складовою пошуку засобів, способів і форм удосконалення 

НПА України є дослідження механізму їх реалізації у правотворчій діяльності. Тому 

відповідна увага звертається на інституційну та функціональну складові 

правоудосконалення.  

8. Об’єктом дослідження є – у найбільш загальному вигляді – НПА. Однак 

емпіричним матеріалом слугували не всі різновиди таких актів України, а лише акти 

вищих органів державної влади (Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів). 

Це зумовлено їхньою визначальною роллю у системі усіх вітчизняних НПА.  
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Висновки до розділу 1 

У першому розділі дисертації на основі аналізу навчальної та наукової 

літератури розглянуто рівень висвітленості питань, які охоплюються предметом 

дисертаційної роботи. Визначено спектр загальнотеоретичних положень, які 

потребують додаткового, у контексті порушеної у роботі теоретико-практичної 

проблематики, вивчення. Йдеться про необхідність поглиблення знань стосовно 

поняття НПА, системи НПА, показників їх досконалості, основних компонентів 

правоудосконалення: нормопроектної техніки, нормотворчої технології, форм 

«корегування» нормативних документів. 

 Запропоновано перелік методів, які стають основою для теоретичних 

досліджень та проілюстровано їхню використовуваність (функційну здатність) під 

час з’ясування проблемних питань. Наприклад, зазначено, що за допомогою 

діалектичного методу з’ясовуються рівні розвитку поняття «нормативно-правовий 

акт» і відповідно його ознаки. Логічні методи – невід’ємна складова вивчення 

логічних вимог, яким мають відповідати НПА. Використання системного методу 

забезпечує створення концепції удосконалення НПА на основі дослідження різних 

явищ, пов’язаних із НПА (ознак, ієрархії, нормопроектного інструментарію, 

правотворчої процедури, систематизації та тлумачення). Порівняльно-правовий 

метод дає змогу зіставити правила нормотворення в Україні та інших державах з 

метою пошуку позитивів, які можуть використовуватись у правоудосконалювальній 

діяльності. Метод техніко-юридичного аналізу дозволяє не тільки побачити у 

повному обсязі та оцінити використовувані сьогодні в Україні засоби 

нормопроектної техніки, правила нормотворчої технології та форми корегування 

НПА, а й пропонувати можливі варіанти їх розвитку та удосконалення.  

З метою пояснення принципів поєднання дещо різного за змістовним 

наповненням матеріалу в єдиний узгоджений «комплекс» також описано 

особливості методики його викладу. 
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РОЗДІЛ 2  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ:  

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Термін «нормативно-правовий акт» – один із ключових у теорії права, який 

активно застосовується на загальнотеоретичному та галузевому рівнях. Визначення 

НПА сьогодні певною мірою юридично закріплено, знання про його ознаки набули 

аксіоматичного характеру, у різних правових документах фіксуються компоненти 

системи НПА України. Однак аналіз наукових досліджень із питань нормотворення, 

правотворчої практики, чинного та проектованого законодавства, пов’язаного із 

регламентацією створення НПА, співвідношення різних видів НПА України, вказує 

на наявність проблемних аспектів у розумінні поняття НПА, його ознак, системи 

НПА України.  

Спроба юридично закріпити поняття, систему НПА, техніко-технологічні 

вимоги до нормотворчої діяльності і т. д. здійснююся законодавцем упродовж 

більше десяти років поспіль. Це і проект Закону України «Про закони і законодавчу 

діяльність в Україні» [27] і проекти Закону України «Про нормативно-правові акти» 

[26], деякі навіть прийняті Верховною Радою України, але ветовані Президентом 

України (наприклад, № 1343-1 від 21.01.2008 р., прийнятий Верховною Радою 

України 18.11.2009 р.). У нашій роботі ми детально опрацювали один із проектів 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]. 

Довготривалість процесу створення закону про закони зумовлюється різними 

причинами. Звернемо увагу на двох з них. Перша – науковий інтерес до питання 

нормативного регулювання правил творення юридичного права супроводжується 

різними позиціями стосовно необхідності законодавства про НПА: Закон України 

«Про нормативно-правові акти» слугуватиме важливою передумовою підвищення 

якості нормативного впливу на суспільні відносини в Україні [75, с. 73–74; 76, с. 

139]; прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти», саме як закону про 

систему НПА, є недоцільним, а натомість слід розробити чи ухвалити закон або 

кілька законів із окремих питань, що стосуються НПА [77, с. 362–370]. Відповіддю 
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на різне бачення необхідності створення Закону України «Про нормативно-правові 

акти» є наше дослідження, в якому окреслюються об’єктивні чинники для 

прийняття цього правового документу. Друга – перед розробниками названих 

законопроектів, вочевидь, дуже складне завдання – сформулювати нормативно-

правові приписи, узгодивши доктринальні підходи до НПА й техніко-технологічних 

компонентів його створення із напрацьованими практиками й закріпленими у різних 

методичних рекомендаціях правилами нормопроектувальної техніки, не 

перетворивши майбутній закон у громіздкий, незрозумілий, складний для 

використання правовий акт. Автори законопроекту також були змушені вирішувати 

дилему: що краще – законодавче закріплення основних характеристик, пов’язаних із 

НПА, наприклад, установлення переліку засобів нормотворчої техніки, чи детальна 

регламентація «правової природи» НПА і діяльності, пов’язаної з його створенням, 

наприклад засобів, прийомів, правил і т. д. нормопроектування. 

Тому пошук можливостей удосконалення НПА як визначального джерела 

юридичного права в українському суспільстві невіддільний від вирішення властивих 

йому проблем. 

 

 

2.1  Суттєві ознаки та поняття нормативно-правового акта  

 

Науковці вважають, що НПА – це письмовий документ компетентного органу 

держави (або уповноваженого нею органу місцевого самоврядування чи 

громадського об’єднання), в якому закріплено забезпечуване нею формально 

обов’язкове правило поведінки загального характеру (П. М. Рабінович) [78, с. 127]; 

письмовий юридичний акт правотворчого суб’єкта, що містить норму чи принципи 

права (Л. А. Луць) [21, с. 185]; офіційний акт – документ, ухвалений уповноваженим 

суб’єктом нормотворчості у визначеній формі й порядку, який встановлює (змінює, 

доповнює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин 

(О. Ф. Скакун) [79, с. 364]; письмовий документ відповідного державного органу, 

яким установлюються, змінюються чи припиняються норми права, що містять 

правила загального характеру (С. О. Комаров) [80, с. 224]; письмовий 
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правовстановлювальний акт держави, що містить нові норми діючого права 

(В. С. Нерсесянц) [81, с. 402]; правовий акт, прийнятий уповноваженим на те 

органом, який містить правові норми, тобто приписи загального характеру і 

постійної дії, спрямовані на багаторазове застосування (М. І. Матузов, О. В. Малько) 

[33, с.290]; акти, які встановлюють норми права, вводять їх у дію, змінюють чи 

відміняють правила загального характеру (В. В. Лазарєв) [82, с. 176]; офіційний 

документ, який містить юридичні норми, а також положення, які відміняють і 

змінюють юридичні норми (С. С. Алексєєв) [83, с. 46]; офіційний документ, який 

приймається від імені держави і в порядку встановленої державою процедури, що 

містить правила поведінки загального характеру (норму права), регулятивно-

охоронюваний вплив яких поширюється на неперсоніфіковане коло суб’єктів 

(Р. А. Ромашов) [84, с. 126].  

Наведений перелік визначень НПА у читача, вочевидь, викличе питання: 

«чому запропоновані визначення несистематизовані»? Причина цього у їх загалом 

тотожності. Незначні розбіжності вказують на зосередження уваги вчених на тих чи 

інших ознаках (на які ми зважимо згодом) НПА, однак не мають принципового 

значення. Наприклад, на думку професора П. М. Рабіновича, НПА – документ, в 

якому закріплено формально обов’язкове правило поведінки загального характеру, а 

згідно з позицією С. С. Алєксєєва, це – документ, який містить юридичні норми, а 

також положення, які відміняють і змінюють юридичні норми.  

Термін «НПА» доволі часто застосовується в юридичній практиці. Можемо 

його побачити і в Конституції України, і у законах, і у підзаконних НПА. Так, в 

Основному Законі України [57] термін «НПА» вживається у ст.ст. 8, 57, 58, 117, 135, 

136, 137. У Регламенті Верховної Ради України [85] і Регламенті Кабінету Міністрів 

України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. 

№ 950 [86], цей термін ми не виявили.  

Фрагментарно згадується про НПА у біжучому законодавстві України. Для 

прикладу, у ст. 1 Закону України від 11.09.2003 р. № 1160-ІУ «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [87] зазначено, що 

«регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом НПА...».  
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Поряд із терміном «НПА» у законодавстві активно застосовуються терміни 

«акти» та «правові акти». Наприклад, у ст.ст. 8, 57, 58 Конституції України [57] 

термін «НПА» використано для позначення законів та інших правових актів 

нормативного характеру. 

Значно частіше йдеться про НПА у правових документах, спрямованих на 

юридичне оформлення системи засобів, прийомів і способів нормотворчої техніки. 

Це такі акти, як Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та обліку 

відомчих НПА (затверджені постановою колегії Мін’юсту від 27.03.1998 р. № 3) 

[88], Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання 

вимог нормопроектної техніки (схвалені постановою колегії Мінюсту від 

21.11.2000 р. № 41) [89], Методичні рекомендації щодо розроблення проектів 

законів та дотримання вимог нормопроектної техніки (затверджені наказом 

Держводгоспу України від 12.01.2004 р. № 4) [90], Методичні рекомендації з 

підготовки та оформлення проектів законів України, НПА Президента України, 

Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки 

(затверджені наказом МНС від 10 грудня 2007 р. № 851) [91].  

У згаданих методичних рекомендаціях НПА називають закони та правові акти 

Президента України, Кабінету Міністрів України, відомчі акти. Так, у Методичних 

рекомендаціях з підготовки та оформлення проектів законів України, НПА 

Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил 

нормопроектної техніки (затверджених наказом МНС від 10 грудня 2007 р. № 851) 

[91] йдеться, зокрема, і про правила нормотворчої техніки, що мають 

використовуватись у підготовці проектів правових актів Кабінету Міністрів 

України. У розділі четвертому вказується, що акти Кабінету Міністрів України 

нормативного характеру видаються у формі постанов, а акти з організаційно-

розпорядчих та інших поточних питань (наприклад, із кадрових) – у формі 

розпоряджень (які, видається, частіше мають індивідуально-правовий, а не 

нормативний характер).  

Як зазначалось у раніше здійснених нами дослідженнях, визначення НПА в 

«базових», наприклад конституційних законах чи кодексах, не надається. Аналіз 
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чинного законодавства України засвідчує, що дефініції НПА містяться у не 

«першорядних» законодавчих актах. Так, у наказі Міністерства юстиції України 

№ 34/5 від 12.04.2005 р. «Про вдосконалення порядку державної реєстрації 

нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення 

про державну реєстрацію нормативно-правових актів» [92] зазначено, що НПА – це 

офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом 

нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою 

законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що 

містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на 

неодноразове застосування. Відповідно до роз’яснення Президії Вищого 

господарського суду України № 02/-5/35 від 26.01.2000 р. «Про деякі питання 

практичного вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних 

чи інших органів» [93], нормативний акт – це прийнятий уповноваженим державним 

чи іншим органом у межах його компетенції офіційний письмовий документ, який 

встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний 

характер та застосовується неодноразово. Що ж до актів ненормативного характеру 

(індивідуальних актів), то вони породжують права і обов’язки тільки у того суб’єкта 

(чи визначеного ними певного кола суб’єктів), якому вони адресовані. Декілька 

визначень НПА було також надано на відомчому рівні. Так, відповідно до пункту 

1.3 наказу Державного комітету України з енергозбереження № 94 від 01.09.2003 р. 

«Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації НПА 

Держкоменергозбереження в Міністерстві юстиції України та включення їх до 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів» [94], НПА – офіційний 

письмовий документ, виданий Держкоменергозбереження у визначеній 

законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, який 

спрямований на регулювання суспільних відносин, містить нормативні приписи 

(має неперсоніфікований характер, розрахований на багаторазове застосування і дія 

не вичерпується одноразовим виконанням). У пункті 1.4 Методичних рекомендацій 

про порядок підготовки, подання на державну реєстрацію, скасування, обліку та 

зберігання НПА митних органів України, затверджених Наказом Державної митної 
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служби України № 441 від 08.07.2003 р. [95], закріплено, що НПА – офіційний 

письмовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це суб’єктом 

нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою 

законодавством процедурою, який спрямовано на регулювання суспільних відносин, 

містить нормативні приписи, розрахований на багаторазове застосування й дія якого 

не вичерпується одноразовим виконанням. 

Нормативне розуміння НПА пропонується в різних варіантах проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти» впродовж останніх десяти років. Так, в 

законопроекті, внесеному народним депутатом України Ю. Мірошниченком (реєстр. 

№ 7409 від 01.12.2010 р.) [26], НПА трактується як офіційний документ, прийнятий 

(виданий) уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом формі та порядку, 

який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на 

неодноразове застосування. 

Цікавим є зарубіжний досвід. Так, Закон Республіки Білорусь № 361-З від 

10.01.2000 р. «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» [74] закріплює, 

що НПА – офіційний документ установленої форми, прийнятий (виданий) в межах 

компетенції уповноваженого державного органу (посадової особи) або шляхом 

референдуму із дотриманням установленої законодавством процедури, який містить 

загальнообов’язкові правила поведінки, розраховані на невизначене коло осіб і 

неодноразове застосування. Бачимо практично повну аналогію із вітчизняними 

трактуваннями.  

Аналізуючи різні правові акти України, можна зауважити, що термін «НПА» 

вживається для позначення одного і того ж поняття разом із терміном «нормативний 

акт». Таке ототожнення можемо побачити у «Рекомендаціях з питань підготовки, 

державної реєстрації та обліку відомчих НПА», затверджених постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 27.03.1998 р. № 3 [88]. Розділ третій цього 

документу має назву «Складання проекту НПА». При цьому у пунктах 3.8, 3.13 і 

3.15 йдеться про «нормативний акт», у пунктах 3.10 і 3.12 – «акт», у пунктах 3.14, 

3.16 та 3.17 – «НПА». Схожа ситуація простежується у затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України № 68 від 02.02.2010 р. Вимогах до 
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нормопроектувальної техніки при розробці наказів у Міністерстві охорони здоров’я 

України [96]. У пунктах 2.18, 2.19, 2.20, 2.25, 2.29, 2.30 «Вимог…» міститься термін 

«нормативний акт», а у пункті 2.34, який має узагальнювальний характер, – 

«нормативно-правовий акт».  

У Положенні про державну реєстрацію НПА міністерств, інших органів 

виконавчої влади та постанові Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 

«Про затвердження Положення про державну реєстрацію НПА міністерств, інших 

органів виконавчої влади» [97], відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 16.10.1998 р. № 1640 [98] слова «нормативні акти» замінено, відповідно, 

словами «нормативно-правовий акт». Така корекція була зумовлена тим, що 

аналогічні зміни виникли в Указі Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 

«Про державну реєстрацію НПА міністерств та інших органів виконавчої влади» 

(зміни, внесені згідно з Указом Президента України від 21.05.1998 р. № 493/98) [72]. 

У преамбулі Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення 

НПА та набрання ними чинності» від 10.06.1997 р. № 503/97 [99] зазначено: «з 

метою впорядкування офіційного оприлюднення НПА, що їх приймають Верховна 

Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України…», а вже у пункті 1 

йдеться про акти Верховної Ради, акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України.  

Підводячи підсумок, видається за можливе зазначити, що на практиці терміни 

«нормативний акт» та «НПА» використовуються як синоніми! Їх також позначають 

терміном «акт», що, на нашу думку, є некоректним. Принаймні, має застосовуватись 

термін «правовий акт» як загальне чи родове поняття. Слід також не залишати поза 

увагою те, що до правових актів належать не тільки нормативно-правові, а й 

індивідуально-правові та інтерпретаційно-правові. Отож, якщо у останньому 

прикладі під актами Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів розуміти 

правові акти, то виникає, як найменше, колізія між назвою Указу Президента і його 

змістом.  

Указане змушує задуматись: а чи не створює такий «вільний підхід» до 

терміна «нормативно-правовий акт» і співзвучних із ним термінів загроз для якості 
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правового регулювання суспільних відносин? Знову ж таки, аналіз юридичної 

практики засвідчує, що так, оскільки виникають питання стосовно визнання 

документів, що видаються органами сучасної Української держави, НПА із 

відповідними наслідками. Щоб це підтвердити, розглянемо пункт 1 ст. 150 

Конституції України [57]. У ньому зазначено, що до повноважень Конституційного 

Суду України належить вирішення питання про відповідність Конституції України 

законів та інших правових актів Верховної Ради України. Одразу ж виникає питання 

щодо природи і змісту терміна «правові акти». В теорії права та держави юридичні 

акти за владно-регулятивною природою зазвичай поділяють на нормативно-

юридичні, індивідуально-юридичні та інтерпретаційні [78, с. 114]. Таке нечітке 

формулювання правового припису, видається, стало однією з основних причин 

офіційного тлумачення цієї правової норми Конституційним Судом України. У 

справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного 

тлумачення положень абзаців другого, третього пункту 1 ч. 1 ст. 150 Конституції 

України [57] Конституційним Судом було вирішено, що до повноважень 

Конституційного Суду України належить, зокрема, вирішення питання щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) правових актів Верховної 

Ради України та Президента України, до яких віднесені і нормативно-правові, і 

індивідуально-правові акти [100]. 

Відповідно до ст. 50 Закону України від 07.10.2010 р. № 2591–УІ «Про Кабінет 

Міністрів України» [101], Кабінет Міністрів України видає обов’язкові для 

виконання акти – постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів України нор-

мативного характеру видаються у формі постанов, а акти з організаційно-

розпорядчих та інших поточних питань – у формі розпоряджень Кабінету Міністрів 

України. Пункт третій ст. 53 згаданого закону закріплює правило, що акти Кабінету 

Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру НПА; тобто і 

постанови, і розпорядження визнаються НПА і підлягають обов’язковій реєстрації. 

Сформульовані таким чином нормативно-правові приписи порушують низку 

питань. Постанови Кабінету Міністрів України – це акти нормативного характеру, а 

розпорядження – ненормативного? Видається, що розпорядження необхідно 
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розмежовувати на нормативно-правові (які є, власне, НПА, наприклад, про 

делегування повноважень Кабінету Міністрів України центральним органам 

виконавчої влади) та індивідуально-правові (наприклад, із кадрових питань). Однак 

чому ненормативні розпорядження мають включатися до Єдиного державного 

реєстру НПА? Така неоднозначність, вочевидь, стала причиною того, що 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 376 «Про затвердження 

Порядку ведення Єдиного державного реєстру НПА та користування ним» [102] 

було визначено коло тих актів органів влади, які не підлягають включенню до 

державного реєстру. Наявність спеціального підзаконного НПА, який «уточнює» 

законодавчу норму свідчення недосконалості такої норми. На нашу думку, 

необхідно не встановлювати переліки, а чітко законодавчо визначити, які правові 

акти вищого органу виконавчої влади є нормативними, а які – актами застосування 

права.  

У контексті зазначеного хотілося б звернути увагу на «Порядок ведення 

Єдиного державного реєстру НПА та користування ним» [102]. Пункт 7 цього 

документу встановлює, що не підлягають включенню до Реєстру акти, які не містять 

правових норм, зокрема: про призначення на посаду та звільнення з посади; про 

скликання нарад, конференцій, семінарів тощо; про розгляд проектів НПА; з питань 

організації виконання раніше прийнятих НПА; про спорудження пам’ятників, 

бюстів, монументів конкретним особам і на честь певних подій, нагородження 

грамотами, відзнаками тощо; про затвердження стандартів, технічних умов, 

будівельних норм і правил, іншої нормативно-технічної документації, тарифно-

кваліфікаційних довідників, форм звітності. Знову ж таки постає питання: постанова 

Верховної Ради України про створення тимчасової слідчої комісії має правові норми 

і підлягає включенню до реєстру НПА чи ні? 

Потребує з’ясування також «статус» НПА, що видаються органами влади 

нижчого рівня. У пункті 2 «Положення про державну реєстрацію НПА міністерств, 

інших органів виконавчої влади» [97] передбачено обов’язковість державної 

реєстрації НПА міністерств, інших органів виконавчої влади, що зачіпають права, 

свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Перше, що 
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необхідно з’ясувати під час вирішення питання про реєстрацію новоствореного 

правового акта, – чи є цей акт нормативно-правовим. Так, чи можна вважати НПА 

наказ Міністерства охорони здоров’я України, яким затверджується нормативний 

акт відповідно до Вимог до нормопроектувальної техніки при розробці наказів у 

Міністерстві охорони здоров’я України. До слова, а чи є ці вимоги, як і інші 

рекомендації щодо правил нормопроектування, НПА? Якщо правові акти органів 

виконавчої влади не є нормативними, то не потребують реєстрації, і їх чинність з 

нею не пов’язана. Як засвідчує практика, тут виникають суперечки. Ілюстрацією 

цього може слугувати звернення народного депутата України до Львівського 

національного університету імені Івана Франка стосовно чинності Постанови 

Головного державного санітарного лікаря України № 63 від 14.08.2001 р. «Про 

затвердження Державних санітарних правил і норм 5.5.2.008-01 «Державні санітарні 

правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу» [103]. Питання щодо чинності цього 

правового акта виникло у зв’язку з тим, що він не був зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України відповідно до вимог Указу Президента України від 03.10.1992 р. із 

змінами від 21.05.1998 р. «Про державну реєстрацію НПА міністерств та інших 

органів виконавчої влади» [72] та «Положення про державну реєстрацію НПА 

міністерств та інших органів виконавчої влади» (затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 731 від 28.12.1992 р. із наступними змінами) [97]. 

Вказані акти встановлювали правила, відповідно до яких НПА центральних органів 

виконавчої влади набували чинності через 10 днів (пункт 3 Указу Президента), 

направлялись для виконання (пункт 15 «Положення…») після їх реєстрації. 

Міністерство охорони здоров’я України не реєструвало Постанову Головного 

державного санітарного лікаря України № 63 від 14.08.2001 р. «Державні санітарні 

правила…» у силу того, що у Законі України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ [104] державні 

санітарні правила визнавалися нормативними документами. Тобто різне розуміння 

термінів «НПА» та «нормативні документи» (до слова, в теорії права та держави 

НПА найчастіше визначають як письмові документи уповноважених суб’єктів, що 
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встановлюють загальнообов’язкові правила поведінки) стало підставою для 

порушення законодавства про державну реєстрацію НПА і має серйозні правові 

наслідки. Так, відповідно до аналізу, здійсненого Правничим і творчим центром 

«Київська Русь», санітарні норми та правила не реєструвались Міністерством 

юстиції з 21.05.1998 р. до 07.02.2002 р., а отже необхідно порушувати питання про 

їх легітимність. Підтвердженням непоодинокості таких випадків є затверджений 

наказом МОЗ України від 14 серпня 2006 р. № 562 «План заходів МОЗ за 

результатами перевірки Міністерством юстиції України стану організації правової 

роботи та додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-

правових актів» [105]. Пункт 12 «Плану…» зобов’язував вирішити питання щодо 

скасування низки наказів Міністерства охорони здоров’я України, які підлягали 

державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, але на державну реєстрацію не 

подавались.  

Відповісти на поставлені практикою питання щодо визнання правових актів 

нормативно-правовими, вочевидь, можна спробувати, виділивши основні ознаки 

НПА. Теоретико-правова наука без особливих дискусій вказує на низку ознак НПА, 

які, видається, для його виокремлення серед інших правових актів необхідно 

розглянути порівняно з ознаками таких актів. В іншому разі не зможемо пояснити, 

чому до Єдиного державного реєстру НПА повинні включатися рішення і висновки 

Конституційного Суду України?  

Для порівняльного аналізу змоделюємо таблицю (Додаток А), приєднюючись 

до позиції П. М. Рабіновича про поділ юридичних актів на три групи [78, с. 114]. 

Візьмемо до уваги ознаки НПА, що виділяються у різних навчальних посібниках. 

Аналогічні ознаки НПА закріплені у різних правових актах, прийнятих у 

сучасній Україні.  

Спробою узагальнити ознаки НПА і їх юридично закріпити можна вважати 

згадане визначення НПА, надане у проекті Закону України «Про нормативно-

правові акти» [26].  

Назвати ознаки НПА явно недостатньо. Їх треба оцінити (можливо, і 

доповнити) крізь призму реалій правового регулювання суспільних відносин в 
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Україні, оскільки на практиці є проблеми щодо визнання певних правових актів 

нормативно-правовими. Це очевидно із «Порядку ведення Єдиного державного 

реєстру НПА та користування ним» [102]. Пункт 6 цього правового акта 

встановлює, що до Єдиного державного реєстру НПА України входять: «НПА, 

видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення незалежності України (24 

серпня 1991 р.), – чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з 

обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, 

укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду України, 

зареєстровані в Мін’юсті НПА міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, органів господарського управління та контролю, Національного банку, а 

також міжнародні договори України». Розглянемо із цього переліку ті правові акти, 

визнання яких нормативно-правовими може викликати сумніви. Для цього 

повернемося до наведених нами дискусійних прикладів визнання НПА: постанови 

Верховної Ради України про створення тимчасової слідчої комісії, «Державних 

санітарних правил …», актів Конституційного Суду України. Окремого дослідження 

також потребує питання про міжнародні договори. Застосуємо щодо них своєрідну 

експертизу крізь призму виділених ознак.  

Всі названі акти є офіційними письмовими документами, що відповідають 

законодавчо визначеним вимогам щодо їхньої форми.  

Ці правові акти ухвалюються компетентними органами відповідно до їх 

повноважень та у юридично визначеному порядку. Однак необхідно зауважити (а це 

підтверджується і проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]), 

що НПА можуть створюватися лише суб’єктами нормотворчості. Конституційний 

Суд України не належить до таких суб’єктів. Відповідно до ст. 147 Конституції 

України [57], він є єдиним органом конституційної юрисдикції, який вирішує 

питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає 

офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Отож, на нашу думку, 

(підтримуючи позицію розробників проекту Закону України «Про нормативно-

правові акти» [26]), акти Конституційного Суду, навіть якщо це акти, в яких дається 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1991_08_24/an/19/T142700.html#19
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1991_08_24/an/19/T142700.html#19


 

 

64 

офіційне тлумачення закону, не можна віднести до нормативно-правових (як 

зазначено на офіційному сайті Конституційного Суду України). А це, видається, дає 

підстави стверджувати, що правові акти органу конституційного правосуддя 

України не можуть бути безапеляційно включені до Єдиного державного реєстру 

НПА України. 

Визначальним критерієм приналежності правових актів до категорії 

нормативно-правових є їх нормативний характер2. Називаючи правові акти органів 

державної влади нормативними, правотворчі суб’єкти не завжди пов’язують їх із 

такою невід’ємною ознакою, як загальнообов’язковість. У ст. 136 Конституції 

України [57] закріплено, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах 

свої повноважень приймає рішення та постанови. Однак, виділяючи коло питань, з 

яких Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання (ст. 137 

Конституції України) і перелік її повноважень (ст. 138 Конституції України [57]), 

законодавець не розмежовує правові акти Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим на нормативно-правові та індивідуально-правові. 

Постанова Верховної Ради України про створення тимчасової слідчої комісії 

не містить правил поведінки неперсоніфікованих суб’єктів, а є підставою для 

створення тимчасового органу з метою вирішення певного правового питання, тобто 

зумовлює виникнення конкретних правовідносин. Зазначене вказує, що перед нами 

не нормативно-правовий, а індивідуально-правовий акт. Означений приклад схиляє 

до думки, що підпункт перший пункту третього ст. 6 «НПА, їх види та форми» 

проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] повинен бути 

доповнений і викладений у такій редакції: «постанови Верховної Ради 

нормативного характеру».  

Схожа ситуація, на наш погляд, із правовими актами центральних органів 

виконавчої влади України, які затверджують окремі правила, стандарти, переліки 

тощо. Але тут є одна суттєва відмінність – вони «встановлюють» чинність актів, що 

містять юридичні норми, по суті стають їх невід’ємною складовою. Така властивість 

––––––––––––––––– 
2 Питання нормативності завжди викликало чималий інтерес науковців: див. наприклад, 

Алексеев С. С. [106, с. 257–263], Заморська Л. І. [107]. 
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дозволяє вважати такі акти нормативно-правовими (напрошується аналогія – Закон 

України від 23.12.1998 р. № 350-ХІУ «Про затвердження Конституції Автономної 

Республіки Крим» [108]). Це також підтверджується позицією розробників 

згадуваного законопроекту «Про нормативно-правові акти» [26]. У частині 4 ст. 6 

цього проекту зазначено, що «складовою частиною НПА можуть бути правила, 

порядок, регламент, статут, положення, інструкція, які мають однакову юридичну 

силу з НПА, що їх затверджують». 

Не викликає питання щодо нормативності Державних санітарних правил і 

норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. Назва вказує, що перед нами 

документ, що містить правила і норми. Визначений таким актом предмет правового 

впливу – «загальноосвітні навчальні заклади І, І–ІІ, І–ІІІ ступенів, спеціалізовані 

школи І, ІІ, ІІІ ступенів, гімназії, ліцеї, колегіуми, що проектуються, будуються, 

реконструюються та ті, що існують, незалежно від типу, форми власності і 

підпорядкування» – вказує на неперсоніфіковане коло суб’єктів і неодноразовість та 

невичерпуваність випадків використання цього акта. 

Інтерпретаційно-правові акти (до них насамперед належать акти 

Конституційного Суду України) можуть мати і нормативний (наприклад, рішення 

Конституційного Суду № 8-рп/98 від 09.06.1998 р. [109]), і індивідуальний характер 

[110, с. 433]. І лише група тих актів офіційного тлумачення права, які по суті містять 

конкретизуючі правові норми, може претендувати на право певною мірою входити до 

категорії НПА. Для них мають бути передбачені особливі правила реєстрації. Ще 

інший статус актів Конституційного Суду України, які визнають нечинними НПА. 

Згадаймо історичне рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 

30.09.2010 р. [111] про неконституційність Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України» від 08.12.2004 р. № 2222-IV. На думку професора 

П. М. Рабіновича такі акти органу конституційного правосуддя необхідно відносити до 

специфічних юридичних актів, які можуть набувати нормативного значення [78, с. 

130]. 
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Нормативність правового акта виступає визначальним чинником 

розмежування правових актів. Це простежується на прикладі актів Кабінету 

Міністрів України. Як зазначалося, акти Кабінету Міністрів України нормативного 

характеру видаються у формі постанов, а акти з організаційно-розпорядчих та інших 

поточних питань – у формі розпоряджень. Загальновідоме юридично закріплене 

правило, але пункт 4 ст. 50 Закону України від 07.10.2010 р. № 2591-УІ «Про 

Кабінет Міністрів України» [101] передбачає, що акти Кабінету Міністрів України, 

які, відповідно до закону, є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, 

приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України від 

11.09.2003 р. № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» [87]. Ст. 1 закону № 1160-ІУ визначає регуляторний акт 

як «прийнятий уповноваженим регуляторним органом НПА, який або окремі 

положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а 

також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб’єктами господарювання; … інший офіційний 

письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, 

застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі 

положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а 

також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи 

вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній 

сфері, НПА»3. Як бачимо, виникає колізія: норма Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» передбачає, що і постанови, і розпорядження можуть бути 

регуляторними актами, а норма Закону України «Про засади…» закріплює, що 

регуляторні – це НПА, до категорії яких у зв’язку із відсутністю нормативності 

розпорядження, вочевидь, входити не повинні. 

Нормативність має використовуватись під час включення актів Кабінету 

Міністрів України до згаданого Єдиного державного реєстру НПА України. Це 

––––––––––––––––– 
3 Перед нами, видається, яскравий приклад тавтології у визначенні регуляторного акта, 

причиною якої може бути нерозуміння того, що таке нормативно-правовий акт.  
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особливо необхідно саме сьогодні, в період становлення України як правової 

держави, оскільки, як з’ясовано нами під час ознайомлення із Переліком НПА 

Президента України, Кабінету Міністрів України, що набрали чинності та включені 

до Єдиного державного реєстру НПА 27.08.2010 р. [112], до реєстру, крім постанов, 

включені розпорядження. І якщо в деяких із них, наприклад № 1661-р від 18.08.2010 

р. «Про скорочення однієї посади заступника Міністра вугільної промисловості 

України» чи № 1679 від 18.08.2010 р. «Про створення галузевого державного архіву 

Державної прикордонної служби», ще можна за бажанням знайти компоненти 

нормативності (зміни до структури органів влади є загальнообов’язковими і 

юридично значущими для всіх суб’єктів, діяльність яких пов’язана із цими 

органами), то інші наділені усіма ознаками індивідуально-правового акта, наприклад 

розпорядження № 1674-р від 18.08.2010 р. «Про переіменування Маріупольського 

державного гуманітарного університету» чи № 1691-р від 18.08.2010 р. «Про 

внесення змін до складу Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у 

капіталізації банків»4. Останні мають суто індивідуальний характер і стосуються 

персоніфікованих суб’єктів. Єдина їх відмінність від «класичних» актів 

застосування права лише в тому, що в них визначається не індивідуальний правовий 

статус фізичної особи, а «статус» юридичної особи чи органу.  

Переглядаючи різні види правових актів, які претендують на статус 

нормативно-правових, можна зауважити, що стосовно нормативності деяких із них 

можуть виникати дискусії, зокрема щодо: Указу Президента України про ліквідацію 

міністерства, створення суду чи скасування актів Кабінету Міністрів України; 

постанови Верховної Ради України про ліквідацію районів чи направлення 

підрозділів Збройних сил України до іншої держави. Адже, наприклад, постанова 

––––––––––––––––– 
4 Виникає питання, як оцінювати включення до Реєстру цього розпорядження: «ввести до 

складу Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у капіталізації банків Сисоєву Т. П. – 

директора департаменту з питань участі держави у капіталізації банків Міністерства фінансів та 

Соркіна І. В. – заступника Голови Національного банку (за згодою), вивівши з її складу 

Матузку Я. В. та Пасічника В. В.» у контексті вимог пункту 7 «Порядку ведення Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним [102]», який встановлює, що 

не підлягають включенню до Реєстру акти, які не містять правових норм, зокрема, про призна-

чення на посаду та звільнення з посади. Напевно, вважаючи Експертно-аналітичну раду дорадчим 

суб’єктом, а її членів такими, що працюють на громадських засадах.  
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Верховної Ради України про ліквідацію району як адміністративно-територіальної 

одиниці стосується і органів, установ, організацій цього району (певного кола 

суб’єктів, а вони зазвичай персоніфіковані, що свідчить про індивідуально-правовий 

характер такої постанови), і інших суб’єктів, правовий статус, правові відносини яких 

пов’язані з ліквідованою адміністративно-територіальною одиницею, розпочинаючи 

із громадян, які проживають у населених пунктах цього району, завершуючи, 

наприклад, Міністерством зв’язку України (кількість таких суб’єктів не визначена та 

не персоніфікована, що вказує начебто, навпаки, на нормативність цього акта). Отже, 

виникають дві характеристики адресатів праворегулятивного впливу – їх коло і 

кількість. Визначальною з них – такою, що може слугувати критерієм загальності чи 

персоніфікованості суб’єктів (точніше, можливо, об’єктів) впливу, – є їх коло. Адже 

кількість як величина має відносний характер, може змінюватись і не є сталим 

показником регулятивного впливу юридичних актів (наприклад, кількість мешканців 

у тому районі, що ліквідується як адміністративно-територіальна одиниця). Тому у 

нашому прикладі треба зважати саме на коло суб’єктів, а не їх кількість – 

адміністративно-територіальну одиницю, а не всіх, хто до неї причетний.  

У контексті зазначеного необхідно розглянути ще одне дискусійне положення, 

яке стосується і наведеного прикладу, і правових актів, що визнаються загалом 

науковцями й практиками індивідуально-правовими, наприклад, актів про 

призначення на посади. Такі акти стосуються і посадовця, і усіх тих, хто з ним 

співпрацює (а це знову ж таки визначене (певне) коло суб’єктів – чинник 

нормативності), тобто вони мають прямий регулятивний вплив на конкретних 

індивідуалізованих суб’єктів і опосередкований – на певне коло інших суб’єктів, 

пов’язаних із цим посадовцем правовими зв’язками. 

Певним урегулюванням ситуації, видається, може бути те, що під час 

визначення кола суб’єктів, правовий статус яких регламентує правовий акт, 

необхідно зважати лише на ті із них (фізична чи юридична особа, орган, організація, 

спільність людей тощо), для яких правовим актом установлюються права та обов’язки 

безпосередньо, щодо яких праворегулятивний вплив є прямим (а не усіх суб’єктів, для 

яких він може мати якесь юридичне значення). Так, постанова Верховної Ради 
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України про перейменування населеного пункту прямо стосується його як 

адміністративно-територіальної одиниці (насамперед відповідних органів влади), а 

жителів – лише опосередковано, тому вона є індивідуально-правовим актом.  

Загальнообов’язковість, яка має бути визначальною складовою нормативності, 

ідеально спрацьовує як належний критерій лише стосовно законів. Щодо підзаконних 

НПА, то вона може набувати локального, навіть відомчого характеру (наприклад, 

постанова Кабінету Міністрів України № 734 від 18.08.2010 р. «Про використання у 

2010 р. коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з 

виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в 

Україні» [113]. Вказаний акт стосується неперсоніфікованих осіб. Здатність правового 

акта поширювати свою чинність хоч і на певне коло, однак неперсоніфікованих осіб (у 

наведеному прикладі на підприємців) – ознака саме нормативності. Акцентування на 

визначеності (тут оперуємо словом «певне») кола суб’єктів необхідне і у цьому 

випадку, і навіть тоді, коли йдеться про законодавчі акти з огляду на те, що, напевно, 

не має НПА, який би повністю діяв на всіх без винятку суб’єктів права (так, окремі 

статті Конституції України не стосуються негромадян України).  

Характеризуючи нормативність як визначальну ознаку НПА, слід зауважити, 

що саме такі її показники, як формально обов’язковий характер, неперсоніфіковане 

коло певних адресатів прямого регулятивного впливу, мають братися до уваги під 

час визнання його НПА, а відповідно і реєстрації та набрання чинності.  

Похідною (додатковою) складовою нормативності є, як відомо, неодноразовість 

реалізації та застосування правового акта. Натомість, указ Президента України про 

створення міністерства безпосередньо стосується конкретного центрального органу 

виконавчої влади (індивідуального суб’єкта), що вказує на індивідуально-правовий 

характер акта. Він вважається реалізованим із моменту створення і початку 

функціонування міністерства. Зміни назви, функцій, реорганізація і таке інше цього 

міністерства має оформлятись новим юридичним документом. 

Існують також допоміжні ознаки НПА, які можуть допомогти в його 

розмежуванні з іншими видами правових актів. Наприклад, якщо правовий акт 

потребує обнародування, то це своєрідний орієнтир щодо визнання його ймовірно 
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нормативного характеру. Натомість, якщо без обнародування правового акта можна 

обійтись, довівши його до конкретного адресата, то у цьому випадку нормативність, 

швидше, відсутня.  

Отже, розглянувши доктринальні та юридичні визначення поняття НПА, 

проаналізувавши притаманні йому ознаки, можна запропонувати таку дефініцію 

відповідного загального поняття: НПА – це офіційний письмовий документ, який 

приймається (видається) уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у 

визначених законом формі та порядку, встановлює, змінює чи скасовує формально 

обов’язкові правила поведінки певного (нормативно визначеного) кола 

неперсоніфікованих суб’єктів, на яких він здійснює прямий (безпосередній) 

регулятивний вплив, та розрахований на невизначену кількість реалізацій чи 

застосувань. У запропонованій дефініції деталізуються певні ознаки нормативності 

правового впливу: коло його адресатів має бути нормативно визначене, однак непер-

соніфіковане; стосовно них цей вплив має бути прямим (безпосереднім). Саме така 

інтерпретація окресленого поняття фіксує, на наш погляд, найбільш суттєві, 

обов’язкові ознаки НПА. 

І тільки комплексна оцінка правових актів у призмі ознак НПА дозволяє 

правильно вирішити питання – перед нами НПА чи ні. Така оцінка повинна 

застосовуватись щодо правових актів Верховної Ради України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування і правових актів інших органів, що претендують 

на «статус» НПА.  

Наведене дає підстави зробити висновок, що до НПА України, крім законів, 

мають належати й інші правові акти парламенту, глави держави, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування нормативного характеру. Не можна вважати 

НПА Конституційного Суду України та міжнародні договори, ратифіковані 

Верховною Радою України, хоча вони і набувають нормативно-правового характеру. 

Відтак необхідно внести зміни до низки чинних НПА України, насамперед 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [101], Указу Президента України 

«Про державну реєстрацію НПА міністерств та інших органів виконавчої влади» 



 71 

[72]5, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення 

Єдиного державного реєстру НПА та користування ним» [102] (акт такого рівня, на 

нашу думку має прийматися у формі закону. Створюючи такий закон, парламент 

повинен установити чи мають реєструватися усі правові акти, чи тільки нормативно-

правові. За першої умови прийняти Закон «Про Єдиний державний реєстр правових 

актів», розмежувавши акти і правила їх реєстрації на відповідні категорії (щодо 

доцільності створення такого реєстру можна дискутувати). У другому випадку 

залишити існуючу назву постанови Кабінету Міністрів України, законодавчо 

закріпивши правило реєстрації тільки НПА).  

Також необхідно прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти», в 

якому повинні бути закріплені визначення і основні характеристики НПА. До 

розроблених нині проектів, видається, необхідно включити і розділ про правові акти 

(це, наприклад, важливо для визначення місця актів Конституційного Суду України 

в системі правових актів України і можливого правового закріплення судового 

прецедента як джерела права).  

На основі запропонованого нами розуміння НПА, видається, повинна 

формуватися система НПА України. 

 

 

2.2  Система нормативно-правових актів України 

 

Наступним логічним кроком на шляху до з’ясування природи НПА є 

уточнення існуючих підходів до системи НПА України. Це також є об’єктивно 

необхідним, оскільки, як зазначає М. О. Теплюк, здійснення законодавчої діяльності 

в Україні ускладнюється відсутністю нормативного визначення системи законів 

України, предметного та змістовного розмежування конституційних і звичайних 

законів, законів і підзаконних актів [71, с. 438].  

––––––––––––––––– 
5 У пункті 1 Указу Президента [72] до категорії нормативно-правових актів, що підлягають 

реєстрації, віднесено акти органів господарського управління та контролю. У пункті 6 Постанови 

Кабміну Міністрів України (прийнятої на виконання Указу), в якому надається перелік актів, що 

підлягають реєстрації, після змін у 2008 р. про ці акти нічого не сказано. Видається тому, що вони 

частіше є правозастосувальними, а не правотворчими актами. 
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Серед науковців загалом сформувались чіткі підходи до розуміння системи 

НПА України. Наприклад, Л. А. Луць пропонує розмежувати НПА так: за суб’єктом 

правотворчості на прийняті народом, глави держави, органу законодавчої влади, 

органу виконавчої влади, контрольно-наглядового органу, органу місцевого 

самоврядування, керівника підприємства, установи чи організації або фізичної 

особи-працедавця; за характером і обсягом дії – загальної, виключної та обмеженої 

дії; за юридичною силою – закони і підзаконні НПА [21, с. 194]. Зауважимо на 

найбільш важливому і такому, що значною мірою відображає інші, останньому 

поділі. Аксіоматичними сьогодні на рівні науки і практики є положення про поділ 

НПА на закони та підзаконні НПА. Щодо поділу підзаконних НПА, то тут існують 

певні розбіжності, які потребують з’ясування, з огляду на сучасні тенденції 

правового регулювання суспільних відносини в Україні. Не вдаючись до детальних 

описів (згадаймо, скільки є теоретичних напрацювань тільки стосовно закону), 

спробуємо розглянути систему НПА України в аспекті, який би мав певну 

практичну значущість.  

Актуальність питання ілюструється й увагою проектантів законодавства про 

законодавство. Розглядаючи закон як основний різновид НПА, розробники проекту 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26], взявши за основу такий 

критерій, як форма зовнішнього виразу, у частині другій ст. 6 «НПА, їх види та 

форми» вказали, що законами є: 1) Конституція України – Основний Закон України; 

2) кодекси України; 3) закони України. Такий поділ законів видається оптимальним. 

Чи не вперше проектується правове закріплення ієрархії НПА залежно від 

юридичної сили (ст. 7 проекту Закону). Але щодо ієрархії тут же виникає питання: 

ст. 8 проекту Закону встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, мають вищу юридичну силу, 

ніж НПА, розпочинаючи із законів України. Ст. 9 Конституції України [57] 

закріпила, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною законодавства України. А чи не треба у 

контексті сказаного до системи НПА України додати і міжнародні договори 

України, ратифіковані парламентом?  
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Дискусійні моменти виникають також, коли йдеться про юридичне визначення 

системи підзаконних НПА України та їхнє співвідношення залежно від юридичної 

сили. Наприклад, щодо можливості вирішення колізії між указом Президента 

України від 10.06.1997 р. № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення НПА та 

набрання ними чинності» [99] та постановою Кабінету Міністрів України від 

18.07.2007 р. № 950, яка затверджує Регламент Кабінету Міністрів України [86], 

стосовно набрання чинності постановами Кабінету Міністрів України. Але у пункті 

третьому частини 1 вказаної статті і постанови Верховної Ради України, і укази 

Президента України, і постанови Кабінету Міністрів України подаються на одному 

рівні. Тільки взявши до уваги частину 3 ст. 6 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26], яка встановлює систему підзаконних НПА (але не 

ієрархію), можна зробити висновок, що указ Президента України має вищу 

юридичну силу, ніж постанова Кабінету Міністрів України, і верховенство – за 

нормами указу. Ст. 7 аналізованого законопроекту має бути сформульована так, щоб 

усувати будь-які дискусії стосовно юридичної сили НПА незалежно від того, чи 

буде Україна парламентською, парламентсько-президентською, президентсько-

парламентською чи президентською республікою. 

Особливості системи підзаконних НПА, як відомо, визначаються специфікою 

національної правової системи. О. Ф. Скакун до системи підзаконних НПА України 

відносить загальні, відомчі, місцеві та локальні НПА [79, с. 374–375]. У близькій за 

спільним історичним минулим правовій системі Росії до найбільш важливих 

підзаконних нормативних юридичних актів належать: укази і розпорядження 

Президента Російської Федерації; постанови і розпорядження Уряду, акти 

державних регіональних і місцевих муніципальних органів (представницьких 

органів і органів адміністрації); відомчі акти, які видаються в межах компетенції 

того чи іншого відомства. Нарешті, особлива різновидність відомчих актів – 

локальні нормативні акти (статути, положення, правила внутрішнього розпорядку 

тощо, які діють тільки в межах організації). Локальне значення мають санкціоновані 

державою акти сходів, інститутів громадської самодіяльності [83, с. 93–94]. 

М. І. Матузов, О. В. Малько до локальних нормативних актів відносять нормативні 
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приписи, прийняті на рівні конкретного підприємства, установи чи організації 

(наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку) [33, с. 291].  

Частина третя ст. 6 законопроекту «Про нормативно-правові акти» закріплює, 

що підзаконними НПА є (називатимемо і одразу ж висловлюватимемо свої 

міркування стосовно проблемних моментів): 

1) постанови Верховної Ради України. Потребує уточнення і викладення в 

редакції «постанова Верховної Ради України нормативного характеру». Частина 5 

ст. 138 Закону України № 1861-УІ від 10.02.2010 р. (із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2600-VI від 08.10.2010 р.) «Про Регламент Верховної Ради України» [85] 

закріплює, що постанови, прийняті Верховною Радою, які містять положення 

нормативного характеру, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, 

якщо ними не передбачено інше. Частина 2 цієї статті вказує, що постанови 

Верховної Ради з конкретних питань з метою здійснення її установчої, 

організаційної, контрольної та інших функцій набирають чинності з дня їх 

прийняття, якщо інше не передбачено самою постановою. Як бачимо, Регламент 

розмежовує постанови на нормативно-правові та індивідуально-правові. 

Запропоноване формулювання зумовлює необхідність внесення змін до 

пункту 1 Указу Президента України № 503/97 від 10.06.1997 р. «Про порядок 

офіційного оприлюднення НПА та набрання ними чинності» [99]: слова «інші акти 

Верховної Ради України» необхідно замінити словами «постанова Верховної Ради 

України нормативного характеру». Вимагає також викладення в новій редакції 

пункт 6, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 376 від 

23.04.2001 р. Порядку ведення Єдиного державного реєстру НПА та користування 

ним [102], в якому замість «постанови Верховної Ради України» має бути 

передбачено «постанова Верховної Ради України нормативного характеру»;  

2) укази Президента України. Заслуговує всебічного схвалення. Відповідно до 

ст. 106 Конституції України [57], Президент України видає укази і розпорядження. 

Відомий російський вчений М. М. Коркунов ще у 1894 р. зауважив, що указ – це 

загальне правило, встановлене у порядку управління, а розпорядження не 

встановлює загальні правила, а саме приватні заходи [114, с. 179]. Приєднуючись до 
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цієї позиції, доцільно акти глави держави нормативного характеру іменувати саме і 

лише указами, а індивідуально-правові акти – розпорядженнями. В іншому разі 

указами будуть і офіційний письмовий документ Президента України про введення 

у державі надзвичайного економічного стану, і рішення про прийняття особи до 

громадянства України.  

Виокремлення як нормативного акта лише указу Президента України повинно 

супроводжуватись численними змінами до законодавства України. Зокрема, у пункті 

1 Указу Президента України № 503/97 від 10.06.1997 р. [99] слова «акти 

Президента України» повинні бути замінені словами «укази Президента України», 

у пункті 6 Порядку ведення Єдиного державного реєстру …[102] положення «укази і 

розпорядження Президента України» необхідно змінити на «укази Президента 

України». Вимагають також корекції законодавчі норми, в яких конкретизуються 

конституційні повноваження Президента України: норми Законів України «Про 

Конституційний Суд України» [115], «Про громадянства» [116] , «Про судоустрій і 

статус суддів» [117] тощо. Потребує принципового перегляду існуюча практика 

підготовки актів Президента України, визначена Положенням про порядок 

підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом 

Президента України № 970/2006 від 15.11.2006 р. [118]. Закріплений у цьому 

документі поділ предмета правової регламентації указів і розпоряджень глави 

держави не витримує критики. Помилування оформляється указом (підпункт 19 

пункту 3), а надання повноважень на ведення переговорів – розпорядженням 

(підпункт 2 пункту 4); хоча обидва правові акти мають індивідуально-правовий 

характер;  

3) постанови Кабінету Міністрів України. Відповідає частинам 2 і 3 ст. 50 

Закону України № 2591-УІ від 07.10.2010 р. «Про Кабінет Міністрів України» [101], 

які встановлюють, що акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру 

видаються у формі постанов, а акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних 

питань – у формі розпоряджень. Таке формулювання зобов’язує внести зміни до 

частини 3 ст. 53 цього закону: «акти Кабінету Міністрів України включаються до 

Єдиного державного реєстру НПА України». Зазначений припис має бути 
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викладений так: «постанови Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного 

державного реєстру НПА України». Оскільки розпорядження Кабінету Міністрів 

України не є НПА, то не повинні включатися до Єдиного державного реєстру НПА 

України; що має бути відображено у пункті 6 Порядку ведення Єдиного державного 

реєстру … . 

Необхідно узгодити із частинами 1 «постанови Кабінету Міністрів України 

… набирають чинності з дня їх офіційного опублікування…» та 2 «розпорядження 

Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття…» ст. 53 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [101], пункт 5 Указу Президента 

України «Про порядок офіційного оприлюднення ...» [99], в якому закріплено, що 

«НПА Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття». 

Частина 4 ст. 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [101] 

виділяє акти вищого органу виконавчої влади, які, відповідно до закону, є 

регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та 

оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [87]. Керуючись ст. 117 

Конституції України [57], відповідно до якої Кабінет Міністрів України в межах 

своєї компетенції видає постанови і розпорядження, можна зробити висновок, що 

такі регуляторні акти можуть мати форму постанов і розпоряджень. Оскільки до 

категорії нормативно-правових пропонується віднести тільки постанови, то 

доцільно з’ясувати «статус» регуляторних актів. Відповідно до ст. 1 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [87] 

регуляторний акт – «це прийнятий уповноваженим регулятивним органом НПА, 

який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання 

господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними 

органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання». 

Таке визначення вказує на те, що регуляторні акти можуть видаватись лише у формі 

постанов Кабінету Міністрів України. У контексті дослідження природи НПА 

привертає на себе увагу наступна частина визначення регуляторного акта, в якій 

зазначено: «це прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний 
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письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, 

застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі 

положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а 

також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи 

вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній 

сфері, НПА». Перед нами, видається, приклад нормативно закріпленого визнання 

можливого нерозуміння того, що таке НПА: регуляторний, наділений усіма 

ознаками НПА, може і не вважатися, відповідно до закону, нормативно-правовим. 

Наведене зобов’язує законодавчо закріпити, що регуляторні акти нормативно-

правового характеру можуть видаватись лише у формі постанов;  

4) накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, накази їх територіальних органів. Така назва цієї групи 

НПА є неточною, оскільки і накази, і розпорядження, і рішення, і постанови, і 

інструкції можуть бути нормативного та індивідуального характеру. Тому до 

запропонованого переліку необхідно додати положення про їх нормативність. 

Зазначений пункт має бути сформульований так: «накази, розпорядження, рішення 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, накази їх 

територіальних органів нормативного характеру». Водночас необхідно зазначити, 

що в сучасному законодавстві України існує дещо інша практика позначення актів 

центральних органів виконавчої влади. В Указі Президента України «Про державну 

реєстрацію НПА міністерств та інших органів виконавчої влади» [72], постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну 

реєстрацію НПА міністерств та інших органів виконавчої влади» [97], численних 

відомчих актах, наприклад, Рекомендаціях з питань підготовки, державної 

реєстрації та обліку відомчих НПА (затверджені постановою колегії Мін’юсту від 

27.03.1998 р. № 3) [88], Методичних рекомендаціях щодо розроблення проектів 

законів та дотримання вимог нормопроектної техніки (схвалені постановою колегії 

Мін’юсту від 21.11.2000 р. № 41) [89], Методичних рекомендаціях щодо 

розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки 
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(затверджені наказом Держводгоспу України від 12.01.2004 р. № 4) [90], 

Методичних рекомендаціях з підготовки та оформлення проектів законів України, 

НПА Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил 

нормопроектної техніки (затверджені наказом МНС від 10.12.2007 р. № 851) [91], 

йдеться не про конкретні різновиди актів виконавчих органів, а про власне НПА. З 

огляду на це, можливо, доцільно у пункті 4 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26] не давати перелік актів, а вжити термін «НПА», який 

охопить усі наявні нині і можливі у подальшому правові акти. 

І Указ Президента, і постанова Кабміну про обов’язковість державної 

реєстрації НПА органів виконавчої влади вказують на приналежність до групи 

нормативних актів міністерств та інших органів виконавчої влади і актів місцевих 

державних адміністрацій (однак до Єдиного державного реєстру НПА на основі 

пункту 6 Порядку ведення Єдиного державного реєстру НПА місцевих державних 

адміністрацій не включаються!). Про них йдеться у пункті 9 ч. 3 ст. 6 законопроекту 

«Про нормативно-правові акти» [26], який виділяє їх в окрему категорію правових 

актів. Така позиція, видається, ґрунтується на ієрархії НПА. 

Нормативно закріплено, що міністерства входять до системи центральних 

органів виконавчої влади України. Тому їх виокремлення серед інших органів 

видається незрозумілим.  

З огляду на наведене, пропонуємо таке формулювання аналізованого пункту 4 

ч. 3 ст. 6 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]: «НПА 

центральних органів виконавчої влади». Запропонована редакція вимагає змін і до 

наведених, і до багатьох інших правових документів.  

Досліджувану групу НПА у теорії права та держави називають ще відомчими, 

оскільки вони мають внутрішньовідомче юридичне значення (видаються із питань, 

віднесених виключно до їх відання; поширюються на осіб, які входять до сфери їх 

відання [79, с. 374]). Більш правильною видається все-таки назва, запропонована 

вище. Така думка ґрунтується на тому, що акти органів центральної виконавчої 

влади можуть мати і міжвідомчий характер, і дуже часто бути актами застосування 

права. І якщо обирати назву «відомчі акти», то правильніше закріплювати «відомчі і 
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міжвідомчі акти». Крім того, термін «відомство» не зовсім вдалий, оскільки, 

відповідно до Указу Президента України, в системі центральних органів виконавчої 

влади відомств сьогодні немає. Відомчі нормативні акти, видається, є лише одним із 

різновидів НПА, що видаються центральними органами виконавчої влади. 

Вирізняються вони тим, що стосуються прав і обов’язків лише безпосередньо 

працівників цього органу, наприклад, НПА Міністерства освіти і науки України про 

порядок зарахування осіб на педагогічні посади у вищих навчальних закладах на 

конкурсних засадах; такий акт за змістом не відрізняється від локальних НПА. 

Порівняно більша значущість НПА міністерств та інших органів виконавчої влади, 

які зачіпають права та інтереси інших громадян, наприклад, видані Міністерством 

освіти і науки України «Типові правила прийому до вищих начальних закладів». 

Тільки такі акти виконують функцію підзаконних – конкретизують і 

«організовують» виконання законодавчих норм; 

5) накази, постанови, розпорядження інших органів державної влади, які, 

відповідно до законодавства, є суб’єктами нормотворення. Виокремлення такої 

групи НПА потребує конкретизації, оскільки Основний Закон України інших 

правотворчих суб’єктів, аніж ті, що передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 

законопроекту, не виділяє. До таких НПА можна віднести ті, які згадані в Указі 

Президента України № 493/92 від 03.10.1992 р. «Про державну реєстрацію НПА 

міністерств та інших органів виконавчої влади» [72] та затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України № 376 від 23.04.2001 р.» Порядку ведення Єдиного 

державного реєстру НПА та користування ним» [102]. У пункті 1 Указу та 6 

Постанови вказується на обов’язковість реєстрації як нормативно-правових, актів 

органів господарського управління та контролю. Ст. 1 Закону України № 2210-ІІІ 

від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції» [119]  інформує, що органи 

адміністративно-господарського управління та контролю – суб’єкти 

господарювання, об’єднання, інші особи в частині виконання ними функцій 

управління або контролю в межах делегованих їм повноважень органів влади чи 

органів місцевого самоврядування. Отож, йдеться про делеговані акти в економічній 

сфері. Певне уявлення про такі акти формує ст. 15 згаданого закону – 
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«антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю». Антиконкурентними 

діями органів адміністративно-господарського управління та контролю, зокрема, 

визнаються, наприклад: «заборона або перешкоджання створенню нових 

підприємств чи здійснення підприємництва в інших організаційних формах у будь-

якій сфері діяльності, а також установлення обмежень на здійснення окремих видів 

діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів» (частина 

2 ст. 15). Правові акти, що видаються органами господарського управління та 

контролю на виконання функцій, передбачених ст. 15, не у всіх випадках, видається, 

будуть, однак, нормативними. Так, «надання окремим суб’єктам господарювання … 

пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно 

конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, 

обмеження чи спотворення конкуренції» оформлятиметься правозастосувальним, а 

не НПА. Як бачимо, знову виникає потреба вказати, що ці акти мають бути 

обов’язково нормативно-правовими.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 376 від 23.04.2001 р. 

[102], до Єдиного державного реєстру НПА належать акти Національного банку 

України. Частина 7 ст. 15 Закону України № 3679-ХІУ від 20.05.1999 р. «Про 

Національний банк України» [120] закріплює, що правління Національного банку 

України видає НПА Національного банку України. Оскільки Національний банк «є 

… центральним банком України, особливим центральним органом державного 

управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи 

організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими 

законами України» [120], він посідає особливе місце в системі органів влади, через 

що його нормативні акти можуть входити саме до цієї категорії НПА. 

Підсумовуючи, видається за доцільне не давати перелік правових актів, що 

можуть видаватись іншими, крім Верховної Ради, Президента, виконавчої влади, 

органами, а викласти цей припис у такій формі: «НПА інших органів державної 

влади»; 
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6) рішення референдумів6. Загальновідомо, що референдум – це спосіб 

прийняття народом правових документів чи вирішення найважливіших питань 

державного життя. Оскільки, відповідно до ст. 5 Конституції України [57], єдиним 

джерелом влади в Україні є народ, рішення, прийняті на всеукраїнському 

референдумі як форма волевиявлення суспільства, повинні мати найвищу силу. І 

якщо такі рішення мають загальну соціальну значущість і містять формально 

обов’язкові правила, логічним має бути їх домінування в системі НПА нашої 

держави. Як зазначає О. Г. Мурашин, пряма правотворчість – особлива форма або 

вид діяльності суб’єктів безпосереднього народовладдя, яка полягає у встановленні, 

а також зміні або скасуванні правових норм [121, с. 9]. Результати цієї діяльності – 

акти прямого народовладдя. І якщо такий акт містить юридичні норми, то перед 

нами документ, що за змістом є НПА.  

Зазначене вимагає змінити частину 2 ст. 6 та ст. 7 Проекту Закону «Про 

нормативно-правові акти» [26], визнавши наступним за юридичною силою після 

Конституції НПА закон, прийнятий на всеукраїнському референдумі. 

Хоча перелік питань, що можуть бути предметом всеукраїнського 

референдуму (див. ст. 3 Закону України від 06.11.2012 р. № 5475-VІ «Про 

всеукраїнський референдум» [122]), вказує на потенційну наявність в актах прямого 

волевиявлення правових норм, видається за необхідне акцентувати на цьому. Адже 

на всенародний розгляд можуть виноситись і питання щодо окремої суспільно 

значущої події чи ситуації (наприклад, про доцільність вступу України до НАТО). 

Точніше говорити про рішення всеукраїнського референдуму, що мають 

нормативний характер. Загалом правильно позначити акти прямого волевиявлення 

українського народу, що встановлюють юридичні норми, так: закони та рішення 

нормативного характеру, прийняті всеукраїнським референдумом. До таких актів 

повинні також належати рішення щодо законодавчо урегульованих питань, 

ухвалення яких повинно супроводжуватись у подальшому обов’язковим внесенням 

змін до чинних законодавчих актів. В іншому разі волевиявлення суспільства 

––––––––––––––––– 
6 Після втрати чинності Законом України № 1286-ХІІ від 03.07.1991 р. «Про всеукраїнський 

та місцеві референдуми» юридична регламентація особливостей місцевого референдуму станом на 

01.04.2014 р. відсутня. 
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(згадаймо всеукраїнський референдум 16.04.2000 р., зокрема, стосовно кількісного 

складу Верховної Ради України і обмеження депутатської недоторканності) 

залишиться лише думкою українців без юридичних наслідків.  

Аналогічно до загальнодержавного, «місцеві акти прямого народовладдя – 

прийняті безпосередньо населенням відповідно до вимог законності рішення, які 

встановлюють, змінюють або скасовують норми права…» [121, с. 17] (за умови 

прийняття Закону України «Про місцевий референдум») повинні мати вищу 

юридичну силу щодо рішень рад, на території яких він проводиться.  

Надання правовим актам нормативного характеру, що є результатом 

функціонування інститутів прямої демократії, статусу НПА зобов’язує внести зміни 

до Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення НПА та 

набрання ними чинності» [99] та затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України Порядку ведення Єдиного державного реєстру НПА та користування ним 

[112]. Потребує також доповнення Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування» [123], в якому повинно встановлюватись 

верховенство і правила дії актів місцевого волевиявлення;  

7) рішення місцевих рад та їх виконавчих органів. Ст. 144 Конституції України 

[57] надає право органам місцевого самоврядування приймати рішення, які є 

обов’язковими для виконання на відповідній території. На виконання своїх завдань і 

функцій, в межах компетенції, визначеної ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [123], місцеві ради можуть ухвалювати і індивідуально-

правові (наприклад, щодо дострокового припинення повноважень депутата ради), і 

нормативно-правові (встановлення місцевих податків і зборів) рішення. 

І індивідуально (наприклад, видача ордеру на заселення жилої площі в будинку 

державної організації), і нормативно-правові (наприклад, установлення тарифів 

щодо оплати комунальних та транспортних послуг) рішення приймаються 

виконавчими комітетами сільських, селищних і міських рад із питань, передбачених 

статтями 27–40 указаного закону. Отож, якщо вести мову про можливість 

включення до системи НПА України рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, 

то лише із дотриманням вимоги їх нормативного характеру. Розмежовуючи правові 
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акти місцевої влади, доцільно по-різному визначати момент набрання ними 

чинності: нормативно-правові – з моменту опублікування, правозастосувальні – з 

прийняття чи отримання адресатами (що законодавчо закріпити); 

8) розпорядження сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, 

обласних рад, відповідно до частини 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [123], є актами посадових осіб місцевого 

самоврядування. Ознайомившись із повноваженнями сільського, селищного, 

міського голови (вказаних у ст. 42 Закону), голів районних, обласних, районних у 

містах рад (визначених ст. 55 Закону), ми зауважили, що більшість із них втілюється 

в життя через правозастосування. Правотворчі повноваження цих суб’єктів 

мінімальні. Тому відносити цю групу правових актів до нормативно-правових 

можна лише за умови нормативності.  

Окрім названих і проектованих на законодавчому рівні різновидів НПА 

(таких, які мають входити до їх системи), науковці вирізняють і НПА локального 

характеру – накази керівників державних підприємств, установ, організацій; 

комерційних формувань (наприклад, статути чи правила внутрішнього трудового 

розпорядку). За своїми характеристиками такі акти певним чином наділені ознаками 

нормативно-правових – містять норми (формально обов’язкові правила поведінки) 

певного неперсоніфікованого кола суб’єктів, не вичерпуються кількістю 

застосувань. Водночас вони створюються суб’єктами, які у принципі не належать до 

категорії правотворчих; стосуються винятково осіб, які пов’язані правовідносинами 

лише з конкретним підприємством, установою, тощо; дуже часто є результатом 

спільної волі працедавця і працівників, тобто є своєрідною формою договору 

(згадаймо передбачену ст. 142 Кодексу законів про працю України [124] вимогу про 

затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку трудовим колективом за 

поданням власника або уповноваженого ним органу). Можливо саме через ці 

моменти у НПА України, які регламентують питання реєстрації НПА, і проекті 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] вказані локальні акти 

нормативного характеру не згадуються. Що робити у цій ситуації? Локальні НПА, з 

огляду на те, що вони закріплюють важливі соціально-економічні та інші права 
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громадян України, можна віднести до системи НПА України, якщо буде розроблено 

ефективний механізм їх реєстрації за особливою процедурою у місцевих 

управліннях юстиції.  

Система НПА пов’язана з їх ієрархією залежно від юридичної сили. Першу 

спробу змоделювати і нормативно закріпити ієрархічно упорядковану систему НПА 

України зроблено в проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]. 

Погоджуючись із запропонованою у ст. 7 законопроекту вертикальною структурою 

НПА України, видається за доцільне доповнити її окремими складовими. 

Як ми зазначали, можливо, варто на друге, після Конституції України [57], 

місце поставити закони та рішення нормативного характеру, прийняті 

всеукраїнським референдумом. І у випадку виникнення суперечностей (колізій) між 

законом, прийнятим на референдумі, і законом, ухваленим парламентом, вищу 

юридичну силу матиме саме перший. В іншому разі може виникнути ситуація, коли 

приписи НПА як волевиявлення українського народу уступатимуть приписам НПА 

Верховної Ради України. 

Ще одне дискусійне питання в контексті зазначеного – співвідношення 

нормативних результатів референдуму з Основним Законом (ми згадували 

результати референдуму в Україні 2000 року щодо кількісного складу Верховної 

Ради України). Що «сильніше»: норма, що відображає волю більшості українського 

народу, чи конституційна норма, прийнята, нехай і кваліфікованою, більшістю 

парламенту (за винятком внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України), 

який обраний цим народом і має представляти його інтереси? Напевно, норма, що є 

результатом всенародного волевиявлення. Але у такому випадку закони і рішення 

всеукраїнського референдуму, що стосуються конституційних положень, змінюють, 

доповнюють і конкретизують їх, треба ставити на перше місце в ієрархічній системі 

НПА України. Зважаючи на верховенство Основного Закону, найімовірніше, ні. 

Однак пункт 1 ч. 1 ст. 7 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» 

[26] треба викласти у редакції, яка забезпечить верховенство влади народу: 

«Конституція України в системі НПА України має найвищу юридичну силу. Закони 

про внесення змін до Конституції України, закони і рішення, прийняті 
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референдумом, які змінюють конституційні норми, є невіддільною частиною 

Конституції України». 

На основі наведеного можна запропонувати систему НПА України, яка 

повинна отримати закріплення у проекті Закону України «Про нормативно-правові 

акти» [26] (див. пункт 2 Пропозицій з удосконалення зазначеного проекта (додаток 

Б), далі Пропозицій). 

Не входять до системи НПА, однак впливають на їх ієрархічну вертикаль, на 

думку розробників проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26], 

чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України.  

Необхідність нормативного закріплення ієрархії НПА України за їх 

юридичною силою є сьогодні ще одним дискусивним науково-практичним 

питанням. Існує позиція, що додаткове регулювання у Законі України «Про 

нормативно-правові акти» питання ієрархії є непотрібним і шкідливим [77, с. 362–

364]. Ми не погоджуємось із цим підходом. Така необхідність, на нашу думку, 

диктується насамперед юридичною практикою, наприклад, для подолання колізій 

між юридичними нормами.  

Чітке та належне нормативне закріплення системи НПА України матиме не 

лише теоретичне, а й практичне значення; слугуватиме одним із засобів 

забезпечення ефективного правового регулювання суспільних відносин. Юридичне 

визначення системи НПА України і їх ієрархії має поєднуватись із внесенням змін 

до чинних НПА, що регламентують нормотворчі процедури, насамперед 

оприлюднення, реєстрацію та набрання чинності НПА.  

Необхідно також підтримати позицію О. В. Богачової, яка вважає, що 

безсистемність законодавства України має бути подолана, для чого необхідно вести 

роботу, орієнтовану на наукове обґрунтування загальних засад класифікації 

законодавства, прийняти загальнодержавний Класифікатор НПА України [125, с. 

47–49]. 
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Висновки до розділу 2 

Розділ 2 охоплює висвітлення двох питань: конкретизацію ознак й уточнення 

визначення НПА; моделювання ієрархічної системи НПА України,  яка потребує 

сьогодні юридичного закріплення. 

Підтримуємо позицію науковців, що визначальною ознакою НПА, яка 

відмежовує його від інших категорій правових актів, є його нормативність. 

Необхідно також зауважити, що саме такі її показники, як формально обов’язковий 

характер, неперсоніфіковане коло певних адресатів прямого регулятивного впливу, 

мають братися до уваги під час визнання правового документа НПА, а відповідно і  

його реєстрації (у випадках, передбачених законодавством) та набрання чинності.   

Зважаючи на доктринальні та юридичні визначення поняття НПА та 

проаналізувавши притаманні йому ознаки, можна запропонувати таку дефініцію 

відповідного загального поняття: нормативно-правовий акт - це офіційний 

письмовий документ, який приймається (видається) уповноваженим на це суб’єктом 

нормотворення у визначених законом формі та порядку, встановлює, змінює чи 

скасовує формально обов’язкові правила поведінки певного (нормативно 

визначеного) кола неперсоніфікованих суб’єктів, на яких він вчиняє прямий 

(безпосередній) регулятивний вплив, та спрямований на невизначену кількість 

реалізацій чи застосувань. Саме така інтерпретація окресленого поняття фіксує, на 

наш погляд,  найбільш суттєві, обов’язкові ознаки  НПА. 

На основі такого розуміння НПА можна зробити висновок про те, що до НПА 

України, крім законів, мають належати й інші правові акти парламенту, глави 

держави, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  нормативного 

характеру. Не можна вважати нормативно-правовими акти Конституційного Суду 

України та міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, хоча 

вони і набувають нормативно-правового характеру. 

Через це необхідно внести зміни до низки чинних НПАУкраїни, насамперед, 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України», Указу Президента України «Про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
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Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та 

користування ним». На основі такого підходу до НПА, видається,  має формуватися 

й система НПА України. 

З метою уніфікації існуючих доктринальних та юридичних підходів до 

системи та ієрархії НПА запропоновано нормативно закріпити таку систему НПА 

України залежно від їх юридичної сили: Конституція України, закони про внесення 

змін до Конституції України, закони і рішення, прийняті всеукраїнським 

референдумом, які змінюють конституційні норми; закони та рішення нормативного 

характеру, прийняті всеукраїнським референдумом; кодекси та закони України; 

постанови Верховної Ради України нормативного характеру; нормативні укази 

Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; НПА центральних 

органів  виконавчої влади; НПА інших органів державної влади; нормативні 

розпорядження голів місцевих державних адміністрацій; рішення місцевих 

референдумів, що мають нормативний характер; рішення місцевих рад та їх 

виконавчих органів нормативного характеру; розпорядження голів обласних і 

районних у містах рад, міських, селищних, сільських голів нормативного характеру, 

нормативні накази керівників підприємств, установ, організацій. 
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РОЗДІЛ 3  

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ДОСКОНАЛОСТІ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

 

Одна із особливостей сучасної правової системи України – негативна оцінка 

громадськістю та практиками існуючої юридичної джерельної бази, насамперед 

НПА, на предмет здатності регулювати суспільні відносини. Такі оцінки дуже часто 

не позбавлені суб’єктивізму, мають політичний, економічний, корпоративний 

характер, що зумовлюється потребами, інтересами та установками суб’єктів 

оцінювання. Однак з огляду на закони логіки, значна кількість зауважень стосовно 

нормативно-правової бази вказує на наявність у ній певних проблемних моментів.  

Як правило, предмети та речі суспільного буття (до яких належать і НПА), що 

відповідають його вимогам, іменують досконалими. Досконалий – який має 

потрібний ступінь довершеності; який визначається повнотою позитивних якостей; 

довершений [126, с. 321]. Із існуючих у теорії права положень, що можуть 

охоплювати позитивні якості НПА, найбільш вдалими є запропоновані 

П. М. Рабіновичем такі властивості права, як цінність, економічність, ефективність 

[78, с. 202]. Зазначені характеристики права (і, звичайно, НПА) є складовими його 

якості. Звісно цінність, економічність, ефективність тією чи іншою мірою 

притаманні кожному конкретному НПА. Це дає підстави стверджувати, що 

визначальним показником рівня досконалості НПА є його якість.  

Водночас, напевно, не викликатиме заперечень те, що у праві як суспільному 

феномені немає абсолютно досконалих правових явищ (насамперед через соціальну 

неоднорідність суспільства). НПА України буде властива не тільки якісність, а й 

неякісність, тобто наявність певних недоліків. Досконалість – це своєрідний 

абсолют, ідеал, завершеність. Висока якість НПА – це крок до їх досконалості, як і 

відсутність у них недоліків. Науковці звертають увагу на таку негативну рису 

українського права, як невідповідність якості НПА їх кількості. Неналежний якісний 

рівень законодавства, його складність, неузгодженість обмежує його доступність, 

створює додаткові труднощі застосування [70, с. 1]. Визначальною причиною цього 
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є наявність у законодавстві правотворчих помилок. Саме тому вважаємо, що пошук 

шляхів підвищення якості НПА України невіддільний від дослідження властивих їм 

недоліків (з метою усунення та попередження). Отож, наступним показником рівня 

досконалості НПА є наявність у ньому недоліків. 

Якість НПА та наявні у ньому недоліки взаємопов’язані: що вища якість НПА, 

то менше у ньому недоліків, і навпаки. Тому, коли ми ставимо перед собою завдання 

пошуку засобів і способів удосконалення НПА України, необхідно найперше 

охарактеризувати такі показники рівня досконалості НПА, як його якість і недоліки. 

Існують і інші чинники рівня досконалості НПА, однак вони мають вторинне 

(уточнювальне) значення.  

 

 

3.1  Якість нормативно-правових актів  як визначальний показник їх 

досконалості 

 

Якість права загалом і галузевого законодавства зокрема останніми роками 

стали предметом активного наукового дослідження, першопричиною проведення 

спеціальних наукових конференцій [34]. Попри це, навколо проблеми якості НПА 

України ще чимало дискусійних питань.  

Для позначення рівня досконалості НПА теоретики права оперують такими 

термінами як «ефективність закону (законодавства)», «якість закону 

(законодавства)», «ефективність та якість права», «ефективність та якість правового 

регулювання». Яке змістовне навантаження мають ці терміни і який взаємозв’язок 

існує між ними? З’ясуємо наявні в літературі наукові позиції. 

Ефективність закону (законодавства) розглядається як співвідношення 

фактичного результату дії законодавства й тих соціальних цілей, для досягнення 

яких це законодавство було прийнято [31, с. 3–6; 127, с. 85]. Ефективність права – це 

його юридична ефективність, досягнення ним тих правових результатів, які 

передбачались правотворцем (законодавцем) під час здійснення правового 

регулювання [128, с. 223]. Ефективність норм права розуміється як співвідношення 
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між фактичним результатом їх дії і тими соціальними цілями, для досягнення яких 

ці норми були прийняті [129, с. 116]. Отож, виникає ототожнення розуміння змісту 

термінів ефективність закону, права, правової норми. З цим не погоджується 

С. О. Жинкін, який вважає, що ефективність права як соціально-духовного 

регулятора не складається з ефективності конкретних норм законодавства. 

Ефективність, значущість, психологічне визнання права зумовлюється комплексом 

факторів власне юридичного, психологічного, культурного, економічного й іншого 

характеру [29, с. 29]. Отож, ефективність названих джерел права трактується як 

ступінь результативності їх дії (впливу) на суспільні відносини. А це – ефективність 

правового регулювання. 

Ефективність правового регулювання визначають як результативну 

характеристику його дії, яка свідчить про здатність вирішувати відповідні 

соціально-правові проблеми [37, с. 12]. Ефективність юридичного регулювання 

характеризується співвідношенням реальних результатів здійснення цього 

регулювання з його метою [78, с. 202]. Правове регулювання – один із основних 

складових правового впливу, дії права на суспільство. Ефективність дії права – це 

його результативність, ступінь відповідності цілям права і його призначення у 

конкретно-історичних умовах [82, с. 151]. Відтак виникає ототожнення різних за 

сутнісною природою правових явищ – ефективності джерел права (матеріальна 

складова юридичного права) і ефективності правового регулювання (діяльнісна 

складова юридичного права). 

Більш правильно, на думку деяких учених, зазначати не стільки про 

ефективність, скільки про якість закону [36, с. 162–164], юридичної норми, 

правового регулювання. Під якістю закону розуміють його відповідність суспільним 

потребам і реальне регулювання суспільних відносин відповідно до обраних під час 

видання закону цілей [130]. Н. М. Оніщенко вважає, що якість закону – це 

сукупність сутнісних характеристик і здатність закону реально задовольнити 

суспільні потреби та приватні інтереси [131]. Якість закону – це його здатність 

відповідати соціальним реаліям (економічним, політичним та іншим) [132, с. 108]; 

вона визначається також політичними, соціальними і правовими характеристиками 
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[133, с. 9]. У літературі виникає також певне ототожнення якості права і якості 

правового регулювання. Це, на нашу думку, не зовсім підставно, оскільки якість 

правових актів (а саме їх треба брати до уваги, коли йдеться про сучасне право7) – 

правове явище, що є змістовно іншим, ніж якість правового регулювання. Якість 

джерел права (у нашому випадку насамперед НПА) відображає рівень їх техніко-

технологічної досконалості, й відповідно потенційної здатності впливати на 

суспільні відносини. Якість здійснюваного ними правового регулювання 

зумовлюється водночас і політичними, і економічними, і соціальними чинниками; 

відображає здатність чинної нормативно-правової бази впливати на суспільні 

відносини у конкретно-історичних умовах.  

Ознайомившись із працями теоретиків, можна зауважити, що найчастіше для 

позначення рівня здатності НПА (саме він є предметом нашого дослідження) 

регулювати відносини в інтересах більшості громадян сучасної держави 

використовуються, поряд з іншими, терміни «ефективність» та «якість». Ці терміни, 

як засвідчує наведений аналіз доктринальних щодо них положень, практично 

ототожнюються. Водночас, щодо їх співвідношення існують і інші міркування. Так, 

професор В. В. Сташис зазначав, що від якості законодавства, визначеності, 

точності й однозначності правових норм залежить ефективність його застосування 

[34, с. 11]; до чинників, які негативно вливають на ефективність чинного 

українського законодавства відносять низьку соціально-правову якість законів [37, 

с. 16], тобто якість пов’язується із юридичним приписом, а ефективність – із 

діяльністю з його втілення у суспільну практику. Професор П. М. Рабінович вважає, 

що якість юридичного регулювання відображається через його цінність, 

економність, ефективність [78, с. 202], висловлюючи думку про ефективність як 

елемент якості. Переваги такого підходу, видається, легко ілюструються на прикладі 

––––––––––––––––– 
7 Коли йде мова про співвідношення якості права і якості джерел права, насамперед 

законодавства, то можна провести аналогію із співвідношенням ефективності норм права і 

ефективності норм законодавства (див. Жинкин С. А. [29]). Залежність ефективності права від 

системи соціальних, політичних, економічних, духовних та інших чинників робить його визна-

чальним фактором правового впливу. Це дозволяє висловлювати думку про те, що ефективність 

права охоплює і ефективність форм права, і ефективність їх втілення у суспільній практиці. Тому 

більш правильно вести мову про ефективність джерел (форм) права й ефективність здійснюваного 

ними правового регулювання. 
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прийняття парламентом закону про істотне підвищення мінімальної пенсії чи 

мінімальної заробітної плати. Якщо розглядати ефективність закону чи правового 

регулювання лише як рівень досягнення мети, яку ставить законодавець, то такі акти 

видаються майже ідеальними – нормативно закріплюють підвищення мінімального 

рівня доходів громадян України. Але, насправді, про ефективність таких актів у 

контексті суспільно позитивної значущості можна зазначати лише у випадку їх 

економічності (насамперед економічної обґрунтованості), а відповідно і цінності. В 

іншому разі підвищення виплат за рахунок друку грошових купюр спричинить лише 

новий виток інфляції та погіршення становища громадян. НПА, створений із 

порушенням вимог щодо його економічності та цінності, є засадничо неякісним й не 

здатен здійснювати ефективний регулятивний вплив на суспільні відносини. 

Виникає свого роду замкнуте коло: закон, не підкріплений комплексом 

соціальних факторів, реально не може бути якісним як регулятор суспільних 

відносин, неякісний закон не здатний ефективно впливати на соціум. З чого ж тоді 

починати, що має бути визначальним, коли йдеться про вдосконалення правового 

регулювання (правове реформування) в Україні: із якості права у матеріальному 

(вимірюється рівнем досконалості джерел права) чи діяльнісному (охоплює 

насамперед стадії правового регулювання) вимірі?  

Згадуючи історію розвитку європейського права (наприклад, прийняття 

Цивільного кодексу Франції чи Германського цивільного уложення), історію 

розвитку українського права (наприклад, створення революційного для колишнього 

СРСР у період перебудови законодавства про кооперацію та оренду), можна 

зауважити, що першість має бути все-таки за джерелами права. Створюючи якісний 

НПА, необхідно формувати механізм його ефективної реалізації чи застосування, а 

не навпаки. 

Отож, можна констатувати, що сьогодні у випадку, коли йдеться про 

удосконалення правового регулювання суспільних відносин в Україні, необхідно 

насамперед порушувати питання про підвищення якості НПА як основного джерела 

права України. Відповідно найбільш вдалим, на нашу думку, терміном, що повинен 

позначати рівень відповідності наявної правової бази потребам правового 
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регулювання суспільних відносин, є термін «якість джерел права», насамперед 

«якість НПА України».  

Термін «якість» належить загалом до категорії економічних. Однак його 

загальна інтерпретація дещо ширша. Крім економічних визначень, якість – це 

внутрішня визначеність явища, яка становить специфіку, що відрізняє його від 

інших; ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за 

призначенням; та чи інша характерна ознака, властивість, риса кого-чого-небудь 

[126, с. 1647]. У такій інтерпретації якість НПА має розглядатись насамперед як їх 

визначальна риса та властивість й виражатися у відповідності нормативно 

закріплених правил поведінки аксіологічним установкам суспільства. Оскільки 

соціум завжди неоднорідний і має здатність до еволюції, якість нормативно-

правової бази також є багатоаспектною. Професор Н. М. Оніщенко вирізняє два 

компоненти якості законодавства – соціальний, пов’язаний зі змістом права, і 

юридичний, пов’язаний із його формою [131]. Існує думка, що підвищення якості 

закону пов’язано із соціальними, політичними і юридичними чинниками [130, с. 56].  

Зазначене наштовхує на думку, що сформулювати повне визначення якості 

НПА складно. Для цього найперше необхідно з’ясувати сутність якості НПА.  

Акцентуючи на тому чи іншому аспекті якості НПА, можна припустити про 

наявність декількох її різновидів – політичної, соціальної, правової тощо8. Чи 

правильно це буде? Радше, ні. Якщо у НПА не буде закладено якийсь із компонентів 

(наприклад, соціальний – невідповідність законодавства соціальним потребам), який 

визначає рівень його досконалості, то це стане причиною неякісності цього акта, 

своєрідною правотворчою помилкою. Термін «якість» має бути універсальним і 

загальним, що вимагає з’ясувати критерії якості НПА. 

Аналізуючи існуючі концепції стосовно якості та ефективності права, не 

можна не зауважити відносний характер цих показників права. Варто підтримати 

думку О. І. Абрамова, що визначити ефективність (автор надає перевагу саме цьому 

терміну) реалізації функцій права щодо певної групи суспільних відносин, і навіть в 

––––––––––––––––– 
8 Аналогічно пропонується виділити такі види ефективності норм законодавства: соціальну, 

політичну, спеціально-юридичну, психологічну, виховну [29, с. 107-108]. 
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окремо взятій конкретній ситуації, доволі не просто [128, с. 226]. Оцінка якості НПА 

повинна охоплювати загальну й індивідуальну. А оскільки друга значною мірою має 

персоніфікований (часто суб’єктивний) характер, про її істинність говорити складно. 

Наприклад, як буде оцінено у контексті якості НПА, що підвищує пенсійний вік?  

Правова характеристика якості закону охоплює і правовий характер його 

змісту, і його відповідність певним техніко-юридичним критеріям [133, с. 9]. 

Оберемо також орієнтиром запропоновані науковцями критерії ефективності НПА. 

С. О. Жинкін, вивчаючи ефективність норм законодавства, зауважує на таких її 

аспектах: духовному, телеологічному, утилітарному, ціннісному, конфліктному, 

діяльнісному, психологічному, антропологічному [29, с.61–62]. В. С. Горбань, 

розмірковуючи над проблемою визначення критеріїв ефективності законодавства, 

вказує, що цей термін можна розкрити тільки шляхом установлення його суттєвих 

рис і характеристик, насамперед істинності й правильності [28, с.144–158], хоча 

вказує на їх відносність.  

М. Г. Кравченко зазначає, що якісний закон відповідає таким ознакам: а) які є 

спільними для всіх НПА, зокрема для законів (нормативність, 

загальнообов’язковість, формальна визначеність тощо); б) юридичного закону, які 

властиві й іншим НПА, проте щодо закону мають певну специфіку (особливий 

статус суб’єктів, які приймають закон, особлива процедура прийняття, скасування і 

внесення змін тощо); в) якою закон відрізняється від інших НПА (вища юридична 

сила). Комплексна природа якості закону також передбачає дотримання певних 

вимог, які є передумовами реалізації його приписів: 1) щодо змісту приписів закону, 

які виявляються в необхідності адекватного відображення й узгодження в законі 

прав, свобод та інтересів різних суб’єктів права; 2) адекватного розподілу прав та 

обов’язків між суб’єктами права; 3) своєчасність закону та відповідність його рівню 

розвитку суспільних відносин; 4) оптимальність рішення, яке покладено в основу 

нормативно-правового регулювання; 5) ресурсне забезпечення закону; 6) правильно 

сформульовані мета і завдання закону; 7) правильний вибір методу нормативно-

правового регулювання; 8) гарантованість правових можливостей суб’єктів права; 

9) дотримання вимог законодавчої техніки під час створення закону тощо [134]. На 
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думку Є. В. Сирих, закон належної якості необхідно розуміти як закон, що володіє 

усією сукупністю властивостей, притаманних йому як джерелу права, а також має 

оптимальну інтенсивність прояву властивостей (критерії) нормативності, повноти, 

конкретності, системності, юридичної правильності ненормативних елементів 

закону, простоти, точності, ясності, економічності, логічної правильності, соціальної 

обумовленості й адекватності способу правового регулювання соціальної дійсності 

[135]. І. С. Терлецька звертає увагу на юридичні, мовні, формально-логічні, 

гносеологічні складові якості закону [136, с. 12]. Критерії якості законів – 

юридичний аспект (нормативність, повнота, конкретність законодавчого 

регулювання); мовний аспект (простота, лаконічність, зрозумілість, точність); 

логічний аспект (визначеність, послідовність, несуперечність); соціологічний аспект 

(юридична і соціальна ефективність) [127, с. 39].  

Щодо кожного із цих показників якості (ефективності) НПА науковцями 

проведено і можна здійснювати у подальшому окремі дослідження.  

Питання пошуку критеріїв визнання НПА якісним відображено і у рішеннях 

Європейського суду з прав людини. Юрій Зайцев, вивчаючи проблему якості закону 

у практиці суду, зазначає, що у одній із справ суд установлює: «правова норма не 

вважається «законом», якщо вона не сформульована достатньо чітко для того, щоб 

громадянин міг регулювати власну поведінку; громадянин повинен мати змогу, 

користуючись, у разі потреби, відповідною допомогою, передбачити (у розумних 

межах і за певних обставин), які наслідки може мати конкретний вчинок» Суд також 

визнає, що вихідним чинником оцінки якості закону як ключового інструмента 

регулювання суспільних відносин є принцип юридичної визначеності [38, с. 181–

187]. Суд визначає такі критерії якості закону, як передбачуваність, доступність і 

верховенство прав [39]. У справі «Корецький та інші проти України» суд наголошує, 

що вислів «передбачений законом» у другому пункті статті 11 Конвенції не тільки 

вимагає, щоб дія, яка оскаржується, була передбачена національним 

законодавством, але також містить вимогу щодо якості закону (див. «Маестрі 

проти Італії» (Maestri v. Italy), № 39748/98, п. 30, ECHR 2004-I). Щоб положення 

національного закону відповідали цим вимогам, він повинен гарантувати засіб 
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юридичного захисту від свавільного втручання органів державної влади у права, 

гарантовані Конвенцією. У питаннях, які стосуються основоположних прав, надання 

правової дискреції органам виконавчої влади у вигляді необмежених повноважень 

було б несумісним із принципом верховенства права, одним із основних принципів 

демократичного суспільства, гарантованих Конвенцією. Відповідно закон має 

достатньо чітко визначати межі такої дискреції та порядок її реалізації. Ступінь 

необхідної чіткості національного законодавства яке, безумовно, не може 

передбачити всі можливі випадки значною мірою залежить від того, яке саме 

питання розглядається, від сфери, яку це законодавство регулює, та від числа та 

статусу осіб, яких воно стосується [40].  

Запропонований перелік є, без сумніву, важливим кроком до формування 

міжнародних стандартів, однак не можна не зауважити оціночний характер 

запропонованих судом критеріїв якості закону. 

У законодавстві України питання якості НПА не розглядається.  

Отож, можна констатувати, що стосовно визначення якості НПА та її 

складових сьогодні існує широкий доктринальний плюралізм; перелік компонентів 

якості доволі об’ємний (від гуманітарних до юридичних чинників); міжнародні 

стандарти ґрунтуються на неформалізованих критеріях; юридичні акти положень 

про якість НПА не містять. 

Дослідження шляхів удосконалення НПА України передбачає насамперед 

виявлення юридичних гарантій досконалості НПА, що зобов’язує до пошуку 

формальних характеристик якості НПА та способів їх юридичної регламентації.  

Норматизація складових якості НПА, з огляду на практику нормотворення в 

Україні, сьогодні можлива лише за допомогою нормопроектної техніки, яка 

охоплює широкий спектр вимог до НПА (від змістовних до формальних). Саме тому 

об’єктом нашого дослідження будуть не усі показники якості НПА, а лише ті, які 

охоплюються техніко-юридичним інструментарієм нормотворення, що зобов’язує 

нас розглядати якість у контексті техніко-юридичної досконалості. Звичайно, перед 

нами одразу ж постає логічно визначене завдання – вказати техніко-юридичні 

критерії якості НПА України. Надавати їх опис і перелік у цій частині роботи 
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вважаємо недоцільним, оскільки це призведе до дублювання. Розглядаючи у 

наступних частинах дослідження шляхи удосконалення засобів нормопроектної 

техніки та стадій нормотворчого процесу, й можливості їх юридичного закріплення, 

ми, звичайно, зазначатимемо про ідеальні техніко-юридичні моделі (які, власне, і є 

техніко-юридичними критеріями якості НПА).  

Водночас, попри такий формалізований, окреслений можливостями 

юридичної регламентації підхід до якості НПА, ми не можемо залишати поза 

увагою сутність юридичного права сучасної держави. Відповідно до ст. 3 

Конституції України [57] «людина, її здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави», відтак 

основне завдання правового регулювання суспільних відносин. Отож, здатність 

забезпечити права і свободи людини і громадянина – визначальний критерій якості 

НПА!  

Зважаючи на те, чиї інтереси та потреби покликаний забезпечувати НПА, 

можна вести мову про три рівні його якості. Перший – загальнодержавний (в ідеалі 

мав би бути загальносуспільним) зумовлений необхідністю виконання державою її 

основних функцій. Залежить від здатності юридичних норм забезпечувати цілі 

держави. Другий – спеціальний, стосується певних категорій суб’єктів права та 

визначається рівнем відповідності НПА аксіологічним установкам цих суб’єктів. 

Третій – індивідуальний, пов’язаний із персоніфікованим суб’єктом у конкретних 

правовідносинах, що виникають на основі цього акта. Показовим, на нашу думку, у 

цьому є приклад Податкового кодексу України. Прийнятий з метою забезпечення 

економічних функцій держави і загалом задовільний щодо дотримання вимог 

нормопроектувальної техніки, а головне, на думку українських урядовців, здатний 

належно виконати основне своє завдання – наповнити державний бюджет, цей 

правовий акт можна вважати якісним, однак, з точки зору платників податків, з 

огляду на їх протести проти прийняття «податкової конституції», – ні.  

Чи має значення такий плюралізм оцінки суспільством НПА і як це впливає на 

здійснюване ним правове регулювання суспільних відносин? Напевно, має, і це 
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чітко простежується на наведеному прикладі. Якщо Податковий кодекс не 

сприймається платниками податків, вони робитимуть усе можливе, щоб ухилятись 

від їх сплати. Як наслідок, триватиме подальша тінізація економіки. Виникатиме 

ситуація, коли загалом якісний, з погляду правників, НПА буде не здатним 

ефективно впливати на суспільні відносини. Що робити у таких ситуаціях і чи 

можна створити НПА, який би виражав інтереси усіх, а, отже, був би абсолютно 

якісним? Радше, ні, з огляду на соціальну неоднорідність сучасного суспільства. 

Видається, треба зазначати про інтереси більшості. Саме відповідність НПА 

інтересам і потребам більшості громадян держави – визначальний критерій його 

якісності.  

Досягнення такої відповідності – це ключова вимога для розробників проектів 

НПА; елемент нормотворчої техніки, що визначає змістовну складову цих актів. 

Інші засоби нормотворчої техніки сприяють юридичній досконалості НПА, 

створюють підґрунтя його належної реалізації та застосування. Так, якщо в Україні 

буде прийнято правовий акт про медичне страхування, що відповідатиме вимогам 

більшості населення, він ефективно втілюватиметься у життя і визнаватиметься 

суспільством якісним. Якщо цей документ також розроблений із дотриманням усіх 

інших вимог нормопроектування – це запорука його здатності належно регулювати 

таку категорію суспільних відносин у їх різноманітті. Отож, оптимальне 

використання всього арсеналу нормопроектних засобів – визначальна передумова 

творення якісних НПА. Наведені міркування дають підстави вважати визначальним 

критерієм якості НПА рівень його відповідності техніко-юридичним вимогам, що 

забезпечують здатність НПА ефективно регулювати суспільні відносини в інтересах 

більшості суспільства. 

Засоби нормотворчої техніки, як визначальний чинник створення якісного 

законодавства України, інколи є більшою мірою ідеальними, аніж реальними. 

Фахівці можуть на етапі підготовки проекту НПА розробити, дотримуючись усіх 

правил нормопроектування, досконалий потенційно якісний та ймовірно 

ефективний у практиці правового регулювання юридичний акт. Однак це лише 

початок, перша стадія технології творення нормативних актів, насамперед законів. 
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Відтак триває розгляд, прийняття і оприлюднення НПА суб’єктами правотворення. 

Ось тут і виникають, на нашу думку, найбільші проблеми9. І наперед ще невідомо, 

що матиме визначальний характер – інструментарій нормотворчої техніки чи 

суб’єктивний характер правотворчої, насамперед законодавчої процедури – 

нормотворчої технології. Дотримання вимог нормотворчої технології – вагомий 

фактор у створенні якісного НПА10. 

Це значною мірою стосується і удосконалення чинних НПА України, оскільки 

удосконалення – це за змістом і формою різновид правотворчості. Водночас 

удосконалення чинного законодавства неможливе без виявлення існуючих у ньому 

недоліків.  

 

 

3.2  Недоліки нормативно-правових актів як підстава для їх 

удосконалення  

 

З уваги на наведене, можемо констатувати, що основним показником рівня 

досконалості НПА України є їхня якість. Змістовні компоненти якості дають 

підстави стверджувати, що якість законодавства може бути високою, не дуже 

високою, низькою тощо. Ці різновиди якості можна, вочевидь, використовувати для 

характеристики рівня досконалості нормативної бази в сучасній Україні як стосовно 

галузей законодавства чи окремих НПА (наприклад, виборчого законодавства чи 

Конституції України). Оцінка якості НПА має також властивість змінюватись із 

часом і бути різною залежно від правових установок суб’єктів оцінювання. Загалом 

можна навіть констатувати, що повністю неякісних НПА в Україні немає, й 

відповідно про їх удосконалення взагалі не варто вести мову.  

––––––––––––––––– 
9 Професор Н. М. Оніщенко [131] вказує, що законотворення часто оминає професійних 

розробників-юристів, і тому нерідко закони стають утіленням політичної волі парламенту. При 

цьому лишаються поза увагою правова експертиза і принцип системності правового регулювання 

суспільних відносин. Законодавча техніка в Україні по суті ігнорується учасниками законодавчого 

процесу, а про її вдосконалення взагалі немає мови [137, с. 11]. 
10 Вагомим доробком у цьому є Рекомендації щодо вдосконалення законодавчого процесу в 

Україні (з урахуванням досвіду європейських країн) [137, с. 76–89]. 
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Отож, навіть у призмі техніко-технологічних критеріїв якість НПА 

залишається категорією значною мірою неформалізованою. Візьмемо для прикладу 

як критерій якості такий засіб нормопроектної техніки, як юридична термінологія 

(точніше, звичайно, правильність її використання). Якщо у НПА містяться оціночні 

поняття (правила використання яких сьогодні законодавством України не окреслені, 

і наявність яких, на думку деяких науковців, взагалі небажана), то такий документ є 

якісним чи не дуже якісним, і чи є необхідність його удосконалювати?  

Зазначене спонукає до пошуку формалізованих підстав для удосконалення 

НПА України. На нашу думку, такими підставами мають бути чинники, які 

вказують на неякісність НПА, тобто наявні у них недоліки. Недоліки НПА вказують 

на проблеми із їх якістю та необхідність їх удосконалення. 

Техніко-юридичні недоліки нормативно-правових актів України. 

Вияви та причини неналежної якості НПА, шляхи її підвищення завжди були 

об’єктом уваги вітчизняних і зарубіжних науковців. В. Буткевич, розглядаючи 

питання якості законів України та ефективності застосування рішень Європейського 

суду з прав людини судами України, констатує, що на жаль, не все, що приймається 

у нас Верховною Радою України, відповідає вимогам до якості закону. У цій 

ситуації не тільки громадянин, а й суддя часто стикається із ситуаціями, коли закон 

чи окремі його положення взагалі не можна виконати, або коли його положення 

були не зрозумілі й самому законодавцю, коли він їх приймав [41].  

Російські вчені зауважують, що створювані сьогодні законопроекти – це 

безграмотні тексти із нескоординованою термінологічною системою, з порушенням 

лексичної поєднуваності, синтаксичними зміщеннями й іншими порушеннями 

синтаксичної структури висловлювання, що створює можливість двоякого і 

троякого тлумачення текстового фрагменту чи формулювання [138]. 

Науковці для позначення форм прояву недосконалостей НПА найчастіше 

застосовують такі терміни, як «юридичні колізії», «конкуренція правових норм», 

«правотворчі помилки», «дефекти у праві», «правові деформації», «прогалини у 

законодавстві». З’ясуємо насамперед першооснову цих термінів, з огляду на їх 

універсальне розуміння, відтак у прив’язці до права. У Великому тлумачному 
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словнику сучасної української мови вказані терміни інтерпретуються так [126, с. 

1736]: дефект – вада, недолік, хиба, пошкодження; деформація – зміна форми або 

розміру тіла під впливом прикладених сил чи нагрівання; недолік – недогляд, 

упущення, помилка у якій-небудь роботі, негативна риса, ознака чого-небудь; 

помилка – неправильність, неточність; прогалина – проміжок між чим-небудь; 

конкуренція – суперництво у якій-небудь галузі, боротьба за досягнення кращих 

наслідків; змагання. Найдетальніше, багатоаспектно і у прив’язці до права 

розглядається термін «колізія»: колізійна норма – норма, яка вказує, право якої 

держави повинне бути застосованим до правовідносин міжнародного характеру; 

колізійне право – сукупність норм, які дозволяють колізії між законами різних 

держав; колізія законів – розходження змісту двох або більше формально чинних 

нормативних актів. 

З уваги на традиційне розуміння суспільством указаних термінів, можна 

зауважити, що більшість із них прямо чи опосередковано можуть змістовно 

поєднуватись із правом (як системою загальнообов’язкових правил поведінки, що 

встановлюються державою), зокрема терміни «дефект», «недолік», «помилка», 

«колізія», «конкуренція». Терміни «деформація» та «прогалини» для обивателя не є 

співвідносними із юридичними нормами. І якщо про прогалини у праві як підставу 

застосування аналогії права та аналогії закону правознавці ведуть мову із кінця ХІХ 

століття [139, с. 327; 140, с. 327] (і цей термін є визнаним на рівні правосвідомості 

юридичної спільноти11), то деформація є суто технічним терміном й асоціюється 

соціумом із природними явищами та процесами. Говорити про правову деформацію 

[141, с. 21–26], на нашу думку, недоцільно також через те, що зміна форми (а саме 

це є визначальною рисою деформації), у нашому випадку – форми права, не є вадою 

об’єктивного юридичного права, а однією із його еволюційних властивостей. 

Зіставивши терміни, що вказують на певну «неякісність» НПА України, 

можна зауважити їхню сутнісну близькість. Так, терміни «дефект», «недолік», 

«помилка», на перший погляд, є майже синонімами. Ці терміни об’єднує така 

––––––––––––––––– 
11 Зазвичай, сучасні науковці зазначають про прогалини у законодавстві. Прогалини у 

законодавстві – це відсутність нормативно-юридичної регламентації певної групи суспільних 

відносин у сфері легального (законодавчого) юридичного регулювання [78, с. 179]. 
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ознака, як негативність. Негативно (для людини і суспільства) характеризуються і 

терміни «колізія» (у контексті розуміння як суперечності між юридичними нормами, 

а не співвідношення міжнародного та національного права), і «прогалини у 

законодавстві» (як відсутність необхідних юридичних засобів впливу), і 

«правотворчі помилки». С. П. Погребняк висловлює думку, що колізія у 

законодавстві є одним із видів логіко-структурних дефектів (деформацій) у праві 

[43, с. 7]. Дещо відособлено постає у цій когорті термін «конкуренція» 

(суперництво). З огляду на закони економіки конкуренція є певним поштовхом до 

розвитку економіки; отож, не має негативної значущості для соціуму. Негативність 

cтосовно права проявляється у невідповідності джерел права, насамперед НПА, 

вимогам нормотворчої техніки і нездатності останніх здійснювати ефективне 

правове регулювання суспільних відносин. 

Якщо обирати першоосновою таку властивість указаних понять, як 

негативність, то вона відображена у терміні «недолік», що дозволяє вважати його 

загальним стосовно інших термінів. Наприклад, який інший термін може більш 

вдало позначити таку негативну рису сучасного законодавства України, як 

нестабільність (згадаймо різні Закони України «Про вибори народних депутатів 

України»). 

Можна також констатувати, що лише загальнонаукового розуміння термінів, 

здатних позначити недосконалість НПА України, для вибору найбільш правильного 

з них недостатньо. Різноманітність недоліків, що можуть виникати у законодавстві 

України, є підставою дослідження їх розмежування на певні види за різними 

критеріями. У літературі з цього приводу чимало напрацювань. Для прикладу, 

Т. О. Коваленко класифікує юридичні дефекти правового регулювання земельних 

відносин залежно від змісту на логіко-структурні (дефекти внутрішньої форми, 

структури земельноправової норми, колізію, конкуренцію, прогалини, дублювання 

правових норм) та техніко-юридичні (дефекти термінології, невиправдане 

використання бланкетних і відсильних норм, невизначеність земельно-правових 

норм, декларативність, надмірна конкретизація та невиправдана деталізація 

земельно-правових норм) [142, с. 604–605]. Наявність недоліків у НПА є фактично 
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однією із властивостей сучасного юридичного права. Т. О. Коваленко зазначає, що 

існування юридичних колізій у механізмі правового регулювання земельних 

відносин є явищем об’єктивним, а поява прогалин у земельному праві України є 

об’єктивним та невідворотним правовим явищем [142, с. 273, 456]. Отож, 

«викорінити» недоліки із джерел юридичного права у принципі неможливо. Тому 

чільним постає завдання їх виявлення. Отож, під час дослідження класифікації 

недоліків з метою пошуку засобів їх усунення, подолання та попередження, на нашу 

думку, необхідно зважати на такий критерій, як рівень вираження (прояву) недоліків 

у НПА (й, відповідно, можливості виявлення суб’єктами права).  

Аналіз НПА на предмет наявності недоліків ілюструє таке: певні недоліки є, 

так би мовити, наяву; інші ж можна побачити, володіючи спеціальними знаннями з 

питань нормопроектної техніки та нормотворчої технології; ще інші ж виявляються 

лише під час наукових досліджень, правозастосувальної чи правоінтерпретаційної 

практики. Тому пропонуємо недоліки НПА, відповідно до запропонованого 

критерію, розподілити на три основні групи: чітко виражені (явні, очевидні), 

частково виражені та приховані (латентні). Запропонована класифікація у літературі 

певною мірою пропонується. М. Л. Давидова поділяє юридичні помилки 

законодавця на дві групи: явні (наявність яких безспірна – арифметичні, граматичні 

неточності, фактографічні помилки, опечатки, технічні погрішності) та неявні 

(виявляються у законі з великими труднощами: перша група – це невдалі граматичні 

конструкції, формулювання, зміст яких у принципі зрозумілий, але міг би бути 

виражений значно ясніше і логічно правильніше; друга група – це декларативність, 

інформаційна надлишковість, колізійність, дублювання) [143, с. 317–326]. 

Підтримуючи цю позицію загалом, вважаємо, що запропонований поділ потребує 

уточнення стосовно віднесення певних недоліків до явних чи неявних. На нашу 

думку, виявити колізію чи дублювання нормативно-правових приписів нескладно, 

тому визнання їх неявними викликає сумнів. Граматичні неточності, звичайно, 

наяву і формально їх можна вважати помилками законотворця, однак на якість НПА 

вони, вочевидь, як правило, не впливають (у них відсутня така змістовна ознака, як 
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негативність для праворегулятивного потенціалу НПА) і визнання їх недоліком 

узагалі спірне12.  

П. Б. Євграфов і Є. П. Євграфова зазначають, що законотворчі помилки 

бувають елементарні і складні, латентні (приховані) та очевидні (явні) [144, с. 171–

183]. Стосовно запропонованої нами класифікації особливу увагу викликає поділ 

помилок на латентні та очевидні. Науковці вказують на те, що очевидні законодавчі 

помилки лежать наче на поверхні і виявити їх не складно. Латентні – приховані у 

тексті закону, не дають виявити себе зразу, а лише упродовж певного часу, 

виказуючи себе у процесі їх дії в механізмі правового регулювання [144, с. 179]. 

Схвалюючи такий підхід, вважаємо за необхідне конкретизувати різновиди 

прихованих та явних помилок. 

На чітко виражені (явні, очевидні) недоліки іноді відверто звертає увагу 

законодавець. Так, у чинному законодавстві України вказується на можливість 

такого недоліку, як прогалини (див. ст. 8 Цивільного [145] та ст. 10 Сімейного [146] 

кодексів України). Юристи-практики частіше згадують про колізії. Напевне, саме 

тому у проектах Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» [27] та 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] містяться окремі статті про 

можливі прогалини у законодавстві і суперечності (колізії) між нормативно-право-

вими приписами. Мабуть, така увага пояснюється тим, що такі недоліки практично 

унеможливлюють юридичне регулювання суспільних відносин, якщо у законі прямо 

не передбачено можливість застосування аналогії.  

До явних недоліків можна віднести і невиправдане дублювання нормативно-

правових приписів (якщо підтримувати позицію, що вони є негативним правовим 

явищем13). 

Рівень правового дослідження й дискусійності розглядуваних нами недоліків є 

різним. Одними із найбільш опрацьованих на науковому рівні, але такими, щодо 

яких відсутня нормативна регламентація, є правові колізії. Так, у ст. 1 проекту 

––––––––––––––––– 
12 Питання пошуку формалізованих критеріїв визнання правотворчих помилок недоліками 

джерел права, на нашу думку, потребує окремого теоретичного дослідження. 
13 Так, на думку М. А. Заніної, дублювання призводить до надлишкової нормативності, 

порушує вимогу максимальної лаконічності при викладенні норм права і недопущення 

невиправданих повторів [45]. 
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Закону України «Про нормативно-правові акти України» [26] зазначено, що 

колізійна норма – норма права, яка визначає порядок врегулювання колізії між 

нормами кількох НПА, якщо вони по-різному за змістом і формою регулюють одні й 

ті самі правовідносини. Увага розробників законопроекту до колізій пояснюється 

тим, що їх відсутність є одним із параметрів якості закону [147, с. 184]. 

Науковці пропонують декілька підходів до розуміння колізії у праві. 

М. І. Матузов та О. В. Малько зазначають про юридичні колізії, трактуючи їх як 

розбіжності чи суперечності між окремими НПА, які регулюють одні і ті ж суміжні 

суспільні відносини, а також суперечності, які виникають у процесі 

правозастосування і здійснення компетентними органами і службовими особами 

своїх повноважень [33, с. 361]. Д. Д. Лилак доповнює таку позицію тим, що колізії 

можуть виникати і між юридичними нормами [148]. Тобто юридичними колізіями 

можуть вважатися будь-які суперечності: і між нормативно-правовими приписами, і 

діяльністю, пов’язаною із їх реалізацією, застосуванням, тлумаченням та іншими 

видами юридичної діяльності (останні виявляються в правозастосувальних, 

правоінтерпретаційних та інших актах). Визначальними серед них, на нашу думку, є 

колізії між джерелами права. Їх наявність створює передумови для подальших 

колізій. Прикладом колізії є суперечність між частиною 5 ст. 138 Закону України від 

10.02.2010 р. № 1861-VI «Про Регламент Верховної Ради України» [85] (яка 

встановлює, що постанови Верховної Ради, які містять положення нормативного 

характеру, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення) і пунктом 4 

Указу Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97 «Про порядок офіційного 

оприлюднення НПА України та набрання ними чинності» [99] (який передбачає, що 

НПА Верховної Ради України набирають чинності через десять днів із дня їх 

офіційного оприлюднення).  

С. П. Погребняк оперує терміном «колізії у законодавстві». Як різновид 

юридичних колізій, вони виникають за наявності розбіжності або суперечності між 

формально чинними нормами права, які закріплені у законодавстві та регулюють 

одні фактичні відносини [43, с. 7]. Отож, акцентується на колізіях між 

законодавчими нормами.  
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М. О. Власенко наголошує на колізіях саме юридичних норм, стверджуючи, 

що колізія норм – це відносини між нормами, які виявляються у формі відмінностей 

чи суперечностей під час регулювання одного фактичного відношення [149, с. 23]. 

М. О. Заніна розширюючи цю думку та з огляду на розуміння категорії 

«правотворча помилка», визначає їх як такі, що суперечать техніко-юридичним 

правилам результати діяльності нормотворців …[150, с. 6]. Позиція М. О. Заніної 

видається підставною у тому контексті, що порушення вимог нормопроектувальної 

техніки є, власне, причиною колізій.  

Оцінюючи це багатоманіття понять, хочемо приєднатись до думки 

М. М. Марченка про те, що юридична колізія, будучи складним і багатогранним 

явищем, виступає в найбільш різноманітних формах і проявах, а саме – у вигляді 

колізії правових норм, НПА, юридичних доктрин, правових інститутів і таке інше 

[151, с. 153].  

Попри багатоаспектність різним колізіям властиві спільні ознаки. До 

специфічних ознак юридичних колізій відносять: законність процедури їх розгляду; 

використання і оцінка доказів; наявність органу, уповноваженого вирішувати 

колізії; визнання обов’язкової сили рішення щодо спору; компенсація шкоди і 

відновлення попереднього юридичного стану [152, с. 35–48]. Більш конкретними 

видаються ознаки колізій у законодавстві, запропоновані С. П. Погребняком [43, с. 

7]. 

Науковий інтерес до колізій зумовлений не стільки цікавістю до них як 

правових явищ, скільки бажанням відшукати універсальні засоби боротьби з ними. І 

коли йдеться про ефективне правове регулювання, до чого прагне кожна держава, то 

необхідно розпочинати із усунення колізій, що містяться у джерелах права. А 

оскільки в Україні основним джерелом права є НПА, то особливу увагу треба 

приділяти саме особливостям колізій в НПА. При цьому знову ж таки треба 

акцентувати на колізіях між юридичними нормами, що містяться в НПА, а не НПА. 

Адже знайти на практиці НПА, які б повністю суперечили один одному, складно; 

колізії виникають лише між окремими нормами НПА. Також необхідно надати ще 

одне уточнення. Як зазначає С. С. Алєксєєв, юридичні норми поділяються на норми 



 107 

приписи та логічні норми [110, с. 293–297]. У статтях НПА містяться в основному 

норми приписи. Тому більш правильно зазначати про колізію між нормативно-

правовими приписами НПА (у подальшому у тексті роботи ми не 

виокремлюватимемо саме такий підхід, а зазначатимемо про колізії відповідно до 

звичних і використовуваних науковцями термінів), згодом – про всі інші види 

колізій.  

У багатоманітті класифікацій колізій юридичних норм вирізняється поділ 

колізій залежно від характеру, рівня розвитку і форми прояву колізійних 

суперечностей на два види – юридичну конкуренцію і юридичний конфлікт. 

Конкуренція виступає у вигляді розбіжностей та відмінностей, а конфлікт – 

крайньою формою суперечностей [129, с. 327]. Норми конкурують, якщо вони за 

своїм буквальним змістом регулюють ту ж ситуацію і можливі різні варіанти 

вирішення питання [153, с. 58]. Водночас у літературі є інша позиція, відповідно до 

якої, колізія норм права і конкуренція норм права – відмінні й самостійні явища. 

Колізія є дефектом у роботі законодавця, а конкуренція – необхідним способом 

зв’язку правових норм (наприклад, співвідношення основних і кваліфікуючих 

складів злочинів у кримінальному кодексі) [150, с. 3]. Ознайомившись із 

пропонованими науковцями видами та формами прояву конкуренції [153, с. 59–66; 

129, с. 320–336], можна зробити висновок, що наявність у конкуруючих нормах 

елементів неузгодженості щодо впливу на однакові суспільні відносини, створює 

передумови для правозастосувальних помилок; а це також, на нашу думку, один із 

недоліків нормативно-правової бази.  

Про прогалини у праві можна зазначати переважно у переносному значенні як 

про один із недоліків права, відсутність у ньому того, що повинно бути необхідним 

його компонентом [129, с. 734]. Прогалини у НПА – це відсутність необхідних для 

правового регулювання суспільних відносин нормативно-правових приписів законів 

чи підзаконних НПА. Прогалини у праві необхідно відмежовувати від інших схожих 

правових явищ: незрозумілостей, що є у правових нормах; кваліфікованого 

мовчання законодавця; випадків, коли законодавець віддає вирішення питання на 
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розгляд правозастосовувача; помилок у праві; суперечностей у праві [129, с. 735–

736].  

Існуючі у праві прогалини пропонується розмежувати за різними критеріями, 

наприклад, прогалини формулювання (відсутність повної регламентації поведінки у 

тій чи іншій ситуації) та оціночні прогалини (виникають тоді, коли норма права має 

надто вузьке, або надто широке формулювання, що спричиняє несправедливість при 

її застосуванні) [153, с. 95–96]; прогалини у законодавстві і прогалини у праві [154, 

с. 45].  

Законодавець визначення прогалин у праві прямо не надає, хоча зазначає про 

їх подолання (див. ст. 8 Цивільного кодексу України [145] та ст. 10 Сімейного 

кодексу України [146]). Видається, таке визначення було б не зайвим хоча б у 

контексті виявлення підстав для застосування аналогії закону та аналогії права. 

Уточнення потребує, на наш погляд, і термін «аналогія права», оскільки існують 

різні розуміння права, різні форми його зовнішнього прояву тощо. З огляду на 

домінуючу роль у системі джерел права України НПА, доцільно вести мову про 

прогалини у НПА України.  

Прикладом прогалини може бути ст. 200 Кримінальний кодекс України [155], 

яка встановлює кримінальну відповідальність за використання і збут підроблених 

документів на переказ чи платіжних карток. М. М. Панов висловлює думку про те, 

що є всі підстави вважати за доцільне встановити у цій статті відповідальність за 

використання і збут не тільки документів на переказ і платіжних карток, а й за такі ж 

дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків [156, с. 108].  

Звертається увага на такий недолік НПА, як дублювання наявних у них 

нормативно-правових приписів. Дублювання – збіг обсягів і змісту норм і 

виникаюча на цій основі тотожність правового регулювання. Призводить до 

надлишкової нормативності, порушує правила лаконічності під час викладення норм 

[45, с. 261–262]. Дублювання може виникати у юридичній нормі, у нормативно-

правових приписах одного чи різних НПА. Так, у Законі України від 20.11.2003 

№ 1296-IV «Про захист суспільної моралі» [157] компетенція Національної 

експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі дублюється із 
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повноваженнями інших органів Української держави у цій сфері, передбачених ст. 

15 та ст. 16 цього правового акта. Дублювання можемо побачити, зіставивши ч. 1 

ст. 75 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII  [124] та ч. 1 

ст. 6 Закону України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» [158]. 

Водночас за кількістю чітко виражені недоліки не можуть скласти 

«конкуренцію» частково вираженим (непомітним для нефахівця з 

нормопроектування) недолікам. Виявляються вони, зазвичай, під час проведення 

правової та інших видів експертиз проектованих чи чинних НПА, або у випадках 

визнання помилковими виданих на їх основі індивідуально-правових актів. 

Найчастіше науковці, аналізуючи недоліки, пов’язані з нормотворчою 

технікою та технологією, зазначають про правотворчі помилки. Ми приєднуємось 

до такої позиції. Сьогодні на доктринальному рівні сформульовані, а на 

нормативному – частково закріплені правила, засоби та вимоги до нормотворчої 

діяльності. Те, що у процесі розробки проектів НПА необхідно використовувати 

нормотворчу техніку, стало сьогодні правовою аксіомою. Тому відхилення від 

означених правил є, на нашу думку, результатом недогляду чи недопрацювання 

розробника проекту НПА, що й сприймається як помилка. Також вважаємо, що 

техніко-технологічні помилки є результатом не тільки (можливо, і не стільки) 

непрофесійності чи умисної упередженості правотворчих суб’єктів, а й 

зумовлюються певною нечіткістю і неповнотою юридичної регламентації 

використання нормопроектної техніки та нормотворчої технології.  

Один із перших дослідників цієї проблематики Ю. О. Тихомиров зазначає, що 

під час підготовки і прийняття правових актів трапляються три групи помилок: 

пізнавальні, змістовні, техніко-юридичні [159, с. 188–189]. В. І. Риндюк зосереджує 

увагу на техніко-юридичних помилках, визначаючи їх як різновид правотворчої 

помилки, що є порушенням мовного, логічного або процедурного правила 

правотворчої техніки [47, с. 4]. Цікавою видається позиція Б. В. Малишева, який 

розглядає правотворчу помилку як дефект у телеологічній структурі норми права. 

Науковець зазначає, що наявні в нормі права лексичні, граматичні або стилістичні 

хиби можуть кваліфікуватись як правотворчі помилки лише у випадку, якщо вони 
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становлять обставину, що істотним чином перешкоджає досягненню мети норми 

права [160, с. 262].  

Існуючі визначення поняття «правотворча помилка» певною мірою 

відрізняються. Правотворча помилка – це таке відхилення від юридичної техніки, 

логіки і граматики, яке знижує якість правового акта, обумовлює труднощі в 

тлумаченні його змісту, перешкоджає його реалізації на практиці [161, с. 84]. 

Правотворча помилка – це неадекватний (такий, що відстає або випереджає) 

економічним, політичним, психологічним, організаційним завданням, логіко-

гносеологічним закономірностям правосвідомості результат офіційного 

оприлюднення юридичної норми, інституту права, який через добросовісну помилку 

чи винні протиправні дії порушує загальні принципи чи конкретні правила 

правотворчості, зумовлює чи може зумовити негативні соціальні та юридичні 

наслідки, виступає підставою для усунення допущених помилок й відшкодування 

завданої шкоди [162, с.11]. Як бачимо друге визначення значно ширше. У ньому, 

крім розуміння правотворчої помилки, закладено причини виникнення та певні її 

види, наслідки помилки та спосіб її компенсації. 

Загалом, можна констатувати, що сьогодні зусиллями наукової спільноти 

стосовно правотворчих помилок сформульовано завершену правову доктрину14. 

Науковці вирізняють низку властивих правотворчим помилкам ознак: 

неумисність помилки, за вчинені помилки суб’єкти не несуть юридичну 

відповідальність, правотворчі помилки завжди викликають негативний результат, 

суб’єктом учинення помилки може бути лише спеціально уповноважений суб’єкт, 

правотворча помилка має бути офіційно визнана [163, с. 6]. 

Розрізняють різні види правотворчих помилок. Наприклад, залежно від якості 

закону виділяють соціальні, політичні та юридичні помилки. А. Б. Лісюткін 

пропонує правотворчі помилки залежно від стадій законодавчої діяльності поділити 

на: помилки у результаті реалізації права на законодавчу ініціативу; допущені під 

––––––––––––––––– 
14 Свідченням цього є, наприклад, видання збірника «Правотворческие ошибки: понятие, 

виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного 

научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 г.) / под ред. В. М. Баранова, 

И. М. Мацкевича. – М.: Проспект, 2009. – 1120 с.», в якому всебічно розглянуто поняття, ознаки, 

види, форми прояву, способи забобігання та усунення і таке інше правотворчих помилок.  
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час обговорення законопроекту; такі, що виникають під час прийняття 

законопроекту; виявлені під час опублікування і вступу у дію прийнятого 

законопроекту [164, с. 198–199]. Помилки можуть бути мовними, логічними і 

гносеологічними [161, с. 85]. Є. О. Чинарян зазначає, що правознавці виокремлюють 

три типи помилок: юридичні (помилки у проектуванні механізму правового 

регулювання, прогалини, надлишкова нормативність, колізії між окремими 

законами …), логічні (логічні суперечності, порушення співрозмірності визначення 

понять, тавтологія, визначення невідомого через невідоме), граматичні 

(недотримання лексичних, орфографічних і синтаксичних правил) [165, с. 23]. 

Т. А. Васільєва звертає увагу на концептуальні прорахунки у законодавчій 

діяльності, а до юридико-технічних помилок відносить стилістичні, логічні, мовні, 

фактографічні [166, с. 139]. Російські вчені висловлюють думку, що найбільш 

типовими нормотворчими помилками є юридико-ідеологічні, юридико-

компетенційні, юридико-змістовні, юридико-мовні, юридико-технічні [167, с. 336–

341]. Особливості правотворчих помилок визначаються і видовою приналежністю 

НПА, у яких вони допущені. Так, Т. В. Кашаніна вказує на такі помилки у прийнятті 

корпоративних актів: змішаний характер змісту корпоративних актів; ретрансляція 

законодавчих норм; надлишкова деталізація корпоративних норм; надлишкова 

зарегульованість корпоративних відносин; відсутність у корпоративних актах 

декларативних положень; відсутність у них дефініцій; ігнорування 

інфраструктурних правил; відсутність власних санкцій [168, с. 386–390]. 

В. Буткевич, аналізуючи якість законів України у контексті рішень 

Європейського суду з прав людини, звертає увагу на такі недоліки чинного 

законодавства: закон не можна застосувати в силу того, що він закріплює речі в 

природі не існуючі або ж такі положення, які практично нездійсненні; закон 

фактично не є правовим актом, оскільки базується на ідеологічних штампах, 

далеких від життя, або посилається на неіснуючі правові акти; закон не є доступним 

для заінтересованої особи; недосконалість законодавства очевидна для 

правозастосовних органів, але вони наполегливо дотримуються таких законів, 

оскільки Європейський суд відповідних рішень щодо України не приймав; 
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прийнятий закон спрямовує під час застосування на використання принципів, які 

або ж зовсім незрозумілі, або ж занадто загальні, або ж стосуються сфери дії закону 

опосередковано; використовується загальновідомий принцип, але його суть різними 

суб’єктами застосування права розуміється по-різному [41].  

Існуючі класифікації потребують певного узагальнення та уточнення, оскільки 

не розмежовують природу (першопричини) і форми прояву правотворчих помилок. 

Видається, що усі помилки необхідно класифікувати залежно від складової 

нормотворення, із якою пов’язані помилки, на: помилки у НПА як результат 

порушення правил нормотворчої техніки; помилки, допущені у процесі прийняття 

НПА, – у нормотворчій технології. 

Техніко-юридичні помилки, на наш погляд, варто розмежовувати за змістом 

(сутністю, вихідними засадами) та формою зовнішнього прояву (закріплення, 

фіксація, оформлення), оскільки тільки такий підхід дозволить обрати максимально 

ефективний напрям та засоби їх подолання. Наприклад, чимало критичних 

зауважень лунає упродовж тривалого часу стосовно податкового законодавства 

України як такого, що зумовлює тіньову економіку. Постає питання, що необхідно 

зробити: чи змінити розміри окремих податків (унести корективи до окремих 

юридичних норм), тобто вдосконалити формальні параметри законодавства, чи 

запровадити нові принципи податкової системи в Україні (здійснити насамперед 

змістовні зміни)?  

До змістовних (сутнісних) треба віднести помилки, спричинені 

недотриманням загальних вимог (насамперед соціальної відповідності), які 

встановлюються щодо НПА [168, с. 104; 169, с. 251], та правил творення його змісту 

(пов’язані із неналежним використанням правових дефініцій, правових конструкцій, 

правових презумпцій тощо). До формальних – помилки у використанні засобів і 

правил творення форми НПА (термінологічні, структурні, реквізитні). 

Найбільшу увагу науковці і практики в Україні та закордоном [170; 171] 

приділяють законодавчим помилкам. Так, І. Й. Снігур вказує на такі типові помилки 

у розробці законопроектів: спроби у проектах охопити різнорідні суспільні 

відносини (за умов домінування у системі права та законодавства України 
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галузевого принципу); недотримання правил структурування проекту; підміна 

юридичних понять; використання одних і тих же положень у кількох проектах у 

дещо різних формулюваннях [172, с. 150–155]. Фахівці констатують також наявність 

у законодавчих актах фактів порушення мовних правил, логічних правил, правил 

викладу юридичних норм у статтях НПА, відсутність чіткого визначення предмета 

закону, невідповідність назви структурної одиниці законодавчого акта її змісту, 

некоректне формулювання положень, дублювання законодавчого матеріалу тощо 

[137, с. 13–20].  

Наведений перелік правотворчих помилок дає підстави підтримати думку 

А. М. Мазуренко про те, що усі основні види правотворчих помилок пов’язані з 

порушенням правил юридичної (законодавчої) техніки [172, с. 485]. 

Не можна оминути увагою ще одне дискусійне, важливе у метрологічному 

розумінні положення. Як зазначалось, деякі науковці вважають, що поняттям 

«правотворчі помилки» охоплюються усі інші недоліки НПА, зокрема колізії та 

прогалини. З такою позицією, на нашу думку, погодитись не можна. І ось чому. 

Щодо конкуренції – якщо приєднуватись до позиції, що конкуренція – це різновид 

колізії, то чи можна вважати правотворчою помилкою характерну для 

кримінального права конкуренцію кримінально-правових норм. Стосовно прогалин 

не можна, видається, вважати помилкою відставання юридичної норми від розвитку 

суспільних відносин, наприклад, виникнення нових видів суспільно небезпечних 

діянь, що не охоплені кримінальним законом. 

Негативно впливають на якість НПА і декларативність та фіктивність його 

правових норм. 

Частково виражені недоліки спричинені неналежним використанням 

конкретних засобів нормопроектної техніки, наприклад, порушенням правил 

визначення термінів НПА. Так, у ч. 2 ст. 87 Закону України від 07.07.2010 р. 

№ 2453-VІ «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції станом на 02.10.12 р.) [117] 

закріплено, що при обранні дисциплінарного стягнення стосовно судді 

враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, 

обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної 
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відповідальності. У зазначеному приписі ключовим є термін «проступок»; однак 

законодавець не надає визначення поняття останнього, що зумовлює серед 

практиків дискусії стосовно підстав притягнення суддів до такої відповідальності. 

Аналізуючи чинне законодавство України, ми виявили помилки у 

використанні майже усіх елементів нормопроектної техніки. Оскільки коротку 

характеристику засобів нормопроектної техніки даватимемо у наступних розділах 

роботи, присвячених виявленню можливостей їх використання для удосконалення 

НПА України, наведемо лише приклади помилок під час використання кожного 

засобу (див. додаток В).  

Наведені помилки по-різному впливають на якість нормативно-правових 

приписів: від зовнішньої недосконалості (наприклад, тавтологія) – до створення 

умов для надмірного правозастосовного угляду (приміром, безпідставне 

використання оціночних понять). Загалом створюють незручності у використанні 

НПА чи передумови для правозастосувальних помилок. 

Приховані (латентні) недоліки можна, зазвичай, виявити, ознайомлюючись зі 

спеціальними науковими дослідженнями конкретних НПА, рішеннями 

Конституційного Суду України, роз’ясненнями вищих спеціалізованих судів за 

результатами узагальнення ними правозастосувальної практики. Ці недоліки, 

зважаючи на рівень сучасної правотворчості, не є результатом безпосереднього 

недотримання правил нормопроектування, а ймовірніше обумовлені складністю 

нормативної регламентації суспільних відносин у сучасній державі і недостатністю 

наявних техніко-технологічних засобів нормотворення. Латентні недоліки 

зумовлюють неоднозначне розуміння й, відповідно, розширюють можливості для 

суб’єктивізму під час реалізації та застосування юридичних норм, дають підстави 

для критики НПА щодо їх юридико-технічної досконалості. Приховані недоліки 

проявляються у декількох формах. Це упущення, замовчування, неузгодженість 

нормативно-правових приписів, неправильне використання оціночних і 

напівоціночних понять. Через дискусійність цієї групи недоліків розглянемо їх 

детальніше. У читача може виникати застереження щодо того, чи є названі 

характеристики, на наш погляд, неналежної якості НПА, недоліками взагалі? 



 115 

Вважаємо, якщо нормативно-правові приписи потребують тлумачення, чи 

виникають проблеми із їх реалізацією, то вони є недосконалими. Першопричини 

такої недосконалості (навіть якщо вони об’єктивно обумовлені) є недоліком. 

Щодо упущення, то йдеться про те, що законодавець установлює 

правоположення, однак не визначає необхідний для їх реалізації механізм. Так, у 

ст. 94 Конституції України [57] встановлено, що закон набирає чинності через 

десять днів із дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачене 

законом, але не раніше дня його опублікування. Отож, набрання чинності законами 

України пов’язується насамперед із їх оприлюдненням. Але ні у Основному Законі 

України, ні в інших НПА способи, порядок та різні форми оприлюднення (за 

винятком офіційних друкованих видань) не встановлюються. За умов, що офіційним 

оприлюдненням сьогодні вважається лише опублікування в офіційних друкованих 

виданнях, наведену конституційну норму можна інтерпретувати так: закон набирає 

чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування, … але не раніше 

дня його опублікування!!! На нашу думку, сьогодні доцільно вести мову про 

надання статусу джерел офіційного оприлюднення НПА й іншим засобам масової 

інформації, наприклад спеціальним електронним носіям. Водночас необхідно 

зауважити, що існує позиція відповідно, до якої упущення чи недогляд законодавця 

не є власне помилкою [144, с. 178]. Вважаємо, якщо недогляд правотворчого 

суб’єкта створює певні «труднощі» для застосування НПА, то він уже є недоліком, 

оскільки має негативну значущість для праворегулятивної практики.  

Замовчування полягає у тому, що законодавець установлює лише основні 

первинні правоположення, не «звертаючи увагу» на вторинні, які мають відповідати 

первинним. Відсутність конкретизуючих правоположень зумовлює неоднозначні 

підходи до регулювання правовідносин, регламентованих базовими юридичними 

нормами. Наприклад, Конституція України [57] надає право створювати НПА 

України: Верховній Раді України (ст. 85), Президенту України (ст. 106), Кабінету 

Міністрів України (ст. 117), органам місцевого самоврядування (ст. 144), але нічого 

не зазначає про можливість їх офіційного тлумачення-роз’яснення цими ж органами 

(тобто про право автентичного тлумачення).  
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Виникає запитання: «а які суб’єкти наділені правом офіційно тлумачити НПА 

Президента України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого 

самоврядування»? Загальнотеоретичний принцип «якщо дозволено більше, то 

дозволено менше» зумовлює право названих суб’єктів нормотворення тлумачити 

створені ними нормативні документи (право правотворчого суб’єкта на автентичне 

тлумачення). Однак, чи не виникне питання стосовно легітимності таких тлумачень 

у зацікавлених суб’єктів у контексті спеціально дозвільного принципу щодо 

діяльності органів сучасної держави (який закріплений частиною другою ст. 19 

Основного Закону України [57]). І, якщо навіть у спеціальних законах закріпити 

таке право, то чи не буде це порушенням ст. 8 Конституції України [57], де 

зазначено, що «закони та інші НПА приймаються на основі Конституції України і 

повинні їй відповідати». 

Неузгодженість має декілька форм прояву. Формально-юридична 

неузгодженість полягає в тому, що юридичні норми текстуально різні за формою, 

хоча близькі за ідейним змістом. Ілюстрацією цього є ст. 8 Конституції України [57] 

та ст. 8 КПК України (від 13.04.2012 р. № 4651-VІ) [50], які закріплюють принцип 

верховенства права. Конституційна норма встановлює, що «Конституція України 

має найвищу юридичну силу. Закони та інші НПА приймаються на основі 

Конституції і мають їй відповідати». Норма ж КПК України передбачає, що 

«кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства 

права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими 

цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип 

верховенства права у кримінальному провадженні застосовується із урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини». Нескладно побачити, що норма 

процесуального закону відповідає ст. 3 Конституції України [57]. Не зовсім 

зрозуміло, чому ж вона названа «Верховенство права». 

Щодо неузгодженості між доктринальним розумінням правових явищ та їх 

текстуальним закріпленням, то наприклад, ст. 8 Основного Закону України [57] 

закріпила положення про те, що норми Конституції України прямої дії. Звернення 

до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина 
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безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Однак це трактування 

не зовсім збігається із доктринально визнаним розумінням прямої дії НПА у часі. 

Така практика призводить до розбіжностей між юридичною наукою та практикою. 

Неузгодженість регламентації одних і тих же явищ різними юридичними 

нормами та НПА (за відсутності змістовної суперечності) простежується, 

наприклад, у порівнянні виданих різними міністерствами нашої держави 

методичних рекомендацій щодо нормопроектної техніки (прямої суперечності 

немає, але розбіжності суттєві, наприклад, стосовно мови права чи внесення змін до 

НПА).  

Щодо вимушеної неузгодженості між нормами, які містяться у загальних і 

спеціальних правових актах, то О. Харитонова звертає увагу на неузгодженості 

положень спеціальних законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності з 

положеннями ЦК України [174, с. 142]. Причиною цих розбіжностей може бути 

недотримання вимоги принципової відповідності спеціальної норми загальній під 

час розширення, конкретизації та розвитку положень базового закону, що, на нашу 

думку, є об’єктивно неминучим в умовах розвитку правової системи. Аналіз рішень 

Конституційного Суду України засвідчує, що саме така неузгодженість може 

зумовлювати необхідність офіційних тлумачень Конституційного Суду України. 

Наприклад, підставою для розгляду справи № 1-9/2013 від 12.06.2013 р. [175] стала 

наявність неоднозначного застосування положень частини п’ятої ст. 127 Конституції 

України [57] у системному зв’язку з частиною третьою цієї статті, ст. 65 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453–IV [117].  

Певної неоднозначності юридичним нормам надає використання у них 

оціночних і напівоціночних понять. Норми з такими поняттями дуже часто 

потребують офіційної інтерпретації Конституційним Судом України та вищими 

спеціалізованими судами. Так, ст. 1 Конституції України [57] встановлює, що 

Україна є соціальною державою. Офіційне тлумачення терміна «соціальна держава» 

(який ми відносимо до напівоціночних) надається у рішенні Конституційного Суду 

України № 3-рп/2012 від 25.01.2012 р. [176].  
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Результати здійснених нами раніше досліджень [177] указують на те, що 

застосування таких понять у законодавстві України об’єктивно зумовлене і не є 

недоліком. Недоліком є випадки необґрунтованого використання таких понять. 

Наприклад, у ст. 39 Конституції України [57] встановлено право громадян збиратися 

мирно, а також те, що це право може обмежуватись з метою запобігання 

заворушенням. Законодавець вживає два напівоціночні терміни – «мирно» та 

«заворушення». Уведення у текст конституційної норми цих термінів вважаємо 

необґрунтованим, оскільки в умовах загострення політичної ситуації у нашій 

державі розуміння їх змісту в опозиції та влади суттєво різне. 

Ілюстрацією визнання законодавцем можливості наявності латентних 

недоліків у НПА України є ч. 6 ст. 9 КПК України [50], яка встановлює: «у випадку, 

коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання 

кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального 

провадження …». Застереження, однак, викликає і рівень досконалості зазначеної 

юридичної норми. Термін «неоднозначне розуміння» дає підстави у випадку 

наявності у нормах КПК формально невизначених понять (насамперед оціночних і 

напівоціночних) використовувати принципи кримінального провадження, а не 

норми!!! Це ж передумова для необмеженого правозастосувального угляду. 

Недоліки НПА мають і певний галузевий відтінок і їхня негативна значущість 

для правового регулювання суспільних відносин є різною. Так, недоліки правового 

забезпечення процесів переходу до ринкової економіки в Україні впливають на 

зростання економічної злочинності. Такими недоліками є: наявність багатьох 

прогалин у правовому регулюванні; неузгодженості НПА із суспільно-

економічними рішеннями перехідного періоду; колізійність правових норм; 

відсутність механізмів реалізації НПА [178, с. 353]. 

У чому ж причина їх наявності у сучасному «високорозвинутому» праві. 

Щодо кожного із недоліків є свої причини, які водночас мають чимало спільного.  

Колізії юридичних норм спричинені об’єктивними та суб’єктивними 

чинниками. Об’єктивні виступають як явища властивості будь-якої правової 

системи. Суб’єктивними є такі, як недоліки законодавчої техніки, відсутність чіткої 
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правової політики, недоліки у систематизації законодавства, недотримання правил 

внесення змін у чинні НПА, тощо [129, с. 325; 45, с.254–262]. 

М. О. Заніна виділяє також такі причини колізій норм права, як недостатнє 

врахування під час конструювання норм права соціальних і юридичних 

закономірностей, дефекти зумовлені структурою системи права і законодавства, їх 

функціонуванням [150, с. 121], невизначеність правових норм, недоліки в 

систематизації законодавства, недотримання правил внесення поправок у НПА, 

матеріальна та фінансова незабезпеченість реалізації НПА, нераціональне 

розташування правових норм в інститутах і галузях права [45, с. 254–259]. 

Прогалини у законодавстві зумовлюються: неналежним дотриманням 

суб’єктами правотворчості принципів правотворчої діяльності; неналежним 

дотриманням суб’єктами правотворчості правил законодавчої техніки; невисокою 

правовою культурою суб’єктів правотворчості [179, с. 12].  

Отож, основна причина колізій, прогалин і дублювань – недотримання вимог і 

правил нормопроектної техніки (насамперед правової логіки). 

Т. В. Кашаніна вважає, що усі правотворчі помилки так чи інакше пов’язані із 

порушенням правил та прийомів законодавчої техніки: правил формування змісту 

закону (концептуальні помилки, прогалини у законі тощо); правил щодо структури 

закону; логічних; мовних; формальних; процедурних правил [180, с. 151].  

Правотворчим помилкам сприяє також низка суб’єктивних і об’єктивних 

чинників [181, с. 20], властивих праву нашої перехідної держави. До об’єктивних 

можна віднести радикальне оновлення законодавства України у короткі терміни, 

необхідність поєднання існуючих правових традицій та правової свідомості із 

принципами європейського та загалом міжнародного права, складність 

правотворчого процесу, проведення правової реформи на тлі економічної і 

політичної нестабільності тощо. 

Суб’єктивними причинами виступають такі: юридична некваліфікованість 

законодавців, домінування корпоративних та індивідуальних інтересів над 

загальнодержавними, помилки в оцінці суспільних відносин, які потребують 

правового регулювання і в засобах такого регулювання і т. д. Оцінюючи помилкову 
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правотворчу діяльність, В. М. Карташов звертає увагу на таку її суттєву ознаку, як 

протиправність. Протиправність полягає у тому, що вона порушує не тільки норми і 

принципи права, а й інші юридичні приписи, які містяться у НПА, актах офіційного 

юридичного тлумачення [182, с. 125–127].  

Українські науковці, розмірковуючи над причинами недоліків у законодавстві, 

вказують на формування національного законодавства як загалом хаотичне, 

безсистемне накопичення законодавчих актів; низку недоліків в організації 

законодавчого процесу: відсутність єдиної правової і, зокрема, законодавчої 

політики в Україні, перспективних програм розвитку законодавства та планів 

законодавчої діяльності; нераціональне регулювання та реалізація інституту 

законодавчої ініціативи; низький рівень регламентної дисципліни в законодавчому 

процесі; фактичну відсутність аналітичної роботи парламенту; відсутність 

координуючого та методологічного впливу на стратегію законодавчої діяльності 

[137, с. 11–13]. Підтримуючи цю позицію, хотілося б додати, що вказані причини є 

формами прояву порушень нормотворчого процесу (правотворчої технології).  

Загальною причиною усіх видів недоліків НПА України є неналежне 

використання засобів нормопроектної техніки та недотримання правил нормо-

творчої процедури. Тому удосконалення НПА України необхідно розглядати як 

здійснювану за допомогою техніко-технологічного інструментарію нормотворення 

юридичну діяльність, спрямовану на усунення й недопущення цих недоліків. 

Окремого теоретичного дослідження потребує питання пошуку методів і 

засобів виявлення недоліків у НПА. С. В. Полєніна, наприклад, пропонує як доволі 

ефективний спосіб виявлення правотворчих помилок метод факторного аналізу, 

розуміючи під фактором причину, яка стимулює силу якогось процесу, що визначає 

його характер і окремі риси [183, с. 68]. 

Вивчаючи недоліки, властиві юридичному права, насамперед НПА, науковці 

основну увагу приділяють пошуку способів їх запобігання, усунення та подолання. 

Насамперед хотілося б відповісти на логічне питання: «чи можна створити 

ідеальний НПА без недоліків»? Відповідь на це запитання дав ще Г. В. Ф. Гегель у 

своїй праці «Філософія права», зауваживши, що встановлювати щодо кодексу 
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вимогу, щоб він був абсолютно завершеним і не допускав подальших визначень, – 

означає не розуміти природу таких кінцевих предметів, як приватне право, в якому, 

так би мовити, досконалість – це постійне наближення, а також не розуміти 

відмінності між загальним розумом і загальною свідомістю … [42, с. 221–222]. 

«Об’єктивна необхідність» недоліків не означає, що з ними не треба боротися. 

Суб’єкти, причетні до процесу формування нормативно-правової бази, повинні 

докладати максимальних зусиль для недопущення, усунення, подолання 

нормативних колізій, прогалин, помилок і т. д. 

Стосовно кожного недоліку науковцями і практиками пропонуються певні 

методи «боротьби». 

С. П. Погребняк вказує на необхідність запровадження комплексу заходів, що 

сприяють попередженню всіх видів колізій, зокрема: формування єдиного 

концептуального праворозуміння на засадах визнання принципу верховенства права 

і базованих на ньому принципів верховенства Конституції і закону; подолання 

правового нігілізму; посилення ролі науки у законодавчому процесі; суворе 

дотримання правил законодавчої техніки; інформатизація законодавчого процесу 

[43, с. 12].  

У літературі пропонується низка заходів, які запобігатимуть виникненню 

прогалин у праві: від зміни існуючої практики законотворчості на стадії підготовки 

проекту закону – до належного автоматичного обліку чинних НПА [179, с. 13]. 

Запобігання правотворчим помилкам забезпечується шляхом створення умов 

для організації якісних НПА. Цьому сприяють: належний фаховий рівень підготовки 

розробників проектів НПА; дотримання вимог нормопроектувальної техніки у 

розробці проектів НПА, проведення правової експертизи розроблених 

законопроектів тощо. 

Особливих зусиль потребує викорінення доктринальних помилок, в основі 

яких – помилкові концепції законопроектів. Такі помилки можуть обумовлювати 

неправильне визначення предмета, коло адресатів, цілі правового регулювання тощо 

[163, с. 10]. Тобто йдеться про змістовні (зовні непомітні), а не формальні помилки. 

Тут можуть спрацьовувати не тільки юридичні, а й політичні, економічні та інші 
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соціальні чинники. Запобігати таким помилкам та усувати їх можна тільки за 

належної правотворчої діяльності. 

Названі превентивні заходи тією чи іншою мірою стосуються й інших 

недоліків НПА України. Вони насамперед спрямовані на забезпечення дотримання 

правотворчими суб’єктами нормотворчої техніки та правил нормотворчої 

діяльності. 

Недоліки джерельної бази українського права, насамперед НПА, суттєво 

знижують їх якість, що спонукає до пошуку шляхів усунення таких недоліків, а це – 

процес удосконалення НПА України. Удосконалення НПА як основного джерела 

права України полягає найперше у «нормативному корегуванні» за допомогою 

засобів правотворчої техніки змісту (соціальна адекватність, логічність, 

визначеність тощо) та форми закріплення (вид, структура, спосіб викладу та інше) 

нормативно-правових приписів НПА. 

Сьогодні є декілька загальновизнаних форм удосконалення (через підвищення 

якості) НПА України: прийняття НПА у новій редакції, внесення змін до НПА, 

кодифікація НПА, офіційне тлумачення-роз’яснення НПА. Отож, якість (водночас і 

досконалість) НПА України підвищується через правотворчу та 

правоінтерпретаційну діяльність.  

Аналіз практики удосконалення НПА вказує на те, що у тих випадках, коли у 

НПА чітко виражені (колізії, прогалини, невиправдане дублювання) та частково 

виражені (інші техніко-технологічні помилки) недоліки, вони усуваються 

зазначеними способами. А ось приховані (латентні) недоліки частіше згладжуються 

шляхом офіційного тлумачення НПА або правотворчими, або ж спеціально 

уповноваженими органами (тобто через делеговане тлумачення).  

Названі форми удосконалення НПА України відповідають основним 

характеристикам правотворення (зокрема кодифікації) та правотлумачення. 

Визначальними компонентами для результатів нормотворчої діяльності є 

нормопроектна техніка та нормотворчий процес (процедура, технологія), для 

офіційного тлумачення (на що звертають увагу сучасні науковці) – правотлумачна 

техніка. 
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Зіставивши засоби (у широкому розумінні) запобігання недолікам НПА 

України із засобами усунення цих недоліків (удосконалення), можна зауважити їх 

тотожність. Створити якісні НПА чи удосконалити НПА, що мають недоліки, можна 

лише за умови належного використання інструментарію нормопроектної техніки та 

у межах правотворчої технології. Однак попередження та усунення недоліків НПА 

близькі не тільки за своєю інструментальною складовою, їх об’єднує причинно-

наслідковий15, ієрархічний (наприклад, своєчасне удосконалення закону 

запобігатиме недолікам у підзаконних НПА) та системний (наприклад, уточнення 

загальних законів – запорука досконалості створюваних спеціальних законів). Саме 

такий методологічний підхід забезпечує можливість удосконалення НПА сучасної 

України. 

Якщо попередження та усунення недоліків – процес, що може тривати певний 

час, то їх подолання має здійснюватись негайно у процесі правозастосувальної 

діяльності. Розроблення системи правил щодо порядку подолання недоліків НПА 

України безпосередньо їх не вдосконалить, однак сприятиме належному 

застосуванню цих актів, навіть у разі наявних недоліків (своєрідне опосередковане 

вдосконалення). Тому проблеми подолання недоліків треба проаналізувати 

детальніше. 

Можливі варіанти подолання колізій між нормативно-правовими приписами, 

що містяться в одному чи різних НПА, пропонуються у ст. 71 проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26]. Намагання правотворчих суб’єктів 

законодавчо визначити правила застосування колізійних норм заслуговує лише 

схвалення. Розглянемо декілька прикладів вирішення законодавчих колізій. Так, в 

Україні упродовж 2011 р. відбувався процес підбору кандидатів на посади суддів 

відповідно до Закону України від 07.07.2010 р. № 2453–УІ «Про судоустрій та 

статус суддів» [117]. Один із етапів такого підбору – призначення на посаду судді – 

регулювався двома НПА, а саме: Законом України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР 

––––––––––––––––– 
15 Недоліки нормативно-правових актів є лише наслідком, наприклад, правотворчої 

помилки. Для їх усунення і запобігання під час створення «однорідних» нормативно-правових 

актів необхідно знати причину. Її виявлення – це шлях для удосконалення нормативно-правового 

акта зараз і до створення досконалих нормативно-правових актів у подальшому. 
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«Про Вищу раду юстиції» [184] та Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» [117]. Результати аналізу статей цих НПА, які визначали порядок 

призначення на посаду судді вперше, зокрема перелік документів, що мають 

подаватися до Вищої ради юстиції, вказують на наявність у них низки колізій.  

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції» [184], Вища 

рада юстиції, за рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

вносить подання Президенту України про призначення громадянина України на 

посаду судді вперше. До подання Вищої ради юстиції додаються: 1) рекомендація 

кваліфікаційної комісії; 2) особовий листок з обліку кадрів та автобіографія 

кандидата на посаду судді; 3) копії дипломів про освіту, науковий ступінь чи вчене 

звання; 4) примірник реферату з питань правознавства, підготовлений кандидатом 

на посаду судді; 5) рецензія на реферат; 6) довідка органу державної податкової 

служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) 

за останній рік кандидата на посаду судді.  

Натомість пункт 11 ч. 1 ст. 66 та ч. 5 ст. 71 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» [117] установлюють, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

надсилає до Вищої ради юстиції лише рекомендації про призначення кандидатів 

суддями (без вказівки про інші документи). Крім того, перелік документів, указаний 

у ст. 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції» [184], частково суперечить 

переліку документів, які подаються кандидатом для участі у доборі на посаду судді 

до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідно до ст. 67 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» [117]: 1) письмова заява про участь у 

доборі кандидатів на посаду судді; 2) копія паспорта громадянина України; 3) анкета 

кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього; 4) копії дипломів про 

освіту, науковий ступінь або вчене звання; 5) виписка з трудової книжки про стаж 

роботи в галузі права; 6) висновок медичної установи про стан здоров’я кандидата; 

7) письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про 

кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення 

щодо нього спеціальної перевірки. Ця стаття також передбачає, що вимагати від 

кандидата надання інших документів забороняється. 
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У результаті виникають два різновиди колізії між нормативно-правовими 

приписами, що містяться у НПА однакової юридичної сили: часова – НПА прийняті 

із розривом у часі, колізія між нормами загального та спеціального НПА. 

Скільки треба часу для законодавчого корегування колізійних норм нинішнім 

парламентом чи вирішення шляхом інтерпретації Конституційним Судом України – 

складно визначити. Урегулювання таких ситуацій полягає у подоланні 

суперечностей відповідно до сформованих теоретиками права правил, що набули 

сьогодні аксіоматичного характеру і відображені у ст. 71 проекту Закону України 

«Про нормативно-правові акти» [26]: у разі виникнення колізії між положеннями 

різних НПА, які мають однакову юридичну силу, застосовуються положення НПА, 

що набрав чинності пізніше, або спеціального НПА.  

Отож, оскільки Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [117] був 

прийнятий пізніше, ніж Закон України «Про Вищу раду юстиції» [184], то норми 

Закону України «Про Вищу раду юстиції», які регулюють порядок формування 

корпусу суддів України, у зв’язку з наявністю норм, що регулюють такий порядок у 

Законі України «Про судоустрій і статус суддів», повинні вважатися нечинними. Це 

має стосуватися і переліку документів, які надсилаються Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів України до Вищої ради юстиції. Ст. 29 Закону України «Про Вищу 

раду юстиції» [184] може застосовуватись лише у тій частині, що не суперечить 

указаним статтям Закону України «Про судоустрій і статус суддів».  

Розглядаючи означений приклад, можна помітити ще один момент, який 

потребує аналізу. Зокрема, у ст. 29 Закону України «Про вищу раду юстиції» [184] 

(тобто після прийняття Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [117]) 

внесено зміни – частина друга доповнена пунктом 6. А це означає, що він (якщо 

брати до уваги часову ієрархію), як прийнятий пізніше, має перевагу перед ст. 67 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [117], і до переліку документів, 

які подаються кандидатом для участі у доборі на посаду судді до Вищої 

кваліфікаційної комісії, має входити також і довідка органу державної податкової 

служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) 

за останній рік кандидата. За такої умови виникає конкуренція часового із 
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принципом верховенства спеціальних норм над загальними. Перед нами своєрідна 

війна норм і правил. Належно розв’язати цей казус можливо лише через 

нормотворчу чи правоінтерпретаційну діяльність. Подолати його, на нашу думку, 

можливо так. Оскільки Закон України «Про судоустрій та статус суддів» [117] 

прийнятий пізніше і містить спеціальні норми щодо підбору та призначення суддів, 

то норми Закону України «Про вищу раду юстиції» [184] можуть діяти у цій частині 

лише за умови відповідності Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

[115] незалежно від внесених змін. 

Шляхи подолання колізій у НПА активно досліджуються на галузевому рівні. 

Так, Т. О. Коваленко до способів подолання юридичних колізій у земельному праві 

України відносить: а) формально-юридичні: 1) застосування загальновизнаних 

принципів права, конституційних принципів і принципів земельного права; 

2) офіційне тлумачення норм земельного права Конституційним Судом України; 

3) застосування колізійних норм; б) доктринальні: 1) застосування правоположень; 

2) доктринальне тлумачення норм земельного права; в) праксеологічні: застосування 

судових і квазісудових прецедентів [142, с. 455].  

Досліджуючи питання подолання колізій між нормативно-правовими 

приписами, необхідно з’ясувати, як урегулювати конкуренцію юридичних норм, чи 

треба докладати зусиль до її попередження, усунення та подолання. Д. Д. Лилак 

зазначає, що з усіх синонімів поняття «колізія» лише «конкуренція» не є 

протиріччям, бо вона є змагальністю за пріоритетністю [185, с. 20]. Якщо 

дотримуватись позиції, що конкуренція – один із видів колізії, то, напевно, так. 

Підтримуючи позицію, що конкуренція – це специфічна форма зв’язку між 

юридичними нормами, – ні. Попри це, як зазначалось, якщо наявність конкуруючих 

норм створює загрозу неналежному їх застосуванню (наприклад, конкуруючі склади 

злочинів можуть спричинити неналежну кваліфікацію), то необхідно нормативно 

(аналогічно до колізії) закріпити методи її вирішення (подолання). Чому? Навіть за 

максимальних зусиль суб’єкти правотворення повністю уникнути конкуренції 

(оскільки вона об’єктивно зумовлена, на думку частини науковців) ніколи не 

зможуть. Тут можна згадати ситуацію із прогалинами у законодавстві, «багатовікова 
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боротьба» з якими завершилась нормативним закріпленням шляхів їх подолання 

(див., наприклад, ст. 8 Цивільного кодексу України [145] та ст. 10 Сімейного 

кодексу України [146]). 

Питання нормативного визначення конкуруючих норм (частіше вживають 

конкуруючих законів) та способів їх узгодження в теорії права практично не 

порушується. Тому окреслимо найбільш типові прояви конкуренції, відтак стосовно 

них спробуємо запропонувати деякі правила їх вирішення.  

М. М. Марченко виокремлює декілька форм конкуренції та шляхів їх 

вирішення [151, с. 160–167]. Конкуренція кодифікованого та некодифікованого 

законів є результатом неналежної систематизації чи упущенням законодавця, або 

необхідності певного дублювання. Наприклад, окремі питання, пов’язані із 

реалізацією працівниками своїх прав на відпустки, регулюються нормами глави 5 

Кодексу законів про працю України [124] та водночас Законом України від 

15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» [158]. У таких випадках пріоритет має 

надаватися кодифікованим актам.  

Конкуренція загального та спеціального законів виникає у випадку, коли 

законодавець конкретизує у спеціальних нормах загальні положення. При цьому 

перевага повинна надаватися нормам спеціального НПА. Однак, необхідно зробити 

уточнення у контексті наведеного прикладу, оскільки Кодекс законів про працю 

України [124] можна вважати загальним, а Закон України «Про відпустки» [158] 

спеціальним НПА. Така форма конкуренції стосується лише НПА одного рівня 

(конкуренція між нормами кодексів, конкуренція між нормами законів тощо) та 

нормативно-правових приписів, що містяться в єдиному НПА. В іншому разі 

спрацьовуватиме перше правило. Прикладом такого виду конкуренції можуть бути 

норми Цивільного [145] та Господарського [186] кодексів України, що регулюють 

однорідні суспільні відносини. Питання, чи співвідносяться ЦК України та ГК 

України як загальний та спеціальний закони і, відповідно, норми якого кодексу 

підлягають переважному застосуванню, стало ключовим у Інформаційному листі 

Вищого Господарського суду України від 07.04.2008 р. № 01-8/211 «Про деякі 

питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів 
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України» [187]. Для успішного вирішення такого виду конкуренції важливим є чітке 

визначення спеціальних і загальних норм.  

Конкуренція раніше і пізніше виданого НПА за умови, що немає двох 

наведених видів конкуренції, спостерігалась у податковому законодавстві України 

до прийняття Податкового кодексу [49]. За такої конкуренції мають 

використовуватися норми правового акта, що виданий пізніше. 

Дещо специфічно розглядають конкуренцію юридичних норм і способи її 

узгодження (а вони властиві і нормативно-правовим приписам, що містяться у 

різних НПА України) зарубіжні науковці16. Конкуренцією є ситуація, за якої кілька 

правових норм можуть застосовуватись щодо одного і того ж правового відношення. 

Вирішуватись вона може шляхом застосування двох норм, якщо вони мають різні, 

але не суперечливі за напрямом правового впливу, юридичні наслідки. Наприклад, 

за вчинення злочину суддя притягується до кримінальної відповідальності, 

відповідно до норм Кримінального кодексу України [155], та підлягає звільненню з 

посади судді, відповідно до ст. 117 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» (у редакції від 01.04.15 р.) [117]. 

У тих випадках, коли конкуренція полягає у перетині юридичних складів, 

верховенство має бути за нормами, що мають більшу регулятивну значущість, 

«вище право ламає нижче право» [153, с. 63]. Для прикладу наводяться ст. 229 і 

ст. 678 Цивільного кодексу України [145].  

Наведені способи узгодження17 конкуруючих норм, видається, мають також 

бути закріплені в проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» [26].  

Загальновідомо, що основними засобами подолання прогалин у НПА є 

аналогія права і аналогія закону. Їх використання у різних правових системах і 

––––––––––––––––– 
16 Йдеться про удавану, тобто чітко виключену законом, та інші види конкуренції правових 

норм [153, С. 59–66]. 
17 Коли йдеться про «боротьбу» із конкуренцією нормативно-правових приписів, постає 

питання, який із термінів найбільш повно позначає цей напрям юридичної діяльності. У випадку 

«викорінення» конкуренції через правотворчу та правоінтерпретаційну діяльність доцільно вживати 

термін «усунення» (як до колізій нормативно-правових приписів). За необхідності визначення 

порядку застосування конкуруючих норм до конкретних правовідносин, видається, більш правильно 

оперувати терміном «узгодження» (а не подолання, як у випадку колізій нормативно-правових 

приписів), оскільки в основі конкуренції неузгодженість, розбіжності та відмінності нормативно-

правових приписів, а не їх суперечність (характерна для нормативних колізій).  
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різних державах має свої особливості. Так, наприклад, Федеральний конституційний 

суд Німеччини дотримується тези, що суддя повинен дотримуватись не лише 

закону, а й права загалом. Судді можуть добудовувати закони не лише шляхом 

тлумачення, а й заповнюючи прогалини у законі та обмежуючи юридичний склад 

норми [153, с. 99]. Наука сьогодні виробила систему правил застосування аналогії на 

практиці. 

А чи можна подолати правотворчі помилки у тих випадках, коли необхідно 

реалізовувати чи застосовувати юридичну норму, не чекаючи усунення помилкових 

нормативно-правових приписів? Можна (хоча це і дискутується) – шляхом 

офіційного тлумачення юридичних норм та узагальнення практики вищими судами 

України. 

Ще один шлях подолання недоліків (особливо «невидимих», а інколи і 

недоліків, зумовлених неналежним використанням нормопроектної техніки) – 

застосування загальнотеоретичних доктринальних положень (прикладом цього 

можуть бути деякі рішення Конституційного Суду України, в яких він зважає і на 

певні позиції наукових шкіл України). Чому саме загальнотеоретичних? Тому, що 

тільки теорія права акумулює та узагальнює засадничі правоположення усіх 

галузевих юридичних наук, і пропонує на цій основі правові моделі. Проілюструємо 

це на прикладі. Пункт 1 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

[117] (у редакції від 02.10.2012 р.) закріплював, що суддя може бути притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності у випадку «істотного порушення норм 

процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язаного, зокрема, з відмовою 

у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення 

вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи 

підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову». Серед 

практиків виникла дискусія щодо того, чи термін «зокрема» вказує на вичерпність 

або невичерпність названих видів порушення процесуальних норм (а відповідно і 

підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності). Відповідно до 

положень теорії права, правопорушення за ступенем суспільної небезпечності 

поділяються на злочини і проступки. Проступок – протиправне, винне, суспільно 
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шкідливе діяння деліктоздатного суб’єкта. Одна із перших ознак проступку – 

протиправність; що передбачає те, що дисциплінарним проступком судді є лише (і 

винятково) діяння, які передбачені ч. 1 ст. 83 (підстави притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності). Інші порушення законодавчих норм, наприклад 

окресленого ч. 3 ст. 26 КПК України [50] принципу диспозитивності у 

кримінальному провадженні (вирішувати лише ті питання, що винесені на їх розгляд 

сторонами та віднесені до їх повноважень Кодексом) не можуть бути підставою для 

дисциплінарної відповідальності. В іншому разі, застосовуючи порівняльно-

правовий метод, можна стверджувати й про можливість притягнення особи до 

кримінальної відповідальності за діяння, прямо не передбачені законом, оскільки 

вони суспільно небезпечні. Термін «зокрема» у цій нормі застосовується 

законодавцем з метою конкретизації порушень норм процесуального права, за які 

суддя може притягуватись до дисциплінарної відповідальності.  

Крім названих «загальних» недоліків НПА України, можуть виникати 

недоліки, зумовлені неналежним використанням того чи іншого конкретного засобу 

нормопроектної техніки. На них акцентуватимемо у подальшому. 

Отож, здійснений аналіз негативних чинників НПА України вказує, що 

найбільш повно та загально вони відображаються поняттям «недолік». Недоліки 

НПА України – це внутрішні й зовнішні форми прояву недотримання вимог і правил 

нормотворчої техніки, що знижують якість НПА.  

За формою зовнішнього прояву недоліки можна поділити на чітко виражені, 

частково виражені, латентні (приховані). Необхідність забезпечення ефективного 

правового регулювання в Україні, на нашу думку, зобов’язує розробників проектів 

законодавчих актів «Про нормативно-правові акти» спробувати юридично 

визначити усі категорії можливих недоліків вітчизняного законодавства та 

окреслити правила їх подолання. 

Коли йдеться про причини недоліків, то, видається, варто погодитись із 

думкою російського науковця В. М. Карташова, що недооцінка можливостей, а 

найчастіше – незнання теоретичних основ правотворчої практики, техніки, тактики, 

стратегії і технології «творцями» права, призводить до прийняття неякісних, 
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неефективних, помилкових і т. д. НПА, виникнення прогалин, суперечностей колізій 

і інших недоліків у законодавстві [188, с. 358].  

Серед найважливіших чинників запобігання недолікам – створення досконалої 

юридичної бази для належного використання в процесі створення НПА України 

нормопроекної техніки; прийняття спеціальних НПА, здатних у повному обсязі 

регулювати правотворчу процедуру в Україні; вжиття комплексу організаційних 

заходів, покликаних забезпечити у нашій країні професійну правотворчість.  

Технологічно-юридичні (процедурні) недоліки нормативно-правових 

актів України. 

Недоліки НПА України, як зазначалось, можуть зумовлюватись також 

недотриманням правил нормотворчої процедури. Питання правотворчої процедури 

(її інколи називають правотворчою технологією) українські науковці найчастіше 

розглядають у контексті законотворення (див., наприклад, роботи С. В. Бобровник, 

О. В. Богачової, О. В. Зайчука, О. Л. Копиленка, Н. М. Оніщенко, О. І. Ющика). 

Правотворча технологія, як правило, розглядається разом із правотворчою технікою. 

Щодо процедурних недоліків, то, попри зауваження стосовно тих чи інших стадій 

нормотворення, їх систематизація у літературі практично не здійснюється. Тому 

вважаємо за необхідне визначити види та форми прояву процедурних 

(технологічних) недоліків у НПА України.  

Приєднуючись до думки про ототожнення процедури та технології створення 

НПА, можна припустити, що нормотворча технологія включає низку стадій: 

планування законодавчої роботи; розробка концепції майбутнього закону; 

ухвалення рішення про підготовку проекту закону; створення робочої групи з 

підготовки проекту закону; підготовка проекту закону; обговорення законопроекту; 

експертиза законопроекту; підготовка супровідних документів; прийняття проекту 

як закону; його оприлюднення та набрання ним чинності. 

Недотримання правил нормотворчої процедури є причиною недоліків у НПА 

України. Промовистою ілюстрацією цього може бути визнання неконституційним 

Закону України від 08.12.2004 р. № 2222-VІ «Про внесення змін до Конституції 

України» [189] (рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010 р. № 20-
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рп/2010 [111]) у зв’язку із порушенням процедури його розгляду та ухвалення. 

Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права у 

Висновку щодо дотримання конституційної процедури під час внесення змін до 

Конституції України … зазначала, що зміни до Конституції України внесені із 

порушенням конституційної процедури [190, с. 13]. Конституційний законопроект 

№ 2222-ІV був проголосований парламентом у пакеті з ординарним законопроектом 

і постановою Верховної Ради України, що призвело до юридично неприпустимого 

зворотного керування – стану, коли текст ординарного закону і постанови 

безпосередньо впливають на характер Конституції України [191, с. 2], що стало 

однією з підстав визнання цього конституційного закону неконституційним. 

Якщо виявити техніко-юридичні недоліки у НПА України не надто складно 

(наприклад, порушення мовних правил очевидне навіть не для правника), то 

побачити прямий вплив порушень нормотворчої процедури на якість НПА без 

спеціального вивчення процесу його створення – навпаки. Крім того, необхідно 

враховувати галузеві «проблеми» формування певних НПА та особливості їх 

створення. Так, О. І. Ющик зазначає, що недостатня змістовна визначеність 

конституційного процесу зумовлює поліваріантність його розвитку, залежно від тих 

конкретних умов, в яких він буде відбуватися [192, с. 26]. Безпосередньо 

відображені у НПА лише такі складові процесу його творення, як чинність і дія. 

Опосередковано недоліки правотворчої процедури можуть слугувати навіть 

причиною колізій у законодавстві України. Ознайомлюючись із темпоральними, 

ієрархічними та змістовними колізіями [43, с. 8–12], можна зауважити, що вони 

зумовлюються і недоліками існуючих правотворчих процедур. 

Недоліки НПА, що є результатом недотримання нормотворчої процедури 

залежно від їх змістовної складової, видається, можна розмежувати на три групи. 

Перша – недоліки, зумовлені порушенням юридичних норм, які встановлюють 

правила нормотворення, наприклад, недотримання вимоги про державну реєстрацію 

певних категорій НПА. Чимало дискусій спричинила практика відновлення 

Конституційним Судом України конституційних положень у 2010 році. І. Коліушко 

зауважує, що незрозумілим залишається, як Конституційний Суд України прийшов 
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до висновку, що у нього є повноваження змінювати Конституцію України шляхом 

відновлення дії конституційних положень, що втратили чинність або про 

автоматичне відновлення дії певних конституційних положень [190, с. 46]. Не може 

вважатися конституційним ні за змістом, ні за процедурою набрання чинності і 

Закон України від 21.02.2014 р. «Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України». Ще більш вразливою для професійної критики є Постанова Верховної 

Ради України від 22.02.2014 р. «Про текст Конституції України в редакції 28 червня 

1996 р. із змінами і доповненнями…» [191, с. 3]. Йдеться по суті про порушення 

принципу законності. Такі недоліки можуть слугувати причиною визнання НПА 

нечинними. 

Друга – недоліки, що є причиною ігнорування загальновизнаних правовою 

спільнотою правил нормопроектування, наприклад, необхідності планування 

розробки підзаконних НПА. О. В. Богачова зазначає, що проведене дослідження 

стану планування законотворення в Україні виявило суттєві недоліки, основними з 

яких є неузгодженість планування законодавчої та законопідготовчої роботи, що є 

наслідком нескоординованості діяльності суб’єктів законотворення щодо 

планування своєї діяльності, відсутності стратегічного прогнозування процесів 

соціальних змін у державі [193, с. 118]. Результатом цього є недоліки, які 

проявляються у неузгодженості, неактуальності, безсистемності і т. д. правових 

документів.  

Третя – недоліки, які виникають унаслідок того, що практики не зважають на 

рекомендації науковців. Наприклад, у нормотворчому процесі дуже обмежено 

використовуються доктринальні пропозиції стосовно необхідності розробки 

концепції закону. О. В. Богачова вказує на те, що сьогодні для визначення основ 

майбутнього закону не завжди застосовується концептуальна форма. Це є однією з 

причин тривалого неприйняття важливих законів України та швидкої зміни вже 

прийнятих законів [193, с. 167]. 

Другу і третю категорію недоліків назвати юридичними, вочевидь, формально 

не можна. Однак вони мають безпосереднє значення для праворегулятивної якості 

нормативного документа. Наприклад, чинне законодавство України не передбачає 
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обов’язковість проведення наукових експертиз проектів НПА (що, звичайно, не 

завадило б їх якості), в той час як Вищі спеціалізовані суди та Конституційний Суд 

України активно послуговуються оцінками науковців стосовно чинних НПА чи 

окремих нормативно-правових приписів. Виникає питання, а чи взагалі може йтися 

про процедурні недоліки, якщо вони не є наслідком прямого порушенням 

нормативно-правових приписів? На нашу думку, може, оскільки загальновизнані 

доктринальні положення стосовно складових нормотворчого процесу сьогодні 

слугують джерелом юридичних норм, які регулюють правотворчу діяльність у 

сучасній державі. Крім того, нагально необхідним стає юридичне закріплення таких 

норм. 

Дослідження науковців та аналіз законодавчих актів ілюструють різний рівень 

нормативної визначеності процесу творення НПА України. Найбільш повно і 

ґрунтовно сьогодні регулюється законодавча діяльність. Із зменшенням юридичної 

сили НПА зменшується кількість юридичних норм, які визначають процедуру їх 

створення. Це, вочевидь, є однією із причин «промахів» насамперед у процедурі 

творення підзаконних НПА, що негативно впливає на їх якість. Якщо брати за 

основу формальний компонент правотворення, то техніко-юридичні недоліки НПА 

України доцільно розмежувати залежно від стадій нормотворчого процесу. Аналіз 

НПА указує, що процедурні недоліки найчастіше пов’язані із упущеннями у 

плануванні нормотворення, правовому моніторингу, розробці концепцій НПА, 

експертизі проектів НПА України, їх державній реєстрації, оприлюдненні та 

набранні ними чинності. Розглянемо їх детальніше.  

Досліджуючи правотворчий процес в Україні, фахівці вказують на певну 

стихійність нормотворення у нашій державі. Сучасний стан планування як 

конституючий фактор законотворення характеризується передусім відсутністю сис-

темності у плануванні законотворення внаслідок неналежної консолідації зусиль 

органів державної влади у цій сфері. Ще одна вада законотворчого процесу – 

відсутність перспективного планування, заснованого на програмно-цільовому 

підході та прогнозуванні [194, с. 202–203]. Це, без сумніву, негативно впливає на 

якість існуючої та створюваної нормативно-правової бази. Планування правотворчої 
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діяльності у нашій державі можна оцінити як нормативно невизначене та не визнане 

юридичною практикою. 

Перехід від безсистемного до планового створення НПА запобігатиме 

можливим у них недолікам (наприклад, дублюванню чи колізіям) й забезпечуватиме 

їх належну якість. 

Сьогодні наукова спільнота України та ближнього зарубіжжя активно 

обговорює важливість правового моніторингу для успішної правотворчої роботи. 

Однак у юридичній практиці нашої держави правовий моніторинг реальне втілення 

поки що не отримав. Тематика правового моніторингу в Україні є достатньо новою 

та не апробованою [195, с. 23]. Прикладом цього може бути те, що в проектованому 

законодавстві України про НПА така стадія нормотворчого процесу, як правовий 

моніторинг, не пропонується.  

Це є причиною того, що існуючі недоліки НПА України без 

правозастосувального моніторингу виявляються лише із часом. Непроведення 

моніторингу чинного законодавства на стадії розробки проекту нового НПА може 

призвести до його невідповідності чинним законодавчим актам чи відсутності 

необхідних нормативно-правових приписів про припинення дії останніми. Так, саме 

ігнорування правового моніторингу правотворчими суб’єктами, на нашу думку, 

зумовило колізії між нормами Закону України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про 

судоустрій і статус суддів» [117] та Закону України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР 

«Про Вищу раду юстиції» [184]. 

У нормотворчій діяльності в Україні дедалі більшого поширення набуває 

практика створення концепцій майбутніх НПА України. Для прикладу можна 

згадати концепцію проекту Закону України «Про засади зовнішньо-економічної 

політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди» [196] та 

концепцію нової редакції Закону України «Про освіту» [197] (які за формою 

різняться).  

Підготовка окремих законів і створення системи законодавства в цілому 

повинні базуватися на всебічній стратегії соціально-економічного розвитку держави 

і суспільства … тобто на державній політиці, мати під собою наукове підґрунтя, а 
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також усі необхідні дослідження, аналітичну та довідкову інформацію, що мають 

бути покладені в основу концепції закону [193, с. 167]. Водночас, якщо зважати на 

прийняті останніми роками в Україні законодавчі акти, навіть кодекси, то 

концепцій, які б передували їх створенню, не так і багато. Це негативно впливає на 

якість НПА, оскільки обмежує доступ і можливість сприйняття засадничих 

положень проектованих документів правниками та громадськістю. Концепція 

закону, як відомо, значно простіша і зрозуміліша за ідейним змістом, ніж його 

проект. Її детальне обговорення сприятиме розробці досконалого закону і навпаки. 

Тому формування системи рекомендацій стосовно правил розробки концепції НПА 

буде кроком до забезпечення їх якості.  

Гарантом досконалості створюваних НПА повинна слугувати експертиза їх 

проектів. Належне проведення необхідних експертиз може безпосередньо впливати 

на якість НПА. Так, сьогодні відбувається гендерне переконструювання 

українського суспільства. Тому звернення до гендерної експертизи українського 

законодавства – нагальна потреба часу, можливість пришвидшення його соціальної 

ходи, забезпечення свободи та розвитку особистості, творення нових форм 

життєдіяльності, упорядкованості соціальних відносин та функціонування 

організаційних структур у суспільстві [198, с. 130–131]. Попри це, у чинних 

правових актах України про такий різновид експертизи сьогодні, на жаль, не 

йдеться. У декількох правових документах передбачено необхідність проведення 

правової експертизи спроектованих НПА, однак Т. О. Дідич наголошує на 

відсутності у наукових джерелах єдиного погляду щодо сутності інституту правової 

експертизи [199, с. 13], що, вочевидь, впливає на її юридичну регламентацію. 

Важливою передумовою досконалості НПА України є їх державна реєстрація, 

яка супроводжується різними видами експертиз створеного НПА, насамперед 

правовою, а її непроведення стає причиною недоліків, які можна було б виявити у 

процесі оцінки проекту.  

Ознайомлення із юридичною практикою засвідчує, що трапляються випадки 

неподання НПА для державної реєстрації. Так, не подавались на реєстрацію накази 

Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2003 № 494, від 20.04.2005 № 177, 
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від 25.04.2005 № 192, від 27.09.2005 № 493, від 22.11.2005 № 626, від 23.11.2005 

№ 631, від 05.04.2006 № 198, що зумовило необхідність їх скасування [105]. 

Причини «ухилення» від реєстрації різні: від того, що створений правовий документ 

не є НПА, завершуючи тим, що він не зачіпає права людини.  

Одна із класичних стадій правотворення – оприлюднення НПА і набрання 

ними чинності. Однак постає питання щодо джерел і порядку оприлюднення НПА. 

Попри загальновідомість, інколи недоліки НПА пов’язані саме із питаннями їх 

чинності (дії) у часі: і стосовно чинності НПА загалом, і щодо її визначення в НПА. 

М. О. Теплюк звертає увагу на те, що не проводиться чітка межа між чинністю та 

дією закону, а зміст стадії законотворчого процесу, яку називають введенням у дію 

закону, зводиться до процедури набрання законом чинності [200, с. 8]. Оцінюючи 

чинне законодавство України, можна зауважити, що розмежування чинності та дії 

НПА здійснюється не доволі часто, наприклад, це характерно для Кримінального 

процесуального [50] та Податкового кодексів України [49] (у прикінцевих 

положеннях цих актів йдеться про набрання чинності, а у перехідних – про дію). 

Натомість дуже часто, особливо у законах про внесення змін до чинних 

законодавчих актів, вказується лише момент набрання ними чинності (що створює 

певні труднощі у їх застосуванні).  

Сьогодні також відсутня чітка юридична регламентація того, які приписи 

повинні міститись у Перехідних положеннях закону, а які – у Прикінцевих. 

Ознайомившись із різними НПА, можна констатувати, що є акти, в яких містяться 

тільки Перехідні чи Прикінцеві положення, а у Кримінальному кодексі України 

[151] вони подаються спільно.  

Ще гірша ситуація із підзаконними НПА. Навіть в Указах Президента України 

(див., наприклад, Указ Президента України від 13.01.2006 р. № 2/2006 «Про деякі 

питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України» [201]) та 

Постановах Кабінету Міністрів України (див., наприклад, Постанову Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2003 р. № 632 «Про реалізацію ст. 54 Закону України 

«Про освіту» та ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» [202]) вказівка про 

набрання ними чинності, тим паче їх дію, радше виняток, аніж правило.  
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Отож, удосконалення НПА України невіддільне від дослідження та 

формулювання рекомендацій стосовно оприлюднення, чинності та дії НПА України. 

Багатоаспектним є питання удосконалення процесу формування підзаконних НПА. 

Воно стає об’єктом дослідження і представників галузевих наук. Наприклад, 

Ю. М. Глущенко пропонує удосконалити зміст стадій правотворчої діяльності 

місцевих державних адміністрацій [203, с. 10]. 

Сьогодні також висловлюються зауваження щодо організації нормотворчої 

діяльності загалом. Наприклад, О. В. Богачова вказує на те, що однією із проблем 

законодавчого процесу є те, що лише близько чверті поданих проектів стають 

законами, тоді як інші створюють надмірне навантаження на відповідні структурні 

підрозділи Верховної Ради України [70, с. 22]. 

Важливість процедурних правил для формування досконалих НПА ілюструє 

наявність спеціальних правових актів, які регулюють процес створення підзаконних 

НПА – регламентів, положень, методичних рекомендацій.  

Ознайомлення з цими документами, однак, вказує на наявність у них низки 

недоліків формального та змістовного характеру. Для ілюстрації таких недоліків 

розглянемо затверджене Указом Президента України від 15.11.2006 р. № 970/2006 

Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України 

[118] (далі – Положення), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

18.07.2007 р. № 950 Регламент Кабінету Міністрів України [86] (далі – Регламент), 

затверджені наказом МНС від 10.12.2007 р. № 851 Методичні рекомендації з 

підготовки та оформлення проектів законів України, НПА Президента України, 

Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки 

[91] (далі – Методичні рекомендації; як приклад правового акта, що визначає 

порядок створення актів центральними органами виконавчої влади України).  

Формальні недоліки є результатом недостатнього чи неналежного закріплення 

правил нормотворення під час створення цих актів і виявляються у: 

– відсутності норм, які встановлюють ті чи інші класичні стадії нормотворчого 

процесу, наприклад у всіх зазначених актах не згадується про правовий моніторинг; 
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– відсутності єдності у нормативній визначеності стадій творення різних 

підзаконних нормативно-правових актів. Наприклад, процедура проходження актів 

Президента України від їх унесення і до подання на підпис Президенту України, 

визначена пунктами 5–17 Положення, і процедура підготовки і розгляду актів 

Кабінету Міністрів України, визначена параграфами 42–67 Регламенту, суттєво 

відрізняються. Суперечності щодо процедурних правил простежуються і серед 

правових джерел, які встановлюють правила створення НПА одного рівня, зокрема 

актів центральних органів виконавчої влади. Промовистим прикладом є правила 

створення проектів законів, передбачені згаданими Методичними рекомендаціями, з 

одного боку, та правила підготовки проектів законів, установлені Регламентом 

Міністерства освіти і науки України (затверджений Наказом Міністерства освіти і 

науки України № 969 від 12.07.2013 р. [204]), – з іншого;  

– неоднаковості правил створення підзаконних НПА, встановлених різними 

правовими документах. Так, у розділі VІІ «Підготовка власних НПА МНС» 

Методичних рекомендацій встановлено, що організація роботи із підготовки НПА 

сфери компетенції МПС здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів 

України. Натомість, пункт 2.8 «Порядок підготовки та подання на державну 

реєстрацію, облік нормативно-правових актів» Регламенту Міністерства освіти і 

науки України передбачає, що порядок підготовки, подання на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України НПА Міністерства здійснюється у встановленому 

законом порядку. Серйозних змістовних відмінностей у цьому випадку, вочевидь, 

немає, оскільки йдеться про створення підзаконних НПА відповідно до існуючих 

законодавчих приписів, однак формальні розбіжності наяву. Наявність формальної 

неузгодженості може стати причиною різного розуміння та трактування правових 

норм.  

Змістовні недоліки пов’язані із недотриманням доктринальних положень з 

питань нормотворення та неузгодженістю встановлених цими актами правил із 

чинними нормативно-правовими приписами. Наведемо приклади. Назва 

Методичних рекомендацій вказує на те, що вони стосуються і правил підготовки та 

оформлення проектів НПА Президента України. Натомість, у розділі шостому цього 
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документу йдеться про підготовку указів (частина з яких не можуть бути 

нормативно-правовими, з уваги на їх зміст, наприклад, про призначення на посади 

конкретних осіб) і розпоряджень, які у більшості випадків мають індивідуально-

правовий характер. Тобто наяву недотримання загальнотеоретичних постулатів про 

розмежування правових актів на нормативно-правові та індивідуально-правові.  

В основі неузгодженості правил нормотворення – неузгодженість між різними 

нормативно-правовими приписами. Так, ст. 106 Конституції України [57] 

встановлює, що Президент України на основі та на виконання Конституції і законів 

України видає укази і розпорядження. Розмежування питань, щодо регулювання 

яких видаються укази чи розпорядження, конституційна норма не здійснює. Тому 

таке розмежування у Положенні (попри його практичну раціональність) видається 

певним недотриманням ст. 8 Основного Закону [57], відповідно до якої закони та 

інші НПА приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

Окрім того, поділ правових актів Президента України суттєво не впливає на їх 

проходження «щаблями» правотворчого процесу. 

Крім названих «загальних» технологічно-юридичних недоліків, у НПА 

України можуть виникати недоліки, пов’язані із особливостями тієї чи іншої стадії 

нормотворчого процесу (на них ми звернемо увагу у наступних частинах 

дослідження). 

Технологічно-юридичні недоліки, зважаючи на ступінь їх зовнішнього прояву, 

видається, можна віднести до категорії прихованих. 

Окреслений спектр можливих недоліків НПА України, зумовлених 

недотриманням правил правотворчої процедури та недостатністю її юридичного 

регулювання, зобов’язує детально розглянути способи удосконалення 

нормотворчого процесу (його інституційної та функційної складових), вивчення 

яких слугуватиме вагомою передумовою створення якісних НПА України.  

У літературі значна увага приділяється насамперед основним напрямам 

удосконалення законодавчого процесу. Так, О. І. Ющик указує на необхідність 

системного підходу до управління законодавчим процесом і проведення правової 

реформи, як політико-юридичного способу визначення й реалізації стратегії і 
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тактики здійснення правової політики державою [205, с. 38]. М. О. Теплюк вважає, 

що необхідно реформувати існуючий порядок ініціювання законопроектів, 

переглянути технологію розвитку та опрацювання законопроектів, удосконалити 

законодавче закріплення та регулювання організації й діяльності Верховної Ради 

України тощо [71, с. 440–442]. Розділяючи позицію українських науковців, 

вважаємо за доцільне звернути увагу на можливості удосконалення процесу 

створення НПА України у контексті імплементації доктринальних рекомендацій в 

нормотворчу практику, розвитку юридичної регламентації основних стадій 

нормотворення, розширення інституційного механізму реалізації правил створення 

НПА. 

Недостатність юридичної регламентації використання техніко-технологічного 

інструментарію в нормотворчій діяльності ще не означає їхню відсутність. Сьогодні 

в Україні є низка підзаконних і методичного характеру рекомендацій щодо 

розроблення проектів законів і дотримання вимог нормопроектної техніки, діють 

декілька законодавчих актів, які визначають процедуру нормотворення. Проте вони 

далекі від єдності та універсальності підходів до нормотворення, повноти 

юридичної регламентації правотворчих правил і т. д. Правотворча практика ставить 

завдання створення єдиного юридичного документу, у якому були б 

систематизовані, доповнені, уточнені існуючі положення щодо НПА та правил його 

створення. Відсутність такого документа є вагомою причиною недоліків у 

створюваних НПА України. 
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Висновки до розділу 3 

За результатами проведеного у цьоому розділі дослідження вважаємо, що 

інтегральним показником досконалості НПА України є їхня якість і відсутність у 

них недоліків.  

Науковці, характеризуючи досконалість НПА,  оперують такими термінами, 

як ефективність закону (законодавства), якість закону (законодавства), ефективність 

та якість права, ефективність та якість правового регулювання. Вважаємо, що 

доцільно вести мову про якість НПА як сукупність їх властивостей та здатність 

впливати на суспільні відносини. Оскільки, сьогодні праворегулятивна здатність 

НПА зумовлюється рівнем використання у його творенні засобів нормопроектної 

техніки та дотримання правил нормотворчої процедури, то його якість можна 

визначити як рівень техніко-технологічної досконалості, що забезпечує здатність 

регулювати суспільні відносини в інтересах більшості суспільства. 

Зіставивши терміни, що вказують на певну «неякісність» НПА, можна 

зауважити, що їх об’єднує така змістовна ознака, як негативність. Негативність 

безпосередньо відображається терміном «недолік», що дозволяє вважати його 

загальним стосовно інших термінів.  

Недоліки нормативно-правових актів України – це внутрішні і зовнішні форми 

прояву неналежного використання нормопроектної техніки та недотримання правил 

нормотворчої технології, що знижують якість нормативно-правового акта. 

Недоліки у НПА України набувають різних форм. Насамперед їх доцільно 

розмежувати залежно від першопричини допущення на техніко-юридичні та 

технологічно-юридичні 

Техніко-юридичні недоліки, з огляду на необхідність їх усунення з метою 

підвищення ефективності праворегулятивної діяльності, варто розмежовувати 

залежно від можливості виявлення суб’єктами права. Аналіз НПА України 

доводить, що певні недоліки  «на яву», інші можна побачити, володіючи знаннями з 

питань нормопроектування, окремі ж виявляє лише правозастосувальна практика. 

Тому пропонуємо можливі різновиди недоліків НПА України розмежувати на три 

групи: чітко виражені, частково виражені, латентні (приховані).  
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До першої групи недоліків належать колізії, прогалини та дублювання. Їх 

основна причина – недотримання логічних правил нормопроектування. На ці 

нелоліки звертають увагу сам законодавець і проектанти законодавства про НПА. 

Водночас щодо кількості, то вони не можуть конкурувати з менш видимими 

(частково вираженими) недоліками, зумовленими недотриманням інших правил 

нормопроектної техніки. Коли йдеться про цю категорію недоліків, то приєднуємось 

до позиції, що їх доцільно іменувати правотворчими помилками. Техніко-юридичні 

помилки, на наш погляд, варто розмежовувати за змістом (сутністю, вихідними 

засадами, що в їх основі) та формою зовнішнього прояву (закріплення, фіксації, 

оформлення), оскільки тільки такий підхід дозволить обрати максимально 

ефективний напрям і засоби їх подолання. 

Приховані (латентні) недоліки не є результатом безпосереднього 

недотримання правил нормопроектування, а більше обумовлені складністю 

нормативної регламентації суспільних відносин у сучасній державі. Це нормативні 

упущення, нормативні замовчування, неузгодженість нормативно-правових 

приписів, неправильне використання оціночних і напівоціночних понять. Такі 

недоліки стають причиною неоднозначного розуміння юридичних норм, створюють 

умови для суб’єктивізму, певної юридичної невизначеності, суперечок між різними 

суб’єктами права.  

Технологічно-юридичні недоліки є результатом недотримання правил 

нормотворчої процедури. До них належать: недоліки, зумовлені порушенням 

юридичних норм, які встановлюють правила нормотворення, наприклад, 

недотримання вимоги про державну реєстрацію певних категорій НПА; недоліки, 

що є причиною ігнорування загальновизнаних правовою спільнотою правил 

нормопроектування, наприклад, необхідності планування розробки підзаконних 

НПА; недоліки, які виникають унаслідок того, що практики не зважають на 

рекомендації науковців, наприклад, у нормотворчому процесі обмежено 

використовуються доктринальні пропозиції стосовно необхідності розробки 

концепції закону.  
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Якщо брати за основу формальний компонент правотворення, то 

технологічно-юридичні недоліки НПА України доцільно класифікувати залежно від 

стадій нормотворчого процесу. Аналіз НПА вказує, що процедурні недоліки 

найчастіше пов’язані із упущеннями у плануванні нормотворення, правовому 

моніторингу, розробці концепцій НПА, експертизі проектів НПА України, їх 

державній реєстрації, оприлюдненні та набранні ними чинності. 

Важливість процедурних правил для формування досконалих НПА 

підтверджується наявністю спеціальних правових актів, які регулюють процес 

створення підзаконних НПА, – регламентів, положень, методичних рекомендацій. 

Ознайомлення з цими документами, однак, указує на наявність у них низки 

недоліків формального та змістовного характеру. 

Наведене дає підстави розглядати удосконалення нормативно-правових актів 

як здійснювану за допомогою техніко-технологічного інструментарію 

нормотворення юридичну діяльність, спрямовану на усунення й недопущення 

недоліків нормативно-правових актів України.  
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РОЗДІЛ 4  

ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ЗАСОБИ  

СТВОРЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні якість джерел права України дедалі частіше пов’язують із 

нормотворчою технікою. Наприклад, Ю. Г. Арзамасов розглядає дотримання вимог 

законодавчої техніки як засіб запобігання правотворчим помилкам [206, с. 285–304]. 

Уніфікація вимог законодавчої техніки є одним із пріоритетних напрямів 

забезпечення удосконалення законодавчих текстів [207; 208, с. 210–217]. 

Взаємозв’язок нормотворчої техніки із якістю НПА найяскравіше проявляється у 

практиці правового регулювання. Це простежується навіть у базовому 

законодавстві. Так, у абзаці другому пункту 1 ч. 1 ст. 150 Конституції України [57] 

йдеться про закони та інші правові акти Верховної Ради України, ст. ж 91 Конс-

титуції України закріплює, що Верховна Рада України приймає закони, постанови та 

інші акти. У цьому випадку виникає недотримання вимог нормотворчої техніки 

щодо одноманітності та однозначності юридичної термінології, яка застосовується 

для позначення аналогічних понять у різних правових нормах.  

Інструментарій нормотворчої техніки слугує не тільки основою створення 

якісних, а й засобом для удосконалення чинних НПА. Тому дослідження механізму 

правоудосконалення доцільно розпочати насамперед із характеристики компонентів 

нормотворчої техніки. 

 

 

4.1  Нормопроектна техніка як система засобів створення та 

удосконалення нормативно-правових актів  

 

Обсяг положень, що стосуються нормотворчої техніки, надзвичайно великий. У 

літературі термін «нормотворча техніка» вживається поряд із термінами 

«правотворча техніка» та «нормопроектна техніка». На думку І. О. Биля, термін 

«нормотворча техніка» порівняно з терміном «правотворча техніка» є більш точним. 
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По-перше, право є таким явищем, компонентом якого виступають і ненормативні 

судження. По-друге, право, як міра свободи, формується у процесі життєдіяльності 

суспільства, хоча й знаходить своє вираження в нормах позитивного права в 

результаті діяльності уповноважених суб’єктів по формуванню таких норм [209, с. 8]. 

Правила і засоби утворюють зміст нормотворчої техніки. Терміном «нормопроектна 

техніка» частіше оперують практики. Нормотворча техніка розглядається як різновид 

(складова) юридичної техніки. Хоча у дослідженнях юридичної техніка є і дещо інша 

точка зору. Поняття нормотворчої техніки є ширшим за поняття юридичної техніки. 

Терміном нормотворча техніка слід позначати спосіб вироблення не лише 

юридичних, а і інших норм (корпоративних, технічних тощо). Зважаючи, що 

юридична є технікою вироблення та реалізації саме юридичного права державним 

апаратом, термін «правотворча техніка» також не достатньо точно відображає зміст 

цього правового феномена. Окрім того, не враховує, що юридична техніка – це спосіб 

не лише творення права, а і його реалізації в юридичній діяльності [48, с. 8]. 

Ж. О. Дзейко звертає увагу на те, що сьогодні можна уже говорити про історіографію 

законодавчої техніки [210, с. 21–27]. Законодавча техніка досліджувалась, 

незважаючи на еволюцію ідеології, яка визначала розвиток права України, наприклад, 

у радянські часи [7] та нині. Щодо існуючого плюралізму, то вважаємо, що у межах 

нашого дослідження треба дотримуватися таких підходів: основною формою права в 

Україні є НПА; всі інші форми права призначені для його тлумачення і конкретизації; 

техніка створення НПА має бути визначальною і слугувати джерельною базою та 

орієнтиром для інших видів правотворчої техніки, що забезпечить логічність, 

послідовність, єдність різних видів правових актів і засобів правового регулювання; 

правотворча техніка охоплює систему засобів, правил, вимог. Оскільки однією із 

визначальних ознак НПА є його нормативний характер, то систему правил і засобів, 

що використовуються у створенні НПА, називатимемо нормотворчою технікою. Це 

не суперечить застосуванню терміна «нормопроектна техніка», під час оперування 

яким акцентується на правилах розробки проекту НПА. 

Нормотворчу техніку активно досліджують і українські, і зарубіжні теоретики, 

які у своїх роботах вказують на необхідність нормативного закріплення правил 
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нормопроектування [209, с. 16; 211, с. 337; 48, с. 16]. Така позиція підтверджується і 

низкою правових актів, виданих різними органами влади з метою юридичного 

закріплення вимог щодо використання нормопроектної техніки під час розробки 

проектів НПА. 

Низка техніко-технологічних правил створення НПА передбачена і актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України. Правила використання засобів 

нормопроектної (як зазначено у Методичних рекомендація, щодо розроблення 

проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, затверджених 

постановою Мін’юсту України № 41 від 21.11.2000 р. [89]) та нормопроектувальної 

(як закріплено у затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 870 від 

06.09.2005 р. Правилах підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України [212]) 

техніки встановлюються у методичних рекомендаціях і Міністерства юстиції 

України, і галузевих міністерств. Єдиного й узгодженого підходу і до засобів 

нормопроектувальної техніки, і до правил їх використання немає, що, вочевидь, 

негативно впливає на правотворчу практику. Щоб це проілюструвати, порівняємо 

деякі складові нормопроектної техніки, наприклад, вимоги до структури та тексту 

проектованого документу (див. додаток Д). 

Д. Є. Маслов зазначає, що помилкові методичні рекомендації з організації 

законодавства мають підвищену суспільну небезпечність, потребують виявлення і 

виправлення [213, с. 639]. 

Не простежується єдність і у проектованих і нормативно зафіксованих 

правилах нормопроектування. Так, у розділі третьому «техніка нормопроектування» 

проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] йдеться про: загальні 

вимоги до техніки нормопроектування (ст. 9); структуру закону (ст. 10); реквізити 

НПА (ст. 13); назву НПА (ст. 14); вимоги до термінології НПА (ст. 22); вимоги до 

тексту НПА (ст. 23); вимоги до стилю НПА (ст. 24). Натомість, постановою 

Кабінету Міністрів України № 870 від 06.09.2005 р. «Про затвердження Правил 

підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України» [212] встановлено: загальні 

вимоги до проекту НПА, його складових, вимоги до змісту НПА (стосовно назви і 
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термінології, структури проекту документа, стилю і викладу, посилань, заголовків 

до розділів, додатків), порядок внесення змін до актів Кабінету Міністрів України.  

Наявність прогалин у юридичному закріпленні правил нормотворчої техніки 

стає підставою для створення неякісних нормативних актів. Наприклад, 

необґрунтоване застосування у тексті НПА оціночних понять може стати 

перешкодою для ефективного правового впливу цього акта на суспільні відносини і 

причиною подальших правозастосувальних помилок [177, с. 139]. 

Зіставляючи існуючий щодо засобів і правил нормотворчої техніки науковий 

доробок із системою нормативно-рекомендаційних приписів, виданих різними 

органами державної влади, не складно побачити відставання останніх. Наприклад, 

якщо у наведених актах мінімум інформації про підстави застосування оціночних 

понять чи правових дефініцій, то у теорії права і держави щодо них здійснені 

спеціальні дослідження [177; 51]. Така ситуація дозволяє припустити доцільність 

матеріалізації наукових напрацювань стосовно нормотворчої техніки у юридичній 

практиці, зокрема доцільність розробки єдиної науково обґрунтованої системи 

правил використання засобів нормопроетування і їх закріплення у черговому варіан-

ті проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [24]. 

Отож, першочергове завдання науковців і практиків – створити упорядковану 

за змістом, ієрархією значущостей та формою закріплення систему засобів, 

прийомів і правил проектування і прийняття НПА України. Така система повинна 

об’єднувати компоненти, що належать до інструментальної та процесуальної 

складових нормотворення18. Нормотворча техніка повинна охоплювати і перелік 

засобів, і правил їх використання.  

Спробуємо змоделювати таку систему. Для цього розглянемо існуючі у 

сучасній теоретичній науці підходи до визначення складових нормотворчої техніки 

(насамперед зосередимо увагу на сучасних дисертаціях). Ж. О. Дзейко звертає увагу 

на такі правила та засоби законодавчої техніки: мовні правила і засоби закріплення 

норм права у законах, конструювання структури закону, правові фікції та презумпції, 

––––––––––––––––– 
18 Процедурні компоненти нормотворення розглядаються у межах нормотворчої технології 

у п’ятому розділі нашої роботи. 



 149 

правові символи, концепція закону, правила проведення правової експертизи законів, 

правила попередження колізій та прогалин у законодавстві, реквізитні та структурні 

правила тощо [211, с. 209–279]. О. В. Богачова засоби законодавчої техніки поділяє на 

засоби юридичного виразу волі законодавця та засоби словесно-документального 

викладу тексту закону [194, с. 173]. В. І. Риндюк виокремлює мовну, логічну та 

процедурну форми законодавчої техніки, загальні та спеціальні (техніка вироблення 

конституційних законів, техніка внесення змін до законодавчих актів і кодифікаційна 

техніка) види законодавчої техніки [48, с. 10–13]. І. О. Биля до правил і засобів 

вираження змісту нормативних правових актів відносить: а) логічні і спеціально-

юридичні (поняття та операції з ними, презумпція, фікція, прийоми формування 

нормативних правових приписів, переліку, цифрового вираження, правовий символ, 

зразки документів); б) правила й засоби системного вираження змісту нормативних 

правових актів, зокрема, такі правила, як відсутність логічних протирічь у 

нормативному правовому акті, відсутність невиправданого дублювання нормативних 

правових приписів, ув’язка актів, що видаються, із раніше виданими, зведення до 

мінімуму нормативних правових актів з одного й того ж питання, відсутність 

відсилок до неіснуючого акта, послідовне й однакове використання термінів (понять), 

забезпечення матеріальних приписів процесуальними. Основні засоби системного 

викладу нормативних правових актів – це нормативна побудова, юридична 

конструкція, галузева типізація, структурні та мовні; в) мовностилістичні правила й 

засоби; г) правила і засоби структурування нормативних правових актів (реквізитні) 

[209, с. 9–14]. Зарубіжні науковці акцентують на правилах законодавчої техніки [214; 

215], які загалом співзвучні з наведеними компонентами нормопроекної техніки.  

У чому причина плюралізму стосовно арсеналу нормопроектувальної техніки? 

На нашу думку, причин – декілька, зокрема: 

– до 90-х років минулого століття питання нормотворчої (правотворчої) 

техніки розглядалось в основному лише на теоретичному рівні. Рівень практичного 

використання наукових напрацювань був невисокий; 

– дисертаційні та монографічні роботи, виконані останніми 10 роками 

відображають значною мірою авторський підхід, їм властивий певний 
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дослідницький плюралізм навіть стосовно того, який із термінів більш правильний – 

правотворча чи нормотворча техніка; 

– методичні рекомендації, в яких йдеться про правила нормопроектування в 

Україні, видаються різними центральними органами виконавчої влади. Тому у цих 

документах відповідно відображені певні «відомчо специфічні» (відповідно до 

профілю та завдань) вимоги до нормопроектування; 

– відсутність єдиного законодавчого акта, який би мав характер «типового» 

для інших аналогічних правових документів. Таким актом мав би бути Закон 

України «Про нормативно-правові акти». Сьогодні на статус «основ» претендують 

Методичні рекомендації Міністерства юстиції України; 

– відсутня чітка система правил нормопроектування й на міжнародному рівні. 

Так, у правових актах, виданих органами Європейського Союзу, визначено лише 

загальні вимоги до європейського законодавства, що створює труднощі під час їх 

імплементації у національну практику; 

– до елементів нормотворчої техніки відносять і засоби, і прийоми, і правила, і 

способи. Всі вони різняться за спрямованістю, місцем, значущістю тощо. 

Наприклад, правові дефініції і вимоги до структури нормативно-правого акта. 

Які наслідки такого плюралізму? Видається, тільки негативні, оскільки це 

призводить до: 

– неналежного використання нормотворчої техніки й, відповідно, створення 

неякісних НПА; 

– змістовних і формальних відмінностей між різними НПА. Наприклад, в одних 

законах знаходимо чимало правових дефініцій (Податковий кодекс України [49], Закон 

України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. № 2235- ІІІ [116]), а в інших їх 

обмаль (Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 р. № 422/96-

ВР [115]); в деяких НПА визначення подаються на початку тексту (Закон України «Про 

телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. № 3759-ХІІ [216]), натомість в інших – 

за першого використання (Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 

07.07.2010 р. № 2453-VІ [117]). Неоднакове застосування юридичної термінології 

зумовлює те, що у Цивільному кодексі України [145] оціночні поняття тлумачаться у 
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текстах статей вкрай рідко, коли ж у Кримінальному кодексі України [155] чи не 

половина оціночних понять інтерпретується законодавцем; 

– колізій і у межах певного НПА, і між різними НПА; розбіжностей між 

законами і підзаконними НПА, що регулюють єдину групу суспільних відносин. 

З метою подолання вказаних недоліків і вдосконалення НПА України 

видається за необхідне сформувати єдину ієрархічно упорядковану і логічно 

пов’язану систему засобів і правил нормотворчої техніки. Для цього основою 

оберемо такий критерій, як значущість нормотворчого інструментарію для 

створення якісних НПА в Україні (оскільки питання надзвичайно обсяжне, 

розглянемо саме ті «нормотворчі властивості», які визначають місце певного 

елемента у системі складових нормотворчої техніки).  

Місце кожного з складових елементів нормотворчої техніки має, на нашу 

думку, визначатись обсягом вимог (правил) до НПА: від загальних, які стосуються 

всього акта (наприклад, законності), завершуючи конкретними (йдеться про 

спеціальні засоби нормотворчої техніки, що використовуються в окремих статтях 

НПА, наприклад правові фікції). Якщо за відсутності перших узагалі постає питання 

про чинність НПА, то належне використання інших лише впливає на їх якість. Ще 

одним чинником, який вказує на співвідношення складових нормотворчої техніки, 

може бути їх змістовне навантаження. Нагадаємо, що найчастіше нормотворчу 

техніку асоціюють із вимогами до створюваних НПА, засобами, що для цього 

використовуються, і правилами їх використання. Якщо засоби законодавчої техніки – 

це інструментарій юридичного виразу та зовнішнього викладення волі законодавця, 

то прийоми законодавчої техніки – це певний порядок, способи раціонального 

використання зазначених засобів при формулюванні у тексті проекту закону 

необхідних для регулювання відповідних питань норм права [127, с. 71]. Саме ці 

складові нормотворчої техніки є визначальними. Способи, прийоми, методи і т. д. про 

які зазначають деякі дослідники, – не що інше як компоненти правил. Наприклад, 

прямий чи бланкетний спосіб викладу нормативно-правового припису у статті НПА є 

частиною правил закріплення юридичних норм у джерелах права. Вказана тріада є 

своєрідною формулою нормотворчої техніки, у якій кожний наступний елемент 



 

 

152 

виконує функцію забезпечення реалізації в процесі нормотворення попереднього і є 

певним чином похідним від нього. Наприклад, пункт 6 ч. 2 ст. 9 Проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26] встановлює щодо проекту НПА вимогу 

бути ясним, чітким, зрозумілим і т. д. Одним із засобів досягнення цього завдання є 

юридична термінологія. Для належного застосування юридичних термінів повинна 

бути вироблена система правил (приміром, правил уведення в текст НПА оціночних 

понять). Найчастіше науковці зазначають про правила нормопроектування, хоча 

запропоновані їх переліки дещо різняться. За всебічністю вирізняється перелік 

правил, запропонованих О. В. Богачовою. На її думку, до основних правил 

законодавчої техніки належать: логічна послідовність викладу, взаємозв’язок 

нормативних приписів, що їх поміщають у проекті; відсутність протиріч всередині 

проекту, в системі законодавства; максимальна компактність викладу норм права за 

умови збереження глибини і всебічності відображення їх змісту; ясність і чіткість, 

простота і доступність мови законопроекту; точність і визначеність формулювань і 

термінів, застосовуваних у проекті; скорочення до мінімуму кількості актів з того 

самого питання в інтересах кращого охоплення нормативного матеріалу, полегшення 

користування ним [194, с. 176].  

Також необхідно з’ясувати ієрархію складових нормотворчої техніки. Для цього 

приєднаємось до позицій Т. В. Кашаніної та В. П. Уманської щодо їх поділу на дві 

групи: ті, що стосуються змісту НПА (далі – змістовні), й ті, за допомогою яких 

правотворчі суб’єкти надають правовим нормам відповідної форми (далі – формальні) 

[180, с. 169–177; 217, с. 93–98]. М. Л. Давидова зазначає, що такий поділ лежить в основі 

юридичної техніки загалом – документальний підхід до поняття «юридична техніка» 

може бути представлений двома напрямами. Формальний напрям включає у юридичну 

техніку тільки правила зовнішнього оформлення правових актів, надання їм належної 

форми. У такому трактуванні техніко-юридичні правила відповідають за мову, стиль, 

нумерацію, не змінюючи його зміст. Змістовний напрям розглядає юридичну техніку як 

засіб удосконалення права і за формою, і за змістом. Юридична техніка за такого 

розуміння покликана забезпечити не тільки зовнішню красу правових актів, але і їх 

відповідність життєвим реаліям, адекватне відображення суспільних потреб [218, с. 38].  
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Водночас пріоритет має бути за змістовними, оскільки саме вони 

використовуються для створення нормативно-правових приписів. Засоби і правила 

оформлення юридичних норм у статті НПА є також важливими, однак мають 

допоміжний характер. Наприклад, загальновідома юридична конструкція складу 

правопорушення змістовно створена, з огляду на чотири невід’ємні елементи 

протиправного діяння. А вже для їх позначення у галузевих НПА законодавець 

застосовує ту чи іншу термінологію. Термінологія може із часом змінюватись, а 

конструкція – залишається сталою. Дуже часто оцінка якості юридичних норм 

здійснюється саме крізь призму їх змістовних характеристик. Так, Ю. Шемшученко 

вказує на такі суттєві недоліки, властиві сьогодні конституційним нормам, як 

нечіткість принципу народовладдя; недосконалий спосіб формування відповідальності 

уряду; закріплення неефективної системи центральних органів виконавчої влади; 

відсутність реальних гарантій незалежності суддів і прокуратури тощо [219, с. 33].  

До змістовних (вимоги до змісту НПА) повинні належати такі вимоги та засоби: 

а) загальні вимоги (законності, відповідності нормам моралі, доцільності, 

обґрунтованості, ефективності, своєчасності, стабільності, економічності, реальності, 

оптимальності [132, с. 117–121]) передбачають наділення НПА властивостями, без 

яких вони не здатні належно здійснювати правове регулювання суспільних відносин; 

б) логічні вимоги сприяють єдності, узгодженості, послідовності, наступності 

нормативних приписів, закріплених у НПА; 

в) засоби формування змісту: принципи права (власне як засоби нормотворчої 

техніки) відображають основні засади, на яких ґрунтуються нормативно-правові 

приписи; слугують для суб’єктів нормотворення своєрідною основою 

правотворення. Наприклад, принцип гуманізму спонукає розробників НПА 

закріплювати в юридичних нормах невіддільні природні права людини; правові 

конструкції забезпечують стабільність і економічність права. У них відображені 

стійкі зв’язки між елементами правових явищ, закріплюються визначальні 

положення певних інститутів чи навіть галузей права. Наприклад, юридична 

конструкція права власності окреслює вихідні параметри регулювання нормами 

цивільного закону майнових відносин; правові дефініції використовуються 
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нормопроектантами з метою тлумачення термінів, певне розуміння яких зумовлює 

відповідні юридичні наслідки; правові презумпції, правові фікції та правові аксіоми 

слугують додатковими засобами для моделювання правових норм. 

Друга група засобів і правил (стосовно форми НПА) охоплює у вказаній 

послідовності: 

а) юридичну термінологію та правила її використання (мовні правила). 

Першість термінології як засобу текстуального оформлення правових норм 

визначається тим, що від словесної матеріалізації нормативних приписів значною 

мірою залежить ефективність їх утілення у юридичній практиці. Так, наприклад, 

оптимальне використання формально визначених і оціночних термінів у статтях 

НПА, використання тієї чи іншої форми викладу, формування норм приписів чи 

логічних норм сприяють належному відображенню правових норм у НПА; 

б) структуру НПА (частини, позначення складових, додатки, посилання і 

т. д.). Є чинником юридичної оформленості НПА, полегшує оперування 

нормативно-правовими приписами. Наприклад, нумерація абзаців є зручною під час 

посилання на статті НПА; 

в) реквізити – невіддільну частину правових документів. Їх відсутність може 

бути причиною визнання НПА нечинним, наприклад у випадку відсутності усіх 

необхідних підписів.  

Запропонована ієрархічна система вимог, засобів нормотворчої техніки та 

правил їх використання повинна бути визначальною для розробників проектів НПА, 

відтак потребує нормативного закріплення. Тому, безсумнівного схвалення 

заслуговує наявність у проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] 

розділу третього «Техніка нормопроектування». Але чому основна увага 

приділяється лише структурі, реквізитам і термінології, які є лише засобами 

зовнішнього оформлення правових норм? Нічого не зазначено про змістовний 

інструментарій нормопроектувальної техніки – дефініції, конструкції, принципи, 

логічні прийоми тощо. Тільки за умови повного юридичного закріплення 

нормопроектувальна техніка стане найважливішою передумовою для створення 

якісних та удосконалення діючих НПА України.  
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Як бачимо, перелік складових нормотворчої техніки доволі обсяжний. З 

огляду на предмет нашого дослідження, а саме – удосконалення НПА України, 

вважаємо за доцільне розглянути ті засоби нормопроектної техніки, які потребують 

удосконалення й розвиток яких є передумовою удосконалення НПА.  

Зважаючи на тенденції розвитку права сучасної України, необхідно зауважити, 

що серед вимог до НПА, у випадку невідповідності яким НПА повинні корегуватися, 

найбільш важливою є відповідність основним засадам соціального буття.  

 

 

4.2  Соціально-змістовна спрямованість норм права та засоби її 

забезпечення 

 

Серед змістовних вимог, яким повинен відповідати НПА, – його соціальна 

адекватність, адже інколи, будучи бездоганним щодо відповідності формальним 

правилам нормотворчої техніки, цей різновид правового акта не приймається 

соціумом через невідповідність суспільним потребам. Саме тому, коли йдеться про 

удосконалення НПА, необхідне дослідження соціальних основ права, пошук 

можливостей їх використання як джерела для формування НПА України. З цією 

метою необхідно конкретизувати та нормативно закріпити існуючі нині підходи до 

системи соціальних вимог до НПА. 

Соціальні витоки права вивчали науковці різних епох: філософи, соціологи, 

правники. Наявний науковий доробок є, без сумніву, визначним. Однак виникають 

певні труднощі стосовно трансформації принципів соціальної спрямованості права (у 

основних її аспектах) у створювані НПА. Існує реальна загроза розриву науки і 

практики. Так, С. П. Рабінович зазначає, що значення природно-правових підходів 

для державно-юридичної політики України залежить насамперед від того, якою 

мірою вони передбачають звернення до соціальних основ юридичного регулювання. 

Без урахування цього реформування юридичної системи втрачатиме наукове 

підґрунтя й слугуватиме виключно партикулярним політичним інтересам [46, с. 516].  

Прихильники соціологічного підходу до права інтерпретували право як явище, 

зумовлене фактичними суспільними відносинами, як живе право на противагу 
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мертвому закону [220, с. 121]. Соціологія права, будучи однією з складових загальної 

теорії права, вивчає правові явища та процеси в аспекті їх соціальної детермінації, 

змісту і функціонування як єдиного, цілісно-системного утворення [73, с. 28–29]. 

Право концентровано відображає в юридичній формі різноманітність буття [73, с. 30]. 

Засновником соціологічної юриспруденції вважається Є. Ерліх. Він розглядав 

правовий феномен як продукт взаємодії, який виникає між людьми [220, с. 123]. У 

контексті соціологічної теорії права юридичне право має закріплювати існуючі 

суспільні відносини, бути засобом їх забезпечення та охорони, розвиватись водночас 

із зміною останніх. Найбільше відповідає такому розумінню права серед його форм 

судовий прецедент (напевне, саме тому Є. Ерліх звертає увагу на доцільність 

використання судових рішень як джерел прав). В Україні ж визначальним є НПА із 

своїми сталими параметрами. Бажання виокремити із живого права ті ключові 

моменти, які можуть використовуватись у моделюванні НПА, простежується у 

сучасних інтерпретаціях права у призмі соціологічних теорій права. Науковці 

вирізняють декілька основних складових соціологічного праворозуміння. 

Насамперед право розглядають як об’єктивне соціальне явище [221, с. 385]. На 

думку О. М. Костенка, природа створює закони для суспільного життя людей, яким 

люди мають надавати форму певних соціальних норм, що називаються правовими 

[222, с. 87]. Право – це особлива соціальна реальність; феномен, який стосується 

суб’єктивного аспекту життя суспільства, в своєму виникненні і дії залежить від 

людей, їхньої думки й волі [47, с. 170–171]. Р. А. Ромашов зазначає про оцінку права 

як соціального явища [84, с. 106]. 

У праві як соціальному феномені відображаються і забезпечуються існуючі 

цінності суспільства [223, с. 121]. Будь-яке законодавство потребує оцінки з погляду 

неформальних, соціально-змістовних критеріїв для забезпечення його відповідності 

об’єктивним закономірностям суспільного буття [224, с. 44]. М. І. Козюбра зазначає, 

що право – це явище, яке нерозривно пов’язане з конкретним буттям, воно функціонує 

у глибинах життя, рухається у часі і змінюється разом з ним. У праві знаходять своє 

втілення «вічні» цінності – ідеали справедливості, свободи, рівності [225, с. 11]. 

С. С. Алєксєєв зауважує, що право в ідеалі – це цінність, не притаманна жодному 
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іншому соціально-політичному явищу, цінність упорядкованої свободи людини, 

справедливості, консенсусу [106, с. 345]. Ю. М. Оборотов, розглядаючи питання 

правової аксіології, акцентує, що в основі права знаходяться такі абсолютні цінності, як 

збереження життя, сім’ї, власності, забезпечення безпеки, отримання знань, ухвалення 

рішень тощо [226, с. 33]. Він також вказує на необхідність забезпечення правом 

загальнолюдських цінностей [226, с. 34]. Право має регулювати людську поведінку у 

такий спосіб, який потрібен для того, аби вигоди (цінності, переваги) та обтяження 

(витрати, зобов’язання) були розподілені справедливо; суперечливі інтереси були 

задоволені у порядку, відповідному до їх ваги і значущості … – одне слово, аби при 

вирішенні конфліктів, що виникають у суспільстві, панувала справедливість [153, с. 

20]. Зазначене дає підстави підтримати думку про те, що правотворчі помилки мають 

ціннісну природу навіть у випадку порушення правил юридичної техніки [227, с. 305], 

а недоліки законодавства зумовлені гносеологічними помилками [228, с. 313]. 

Соціальні цінності визначаються інтересами людини та суспільства. 

Г. В. Мальцев зазначає, що інтереси і потреби стосуються соціального регулювання 

поведінки не тільки тому, що беруть активну участь у процесі створення норм, 

визначають їх суттєві властивості і особливості, але і внаслідок безпосереднього 

регулятивного впливу на життєві процеси [229, с. 266]. Неможливо уявити дію 

юридичної норми без підтримки і супроводжування інтересів людей, у свідомості 

яких така норма виявилась пов’язаною з цілями реальної поведінки. Коли деякі 

інтереси і потреби не відображені у нормах права і нормативних інститутах 

суспільства чи представлені у них доволі приблизно, невдало, фрагментарно і 

невизначено, трапляються випадки нормативного вакууму, недостатності 

офіційного нормативного матеріалу для урегулювання певної ситуації [229, с. 267]. 

Відповідність юридичного права соціальним цінностям досягається через 

забезпечення верховенства права. М. В. Цвік указує, що в Україні діє конституційний 

принцип верховенства права, в основу якого покладено пріоритет права перед 

державою. Це з особливою силою вказує на неприпустимість спрощеного, ще до 

кінця не подоланого розуміння права як дарованого державою [230, с. 25]. Право має 

бути концентрованим вираженням ідеалів справедливості, втіленням моральних 
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принципів, що панують у суспільстві. Найвища цінність права полягає в його 

характеристиці як знаряддя соціального прогресу, гарантованості ним усезагальної 

свободи та рівності [230, с. 26]. На думку О. В. Петришина, вагомим показником 

застосування соціологічного підходу до права має стати розбудова національної 

правової системи на засадах верховенства права [231, с. 140]. 

Водночас активно вивчається питання пошуку реалізації доктринальних 

напрацювань у практиці правового регулювання. Так, наприклад, Т. В. Кашаніна 

пропонує низку правил досягнення соціальної адекватності права, які дозволяють 

зіставити виконання юридичних дій з реальною обстановкою, а саме: знаходження 

суспільних відносин у сфері правового регулювання; однорідність правового 

регулювання суспільних відносин; повнота правового регулювання; правильний 

вибір галузі права; вибір правової форми; забезпечення відповідності правових 

документів міжнародному праву [232, с. 36–44]. Однак, зіставивши ці правила із 

названими вище складовими соціальної основи права, можна зауважити їх певною 

мірою незбігання. Пояснюється це тим, що розроблені Т. В. Кашаніною правила 

більшою мірою стосуються формальних характеристик юридичного права, соціальні 

ж засади права повинні бути його змістовною основою. Саме тому, знову ж таки, 

запропоновані Т. В. Кашаніною вимоги до змісту НПА – законності, відповідності 

нормам моралі, доцільності, обґрунтованості, ефективності, своєчасності, 

стабільності, економічності, реальності, оптимальності [180, с. 158–165] – є значною 

мірою засобами досягнення соціальної адекватності права. 

Науковий плюралізм і багатоаспектність думок є, напевно, причиною того, що 

сьогодні у правових актах, присвячених нормопроектуванню в Україні, практично 

нічого не зазначено про правила врахування соціальних чинників у створенні 

проектів НПА. Отож, постає необхідність формалізації соціальних параметрів 

сучасного права і їх формулювання у форматі, який би міг бути юридично 

закріплений у проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] та 

слугувати інструментом створення змістовної складової проектів НПА. 

Відповідність нормативного документу існуючій системі суспільних відносин 

досягається через відповідність існуючим закономірностям у трьох основних сферах 
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життєдіяльності сучасного суспільства – економічній, політичній, гуманітарній. 

Досягнення такої відповідності – запорука ефективного праворегулятивного впливу на 

суспільні відносини проектованого НПА. Так, якщо держава встановлює економічно 

обґрунтовану систему оподаткування, то це крок до наповнення державного бюджету.  

Широта спектру суспільних відносин, які охоплюються цими сферами, зумовлює 

те, що у юридичному праві відображаються концентровані форми їх прояву, групи 

суспільних відносин із певною суспільною значущістю, насамперед соціальні цінності 

– справедливість, свобода, рівність, права та свободи людини тощо. Ці визначні 

надбання людства стали загальновизнаними принципами сучасного права і закріплені 

як у актах міжнародного права (насамперед, Загальній декларації прав людини та 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), так й національному 

праві (наприклад, розділ другий Конституції України [57] чи ст. 3 Цивільного кодексу 

України [145]). Л. Тимченко зазначає, що справедливість – це найперше морально-

правова категорія, яка стосується права в цілому, міжнародного – зокрема [233, с. 71]. 

Отож, правотворчим суб’єктам в Україні для того, щоб нормативно закріпити 

соціальні цінності, які є невід’ємними від традицій, менталітету, переконань 

українського народу, важливо дотримуватись задекларованого нашою державою 

принципу верховенства норм міжнародного права [234; 57; 235; 236] у створенні 

національного законодавства та його реалізації.  

Наявність у сучасному законодавстві України правових норм, які закріплюють 

такі соціальні цінності, як справедливість, рівність, свобода, без сумніву, досягнення. 

Однак, у процесі їх реалізації виникають труднощі, насамперед через різне їх 

трактування (внаслідок формальної невизначеності) різними людьми та соціальними 

групами. Наприклад, принцип рівності перед законом. Навіть на тлі недостатньо 

позитивного ставлення електорату до української політичної еліти (зокрема через 

декларативність зазначеного принципу, вседозволеність і безвідповідальність за 

порушення закону правлячої верхівки) представники народу у Верховній Раді 

України не відмовляються від депутатської недоторканності. Справедливість законів 

залежить від справедливості розподілу прав і обов’язків [237, с. 109]. 
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Задекларувати у Основному Законі (ст. 3 Конституції України [57]), що людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави – явно недостатньо. Необхідний реальний 

правовий механізм утілення цього гасла у життя. І один із перших кроків – закріплення 

загальних соціальних цінностей, які ґрунтуються на інтересах і потребах українського 

соціуму у конкретно-історичних умовах. Завдання для законодавця доволі складне, 

оскільки різні особи, групи осіб, спільноти, відтак держава мають неоднакові інтереси 

та потреби. Візьмемо для прикладу Податковий кодекс України [49] – НПА, стосовно 

якого від часу його прийняття і донині тривають дискусії. Оцінки цього документа 

радикально протилежні – доволі негативні з боку дрібних підприємців, і навпаки – 

позитивні з боку представників влади, особливо уряду. Виникає конфлікт інтересів, 

який не сприяє ні економічній, ні політичній міцності держави. Створення НПА, у яких 

перетинаються дещо різні інтереси спільноти та держави (в особі її органів із їх 

корпоративними інтересами), має відбуватися із урахуванням інтересів більшості 

членів суспільства, а не політичної та економічної еліти. В іншому разі держава 

постане перед загрозою тихого ігнорування масами вимог закону (наприклад, тіньова 

економіка в Україні) чи активних соціальних протестів (показовими у цьому є 

масштабні мітинги у благополучних європейських державах упродовж 2012 р., як 

відповідь на намір проведення економічних реформ за рахунок народу). Спільнота, 

підтримуючи цінності, які відповідають її інтересам і потребам, водночас негативно 

ставиться до антисуспільних явищ (наприклад, ставлення українців до такого явища, як 

корупція). Для поєднання означених форм прояву суспільної свідомості видається за 

можливе вжити термін «аксіологічні установки суспільства». 

На основі наявних інтересів і потреб у громадян формується переконання 

стосовно можливих напрямів правового регулювання відносин у суспільстві та 

готовність до відповідної поведінки. Так, стосовно питання оподаткування в Україні 

значна частина платників податків надає перевагу стимулюючій системі 

оподаткування і вважає, що за справедливого оподаткування не буде потреби 

ухилятися від сплати податків. Сприйняття правових реалій на основі своїх інтересів 
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та потреб і спрямованість на відповідну правову поведінку, видається, приєднуючись 

до існуючих у літературі позицій, доцільно позначити терміном «правова установка». 

Така установка не може суперечити соціальним цінностям суспільства.  

Саме тому під час створення проектів НПА до їх змісту повинна 

установлюватися першою вимога – відповідність аксіологічним і правовим 

установкам [238, с. 70–103] більшості суспільства. 

Важливою умовою досягнення соціальної адекватності права, як зазначається 

науковцями, є принцип верховенства права. Верховенство права – панування права в 

життєдіяльності громадянського суспільства і функціонуванні держави [239, с. 38]. 

Передумовою та основою правового регулювання є не воля держави, що втілюється у 

законодавстві, а характер суспільних відносин, які об’єктивно виникають на основі 

взаємодії окремих осіб та їх об’єднань і підтримуються та захищаються державою 

[230, с. 25]. О. В. Петришин зазначає, що принцип верховенства права передбачає 

поглиблення усталеного для вітчизняної юриспруденції принципу законності, який 

тлумачився виключно як формальне дотримання вимог законодавства, за 

посередництвом адаптації до змісту правової форми змістовних правових чинників – 

конституційних положень як норм основного закону, міжнародних стандартів прав і 

основоположних свобод людини [231, с. 140]. Така позиція, без сумніву, заслуговує 

схвалення. Зазвичай дотримання принципу законності у нормотворчій діяльності 

означає, що правотворчі суб’єкти під час створення проектів НПА України 

зобов’язані: розробляти проекти нормативних документів відповідно до норм 

Конституції та чинного законодавства; передбачати шляхи узгодження існуючих і 

створюваних правових актів; діяти відповідно до їх компетенції та із дотриманням 

правил правотворчих техніки та технології. В іншому разі постане питання про 

правомочність створених і прийнятих нормативних документів, наприклад, про 

законність НПА Верховної Ради України, який після його прийняття у встановленому 

порядку і підписання оприлюднюється із порушенням п’ятнадцятиденного строку, 

встановленого для цього Указом Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97 «Про 

порядок офіційного оприлюднення НПА та набрання ними чинності» [99]. 
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Дискутується позиція про віднесення до складових законності вимоги 

забезпечення НПА невід’ємних прав і свобод людини (як найвищої соціальної 

цінності, визначеної Конституцією України [57]). Неоднозначність пов’язана із 

суб’єктивністю розуміння такого забезпечення. Так, як можна оцінити, для 

прикладу, нормативний акт, який передбачає підвищення оплати за комунальні 

послуги для населення? Постає необхідність установлення ієрархії суспільних 

цінностей та соціальної значущості НПА для особи й держави. Це ж більшою мірою 

пов’язане із аксіологічними установками суспільства. 

Стан реалізації у державі принципу верховенства права є підставою для 

визнання створюваних НПА правовими, або ж неправовими. М. М. Марченко також 

зазначає, що такий критерій поділу законів на правові та неправові, як їх 

відповідність загальній волі, тобто волі суспільства, народу чи нації, був 

запропонований ще наприкінці ХІХ – початку ХХ століть [240, с. 343]. Отож, 

завдання сучасного законодавця – це створення тільки правових законів. 

Аксіоматичним сьогодні є положення про необхідність дотримання вимоги про 

відповідність норм національного законодавства визнаним нормам міжнародного права. 

Поряд із названими (основними) до НПА необхідно встановлювати і інші 

вимоги. Загальновизнано, що відповідність юридичних норм нормам моралі – 

передумова належного правового регулювання суспільних відносин. Моральні 

правила, будучи формою виразу суспільних цінностей, в ідеалі мають слугувати 

основою для юридичних норм.  

У континентальному праві, зокрема в Україні, моральна норма не є формою 

права, хоча виступає джерелом правосвідомості суб’єктів права, а це означає, що чи 

не найважливішим гарантом реалізації у суспільній практиці нормативно-правових 

приписів. Ми також знаємо, що, трансформуючись у звичаєві чи релігійні, норми 

моралі набуваючи характеру принципів права та виступають джерелом права у 

певних правових системах. 

Досягнення повної відповідності між моральними і юридичними нормами не є 

у всіх випадках можливим у зв’язку із наявністю у об’єктивного юридичного права 

специфічних функцій, пов’язаних із функціями держави. Однак треба зважати на 



 163 

моральні принципи більшості суспільства. Завдання формування громадянського 

суспільства у сучасній державі, видається, дозволяє вести мову про необхідність 

досягнення моральності права. 

Варто погодитись із запропонованою Т. В. Кашаніною [180, с. 158] вимогою 

доцільності прийняття НПА. Важливість такої вимоги зумовлюється тим, що інколи 

НПА створюються нібито в інтересах суспільства і водночас усупереч цим інтересам. 

Вимога має оціночний характер, оскільки критерії доцільності формально невизначені. 

Своєрідною ілюстрацією проблемності констатації доцільності НПА можуть слугувати 

закони України, спрямовані на підвищення системи соціальних гарантій для різних 

категорій громадян, які традиційно приймаються владою напередодні виборів. 

Визначальним для таких правових актів повинен бути такий критерій, як його позитивна 

(і негативна) суспільна значущість. Мета прийняття такого НПА – підвищення рівня 

матеріального забезпечення громадян України в умовах економічної кризи. Однак, 

постає питання, як буде цей намір реалізований, якщо закон економічно 

необґрунтований і призведе до нового витка інфляції та фактичного знецінення доходів 

громадян України? Або ще один винахід влади – збільшення пенсій та інших соціальних 

виплат через збільшення податків і зборів за рахунок так званого середнього класу. 

Невіддільна від доцільності вимога обґрунтованості означає, що нормативні 

акти повинні видаватися на основі об’єктивних і суб’єктивних чинників, відповідно 

до закономірностей і тенденцій розвитку суспільства [180, с. 161] та правової 

системи. У контексті цієї вимоги правотворчі суб’єкти зобов’язані детально 

моніторити усі сфери життя суспільства, зважаючи на: економічні можливості 

держави забезпечити реалізацію прийнятого НПА, рівень його правового та 

організаційного забезпечення; здатність упродовж тривалого часу регулювати 

суспільні відносини (сталість нормативного документу); готовність влади та народу 

сприйняти цей документ як вказівку до дії; правосвідомість суспільства загалом.  

Усі інші пропоновані вимоги мають лише додатковий (хоча і позитивний) 

характер. 

Спробуємо оцінити у контексті наведених вимог, для прикладу, Закон України 

(навколо якого було чимало спорів) від 17.11.2011 р. № 4061-VI «Про вибори 
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народних депутатів України» [241], який закріплював засади мажоритарної і 

пропорційної виборчих систем в Україні. Розробка і прийняття закону відбувалися в 

умовах активізації дій різних політичних сил з метою здобуття парламентських 

місць, відповідно участі у «розподілі» влади та сфер впливу, у впровадженні своїх 

програм в українському суспільстві, у визначенні напрямів його розвитку. Боротьба 

між різними політичними силами за владу, їхнє різне бачення правил обрання до 

Верховної Ради України, існуюча система політичних відносин зумовили 

необхідність створення нового НПА про вибори. Вказане дає підстави 

стверджувати, що в Законі України «Про вибори народних депутатів» [241] 

відображені реалії тогочасного українського політичного буття (тобто можна 

стверджувати, що закон відображав існуючі у нашій державі політичні відносини).  

Цінність означеного НПА можна розглядати у двох аспектах: з уваги на його 

значущість для суспільства та забезпечення загальновизнаних принципів права. За 

своїми формальними характеристиками новий виборчий закон сприяв удосконаленню 

правового регулювання процесу створення вищого представницького органу влади, 

реалізації права української спільноти на народовладдя, відтак мав загалом позитивну 

суспільну (насамперед юридичну) значущість. У Законі було закріплено загальність і 

рівність прав виборців, рівні можливості для кандидатів у народні депутати, 

прозорість виборчого процесу, паритетність виборчих систем і т. д., що вказує на 

реалізацію ціннісних засад сучасного права. Під час створення документу в цілому 

дотримано принцип законності. 

Щодо правової установки, то українське суспільство звикло до постійних змін 

діючого законодавства в «інтересах народу», тому прийняття закону про нові 

«кращі» принципи виборчого процесу сприйняло як належне. 

Формування представницьких органів влади є однією із традицій українського 

суспільства, тому повністю відповідає системі моральних цінностей українців.  

Водночас знаємо про наявність і негативних оцінок цього НПА. Спільним 

висновком № 635/2011 Європейської комісії «За демократію через право» 

(Венеціанська комісія) та Організації з безпеки та співробітництва в Європі / Бюро з 

питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) закону надано 
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частково негативну оцінку [242]. Існує також думка, що досвід проведення виборів 

за змішаною системою засвідчив, що ця система сприяє провладним партіям, які 

через зловживання адміністративним ресурсом в одномандатних округах можуть 

отримати значно більше місць у парламенті, ніж отримали б, якби вибори 

проводились за пропорційною системою з голосуванням у єдиному 

загальнодержавному окрузі за закритими партійними списками [243].  

Різні оцінки Закону України «Про вибори народних депутатів України» [238] 

вказують на наявність протилежних інтересів політичних груп в Україні. Провладні 

політичні сили підтримували окреслений НПА, опозиційні ставились до нього 

«прохолодно». Електорат сприйняв такий документ загалом інертно. Постає складне 

питання: «який із інтересів повинен мати пріоритет і якому бути закону про вибори до 

парламенту?» У такому випадку, коли визначити домінантний інтерес складно, 

видається, доцільно зважати на такі елементи цінності права, як справедливість і 

забезпечення невід’ємних прав людини. Цей НПА повинен створити умови для 

проведення чесних виборів, для реалізації права громадян на участь у здійсненні 

суспільної влади шляхом формування представницьких органів, і якщо є застереження 

щодо такої його здатності, цей документ повинен визнаватися неправовим.  

Виникають сумніви і стосовно доцільності та обґрунтованості окресленого 

документу. Верховна Рада України 6 скликання була обрана за пропорційною 

виборчою системою. У громадян України за час її функціонування сформувались 

переконання у тому, що влада «належить» і держава діє під керівництвом однієї чи 

коаліції політичних партій. Успіхи чи невдачі Української держави народ пов’язував 

із певними владними політичними об’єднаннями. Тому змінювати принципи вибрів 

і повертатися до змішаної виборчої системи – означає позбавити народ права 

впливати на законодавчу владу в Україні. Це звільняє вищу представницьку владу 

від відповідальності перед народом за свої дії. Означене вказує на те, що прийняття 

Закону України «Про вибори народних депутатів» [241] було недоцільним. Складно 

знайти якісь аргументи і в користь обґрунтованості створення такого документа. 

Крім намірів провладних сил розпорошити шляхом обрання одномандатників сили 

опозиції у майбутньому парламенті, якихось вагомих аргументів не простежується. 
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Крім того, ми ще добре пам’ятаємо скандали із «перекуповуванням» позапартійних 

народних депутатів політичними партіями, представленими у парламенті. В 

контексті сказаного прийняття цього закону було несвоєчасним.  

Наведений приклад ілюструє ситуацію, за якої виникає розбіжність критеріїв 

соціальної відповідності НПА. З одного боку, певна його відповідність суспільним 

відносинам і позитивна юридична значущість, з іншого – невідповідність інтересам 

частини суспільства, недоцільність й необґрунтованість. Як у такому випадку оцінити 

НПА на предмет закріплення у ньому засад природного права? На нашу думку, доцільно 

звертати увагу на усі чинники. Однак, і за врахування відповідності НПА суспільним 

відносинам, і за виявлення рівня втілення у ньому аксіологічних і правових переконань 

сучасного суспільства, тим паче стосовно таких додаткових факторів, як 

обґрунтованість, доцільність, своєчасність і т. д., за основу треба брати інтереси 

більшості соціуму, оскільки здійснення правового регулювання суспільних відносин в 

інтересах більшості суспільства та служіння держави народу – одна із ключових ознак 

соціальної та правової держави, якою є Україна, відповідно до статті першої Конституції 

України [57]. Саме за такої умови буде досягнуто принцип верховенства права.  

Підсумовуючи, видається, можна зробити такі висновки. 

Соціальні засади права сучасної держави ґрунтуються на таких засадничих 

постулатах, як відповідність юридичного права системі суспільних відносин; 

закріплення у нормативно-правових приписах системи суспільних цінностей 

(справедливість, свобода, рівність тощо); регулювання суспільних відносин у 

інтересах більшості суспільства; верховенство права.  

За створення НПА України названі чинники соціальної адекватності права, 

видається, доцільно, конкретизувати у системі загальних вимог до змісту 

проектованого НПА, а саме: відображення реальних суспільних відносин; закріплення 

соціальних цінностей; відповідність аксіологічним і правовим установкам суспільства, 

які базуються на інтересах більшості; забезпечення принципу верховенства права; 

узгодженість із моральними нормами; доцільність та обґрунтованість. Перелік цих 

вимог, на нашу думку, варто включити до проектованого Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26] (див. пункт 4 Пропозицій).  
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Відповідність нормативно-правових приписів потребам та інтересам людини 

досягається також шляхом позитивації природного права. Позитивація природного 

права у праві позитивному постає як процес становлення сутності права, як рух у 

напрямі від сутності права до його існування. Таку взаємодію можна розглядати як 

об’єктивацію, матеріалізацію, опредметнення природно-правових складників правової 

свідомості (почуттів, ідей, уявлень, образів, понять, концепцій тощо) [244, с. 309].  

Соціалізація юридичного права повинна здійснюватись не тільки шляхом 

прямого закріплення у джерелах права соціальних цінностей. Важливим є 

формування такого механізму правового впливу, який би відповідав аксіологічним і 

правовим установкам більшості громадян, наприклад, баченню спільноти 

співвідношення у НПА системи стимулів та обмежень [245]. 

 

 

4.3 Принципи права 

 

Одним із засобів нормопроектної техніки є принципи права. Їх усебічно 

вивчають представники різних юридичних дисциплін, водночас вони нормативно 

закріплені у низці НПА України, слугують джерельною базою під час розробки 

проектів НПА. Наприклад, підпункт 2 пункту 7 Методичних рекомендацій з підготовки 

та оформлення проектів законів (правила законопроектування), розроблених у рамках 

проекту Центру політико-правових реформ [246], передбачає, що за розробки 

законопроекту необхідно дотримуватися принципів відповідної галузі права. Тому, 

коли йдеться про створення належної нормативно-правової бази в Україні, необхідно 

розглянути принципи права в Україні саме як засіб, який використовується у процесі 

нормопроектування. М. Л. Давидова зауважує, що тільки факт закріплення ідеї в 

нормативному акті дозволяє зі всією визначеністю, а не у порядку наукової дискусії, 

вести мову про наявність того чи іншого правового принципу [247, с. 98]. 

Ознайомившись із різними проектами Закону України «Про нормативно-правові акти» 

[26], методичними рекомендаціями, які встановлюють правила нормопроектування, 

однак зауважуєш, що про принципи права у них майже не згадується.  
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Принципи права сучасні науковці розглядають як керівні засади (ідеї), які 

визначають його зміст і спрямованість правового регулювання [110, с. 75; 78, с. 120; 21, 

с. 119; 84, с. 113]. Принципи права об’єктивуються, як указують науковці, існуючою 

системою суспільних відносин. Т. В. Мальцев зазначає, що за кожним принципом 

певна закономірність, природний чи соціальний закон [229]. Водночас Т. В. Кашаніна 

пропонує дещо інше визначення принципу права – це максимально абстрактно 

виражені правила поведінки, які визначають сутність права і відображають 

закономірності його розвитку [180, с. 169], тобто розглядає принципи права як правила 

поведінки. Виникає питання, чи немає суперечності між цими підходами і як 

розробник законопроекту має формулювати принципи права у статті НПА: у формі 

засадничих абстрактних положень чи юридичної норми (правила поведінки)? 

Суперечності тут немає, оскільки на доктринальному рівні нині визнається, що 

принципи права можуть бути і формально (нормативно) закріплені, і мати форму 

стійких переконань на рівні правосвідомості, насамперед правничої спільноти.  

Принципи права є об’єктом нашої уваги як один із засобів нормопроектувальної 

техніки. Тому з’ясування позиції законодавця є необхідною передумовою 

напрацювання певних рекомендацій. Наприклад, у ст. 3 Цивільного кодексу (далі – 

ЦК) України [145] подано перелік засад цивільного законодавства: неприпустимість 

свавільного втручання у сферу особистого життя людини; неприпустимість 

позбавлення права власності, крім випадків, установлених Конституцією України та 

законом; свобода договору; свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена 

законом; судовий захист цивільного права та інтересу; справедливість, добросовісність 

і розумність. Якщо брати за основу змістовну складову і розуміння норми-принципу, 

то такі принципи цивільного права, як справедливість, добросовісність, розумність, 

більшою мірою є ключовими, вихідними, ідейними правоположеннями, а ніж 

нормативно-правовими приписами. Такий підхід законодавця, на нашу думку, є 

правильним. Закріплюючи визначальні засади цивільного права як основної галузі 

приватного права через формально невизначену термінологію, правотворчий суб’єкт 

формує базові, юридично конструктивні підходи до регулювання особистих 

немайнових і майнових відносин незалежно від їх інституційних особливостей. 
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Сьогодні загальновизнано, що принципи права, навіть якщо вони нормативно 

незакріплені, є одним із джерел правотворчої, правоінтерпретаційної та 

правозастосовної діяльності. Тому, коли йдеться про принципи права як засіб 

нормотворення, не можна оминати увагою і таку категорію принципів. Формулюючи 

визначення принципу права як компоненту техніки правотворення, доцільно 

використовувати і формальну, і змістовну форми матеріалізації принципів права у 

НПА. Тому можна запропонувати таку дефініцію принципу права як засобу нормо-

проектної техніки: це зумовлені закономірностями суспільного буття керівні засади 

(ідеї), які закріплюються в НПА з метою визначення змісту та основних напрямів 

правового регулювання. Це визначення частково співзвучне із запропонованим 

С. П. Погребняком трактуванням основоположних принципів права як системи 

найбільш загальних і стабільних імперативних вимог, закріплених у праві, які є 

концентрованим виразом найважливіших суспільних рис та цінностей, що притаманні 

цій системі права, і визначають її характер і напрями подальшого розвитку [248, с. 37].  

Нормативна регламентація використання принципів права як засобів 

правотворчої техніки повинна мати в своїй основі знання їх ознак, видів, функцій; 

після їх висвітлення можна мовити про правила використання принципів права під 

час створення проектів НПА. 

За результатами всебічного дослідження науковці вирізняють низку ознак 

принципів права, до основних із яких входять такі: принципи права пронизують всю 

правову систему, зокрема всі її компоненти – право, юридичні установи, юридичну 

практику, правосвідомість, і у цій якості виступають реальним регулятором 

суспільних відносин [213, 112]; принципи, як і норми, підлягають офіційному 

тлумаченню у процесі їх застосування до конкретних життєвих ситуацій; принципи 

можуть бути виділені один із іншого, перебуваючи у підпорядкуванні; на основі 

принципів можна обґрунтувати права і обов’язки юридичних суб’єктів; принципам 

властива імперативність, внутрішня обов’язковість; принцип виступає мірою, 

масштабом людської поведінки у специфічній сфері відносин [229 с. 669–677]; 

принципи права виступають у вигляді загальнообов’язкових вимог і є важливими 

елементами системи права [129, с. 96].  
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Можна також зауважити, що названі ознаки вказують на такі ключові 

характеристики принципів права, як наявність ознак правової норми, нерозривність 

із системою права, здатність виступати юридичним регулятором суспільних 

відносин, взаємозв’язок із іншими елементами правової системи. 

Місце принципів права в механізмі правового регулювання суспільних 

відносин визначається їхніми функціями. Науковці пропонують найчастіше зважати 

на такі їх функції: беруть участь у створенні правових норм, контролюють 

застосування правових норм [229, с. 668]; забезпечують стійкий регулятивний 

зв’язок між різноманітними нормами права й іншими нормативно-правовими 

приписами, виступають як важливі орієнтири у правотворчості і систематизації, 

тлумаченні і реалізації права. Мають інформаційний, орієнтаційний та регулятивний 

вплив на свідомість і поведінку людей. Визначають якість та ефективність 

правотворчої і правозастосовної практики, виступають засобом усунення прогалин, 

суперечностей і інших недоліків у праві [129, с. 97–98]. 

Основне призначення принципів права, на нашу думку, – соціалізація права, 

забезпечення його максимальної відповідності суспільним реаліям, потребам, 

інтересам (візьмемо, наприклад, до уваги ідейний зміст таких принципів, як 

справедливість, рівність, гуманізм тощо). Усі інші функції мають похідний, 

конкретизуючий та доповнювальний характер.  

До найбільш досліджених положень стосовно принципів права належать види 

принципів. Науковці пропонують різноманітні їх класифікації. П. М. Рабінович виділяє 

загальнолюдські (основоположні), типологічні, конкретно-історичні (загальні, галузеві, 

міжгалузеві) [78, с. 120], Г. В. Мальцев зважає на те, що принципи права можуть 

закріплюватись у правових нормах або, не будучи формально закріпленими у 

законодавстві, жити у свідомості законодавців або правозастосовувачів [229, с. 661–

662]. Йдеться про загальні, міжгалузеві і галузеві принципи права [84, с. 113; 223, с. 

112]. Залежно від того, яку основу системи права становлять принципи права, їх 

поділяють на інституційні, міжінституційні, підгалузеві, галузеві, міжгалузеві, 

принципи національного права, принципи права, характерні для тієї чи іншої правової 

системи, принципи міжнародного права; за сферою дії розрізняють принципи 
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юридичної практики, правового статусу особи, юридичної відповідальності і т. д.; за 

способом зовнішнього виразу у формально-юридичних джерелах – закріплені у 

конституціях, конституційних законах, підзаконних НПА [129, с. 101–103]. Серед 

різноманітних класифікацій вирізняється, з огляду на їх відображення в НПА України, 

тобто практичність використання, розмежування принципів на загальні 

(основоположні) та спеціальні (міжгалузеві, галузеві й інституційні). Також можна 

зауважити, що законодавець деякі принципи тільки називає (див. Цивільний кодекс 

(далі ЦК) України) [145], інші ж інтерпретує (див. Кримінальний процесуальний 

кодекс (далі КПК) України) [50]. Принципи можуть закріплювати сутність певного 

правового явища (наприклад, принцип справедливості у цивільних правовідносинах) 

чи певного виду юридичної діяльності (приміром, принцип змагальності сторін у 

кримінальному провадженні). У більшості випадків перелік засад закону пропонується 

в спеціальній статті нормативного документа (наприклад, ст. 5 «Принципи земельного 

законодавства» Земельного кодексу України [249), у виняткових випадках розміщені у 

різних статтях НПА (приміром, Конституція України [57]). 

Вказані різновиди можна простежити, змоделювавши таблицю  (додаток Е), 

проілюструвавши у ній практику застосування принципів права у кодексах України. 

Наведені дані дозволяють констатувати, що у чинних кодексах України 

принципи права закріплюються: у спеціальних статтях про засади законодавства 

(ЦК України [145]); у різних статтях НПА. Кожний принцип міститься в окремій 

статті (Цивільному процесуальному кодексі України [250]); випливають із змісту 

статті чи декількох статей (Кодекс законів про працю України [124]). 

У новітніх Податковому кодексі (далі – ПК) України [49] та КПК України [50] 

законодавець не тільки подає перелік засад законодавства у спеціальній нормі, а й їх 

інтерпретує. Чого, звичайно, немає у старих Кодексі законів про працю [124] та 

Кодексі України про адміністративні правопорушення [251].  

Співвідношення рівня закріплення загальних і спеціальних принципів у НПА 

різне. Закономірність тут не простежується, хоча виникає певна кількісна перевага 

галузевих принципів.  
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Необхідність визначення засад галузевих особливостей, видається, є 

причиною того, що частіше принципи окреслюють саме діяльнісні аспекти 

конкретних галузей права, а не вихідні моменти права загалом.  

Особливе місце серед пропонованих категорій принципів права посідають 

загальні принципи, до яких належать: принципи верховенства права, законності, 

рівноправності, свободи, гуманізму, демократизму, соціальної справедливості, 

рівності прав і обов’язків, невідворотності юридичної відповідальності. 

С. П. Погребняк зазначає про основоположні принципи права, серед яких 

виокремлює такі, як справедливість, рівність, свобода, гуманізм, верховенство права 

та принципи, що забезпечують його дію (правової визначеності, пропорційності, 

добросовісності) [248]. Саме ці принципи насамперед нормативно закріплені у 

різних НПА України, є універсальними правоположеннями засадничого характеру. 

Це можна побачити, зіставивши принципи права, зафіксовані у різних за своїм 

праворегулятивним призначенням ЦК, КПК та ПК України (див. таблицю 4.1). 

Таблиця 4.1  

Закріплення основоположних принципів права у кодексах України  

(розроблено автором) 

Цивільний  

кодекс України [145] 

стаття 3 

Кримінальний 

процесуальний кодекс 

України [50] 

стаття 7 

Податковий  

кодекс України [49] 

стаття 4 

неприпустимість свавільного 

втручання у сферу особистого 

життя людини 

невтручання  

у приватне життя 

 

неприпустимість позбавлення 

права власності 

недоторканність права 

власності 

 

справедливість  соціальна 

справедливість 

добросовісність   

розумність розумність  

 верховенство права  

 законність   

 рівність перед законом і 

судом  

рівність перед 

законом 

 презумпція 

невинуватості 

презумпція 

правомірності 
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Водночас на переліки принципів, які встановлюються у різних НПА, напрочуд 

відчутно впливає галузева специфіка. Наприклад, у ст. 1 Закону України від 

17.11.2011 р. № 4061-VI «Про вибори народних депутатів України» [241] визначено 

такі основні засади виборів народних депутатів України, як обрання депутатів на 

основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

Практика нормативного закріплення в статтях різних НПА принципів права 

порушує перед нами низку питань: чому основоположні принципи права не завжди 

у повному обсязі матеріалізуються у юридичних нормах. Наприклад, у наведених 

статтях цивільного та податкового законів ми не простежуємо принципи 

верховенства права та законності, які є «обличчям» сучасного права? Які з 

перелічених принципів мають бути обов’язково нормативно закріплені?; чому в 

деяких НПА законодавець мовить про засади правового регулювання, а в інших – 

ні? Так, у КПК України [50] перелік засад кримінального провадження подано, а у 

КК України [155] їх немає; чому принципи права фіксуються насамперед у 

кодифікованих актах, а у законах, тим паче підзаконних НПА, дуже рідко; чи мають 

принципи права міститися у спеціальній статті (статтях), чи можуть випливати 

опосередковано зі змісту правових норм; чи повинен законодавець надавати їх 

нормативне тлумачення; яке має бути співвідношення загальних і спеціальних 

принципів у нормативно-правових приписах, що їх закріплюють. 

Досліджень із цього приводу у літературі небагато, тому наші міркування 

можуть бути дискусійними. Відповіддю на комплекс цих питань повинно бути 

виявлення підстав, правил і вимог до принципів права, які вводяться в текст НПА.  

Під час застосування принципів права у законодавчих актах найчастіше 

трапляються такі недоліки: у багатьох законах правові принципи взагалі не 

згадуються; чимало положень принципового характеру законодавець формулює як 

звичайні нормативно-правові приписи; статті, які закріплюють правові принципи, 

часто формулюються законодавцем без урахування внутрішньосистемних зв’язків 

законодавства [247, с. 111–115].  

Г. В. Мальцев зауважив, що кількість і критерії підбору загальних принципів 

для тієї чи іншої галузі права не є уніфікованими і залежать від позиції законодавця 
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[229, с. 663]. Учений також звертає увагу на те, що кодекси створюються у різний 

час, тому й виникають відмінності у встановленні загальних принципів [229, с. 664]. 

Із цим можна погодитись. Отож, якщо проаналізувати таблицю 4.1, то відсутність у 

ЦК України [145], прийнятому 16.01.2003 р., наприклад принципу верховенства 

права, пояснюється його меншою «популярністю» ніж у період 13.04.2012 р. – 

момент прийняття КПК України [50]. Однак виникають контрзапитання: принцип 

верховенства права був визнаний ст. 8 Конституції України 1996 р. [57] (ще задовго 

до створення нового ЦК України [145]), а в ПК України, який датується 

02.12.2010 р. (і його можна за часом створення умовно віднести до ровесників КПК), 

про цей принцип не йдеться.  

Вказане, на нашу думку, ілюструє суб’єктивізм розробників відповідних НПА. 

Стосовно принципу верховенства права ще можна знайти виправдання, 

підтримуючи позицію, що конституційні принципи, до якого належить і останній, не 

потребують дублювання у галузевому законодавстві. А як щодо плюралізму під час 

застосування інших загальних принципів? 

Формулювання певних передумов уведення в текст НПА статей про засади 

відповідного законодавчого акта необхідно розпочати із виділення «основних», 

таких, які потребують нормативної матеріалізації, загальних принципів права, 

оскільки щодо їх переліку серед науковців немає єдиної позиції (навіть у навчальних 

посібниках із теорії права окреслюються різні принципи). Основою виокремлення 

таких принципів має вважатися соціальна та гуманістична спрямованість сучасного 

права. Тому саме ті принципи, які покликані зафіксувати невід’ємні природні права 

людини та громадянина, які визнані міжнародною спільнотою, закріплені у 

міжнародних актах і конституційних нормах, мають входити до цих (які потребують 

законодавчого підкріплення) загальних принципів. Сутнісні ідеали сучасного 

правового регулювання суспільних відносин повинні реалізовуватись через такі 

основоположні принципи, як верховенство права, законність, справедливість, 

рівність, свобода, недоторканність прав особи, гуманізм. 

Наступний крок – виокремлення власне об’єктивних підстав для нормативного 

закріплення і указаних, і інших принципів права. В іншому разі не зможемо 
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пояснити, чому в КК України [155] перелік принципів кримінального законодавства 

не встановлюється, в той час як статті 3 – 7 КК Росії окреслюють ці принципи та 

розкривають їх зміст. 

Передумови застосування принципів права у статтях НПА, звичайно умовно, 

можна розмежувати на дві групи – формальні (зовнішні) та змістовні (внутрішні). 

Розглянемо категорію формальних підстав. Необхідність закріплення принципів 

права у НПА зумовлюється задекларованим на законодавчому рівні курсом 

Української держави на адаптацію національного законодавства до стандартів 

міжнародного права, насамперед права Ради Європи та Європейського Союзу. У 

випадку з принципами права, зважаючи на їхні ключові характеристики в системі 

права, йдеться про певне дзеркальне відображення загальних і спеціальних 

принципів в українському законодавстві. Рівень такого відображення навіть певним 

чином перевіряється шляхом проведення міжнародних правових експертиз 

новоприйнятих НПА України (сьогодні найчастіше такі експертизи проводяться 

Венеціанською комісією Ради Європи19). Це є, на нашу думку, однією з причин того, 

що в новітніх і таких, які викликають посилений інтерес громадськості та 

міжнародної спільноти ПК та КПК України, є спеціальні статті, що закріплюють 

принципи права. 

Наступна підстава формального характеру – використання принципів права у 

НПА, що передували і регулювали відповідну сферу суспільних відносин до 

прийняття нового НПА, принципів, які фактично апробовані часом і практикою. 

Наприклад, принципи кримінального судочинства, визначені статтями 15, 16, 16-1, 

19, 20, 21 КПК України від 28.12.1960 р. [252], логічно продовжені і закріплені у 

Главі 2 «Засади кримінального провадження» КПК України від 13.04.2012 р. [50]. 

Нарешті, принципи права, на нашу думку, повинні бути відображені в тексті 

НПА у випадку, якщо про них йдеться в Основному Законі держави. Так, ст. 129 

Конституції України [57] встановлює основні засади судочинства. Ці засади, 

––––––––––––––––– 
19 Див., наприклад, підготовлений Спільною програмою Європейського Союзу та Ради 

Європи висновок щодо Кримінального процесуального кодексу України «Посилення боротьби з 

жорстоким поводженням та безкарністю» // Право України. – 2012. – № 10. – С. 327.  

http://zakon.rada.gov.ua/go/1001-05
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видається, повинні бути, із урахуванням галузевої специфіки, закріплені у НПА, що 

регулюють провадження у кримінальних, цивільних, адміністративних і 

господарських справах. Тут же можна висловити думку стосовно позиції науковців 

про недоцільність дублювання конституційних принципів у поточному 

законодавстві. Якщо взяти для прикладу такий принцип судочинства, як законність 

(п. 1 ст. 129 Конституції України [57]), то його інтерпретація стосовно 

кримінального провадження (ч. 2 ст. 9 КПК України [50]), вочевидь, 

відрізнятиметься від розуміння законності в інших видах судочинства.  

Змістовні передумови пов’язані із необхідністю відображення у НПА 

основних закономірностей та сутнісних характеристик сучасного правового 

регулювання. З цього питання в Україні здійснені ґрунтовні наукові дослідження 

[253]. Тому вважаємо, що нормативному закріпленню правових принципів має 

передувати доктринальне визнання такої необхідності. Розробники законопроектів 

повинні максимально використовувати науковий доробок, що допоможе не тільки 

ввести загальні чи спеціальні принципи в проекти створюваних НПА, а й здійснити 

їх нормативну інтерпретацію. Ми уже зазначали, що принципи права поділяються 

на нормативно закріплені та ті, які існують на рівні правосвідомості. У нашому 

випадку йдеться про застосування останніх під час моделювання юридичних норм. 

Аналіз кодексів на предмет наявності у них принципів права вказує, що в 

окремих із них положення засадничого характеру «губляться» у текстах НПА 

(наприклад, ст. 65 «Загальні засади призначення покарання» КК України [155]). 

Необхідність виділення таких нормативно-правових приписів серед системи норм 

галузевого законодавства, надання їм особливого методологічного для регулювання 

цієї категорії суспільних відносин значення, закріплення у спеціальній статті є 

підставою їх нормативної матеріалізації.  

Ще одна змістовна передумова – необхідність надання статусу засадничих 

постулатів правовим аксіомам і нормам, які набули аксіоматичного характеру, 

наприклад: неможливості притягнення особи двічі до юридичної відповідальності за 

одне і те ж правопорушення; закон, який пом’якшує покарання або покращує правовий 

статус особи, може мати зворотну дію; все, що законом не заборонено, – юридично 
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дозволено. Звичайно, не всі правові аксіоми мають фіксуватись у всіх НПА. Має 

братися за основу галузевий зв’язок правової аксіоми та проектованого НПА. 

На відміну від правових норм, принципи права наділені значно більшою 

стійкістю та стабільністю, мають фундаментальний характер. На їх основі 

формуються ті чи інші системи, галузі чи інститути права [129, с. 97]. Це також 

слугує підставою закріплення принципів права в нормативно-правових приписах. 

Наприклад, у наведеному прикладі із КК України загальні засади призначення 

покарання, на нашу думку, мали би бути ключовою складовою засад кримінального 

законодавства України, основою формування нормативно-правових приписів, що 

встановлюють кримінальні покарання.  

Г. В. Мальцев зазначає, що принципи права є різновидом юридичних норм 

[229, с. 681]. Тому під час їх створення необхідно дотримуватись системи вимог, які 

встановлюються до юридичних норм у цілому. На практиці принципи права 

постають як терміни (наприклад, «законність», відповідно до пункту 2 ч. 1 ст. 7 КПК 

України [50]), у формі визначень (наприклад, «соціальна справедливість – 

установлення …», відповідно до частини 4.1.6 ПК України [49]) та описів 

(наприклад, ст. 9 КПК України [50]). До кожної з цих форм є своя система вимог – 

термінологічних, до дефініцій, мовних. Спектр цих вимог надзвичайно широкий, 

охоплює систему рекомендацій доктринального та нормативного характеру. 

Наприклад, до системи термінологічних вимог уходять такі, як зрозумілість, 

однозначність, апробованість, економічність, експресивна нейтральність, 

послідовність [55, с. 79–80]. Тому детальний опис вимог до принципів права 

можливий у межах окремого дослідження. 

Правильність нормативізації принципів права, а відповідно певним чином і 

досконалість НПА, залежать значною мірою від дотримання правил використання 

принципів права у створюваних проектах НПА. Спробуємо запропонувати такі 

правила, розглянувши їх і відповідаючи на порушені дискусійні питання. 

Щодо доцільності нормативного закріплення основних загальних 

(основоположних) принципів права у текстах НПА, то, видається, зважаючи на практику 

їх дещо різного тлумачення (за винятком хіба що принципу верховенства права) у нових 
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кодексах України, ці принципи повинні міститися у всіх статтях, що визначають засади 

відповідного законодавства. Так, частина 4.1.6 ст. 4 ПК України [49] визначає принцип 

соціальна справедливість як установлення податків і зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків. Таке розуміння, звичайно, відрізнятиметься від 

принципу справедливості, вказаного у ст. 3 ЦК України [145]. Така необхідність також 

зумовлюється тим, що через принципи імплементуються стандарти міжнародного права, 

принципи права в окремих випадках можуть виконувати роль джерел права. Навіть на 

основоположні принципи права впливає галузева специфіка. 

Коли ж йдеться про спеціальні принципи права, то необхідно акцентувати на 

вихідних положеннях галузевого законодавства, які визначають його соціальну 

сутність та основні аспекти праворегулятивного впливу (наприклад, свобода 

підприємницької діяльності у господарських відносинах). 

Про співвідношення загальних і спеціальних принципів права у НПА мовити, 

на нашу думку, недоцільно: якщо перелік основоположних принципів певним чином 

визначений на рівні правової доктрини, то галузеві принципи навіть у кількісних 

величинах суттєво різняться.  

Відсутність у деяких кодексах, наприклад КК України [155], статей, які б 

визначали засади законодавства, пояснюється тим, що законодавець раніше, а інколи 

за інерцією і сьогодні не вбачає необхідності систематизувати принципи права в 

окремій статті НПА. Як результат – ці принципи губляться в масиві нормативно-

правових приписів. Нинішні підходи інші, й тому в кодексах має бути обов’язкова 

норма, присвячена принципам права. Закріплення принципів права саме у кодексах і 

їх відсутність в інших НПА зумовлюється визначальним місцем кодексів у системі 

відповідного галузевого законодавства (наприклад, Кодекс законів про працю 

України [124]) чи їх «одноособовістю» (наприклад, КК України [155]). Закріплення 

правових принципів у законах доцільне, якщо вони є основними та базовими 

нормативними документами, які регулюють певну сферу суспільних відносин 

(наприклад, Закон України «Про вибори народних депутатів України» [241]). 

З метою надання особливого методологічного характеру для формування 

інших нормативно-правових приписів, принципи права доцільно викладати на 
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початку тексту НПА у спеціальній статті (аналогічно до того, як нині у багатьох 

законах пропонується визначення основної термінології). 

Неоднозначність розуміння, визначальний характер праворегулятивного 

впливу, можливість використання як засобу подолання прогалин у законодавстві 

(ст. 8 ЦК України [145], ст. 10 Сімейного кодексу України [146]) вказують на 

доцільність тлумачення принципів права. Нормативна інтерпретація також 

покликана конкретизувати формальну невизначеність багатьох принципів права, 

сприяє їх належному розумінню та застосуванню (наприклад, таких принципів, як 

справедливість і розумність). 

На основі наведеного можна запропонувати формат нормативного закріплення 

порядку використання принципів права у проектованих НПА: визначення поняття, 

перелік підстав (передумов) використання, вимоги та правила закріплення (див. 

пункт 1 та 6 Пропозицій). 

 

4.4  Формально-логічні вимоги до нормативно-правових актів 

 

Основні зв’язки між об’єктами суспільного буття, одним з яких виступає і 

право, є предметом вивчення такої науки, як логіка. Тому логічні закони 

безпосередньо пов’язані з правовими. Через це виникає питання: чи усі логічні 

правила та висновки пов’язані з правовим регулюванням, а відповідно – чи будь-які 

дослідження логічної проблематики стосуються права? На нашу думку, більшою 

мірою опосередковано, наскільки це можливо і необхідно для моделювання та 

реалізації певного правового явища. Відтак джерельною основою нашого 

дослідження виступають не будь-які роботи з логіки (може йтися і про математичну 

логіку), а лише праці з питань правової логіки. С. С. Алєксєєв зазначає, що праву 

притаманна особлива логіка – логіка права [47, с. 211]. 

На загальнотеоретичному рівні сьогодні визнано, що право невіддільне від 

логіки. Право постає як логічна система, яка відповідає нормам і вимогам 

формальної логіки [106, с. 59]. Водночас, право як різновид соціальної дійсності має 

свої специфічні особливості, йому притаманна особлива логіка, в основі якої – 
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закономірності суспільного буття, соціальні закони й стандарти. Логіка права – це 

логіка життя права, те, що виражає закономірності його буття і функціонування, які 

розкриваються безпосередньо у правовій матерії. Причому – так, що певні факти, 

процеси в матерії права невідворотно призводять до інших фактів і процесів, чи 

навіть до явищ високої юридичної і соціальної значущості [47, с. 212]. 

Т. В. Кашаніна зазначає, що юридична логіка – це логіка, яка діє у контексті 

соціальних умов, політики державної влади і груп людей [232, с. 47]. 

Т. М. Москалькова, конкретизуючи названі розуміння правової логіки стосовно 

джерельної бази сучасного права, пропонує таке визначення логіки тексту НПА: це 

система необхідних зв’язків між різними елементами тексту, яка дозволяє 

сприймати його як єдине змістовне утворення [167, с. 274]. Наведене дає підстави 

зробити висновок про особливу важливість логіки в праві. Водночас існуючі 

визначення правової логіки характеризуються певною неконкретністю, що 

зумовлює плюралізм підходів до переліку логічних засобів і правил, які мають 

використовуватись у нормопроектній діяльності.  

Значущість законів логіки для створення НПА конкретизується у її завданнях. 

Автори «Посібника із законотворчості: канадський досвід для Росії» зазначають, що 

основним завданням формальної логіки у законотворчості є досягнення внутрішньої 

несуперечливості закону, зрозумілості і відповідності визначень, простоти і 

зручності застосування акта [55, с. 88]. 

На основі вказаного можна констатувати тверду переконаність наукової 

спільноти у необхідності використання правової логіки у правотворчій діяльності.  

Не байдужими до питань логіки є і правотворчі суб’єкти. В низці НПА 

України та актів методичного характеру згадуються логічні правила. До таких актів 

належать: Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки (схвалені постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 [89]); Правила підготовки 

проектів Кабінету Міністрів України (затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.09.2005 р. № 870 [207]), Методичні рекомендації з підготовки та 

оформлення проектів законів України, НПА Президента України, Кабінету 
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Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки 

(затверджені наказом МНС України від 10.12.2007 р. № 851 [91]). 

Проте, попри усвідомлення науковою та юридичною спільнотою важливості 

використання логічних правил у правотворчій діяльності, дослідники констатують 

наявність численних правотворчих помилок, пов’язаних із недотриманням цих 

правил під час створення НПА. Спектр таких помилок доволі широкий. Логічні 

помилки в законодавчій техніці так чи інакше зводяться до порушення одного із 

таких логічних законів: тотожності (неспіврозмірність визначення і поняття, що 

визначається, визначення невідомого через невідоме, тавтологія [254, с. 546–551]), 

суперечності, виключення третього і достатньої обґрунтованості [55, с. 88]. 

В. І. Риндюк звертає увагу на такі логічні помилки, як невиконання вимоги щодо 

повноти структури юридичної норми, наприклад, відсутність санкції юридичної 

норми; некоректність посилань [44, с. 7]; логічні протиріччя [255, с. 26]. Ця помилка 

конкретизується через визначення та характеристику поняття «формально-логічне 

протиріччя». В. А. Толстик під ним розуміє розбіжності у змісті двох чи більше 

правових норм, які регулюють одне і те ж суспільне відношення, на одній території, 

поширюються на одних і тих же суб’єктів права і стосовно конкретної життєвої 

ситуації [256, с. 108]. Т. А. Васільєва зазначає, що логічні помилки можуть полягати у 

різному трактуванні однієї і тієї ж дії чи явища, порушенні причинно-наслідкових 

відносин і відносин, які зіставляються, надлишковій лаконічності, нерозрізненні 

суб’єкта та об’єкта [166, с. 139]. Досліджуючи законодавчий процес в Україні, 

науковці звертають увагу на приклади порушення логічних правил законодавчої 

техніки – під час вироблення законодавчих актів не завжди дотримується вимога 

щодо повної структури юридичної норми, її узгодженості, системності [137, с. 15]. 

Опис таких помилок можна здійснити лише в окремому дослідженні, тому наведемо 

лише приклад. Частина 14.1.79 ст. 14 Податкового кодексу України [49] закріплює, 

що значні запаси корисних копалин – запаси корисних копалин, розмір яких 

перевищує незначні запаси корисних копалин. Перед нами логічна помилка – 

визначення невідомого через невідоме. Законодавець дещо згодом у частині 14.1.118 

[49] намагається уточнити, які запаси корисних копалин є незначними, – запаси, що 
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визначаються за критеріями, які встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Однак відсилання до критеріїв – наявних чи ймовірних, нормативних чи 

індивідуальних і таке інше – більшої логічності законодавчому визначенню не надає. 

Вказані помилки, вочевидь, є результатом недотримання логічних правил у 

створенні НПА. Основна причина логіко-структурних дефектів юридичної техніки 

полягає в непослідовності термінології, в різному або нечіткому визначенні понять, 

у неточності форрулювань [257, с. 668]. Яка ж причина таких помилок на тлі 

наукової дослідженості та практичної визначеності? Спробуємо з’ясувати це, 

ознайомившись із існуючими напрацюваннями щодо цих правил. 

На думку зарубіжних учених, головна логічна вимога – тотожності інтерпретації 

тотожних об’єктів. До такої додається вимога адекватності відображення у 

законопроекті реалій матеріального світу [55, с. 88]. Натомість, Т. В. Кашаніна правило 

соціальної адекватності права відносить до категорії змістовних [232, с. 36]. 

Представники соціологічної та природничої теорії права вважають відповідність права 

соціальним цінностям визначальною ознакою цих теорій. 

Д. В. Чухвічев виокремлює три основні вимоги до логіки НПА: регулятивна 

направленість, єдність, системність [258, с. 140–151].  

В. І. Риндюк розмежовує логічні форми законодавчої техніки на прийоми та 

методи, розглядаючи їх як такі, що використовуються у побудові: юридичних норм 

(нормативна побудова, прийоми викладу юридичних норм, прийоми посилання та 

відсилання); правових інститутів (юридична конструкція); галузевого законодавства 

(галузева типізація). Дослідниця також зазначає, що логічну єдність і послідовність 

законодавчого акта забезпечує його структура [48, с. 11–12]. Водночас, знову ж таки 

є позиція [232, с. 102], відповідно до якої структурні правила належать й до групи 

вимог, що встановлюються до форми НПА. В основі структурних правил – логічні 

основи класифікації правових норм [180, с. 200]. І. О. Биля серед основних 

елементів логіки, що є вирішальними у нормопроектуванні, називає закони 

тотожності і протиріччя, виключення третього, поняття та логічні операції з ними, 

судження [209, с. 10]. 
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У радянський правовій науці до основних, найбільш загальних вимог до 

форми проектів відносили таку, як логічну послідовність викладу, взаємозв’язок 

нормативних приписів, які містяться в правовому акті [259, с. 265]. Підтримуючи 

такий підхід, Д. А. Керімов також звертає увагу на логічну послідовність викладу 

правового матеріалу. Статті і їх пункти (частини), глави і розділи закону повинні 

витікати одна з іншої, кожне положення закону повинно бути органічно пов’язане з 

іншими, не повторювати, тим паче не суперечити їм [260, с. 60]. 

С. С. Алєксєєв, розглядаючи структурну організацію тексту нормативного 

документу, ставить до неї таку вимогу, як єдність і внутрішня логіка – матеріал 

повинен бути узгоджений у всіх своїх частинах і розміщений у логічній 

послідовності [110, с. 493]. 

Низку логічних методів пропонують науковці, досліджуючи проблеми 

кодифікації законодавства України, а саме: інвентаризація, кількісне та якісне 

спрощення, аналогічне розповсюдження, прийом логічної концентрації, 

систематичне розташування матеріалу, метод якісного спрощення [61, с. 162–165]. 

Запропонований перелік, на нашу думку, доволі ґрунтовний, хоча і складний для 

розуміння. Він має відтінок особливостей кодифікаційної діяльності, більшою 

мірою зручний для науковців, ніж практиків. Чи не кожне із зазначених логічних 

правил потребує тлумачення чи конкретизації. 

На основі наведеного можна констатувати, що науковці нині пропонують 

низку логічних положень, які повинні бути основні у створенні НПА. Водночас 

щодо них не можна не висловити і кілька зауважень.  

До логічних науковці відносять чи не усі засоби нормопроектувальної техніки. 

І. О. Биля зазначає, що юридична типізація передбачає використання низки логічних 

і спеціально-юридичних засобів, до яких належать: поняття, презумпція, фікція, 

прийоми формулювання нормативних правових приписів, перелік, правовий символ, 

зразки документів [209, с. 10]. В. І. Риндюк висловлює думку, що зміст юридичної 

норми викладається у вигляді правових положень, що формуються за допомогою 

різних логічних засобів. Залежно від ступеня абстракції правового матеріалу 

використовуються загальні, спеціальні та виключні правові положення, з якими 
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пов’язаний абстрактний, казуїстичний прийоми законодавчої техніки та прийоми 

використання правових застережень. Залежно від методу правового регулювання 

використовуються імперативні та диспозитивні положення, залежно від характеру 

впливу на особу – заохочувальні і рекомендаційні, залежно від функціональної 

спрямованості – регулятивні та охоронювані [48, с. 11–12]. Оскільки логічні правила 

можуть бути виражені лише мовними засобами, вони невіддільні від мовних правил 

[55, с. 88]. Такий підхід, звичайно, надає значущості логічним законам, однак 

потребує конкретизації, оскільки стосовно більшості названих засобів 

нормопроектування є своя особлива (не завжди безпосередньо пов’язана із логікою) 

система вимог і правил. Крім того, за такої широкої інтерпретації використати 

правову логіку у створенні проектів НПА дуже складно через різнобічність і багато-

аспектність. Для позначення логічних компонентів у праві вживаються терміни 

«логічні вимоги», «логічні прийоми», «логічні методи», чітке розмежування яких не 

здійснюється.  

Дослідники згадують про логічні методи. Однак, де тоді загальновідомі 

методи правового аналізу, аналогії, моделювання і т. д.?  

Немає єдиної позиції стосовно того, чи соціальна адекватність правових норм і 

логічність структуризації НПА стосується до логіки права. 

Позиції практиків щодо логіки у праві сьогодні ілюструються у нормативних 

актах і методичних рекомендаціях із питань нормопроектування. Одразу ж можна 

зауважити, що положень стосовно правової логіки у цих документах небагато. 

Найчастіше у контексті логіки права йдеться про логічну послідовність викладу 

нормативного матеріалу у законопроекті (розділ ІІ схвалених постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 Методичних рекомендацій 

щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки 

[89]; пункт 5 затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 р. 

№ 870 Правил підготовки проектів Кабінету Міністрів України [212]; розділ ІІІ 

затверджених наказом МНС України від 10.12.2007 р. № 851 Методичних 

рекомендацій з підготовки та оформлення проектів законів України, НПА 

Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил 
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нормопроектної техніки [91]). На нормативному рівні (у згаданій постанові Кабінету 

Міністрів України) дається навіть визначення логічної послідовності: «полягає у 

логічному зв’язку усіх компонентів проекту акта, чітко виявлених причинно-

наслідкових зв’язках між повідомлюваними діями (фактами) – як у межах одного 

речення, так і в межах усього акта». 

Згадується про логіку і в проекті Закону України «Про нормативно-правові 

акти» [26]. У пункті 5 ч. 2 ст. 9 цього законопроекту вказано, що проект НПА 

повинен «бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру», тобто 

йдеться про логіку структурування НПА (до слова аналогічний підхід 

простежується і у рекомендаціях Мін’юсту та МНС України)! 

Детальніше ознайомлення з положеннями згаданих документів викликає 

низку дискусійних питань. 

Насамперед, чому логічні правила зводяться практично до правил 

структурування НПА. У контексті наукових напрацювань це виглядає явно 

недостатнім, якщо ці правила зіставити, наприклад, із запропонованим 

І. Д. Шутаком переліком специфічних логічних правил, які використовуються у 

процесі правотворчості [132, с. 127].  

Зауваження викликає формулювання приписів про логічні вимоги. У 

методичних рекомендація МНС України закріплено, що проектування закону 

потребує упорядкованого викладу правових норм, що забезпечується логічною 

послідовністю викладу і переходом від загальних положень до більш конкретних. 

При цьому не слід допускати протиріч між загальними і конкретними положеннями. 

За такої редакції, наприклад, недопустимість суперечностей та дублювань не є 

правилами логіки! Аналогічне бачимо і в проекті Закону України «Про нормативно-

правові акти» [26]. Частина 2 ст. 9 не відносить до категорії логічних такі вимоги, як 

внутрішня узгодженість проекту НПА; неповторюваність положень, які містяться в 

проекті цього НПА; неповторюваність норм права, які містяться в інших НПА. 

Розробники окресленого законопроекту також окремо від логічних пропонують такі 

вимоги, як ясність, чіткість, зрозумілість, стислість, компактність і послідовність 

(більшість же науковців у тій чи іншій формі розглядають їх як логічні вимоги). 
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Визначення логічної послідовності фактично зводиться тільки до причинно-

наслідкових зв’язків між правовими явищами.  

Здійснений аналіз також ілюструє певне відставання нормативного 

регулювання використання логічних правил від існуючих щодо таких правил 

рекомендацій наукової спільноти. Це зумовлюється, на нашу думку, низкою причин: 

відсутністю єдиної доктринальної позиції щодо таких правил; їх складністю й 

багатоаспектністю; філософською спрямованістю існуючих досліджень логіки 

права; спірністю. Наприклад, позиція про обов’язковість тричленної структури 

правової норми заперечується практикою закріплення в статтях НПА насамперед 

нормативно-правових приписів, для яких характерна двочленна структура. 

З метою усунення наведених проблем, пов’язаних із правовою логікою, й 

відповідно належного її використання як засобу нормопроектної техніки, на нашу 

думку, доцільно виконати низку дій.  

Для наближення фундаментальних теоретичних досліджень із правової логіки 

до потреб правотворення в Україні важливо здійснити спеціальні дослідження 

законів логіки стосовно саме НПА (з уваги на їх змістовну та формальну природу).  

Коли йдеться про нормативне закріплення логічних вимог, прийомів, методів, 

варто здійснити їх розмежування. Вимоги повинні уособлювати визначальні 

принципи логіки права (наприклад, тотожність і несуперечливість) й стосуються 

більшою мірою змісту нормативного документа. Закономірність дій, які необхідно 

виконати для їх досягнення в тексті створюваного НПА, доцільно позначати 

терміном «правило» (наприклад, кожне положення закону повинно бути органічно 

пов’язано з іншими). Правила сприяють насамперед досконалості форми 

нормативного документу. Щодо правил необхідно також зауважити і те, що вони 

більшою мірою вказують на порядок, послідовність, тактику використання інших 

нормопроектувальних засобів. Тобто логічність досягається через правильність 

оперування нелогічними засобами, наприклад, логічна послідовність викладу 

матеріалу через належне структурування проекту НПА.  

Прийоми та методи зручніші під час здійснення наукових досліджень і 

формування доктрини щодо логіки права.  
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У літературі пропонується широкий спектр складових логіки права. Це 

зобов’язує виокремити з них саме те, що безпосередньо стосується особливостей 

нормотворчої діяльності. Коли йдеться про позначення логічних аспектів у 

правотворчій діяльності, то, видається, варто використати запропоновану 

В. І. Риндюк «логічну форму законодавчої техніки» [261, с. 118]. Оскільки об’єктом 

нашого дослідження є пошук засобів створення досконалих НПА, то пропонуємо 

ввести у проект Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] спеціальну 

статтю, назвавши її «логічні засоби нормопроектної діяльності» (визначивши їх як 

систему логічних вимог і логічних правил, які використовуються у створенні 

проектів НПА).  

Із широкої гами запропонованих науковцями логічних засобів, на нашу думку, 

доцільно виокремити саме ті, які безпосередньо пов’язані із законами формальної 

логіки. В іншому разі виникатиме дублювання логічних вимог і правил 

нормопроектування із вимогами та правилами використання інших засобів 

нормопроектувальної техніки: логічні вимоги простоти і зрозумілості дублюються із 

мовними засобами нормопроектування (останні, наприклад, указані у розділі VIII 

Методичних рекомендацій МНС України [91]), одноманітність розуміння 

термінології – із термінологією (наприклад, ст. 22 Проекту [26]), співрозмірність 

визначення і поняття, ясність і відповідність визначень – дефініціями. Це також 

стосується структури (наприклад, ст.ст. 10, 11, 12 Проекту [26]), принципів 

(наприклад, ст. 2 Правил підготовки проектів Кабінету Міністрів України [212]), 

вимог до тексту (наприклад, ст. 23 Проекту [26]), юридичних конструкцій і т. д. Для 

такого відокремлення за основу, видається, можна взяти визнаність того чи іншого 

правового феномена засобом нормопроектної техніки. Так, якщо сьогодні науковці 

та практики звертають увагу на значущість мовних засобів для текстуальної 

досконалості проекту НПА, то описувати такі правила як логічні20 лише через те, що 

вони містять певні логічні закономірності, – недоцільно. 

––––––––––––––––– 
20 Для забезпечення конкретики і однозначності (показників логічного закону тотожності) 

рекомендується: використовувати загальноприйняту абревіатуру та спеціальні юридичні терміни, 

виключити з речень одинакові родові форми, використовувати у реченнях прямий порядок слів, 

використовувати у реченнях стійкі дієслівно-іменні словосполучення тощо [167, с. 280]. 
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Сьогодні набула аксіоматичного характеру думка про те, що визначальне 

місце серед логічних законів належить законам мислення21. Т. М. Москалькова до 

таких відносить закон тотожності, несуперечності, виключення третього, 

достатності підстав [167, с. 279]. Саме такі логічні принципи повинні бути 

засадничими як логічні засоби нормопроектної техніки. 

Логічна вимога тотожності досягається через дотримання логічного правила – 

терміни та словосполучення, які позначають одні і ті ж поняття, мають 

використовуватись в одному і тому ж розумінні. В. І. Риндюк вказує, що закон 

тотожності забороняє підміну термінів, понять, суджень [261, с. 120]. 

Т. М. Москалькова зауважує, що закон тотожності називають ще законом 

повторюваності [167, с. 280]. Переглядаючи НПА України, прийняті останніми 

роками, можна зауважити значну кількість визначень термінів, що даються 

законодавцем у спеціальних статтях (див., наприклад, ст. 14 Податкового кодексу 

України [49] чи ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України [50]). 

Робиться це з метою тотожного застосування таких термінів у всьому НПА. 

Несуперечність нормативно-правових приписів є результатом виконання 

правила – нормативно-правові приписи не повинні суперечити юридичним нормам 

їхнього чи інших НПА. Ця вимога та правило її забезпечення випливає із закону 

формальної логіки – протиріччя. В. І. Риндюк зазначає, що ідея, яка виражається 

законом протиріччя, проста: судження та його заперечення не можуть бути 

одночасно істинними [261, с. 119]. А такі твердження найбільш повно виражаються 

саме у нормативно-правових приписах. Випадків протиріч між нормативно-

правовими приписами чимало. Наприклад, Указ Президента України «Про порядок 

офіційного оприлюднення НПА України та набрання ними чинності» № 503/97 від 

10.06.1997 р. [99] та затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 950 

від 18.07.2007 р. Регламент Кабінету Міністрів України [86] по-різному визначають 

порядок набрання чинності актами Кабінету Міністрів. Відповідно до частини 5 

Указу Президента, НПА Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту 

––––––––––––––––– 
21 Не треба оминати увагою, що логіка – наука про закони і форми мислення, методи 

пізнання та умови істинності знань і суджень [126, с. 625].  
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їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в 

цих актах. Акти, які визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності не 

раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях. Натомість частина 1 

параграфу 41 Регламенту КМ України встановлює, що постанова КМ України 

набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено 

самою постановою, але не раніше дня її опублікування. Спектр логічних протиріч, 

на нашу думку, доволі широкий – від формальних (видимих), до яких можна 

віднести і наведений приклад, до змістовних (внутрішніх, на перший погляд, 

непомітних). На нашу думку, ілюстрацією останніх може бути ситуація зі ст. 2 

Кримінального процесуального кодексу України [50]. Законодавець, указуючи на 

таке завдання кримінального провадження, як швидке розслідування і судовий 

розгляд, мав на увазі необхідність дотримання положень про розумність строків 

кримінального провадження, які випливають зі змісту п. 1 ст. 6 Європейської 

конвенції та практики ЄСПЛ. Але «швидке розслідування і судовий розгляд» і 

«судовий розгляд упродовж розумного строку» – ці поняття не є ідентичними [262, 

с. 14]. 

Щодо виключення третього, то перш ніж запропонувати можливе нормативне 

закріплення цього принципу, видається, доцільно вказати його доктринальне 

тлумачення. Т. М. Москалькова стверджує, що відповідно до закону виключення 

третього із усіх правових рішень, які містяться в проекті НПА з одного і того ж 

питання регулювання, істинним є лише одне [167, с. 282]. Виникає питання щодо 

критеріїв істинності та об’єктивності істинності нормативно-правових приписів, що 

створюються правотворчими суб’єктами (істина, на нашу думку, можлива лише за 

повної єдності позицій правотворчих суб’єктів, наприклад, народних депутатів 

України, що в нинішніх політичних реаліях, видається, утопія). Більш життєздатною 

є позиція В. І. Риндюк, яка вважає, що цей логічний закон означає, що в предметі, 

який розглядається, конкретна ознака або присутня, або ні [261, с. 119].  

Оскільки основне призначення юридичної норми – регулювати поведінку 

суб’єктів права, то закон виключення третього повинен, ймовірно, означати 

максимально можливу однозначність нормативного визначення правил такої 
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поведінки22. Так, В. Маляренко та О. Шаповалова, аналізуючи ст. 2 «Завдання 

кримінального провадження» нового Кримінального процесуального кодексу 

України, висловили думку, що визначені у ст. 2 КПК завдання кримінального 

провадження в частині вимог забезпечення швидкого розслідування і судового 

розгляду можуть вступати в конфлікт із поняттям розумних строків кримінального 

провадження, оскільки у певних категоріях кримінального провадження, що 

відрізняються складністю, розумні строки, які є об’єктивно необхідними для 

виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, не завжди 

можуть бути швидкими [262, с. 17–18].  

Порушенням указаного принципу, на нашу думку, є й застосування у 

юридичних нормах фіктивних і декларативних правових положень (на жаль, таким 

прикладом є ст. 1 Конституції України [57]).  

Отож, на основі наведеного логічну вимогу до проекту НПА «виключення 

третього» можна досягнути через дотримання правила – нормативно-правові 

приписи мають чітко встановлювати реальні правила поведінки суб’єктів права. 

Нарешті, ще один логічний закон, про який мовлять науковці, – достатньої 

підстави. Значення закону для нормотворчої діяльності полягає у тому, що він 

орієнтує розробників на конструювання правових норм, обумовлених практичною 

необхідністю [167, с. 283]. Зміст окресленого логічного закону близький до 

основоположного принципу правотворчої діяльності – соціальної обґрунтованості 

юридичного права. Оскільки другий багатовимірніший і глибший, окремо зазначати 

про такий логічний аспект НПА, видається, недоцільно. 

До логічних вимог, погоджуючись із законодавцем, доцільно віднести і 

вимогу логічної послідовності викладу тексту НПА, яка досягається через логічний 

зв’язок компонентів проекту НПА, перехід від загальних положень до більш 

––––––––––––––––– 
22 Ми, однак, не маємо забувати про оціночні та інші формально не визначені поняття, 

використання яких у нормативно-правових актах є об’єктивно неминучим. Стосовно них 

однозначність, на нашу думку, має полягати у такому розумінні юридичних понять, яке 

охоплювало б лише ті ознаки правового явища, які визначаються особливістю та межами 

конкретного правовідношення. Формальна невизначеність юридичних норм не означає сваволю 

під час їх застосування. Суб’єкт права має бути наділений саме тими правами чи обов’язками, які 

безпосередньо передбачені юридичною нормою. З метою запобігання виникненню додаткових, 

суміжних прав чи обов’язків необхідне чітке формулювання нормативно-правових приписів.  
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конкретних, причинно-наслідковий зв’язок між діями (фактами). Таке 

скомпільоване з нормативних положень правило є основою для створення правил 

структурування проекту НПА. Наука пропонує різні форми реалізації вказаної 

вимоги, наприклад, статті і їх пункти (частини), глави і розділи закону повинні 

витікати одна з іншої, кожне положення закону повинно бути органічно пов’язано з 

іншими, не повторювати, тим паче – не суперечити їм. Або спочатку подаються 

норми загального характеру, що встановлюють принципи правового регулювання і 

містять правила, які повинні враховуватись у застосуванні наступних норм НПА. 

Відтак вміщуються норми, згруповані з окремих питань, що стосуються того або 

іншого аспекта правового регулювання. Згодом викладаються додаткові положення, 

які стосуються усіх або кількох питань, що належать до сфери правового 

регулювання. Хоча, знову ж таки, є загроза того, що у різних розробників проекту 

нормативного документа може бути неоднакове розуміння логічного зв’язку між 

його елементами.  

Близькими за «духом» до вимоги несуперечності (тотожності) є пропоновані у 

літературі вимоги узгодженості (юридичні норми та НПА повинні відповідати 

іншим нормам і НПА) й системності (юридичні норми та НПА є складовою системи 

законодавства і посідають у ній своє функціонально визначене місце). Так, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 

«Положення про державну реєстрацію НПА міністерств, інших органів виконавчої 

влади» [97] конкретизує норми Указу Президента України від 03.10.1992 р. 

№ 493/92 «Про державну реєстрацію НПА міністерств та інших органів виконавчої 

влади» [72]. 

Узгодженість охоплює і узгодженість різних частин акта, і узгодженість 

різних НПА, що регулюють однорідні суспільні відносини. Прикладом порушення 

принципу узгодженості можуть бути частина 3 ст. 5 та пункт 4 Перехідних 

положень Цивільного кодексу України [145], які визначають напрям дії цивільно-

правових норм у часі. Відповідно до ст. 5, якщо цивільні відносини виникли раніше 

і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт 

цивільного законодавства застосовується до прав та обов’язків, що виникли з 
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моменту набрання ним чинності. Натомість Перехідні положення встановлюють, що 

щодо цивільних відносин, які виникли до набрання ним чинності, положення цього 

Кодексу застосовуються до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують 

існувати після набрання ним чинності.  

Вимога узгодженості близька до вимоги несуперечності. Відрізняє їх те, що 

якщо суперечність спричиняє колізію між юридичними нормами, то узгодженість 

більшою мірою зумовлює їх конкуренцію.  

Зрозумілою і виконуваною, на нашу думку, є логічна вимога про 

недопустимість дублювання нормативно-правових приписів і в одному, і у різних 

НПА. Позитивним прикладом нормативного попередження можливості повтору 

нормативно-правових приписів є ст. 8 Конституції України [57], в якій зазначено, 

що норми Конституції України є нормами прямої дії. Вказане конституційне 

положення нині розуміється як здатність конституційної норми до безпосереднього 

праворегулятивного впливу без додаткової конкретизації у інших НПА. Як ми 

зауважували, у наведеному прикладі спостерігається не до кінця науково 

обґрунтоване використання терміна «пряма дія» для позначення змісту поняття, яке 

відображає певне правове явище. У теорії права пряма дія є одним із різновидів 

темпоральної дії НПА. Тому ст. 8 Основного Закону України [57] можна трактувати 

і як таку, що встановлює його пряму дію у часі (тим паче у Перехідних положеннях 

Конституції приписи про загальну дію конституційних норм відсутні). Перед нами – 

приклад певної суперечності між загальновизнаним розумінням юридичного 

терміна «пряма дія» та його змістовним навантаженням, закріпленим у Конституції 

України. На нашу думку, точніше було б у ст. 8 встановити, що норми Конституції 

України є нормами безпосередньої дії.  

Підсумовуючи, можна запропонувати ввести в акти, які регламентують 

нормопроектну діяльність в Україні, визначення логічних засобів 

нормопроектування та окрему норму про логічні вимоги до проектів НПА (див. 

пункти 1 та 5 Пропозицій). 
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4.5  Правові дефініції 

 

Серед засобів нормопроектувальної техніки, які забезпечують створення 

якісних НПА, чільне місце посідають правові дефініції. У чинному законодавстві 

України, особливо у новостворюваному, можна виявити низку визначень. 

Правові дефініції досліджували українські та зарубіжні науковці. Певною 

мірою, нехай і незначною, відображено питання правових дефініцій у документах 

присвячених, правилам нормопроектування. Наприклад, у Методичних 

рекомендаціях з підготовки та оформлення проектів законів України, НПА 

Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил 

нормопроектної техніки, затверджених наказом МНС від 10.12.2007 р. № 851 [91], 

зазначено, що визначення термінів доцільно давати лише в законопроектах 

загального характеру й у тій частині законопроекту, де даний термін вживається 

вперше. 

Дефінітивна форма розкриття змісту юридичних термінів активно 

використовується Конституційним Судом України у тлумаченні нормативно-

правових приписів (див., наприклад, рішення Конституційного Суду № 10-рп/2003 

від 28.05.2003 р. [263] у справі за конституційним поданням Антимонопольного 

комітету України про офіційне тлумачення поняття «організація розповсюдження 

поштових марок, маркованих конвертів і карток», яке вживається в абзаці другому 

частини третьої ст. 15 Закону України «Про поштовий зв’язок»). 

Водночас, попри наявні доктринальні напрацювання, певну (опосередковану) 

нормативну регламентацію, практичну використовуваність у правотворчій та 

правоінтерпретаційній практиці, під час використання правових дефініцій у текстах 

НПА трапляються помилки23, виникають питання стосовно того, як, за наявності 

яких підстав дефініції можуть уводитись у текст НПА. Через це необхідно, 

узагальнивши існуючі матеріали, розробити низку положень, які могли би бути 

нормативно закріпленими правилами застосування правових дефініцій у розробці 

––––––––––––––––– 
23 Найбільш типовими дефектами законодавчої дефініції є двозначність, неточність, 

декларативність, зайва деталізація, абстрактність, тавтологічність, алогічність законодавчих 

дефініцій [132, с. 261]. 
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проекту НПА. З цією метою доцільно: розробити універсальне визначення поняття 

«правова дефініція» в НПА, яке би відображало її сутність, ознаки та функції; сфор-

мулювати систему вимог, яким повинні відповідати правові дефініції; 

систематизувати правила та передумови (підстави) використання правових 

дефініцій під час створення проектів НПА; оцінити у призмі цих вимог і правил 

правові дефініції, що містяться в окремих НПА України.  

Характеристика будь-якого юридичного терміна значною мірою залежить від 

трактування його змісту. Стосовно змісту терміна «правова дефініція» у юридичній 

науці сьогодні сформувалось загалом єдине розуміння. Позитивним є також те, що 

це розуміння в цілому співзвучне із загальноприйнятим сприйняттям дефініції.  

У великому тлумачному словнику сучасної української мови зазначено, що 

дефініція – це стисле логічне визначення, яке містить найістотніші ознаки 

визначуваного поняття [126, с. 290]. Юристи вважають, що правова дефініція – 

коротке визначення якого-небудь поняття, яке відображає суттєві ознаки явища, 

предмета [180, с. 171; 264, с. 301]; вихідні (основоположні), самостійні та 

специфічні державно-владні приписи, що є коротким визначенням понять, які 

використовуються у законодавстві [51, с. 31]; нормативно-правовий припис, що 

розкриває зміст правового поняття шляхом указівки його основних юридично 

значущих ознак або елементів із метою забезпечення єдності правового 

регулювання [265, с. 22]. К. К. Панько висловлює думку, що дефініції можуть бути 

визначені трояким способом: як спосіб структурування, упорядкування ознак; як 

спосіб виявлення змісту поняття; як знакова система синонімінування певних 

понять [266, с. 104]. З лінгвістичної точки зору, визначення того чи іншого 

нормативного поняття становить загальну словесну формулу, в якій об’єднані усі 

особливості і суттєві ознаки окресленого поняття [267, с. 68]. Отож, правова 

дефініція – це визначення правових явищ через виокремлення їх основних ознак. 

Трактування дефініції як визначення, напевно, стало причиною того, що у правових 

документах, які окреслюють правила нормопроектування в Україні, а також 

наукових рекомендаціях щодо них, йдеться саме про визначення, насамперед 

визначення термінів [112; 91; 268]. Постає питання, а який із термінів точніший, і 
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який саме повинен закріплюватись у законодавстві про правила нормопроектування, 

насамперед Законі України «Про нормативно-правові акти».  

Необхідно зауважити, що не сприяє використанню доктринальних положень 

стосовно дефініції і відсутність серед науковців єдиної позиції щодо її назви. У 

літературі йдеться як мінімум про три поняття: «правова дефініція», «нормативна 

дефініція», «законодавча дефініція». Кожне з позначень має свої позитиви і 

водночас викликає зауваження. Характеристика дефініції як правової та 

нормативної дозволяє мовити про застосування дефініцій у всіх категоріях правових 

актів (що є позитивним у контексті плюралізації джерельної бази права сучасної 

України), але водночас охоплює і природниче розуміння права, і інші, крім 

юридичних, соціальні норми (що спричиняє надмірну широту охоплюваних 

поняттям явищ та ускладнює можливості юридичної регламентації в межах НПА). 

Термін «законодавча дефініція» є зручним для оперування ним як нормативно-

правовим приписом, однак є занадто вузьким, оскільки, на думку частини науковців, 

має стосуватися лише дефініцій, що використовуються у текстах законів, і є 

непридатним насамперед для підзаконних НПА.  

Для того, щоб зробити певні висновки, проаналізуємо ознаки, види та функції 

правових дефініцій, практику їх використання.  

Загальновідомо, що зміст правового явища розкривається через його ознаки. 

Попри це, науковці особливо на ознаки правової дефініції не зважають. Серед ознак 

дефініції, видається, необхідно виокремити насамперед такі: у дефініції надається 

визначення вжитого у тексті НПА терміна24 (насамперед спеціально-юридичного, з 

яким пов’язані інші нормативно-правові приписи та який має суттєве значення для 

правового регулювання суспільних відносин відповідного виду); визначення 

розкриває зміст поняття25, що позначається відповідним терміном; визначення 

розуміння (характеристика) правових явищ, позначених відповідним юридичним 

терміном, здійснюється шляхом виділення їх основних ознак; визначення понять 

––––––––––––––––– 
24 Термін – слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття 

якоїсь галузі … [126, с. 1444]. 
25 Поняття – одна з форм мислення, результат узагальнення суттєвих ознак об’єкта 

дійсності. Сукупність поглядів на що-небудь, рівень розуміння чогось [126, с. 1049].  
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може здійснюватись законодавцем шляхом опису елементів, які утворюють його 

обсяг [264, с. 309] (надається лише їх перелік; водночас між ними не повинен 

існувати взаємозв’язок. В іншому разі це буде юридична конструкція, що 

викладається у дефінітивній формі); дефініції можуть бути нормативно-правовим 

приписом чи його частиною26; є моделлю ознак, властивостей, функцій правових 

явищ; виступає своєрідною формою виразу аутентичного тлумачення, що має 

загальнообов’язковий характер. 

Відобразити усі названі ознаки у визначенні правової дефініції, вочевидь, 

доволі складно. Основу розуміння цього правового феномена повинні становити 

найбільш значущі з них. До них, видається, доцільно віднести (й, відповідно, 

запропонувати первинне трактування дефініції) ті, які характеризують дефініцію як 

визначення терміна, що позначає поняття, шляхом виокремлення основних ознак 

цього поняття.  

Аналіз ознак правової дефініції також дозволяє висловити певні міркування 

стосовно оптимальної назви дефініцій, що використовуються у НПА України. 

Насамперед, складно не помітити, що практично в усіх ознаках йдеться про 

дефініцію (визначення), яка міститься у тексті НПА, отож – може бути нормативно-

правовим приписом. У дефініції надається інтерпретація терміна, відтак 

розкривається зміст поняття, яке вживається у нормативно-правових приписах цього 

НПА та й іноді інших НПА. Ознайомлюючись із НПА України, можна зауважити, 

що у тих актах, у яких є спеціальна стаття, присвячена дефініціям, використовується 

назва «визначення» (наприклад, ст. 14 «Визначення понять» Податкового кодексу 

України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ [49], ст. 1 «Визначення термінів» Закону 

України від 18.01.2001 р. № 2235-ІІІ «Про громадянство України» [116], ст. 1 

«Визначення термінів» Закону України від 20.11.2003 р. № 1296-ІV «Про захист 

суспільної моралі» [157]). Постає необхідність поєднання доктринальної і 

нормативної назв. Указане дає підстави стверджувати, що у випадках, коли 

––––––––––––––––– 
26 Так, наприклад, «переважна кількість кримінально-правових дефініцій є складовою 

частиною, структурним елементом правової норми, її диспозицією, тому мають формально-

юридичний характер» [266, с. 113]. 
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розглядаємо дефініцію як засіб нормотворчої техніки, найбільш правильно 

оперувати такою назвою дефініції, як «дефініція (визначення) термінів НПА». 

Кращому розумінню природи правових дефініцій сприяє знання їх видових 

особливостей. У літературі пропонується доволі різноманітна класифікація правових 

дефініцій. Т. В. Кашаніна розмежовує дефініції на: повні (такі, які містять повний 

набір суттєвих ознак); неповні (у них відсутній повний набір суттєвих ознак, але 

присутні головні з них; дефініції-переліки [180, с. 172–173]. Т. В. Губаєва зазначає, 

що вони можуть бути побудовані за моделлю класичного визначення, яке вказує на 

родові ознаки і видові відмінності, а також за типом казуального переліку, який 

створює порівняно повну і точну характеристику об’єкта, що визначається [267, с. 

69]. Дефініції пропонується поділити на дві групи: науково-юридичні, розроблені 

доктриною та використовувані у науковому обігу, і «легальні», під якими розуміють 

дефініції із НПА [269, с. 80]. Т. Подорожна, беручи за основу лінгвістичні 

дослідження, вирізняє такі види дефініцій, як родовидові, портативні, 

квазіродовидові [51, с. 39].  

Для розмежування правових дефініцій на різні види використовуються 

найрізноманітніші критерії. Серед інших звертає на себе увагу такий критерій, як 

предмет «дефінування», оскільки значною мірою зумовлює зміст визначення. 

Відповідно до цього критерію, можна виокремити такі групи дефініцій (визначень) 

термінів НПА: визначення терміна (слова), наприклад «аваль» (пункт 14.1.1 

статті 14 Податкового кодексу України [49]), чи групи термінів (словосполучення), 

приміром «оскарження рішень контролюючих органів» (пункт 14.1.7 статті 14 

Податкового кодексу України); визначення спеціально-юридичних термінів, 

наприклад «акцизний податок» (пункт 14.1.4 статті 14 Податкового кодексу 

України), чи загальновживаних термінів, із первинним розумінням яких пов’язані 

юридичні наслідки, приміром, «алкогольні напої» (пункт 14.1.5 статті 14 

Податкового кодексу України); визначення формально визначених термінів, 

наприклад «відчуження майна» (пункт 14.1.31 статті 14 Податкового кодексу 

України), чи формально невизначених, насамперед оціночних термінів, наприклад 

«великий платник податків» (пункт 14.1.24 статті 14 Податкового кодексу України). 
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Значною мірою характеризують правові дефініції і їх функції. Правові 

дефініції забезпечують зрозумілість і повноту змісту юридичних термінів, 

дозволяють відрізняти поняття одне від іншого та економно розмістити 

нормативний матеріал, не допускають повторів, збагачують наукову основу законів 

[180, с. 175]. Вони характеризуються як логічний прийом, який дозволяє: 

1) формулювати думки, які фіксують ознаки відображених у них явищ; 

2) уточнюють значення виразу, який вводиться; 3) формулюють у короткій формі 

основний зміст поняття; 4) формулюють критерії відмінності явища (об’єкта), що 

вивчається, від інших явищ (об’єктів); 5) відображають способи його побудови, 

використання. Дефініції як спосіб відображення, об’єктивації і перетворення 

реальності стають необхідними зовнішніми оболонками правових явищ [266, с. 107, 

118]. Т. Подорожна звертає увагу на дві групи функцій законодавчих дефініцій: 

загальні (онтологічну, гносеологічну, логічну, критичну, інформаційну, 

інтерпретаційну тощо) та спеціальні (системно-структурну) [51, с. 151]. 

Використання в текстах НПА законодавчих дефініцій може розглядатися як один зі 

способів забезпечення правової визначеності та зрозумілості правових норм, а також 

ефективного втілення в тексті НПА наміру законодавця [270]. Так, ст. 1 проекту 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] дає визначення термінів, які 

раніше визначалися лише в теорії права і держави (до слова незавжди одинаково): 

НПА, закон, підзаконний НПА, зворотня дія НПА у часі, інкорпорація, кодифікація, 

техніка нормопроектування, юридична сила тощо. Нормативне закріплення «цієї 

юридичної абетки» запобігатиме різному розумінню, здавалося б, загальновідомих 

правових явищ. Згадаймо рішення Конституційного Суду України від 09.07.1998 р. 

№ 12–рп/98 [271], у якому дається роз’яснення терміна «законодавство», що 

вживається у частині третій ст. 21 Кодексу законів про працю України [124].  

Якщо коротко підсумувати наведені міркування, то основне завдання 

визначення термінів НПА – належне розуміння змісту понять, які вони позначають, 

відповідно правильне використання під час створення та застосування нормативно-

правових приписів. 
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Здійснений аналіз поняття правової дефініції, її ознак, видів і функцій дає 

підстави стверджувати, що коли йдеться про дефініції у НПА, то точніше мовити 

про дефініції (визначення) термінів НПА, а дефініцію (визначення) термінів НПА 

необхідно розглядати як визначення терміна, що вживається у тексті НПА і позначає 

певне поняття, шляхом виокремлення основних ознак цього поняття з метою 

належного розуміння його змісту. 

Перелік тих функцій, які виконують правові дефініції, ілюструє їх значущість 

як засобу нормотворчої техніки. Однак успішність виконання тих завдань, які 

ставляться перед правовими дефініціями, зумовлюється насамперед рівнем 

дотримання тих вимог, які ставляться до них. Такі вимоги розроблено сьогодні на 

доктринальному рівні на основі різноманітних наукових досліджень та аналізу 

юридичної практики. Участь юристів і філологів у формуванні системи вимог до 

правових дефініцій спричинила широкий спектр таких вимог. Дефініції повинні: 

відображати тільки суттєві ознаки узагальнених явищ, ці ознаки повинні мати 

правове значення; бути повними і відображати усі узагальнювані явища; бути 

адекватними – їх обсяг повинен збігатися із поняттям, що визначається; не містити 

суперечливі твердження; не містити терміни, які застосовуються у понятті, що 

визначається [180, с. 69–70]; видовою відмінністю повинна бути ознака, властива 

тільки поняттю, що визначається, і відсутня у інших поняттях цього ж виду; 

визначення не може бути заперечувальним [266, с. 117]. 

Певні вимоги до визначення юридичних термінів відображені у згаданих 

нормативних документах і рекомендаціях стосовно правил нормопроектування. 

Визначення найбільш важливих термінів, ужитих у законі, які є загальними для всіх 

його приписів, доцільно надавати в одній статті, що міститься, звичайно, в кінці 

тексту. Кількість визначень, що пояснюють ті чи інші терміни, які містяться в 

законі, не повинна бути надмірною [91]. У Правилах нормопроектування 

пропонується включати визначення у закон лише у разі, коли вони необхідні. 

Визначення терміна не повинно суперечити його нормальному значенню. Стаття, 

яка містить визначення, розміщується безпосередньо після назви [268].  
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Такий доволі широкий перелік вимог до правових дефініцій вказує на високий 

рівень дослідженості теми. Попри це, до окреслених вимог, видається, варто додати 

і такі, як недоцільність використання у визначенні формально невизначених, 

насамперед оціночних, термінів. Наприклад, «безнадійна заборгованість», 

відповідно до пункту 14.1.11 статті 14 Податкового кодексу України [49], 

тлумачиться і як заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією 

обставин непереборної сили; формулювання визначень має бути коротким (така 

вимога напрошується після ознайомлення із доволі обсяжними визначеннями 

«постійного представництва» (пункт 14.1.193 статті 14 Податкового кодексу 

України) та «резиденти» (пункт 14.1.213 статті 14 Податкового кодексу України). 

Із напрацьованої системи вимог, на нашу думку, можна змоделювати 

таблицю (див. додаток Ж), у якій вказати критерії відповідності дефініцій термінів 

НПА існуючим вимогам.  

Апробуємо на відповідність вимогам, для прикладу, декілька дефініцій. У ст. 1 

Закону України від 06.11.2012 р. № 5475-VІ «Про всеукраїнський референдум» [122] 

закріплюється, що всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої 

демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським 

народом, що полягає у прийнятті громадянами України рішень із питань 

загальнодержавного значення шляхом таємного голосування. За створення цього 

визначення дотримано майже всі вимоги: 1) відображено суттєві ознаки – це форма 

безпосередньої демократії, спосіб здійснення влади безпосередньо народом, 

прийняття рішень із питання загальнодержавного значення; 2) визначення повне; 

3) за обсягом збігається із розумінням поняття «референдум;» 4) не містить термінів, 

які використовуються у понятті, що визначається; 5) всенародне голосування 

пов’язується тільки із референдумом; 6) визначення не є заперечувальним; 7) не 

суперечить його нормальному значенню; 10) однозначне. Не у повному обсязі 

дотримано вимогу 8) недопустимість визначення невідомого через невідоме, 

оскільки потребує уточнення словосполучення «питання загальнодержавного 

значення» (яке, окрім того, є оціночним), і вимогу 9) – є відсилання до порядку, 

встановленого Законом. Законодавче визначення референдуму не є коротким.  
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Ст. 1 «Визначення термінів» Закону України від 01.06.2000 р. № 1775-III «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності» [272] встановлює, що орган 

ліцензування – орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, 

уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений 

виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності. 

Попри відповідність більшості вимогам, певні зауваження виникають щодо вимоги 

№ 4 – термін «орган» визначається знову ж таки як орган, і вимоги № 8 – орган 

ліцензування – це орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України 

(тобто, який саме конкретно орган – невідомо; необхідне додаткове опрацювання 

інших НПА України). 

Можна відшукати у законодавстві України не тільки такі, які відповідають 

указаним вимогам, дефініції (визначення) термінів (їх більшість), а й такі, які не 

витримують критики. Наприклад, у ст. 1 Закону України від 23.06.2005 р. № 2709-IV 

«Про міжнародне приватне право» [273] пропонується визначення терміна «обхід 

закону». Це – застосування до правовідносин з іноземним елементом права іншого, 

ніж право, передбачене відповідним законодавством. Досягнення цього визначення 

лише у тому, що воно коротке. 

Постає логічне питання: що робити у випадках, коли дефініція (визначення) 

терміна НПА не відповідає усім вимогам. Видається, що у тих випадках, коли 

невідповідностей декілька, доцільно встановлювати вимогу про корекцію 

визначення. В іншому разі існуватиме постійна загроза правозастосовних помилок. 

В ідеалі розробники проектів НПА, уводячи у текст проектованого юридичного 

документу дефініції, повинні прагнути до стовідсоткової відповідності останніх 

наведеним вимогам. 

Показником високого ступеня наукової дослідженості правових дефініцій (на 

відміну від багатьох інших засобів нормопроектної техніки) є вагомі напрацювання 

стосовно правил та передумов їх використання в текстах НПА. Зокрема, 

виокремлюють такі групи правил. Перша – правила розміщення дефініцій у НПА: 

правові дефініції можуть розміщуватись за першого використання терміна, у 

примітках, на початку НПА. В. М. Баранов вважає, що найдоцільніше законодавчі 



 

 

202 

дефініції розміщувати у преамбулах [274, с.40]. На думку Т. В. Губаєвої, дефініції 

повинні вводитись у нормативно-правовий текст такими способами: прямим 

визначенням через рід і видові відмінності; у вигляді розгорнутого опису поняття за 

першого його згадування у нормативно-правовому тексті; через описування 

головних ознак поняття, необхідних для мети цього НПА; винесенням у лапки після 

першого використання відповідного терміна [267, с. 71–72]. На думку Л. Ф. Апт, із 

позиції техніки систематизації, дефініції доцільно розміщувати у преамбулі [264, с. 

309]. Друга група – правила, які забезпечують змістовну досконалість дефініції: 

правила співмірності, повноти визначення, заборони кола у визначеності, 

недопустимості визначення невідомого через невідоме, несуперечності, 

однозначності [51, с. 51–56].  

До підстав (передумов, необхідності) дефінування термінів (й відповідно 

визначення понять), вжитих у тексті НПА, відносять такі випадки, коли: 1) поняття 

створене шляхом переосмислення загальновикористовуваного слова або із 

застосуванням нетрадиційної лексики; 2) поняття оформлене з допомогою слів, які 

занадто часто вживаються у звичайній мові і викликають множинні змістовні 

асоціації; 3) із урахуванням мети проектованого НПА таке поняття є специфічним; 

4) поняття по-різному трактуються юридичною наукою і практикою [267, с. 68]. 

Т. В. Кашаніна вважає, що треба визначати такі поняття: неточні; які рідко 

трапляються; спеціальні; іноземні; складно-юридичні; буденні, які мають різний 

зміст; які по-різному трактуються юридичною наукою і практикою; які 

використовуються у розширюваному чи обмежуваному змісті [180, с. 173].  

Переглянемо, для прикладу, чи введені, відповідно до цих передумов, окремі 

дефініції (визначення) термінів у чинних НПА України (розглянемо декілька 

дефініцій у різних НПА). У ст. 1 Закону України від 20.11.2003 р. № 1296-IV «Про 

захист суспільної моралі» [157] надається визначення терміна «суспільна мораль». 

Необхідність інтерпретації окресленого терміна зумовлена тим, що він 

використовується у різних суспільних науках й існує його дещо різне розуміння. Ст. 

1 Закону України від 18.01.2001 р. № 2235-III «Про громадянство України» [116] 

розкриває зміст терміна «свідоцтво про належність до громадянства України». 
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Перед нами складне юридичне словосполучення, і саме тому воно отримало 

нормативне визначення. Юридичне формулювання надаються інколи і стосовно, на 

перший погляд, зрозумілих термінів. Так, у ст. 2 Земельного кодексу України від 

25.10.2001 р. № 2768-III [249] указано, що земельні відносини – це суспільні 

відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. 

Загальновідомість (навіть певна буденність цього терміна) й потреба у акцентуванні 

на особливостях земельних відносин (як різновиду майнових) у юридичному аспекті 

стали причиною його тлумачення законодавцем у правовій нормі. 

Недотримання вимог щодо правових дефініцій та правил їх застосування в 

тексті НПА спричиняє неналежне використання дефініцій як засобу нормопроектної 

техніки, стає причиною правотворчих помилок, (відтак – неналежного застосування 

НПА). Найчастіше такими помилками є: відсутність дефініцій у тих випадках, коли 

вони необхідні; використання у дефініціях-переліках формально невизначених 

термінів; описові дефініції можуть бути надто складними, багатозначними [266, с. 

112]; наявність різних визначень одного і того ж терміна [264, с. 305].  

Реальна складність підбору термінів, які доцільно визначити у тексті НПА, 

вимагає високої професійної підготовки розробників проектів НПА, насамперед із 

питань нормопроектувальної техніки. 

Здійснене нами дослідження підтверджує необхідність використання під час 

розробки текстів НПА такого засобу нормопроектувальної техніки, як дефініцій 

(визначень) термінів НПА. Водночас чітко простежується, що дефініції (визначення) 

термінів сприятимуть якості НПА лише за двох обставин: 1) розуміння дефініції 

(визначення) терміна, перелік вимог до неї, правил і передумов використання у 

створенні проектів НПА повинні бути закріплені у Законі України «Про 

нормативно-правові акти» чи, принаймні, методичних рекомендаціях щодо правил 

нормопроектування; 2) суб’єкти, які беруть участь у підготовці законопроектів, 

повинні володіти не тільки теоретичними знаннями з питань нормопроектування, а 

й практичними навиками користування засобами нормотворчої техніки. 

Система правил дефінування юридичних термінів повинна поширюватись і на 

визначення в інтерпретаційно-правових актах і судовій практиці [275, с. 603–607]. 
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4.6  Правові конструкції 

 

На загальнотеоретичному рівні юридичну конструкцію розпочали 

досліджувати наприкінці ХІХ століття Р. фон Ієрінг [53, с. 85–87] та М. М. Коркунов 

[2, с. 428]. Як засіб моделювання нормативно-правових приписів та елемент 

нормотворчої техніки її досліджують сучасні теоретики. З огляду на важливість у 

процесі правотворчої діяльності арсеналу нормотворчої техніки, сьогодні в Україні 

напрацьовано чимало документів (неодноразово згадуваних у цій роботі), які 

містять правила нормопроектування. Однак, ні у чинних, ні проектованих правових 

актах про юридичні конструкції не йдеться. 

Наявний між наукою і практикою розрив зумовлює потребу виокремлення з 

існуючих стосовно юридичної конструкції доктринальних підходів (які інколи є й 

дискусійними) найбільш важливих положень, які повинні нормативно 

закріплюватись й бути обов’язковими для суб’єктів нормотворчого процесу. Для 

цього, видається, доцільно: обрати таке поняття юридичної конструкції, яке б 

найбільш повно та формалізовано відображало її сутність та основні 

характеристики; визначити перелік вимог, яким вони мають відповідати; 

виокремити правила (насамперед підстави) використання конструкцій у створенні 

проектів НПА України, зокрема їх уведенні в текст статті НПА; проаналізувати 

приклади наявних у чинному законодавстві України юридичних конструкцій на 

предмет відповідності напрацьованим науковцями вимогам і правилам 

використання. 

Існуючі визначення поняття «юридична конструкція» можна оцінити лише 

комплексно, у поєднанні із такими характеристиками юридичної конструкції, як її 

ознаки, види, функції, співвідношення із суміжними поняттями.  

Сучасні науковці розглядають юридичну конструкцію дещо по-різному. 

С. С. Алєксєєв визначає юридичну конструкцію як специфічну побудову 

нормативного матеріалу, який відповідає певному типу чи виду сформованих 

правовідносин, юридичних фактів і зв’язків між ними [110, с. 489]. На думку 

О. Ф. Черданцева, вона становить ідеальну модель, яка відображає складну 
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структурну будову врегульованих правом суспільних відносин, юридичних фактів 

чи їх елементів [276, с. 131]; гносеологічна категорія, інструмент, засіб пізнання 

правових явищ [277, с. 12–19]. Юридична конструкція – це створена з допомогою 

абстрактного мислення модель суспільного відношення (його типова схема), 

елементи якої тісно взаємопов’язані [180, с. 178]. Л. А. Луць трактує юридичну 

конструкцію як структурне розміщення державно-правових явищ, за допомогою 

яких формуються нормативно-правові приписи [21, с. 185]. Т. А. Доценко вважає, 

що юридична конструкція – це комплекси правових засобів, які створюють 

типізовані моделі, що відповідають своєрідній різновидності суспільних відносин 

[278, с. 317–321]. А. О. Дутко пропонує визначити юридичні конструкції як 

закріплені у законодавстві ідеальні, узагальнюючі моделі структури правових явищ, 

створювані для формування регулятивних, охоронних та захисних нормативно-

правових приписів і досягнення точності і визначеності законів [279, с. 6]. До 

типових юридичних конструкцій належать: складні юридичні факти, юридичний 

склад, юридичні презумпції, юридичні фікції [127, с. 72–73]. 

Як бачимо, щодо розуміння поняття «правова конструкція» існує певний 

(видається, несуттєвий) плюралізм. Водночас простежується низка ключових 

характеристик цього правового явища, які закладаються науковцями у дефініції 

юридичної конструкції: це нормативно закріплена модель типових суспільних 

відносин, комплекс взаємозв’язаних елементів правового явища, основа створення 

нормативно-правових приписів.  

Загальновідомо, що у визначенні поняття повинні відображатись його ознаки. 

До ознак юридичної конструкції фахівці відносять такі: слугують формою 

відображення суспільних відносин, регульованих правом; є результатом 

абстрагування від багатоманітних суспільних відносин і акцентування лише на 

найбільш значущих правових явищах; в їх основі – категорії правовідносин, які 

характеризуються взаємовідповідністю та аналогією; є узагальнювальною моделлю 

системи структурованих правових явищ [280, с. 113–118; 278, с. 317–318]; 

відсутність хоча б одного елемента відображених у конструкції правових відносин 

руйнує конструкцію загалом [180, с. 180]. 
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Зіставивши визначення терміна юридичної конструкції із її ознаками, можна 

констатувати, що основні ознаки відображені у змістовному трактуванні 

окресленого поняття.  

Попри наявність у літературі найрізноманітніших класифікацій юридичних 

конструкцій за низкою критеріїв чимало науковців акцентують на запропонованому 

О. С. Черданцевим поділі конструкцій на нормативні (відображені в правових 

нормах) і теоретичні (застосовувані правовою наукою як метод пізнання права) [276, 

150]. Це відображено і у існуючих визначеннях юридичної конструкції: з одного 

боку, її трактують як явище, створене на рівні абстрактного мислення, з іншого – як 

правовий засіб. 

Аналізуючи юридичну конструкцію як правове явище, варто звернути увагу й 

на ті функції, які вона виконує як компонент механізму правового регулювання. 

Юридична конструкція здійснює законодавчу економію; сприяє концентрованому 

виразу змісту права; дозволяє запрограмувати чималий правовий простір; надає 

нормативному документу чіткості; сприяє правозастосувальній діяльності [180, с. 

182–183]. З допомогою юридичних конструкцій законодавець створює типізовані 

законодавчі моделі: НПА, презумпції, фікції [266, с. 134]. Їм належить значна роль в 

інтерпретаційній діяльності [281, с. 254–256] та юридичному навчанні [278, с. 321]. 

Юридичні конструкції слугують основою галузей та інститутів права. Так, 

податкове зобов’язання виступає конструкцією, яка найбільш слушно поєднує та 

узгоджує інтереси у податково-правовому регулюванні [282, с. 321]. 

Д. Е. Пономарьов уважає, що головна властивість юридичної конструкції, у якій 

найповніше виражається її сутність, – пряме юридико-практичне значення, яке 

полягає у тому, що юридична конструкція завжди може бути виражена у системі 

правових норм, які задають конкретний механізм правового регулювання чи його 

окремий елемент [283]. Юридичні конструкції є тим засобом, за допомогою якого 

відбувається удосконалення права та досягнення ним вищого ступеня розвитку, 

оскільки структурують право, і в такий спосіб зміцнюють позиції та розвивають 

його потенційні можливості [284, с. 28].  
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Ці характеристики вводяться до визначення юридичної конструкції вкрай 

обмежено. Це видається підставним, оскільки сприяє лаконічності дефініцій. 

Обсяжне визначення є виправданим для загальнотеоретичного рівня сприйняття 

(наприклад, під час засвоєння положень в межах курсу загальної теорії права і 

держави). Коли ж його використовувати як норму для правотворчих суб’єктів, то 

доцільніше оперувати короткими чітко визначеними формулюваннями.  

Розглянувши основні характеристики юридичних конструкцій, варто 

підтримати думку Т. В. Кашаніної, яка у контексті ознак акцентує на відмінностях 

між конструкцією та іншими правовими явищами, насамперед дефініцією. Це 

видається необхідним через те, що конструкції нормативно закріплюються саме у 

формі визначень (дефінітивній формі). Якщо у понятті та дефініції, яка його 

роз’яснює, об’єднуються однорідні явища за їх суттєвими ознаками, то у 

конструкції – різнорідні; у дефініції відображаються лише загальні ознаки цих явищ, 

у конструкції, окрім елементів, фіксуються зв’язки між ними [180, с. 179]. Юридичні 

конструкції є моделями структури правових явищ, а не моделями їх ознак, 

властивостей, функцій [279, с. 12]. Актуальність виокремлення юридичних 

конструкцій серед інших схожих і за ознаками, і за структурою правових явищ 

простежується за спроби їх виявлення у конкретних НПА. Названі характеристики 

юридичної конструкції ідеально спрацьовують лише стосовно конструкцій, які 

сьогодні є загальновизнаними й набули аксіоматичного характеру, наприклад склад 

злочину, структура правовідносин, цивільно-правовий договір, право власності. 

Опрацьовуючи тексти НПА, не можна не зауважити наявність у них тотожних із 

юридичними конструкціями правових явищ, щодо яких цих характеристик дещо 

недостатньо, відповідно – виникають питання. Йдеться, наприклад, про наявні у 

Цивільному кодексі України [145] нормативні визначення та сформульовані 

конструктивно нормативно-правові приписи: цивільна правоздатність фізичної 

особи (ст. 25); цивільна дієздатність фізичної особи (ст. 30); поняття юридичної 

особи (ст. 80); представництво (ст. 237); право спільної часткової власності (ст. 356); 

види речових прав на чуже майно (ст. 395); право інтелектуальної власності 

(ст. 418). 
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Спробуємо розробити порівняльну таблицю 4.2 для визначення приналежності 

наведених правових понять до категорії юридичних конструкцій (своєрідну кальку, 

крізь яку можна оцінити дефініцію чи нормативно-правовий припис), зіставивши 

характеристики юридичної конструкції з іншими правовими явищами. 

Таблиця 4.2 

Співвідношення ознак юридичної конструкції  

із ознаками правових дефініцій (розроблено автором) 

Ознаки юридичної 

конструкціїї 
Ознаки дефініцій 

у конструкції об’єднуються за 

суттєвими ознаками різнорідні явища 

у дефініції об’єднуються за суттєви-

ми ознаками однорідні явища 

у конструкції, крім елементів, 

фіксуються зв’язки між ними 

у дефініції відображаються лише 

загальні ознаки цих явищ  

є узагальнювальною моделлю системи 

структурованих правових явищ 

є моделлю ознак, властивостей, 

функцій правових явищ 

може бути нормативною і теоретичною містить юридично закріплене 

визначення (і тільки) 

є моделлю для створення нормативно-

правових приписів 

виступає своєрідною формою виразу 

аутентичного тлумачення, що має 

загальнообов’язковий характер 

 

Перевіримо в призмі наведеної таблиці визначення поняття «юридична особа», 

яке надається у ст. 80 Цивільного кодексу України [145]: перед нами юридична 

конструкція чи правова дефініція? Законодавча норма встановлює, що юридичною 

особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. 

Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути 

позивачем та відповідачем у суді. Ця норма визначає підстави набуття організацією 

статусу юридичної особи, а саме: створення і реєстрація у встановленому законом 

порядку; цивільна правоздатність і дієздатність; здатність бути позивачем і 

відповідачем у суді. Серед фахівців сьогодні сформувалось тверде переконання, що 

визначення юридичної особи – правова конструкція [285, с. 296–297]. Постають, 

однак, запитання: чи не йдеться тут про однорідних суб’єктів (організації) зі 

спільними ознаками (створені, зареєстровані, правоздатні тощо), чи можна вважати 
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поняття юридичної особи моделлю для створення інших нормативно-правових 

приписів, оскільки норм такого типу у Цивільному кодексі безпосередньо немає. 

Вказане схиляє до думки, що визначення юридичної особи – більшою мірою правова 

дефініція, ніж юридична конструкція. 

Значно переконливіше вказує на змістовну складову терміна «юридична особа» 

теоретичне визначення змісту позначеного ним поняття. Якщо у нормативно-

правовому приписі безпосередні зв’язки між структурними елементами не 

простежуються, то доктринальне бачення елементів юридичної особи – організаційна 

єдність, майнова відокремленість, самостійна майнова відповідальність, участь у 

цивільному обігу від свого імені і т. д. – їх вдало ілюструє. Відсутність хоча б однієї із 

указаних характеристик буде причиною неможливості набуття суб’єктом статусу 

юридичної особи й відповідно учасника цивільних правовідносин. Крім того, усі 

властивості юридичної особи взаємопов’язані. Так, виникнення цивільної 

правоздатності та дієздатності особи можливе лише після її державної реєстрації; з 

іншого боку, якщо особа немає необхідної матеріальної бази для участі у цивільному 

обороті – вона не буде зареєстрована.  

Перед нами, по суті, конструкція одного з структурних елементів цивільних 

правовідносин, а саме – суб’єкта. Водночас структура правовідносин є однією із 

загальновизнаних юридичних конструкцій. Тобто наяву своєрідна юридична 

формула: загальна юридична конструкція конкретизується через конструкції її 

елементів (моделювання через моделювання).  

Підсумовуючи наведені міркування, можна запропонувати таке узагальнене 

визначення юридичної конструкції: це нормативно закріплена модель системи 

типових структурованих правових явищ, яка є основою для формування 

нормативно-правових приписів. 

Запропонована дефініція юридичної конструкції може входити до статті 

першої «Визначення термінів» правового документу про нормопроектувальну 

техніку чи про НПА. У такий документ також необхідно ввести спеціальну статтю 

«Юридичні конструкції та правила їх використання під час створення НПА» чи з 

коротшою назвою «Юридичні конструкції». 
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Юридична конструкція як засіб нормотворчої техніки може забезпечувати 

створення якісних нормативно-правових приписів лише за умови відповідності 

певним вимогам. Система цих вимог розпочала формуватись у перших 

дослідженнях, присвячених юридичним конструкціям. Р. Ієрінг виокремлює три 

закони юридичної конструкції: збігу з позитивним матеріалом, непротиріччя та 

системної єдності, юридичної краси [53, с. 85–87]. М. М. Коркунов указує, що для 

того, аби конструкція відповідала своєму призначенню, вона повинна відповідати 

трьом умовам – повноти, послідовності, простоти [2, с. 428; 278, с. 318]. Сучасні 

науковці до них додають ще такі, як узгодженість, стабільність, відповідність 

потребам правового регулювання та вимогам юридичної техніки [279, с. 12]; 

юридичні конструкції повинні відповідати загальному стану соціального 

середовища, у якому вони реалізуються, бути визначеними, не повинні містити 

колізій та прогалин, недоцільних відтворень (дублювання) правових приписів, бути 

оптимально конкретизованими [211, с. 236–238]. 

Запропонований перелік є, без сумніву, важливим чинником належного 

текстуального та змістовного формулювання юридичних конструкцій. Водночас 

окремі з вимог, через свою юридичну специфіку та формальну невизначеність 

можуть викликати у практика чимало питань. Наприклад, як досягнути простоти 

тексту НПА (простота, на нашу думку, невіддільна від доступності для сприйняття) і 

використати необхідну для його створення (не завжди зрозумілу обивателю) 

правничу термінологію; простота не повинна означати примітивність. Чи як 

розуміти вимогу бути оптимально конкретизованим; оціночне поняття 

«оптимально» робить цю вимогу більше декларативною ніж реальною. Нарешті, 

«невичерпний» перелік вимог, які пропонуються науковцями до юридичних 

конструкцій, спричинятиме дискусії стосовно практики створення та реалізації 

нормативно-правових приписів з ними.  

На нашу думку, наведений перелік вимог доцільно конкретизувати і викласти 

у такому форматі, який може бути нормативно закріпленим (наприклад, у частині 

першій запропонованої статті) – «Юридичні конструкції повинні відповідати таким 

вимогам. Далі – перелік вимог із частковою деталізацією: повноти – здатності 
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регулювати усі типові суспільні відносини, незважаючи на їх індивідуальні 

особливості та наявності усіх елементів юридичної конструкції; узгодженості з 

іншими юридичними конструкціями та нормативно-правовими приписами; 

простоти та змістовної визначеності – застосування тільки тих термінів, які 

безпосередньо позначають структурні елементи юридичної конструкції, 

текстуального оформлення і змістовного навантаження, яке не потребує тлумачення 

і не зумовлює різне розуміння під час реалізації та застосування юридичної 

конструкції; сталості (стабільності) – здатності відображати основні принципи 

правового регулювання певного типу суспільних відносин і не залежати від змін у 

НПА; техніко-юридичної досконалості – відсутності прогалин і дублювань, 

дотримання термінологічних і стилістичних правил». 

Чи відповідають юридичні конструкції, використовувані у сучасному 

законодавстві України, наведеним вимогам. Для того, щоб дати повну відповідь на 

це питання, необхідно здійснити спеціальне дослідження, а, зважаючи на обсяг 

чинного українського законодавства, це видається дуже складним. Тому розглянемо 

хоча б деякі конструкції, які використовуються у кодексах України.  

Щодо Цивільного кодексу України [145], то насамперед необхідно згадати про 

загальну юридичну конструкцію цивільних правовідносин – суб’єкт, об’єкт, зміст. 

Вона конкретизується через юридичні конструкції, що є основою низки цивільно-

правових інститутів, насамперед цивільно-правових договорів. Наприклад, договір 

купівлі-продажу, передбачений ст. 655 Цивільного кодексу України [145]. За цим 

договором одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно 

(товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується 

прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Перед нами 

класична конструкція із тричленною структурою: суб’єкти – продавець і покупець, 

об’єкт – майно (товар), зміст – взаємні права покупця та продавця. Вона відповідає чи 

не всім передбачуваним науковцями вимогам. Характеризується повнотою викладу та 

простотою формулювання змісту нормативно-правового припису, узгоджується з 

загальною конструкцією цивільно-правових відносин та іншими конструкціями 

Цивільного кодексу. Окреслена юридична конструкція змістовно відображає 
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історично сформовані суспільством принципи взаємовідносин, що виникають у 

процесі купівлі-продажу, відповідає потребам правового регулювання суспільних 

відносин. Між елементами конструкції немає колізій. У конструкції немає прогалин і 

дублювань, вона максимально конкретизована. 

У Земельному кодексі України [249] ключова юридична конструкція 

відображена у декількох статтях: ст. 78 «Зміст права власності на землю», ст. 79 

«Земельна ділянка як об’єкт права власності», ст. 80 «Суб’єкти права власності на 

землю». Ця юридична конструкція має характерну для правовідносин структуру: 

суб’єкт – власник (громадяни, юридичні особи, територіальні громади, держава), 

об’єкт – земля, земельна ділянка, зміст – володіння, користування, розпорядження 

землею. Вона створена відповідно до доктринальних вимог – їй властиві повнота, 

послідовність розташування структурних елементів, несуперечливість між її 

елементами та конструкції загалом з іншими нормативно-правовими приписами, 

простота та доступність, формалізованість текстуального викладу. Будучи ключовою 

нормою Земельного кодексу України [249], юридична конструкція відповідає 

потребам правового регулювання земельних відносин у ринковим умовам. 

Юридична конструкція не вступає у колізію з іншими нормативно-правовими 

приписами, у ній немає прогалин. Зауваження може викликати тільки те, що 

конструкція права власності на земельну ділянку певним чином дублює змістовні 

положення загальної юридичної конструкції права власності, закріплені ЦК України.  

Наведені приклади є ілюстрацією створення досконалих, таких, що 

відповідають основним вимогам, юридичних конструкцій. Водночас у законодавстві 

України можна відшукати й не вдалі юридичні конструкції, створені із порушенням 

тих чи інших вимог. 

Отож, робимо висновок, що доцільніше не давати узагальнені оцінки, а 

оцінювати кожну юридичну конструкцію безпосередньо. 

Ознайомившись із дослідженням юридичних конструкцій, які здійснювались і 

на загальнотеоретичному, і галузевому рівнях, можна зауважити, що більшість 

науковців безпосередньо не виокремлюють підстави, передумови (як основі 

правила) використання юридичних конструкцій у НПА. На них звертається увага 



 213 

лише фрагментарно. Наприклад, А. О. Дутко, окреслюючи ознаки юридичних конст-

рукцій, зауважує, що вони можуть бути застосовані для потреб законодавчого 

регулювання тих явищ, які виникатимуть у майбутньому, якщо виявиться схожість, 

подібність їх структури з явищами, які відображаються у конструкціях [279, с. 12]. 

Це має об’єктивне підґрунтя. Адже, як зазначає С. С. Алєксєєв, формування 

юридичних конструкцій відбувається значною мірою спонтанно, під час складних 

практичних відносин у результаті типізації у праві [286, с. 229–230]. Така ситуація 

зумовлює те, що правотворчі суб’єкти вводитимуть чи не вводитимуть юридичні 

конструкції у правові норми, лише керуючись власною правосвідомістю. 

Проаналізувавши напрацювання фахівців, запропонуємо низку підстав, 

передумов (саме їх, видається, можна розглядати як правила використання) 

введення юридичних конструкцій у новостворювані НПА (насамперед їх проекти). 

Також апробуємо запропоновані правила використання юридичних конструкцій на 

прикладі однієї із ключових цивільно-правових конструкцій – цивільно-правового 

договору. Окреслена конструкція нормативно закріплена. Насамперед, відповідно до 

ст. 626 ЦК України [145], «договором є домовленість двох або більше сторін, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків». 

У ст. 628 розкрито зміст договору. Ст. 1 ЦК України [145] закріплює, що предметом 

цивільних правовідносин є особисті немайнові та майнові відносини, а відповідно 

об’єктом договору – немайнові та майнові права.  

До підстав застосування юридичних конструкцій у НПА, видається, можна 

віднести такі:  

– наявність визнаних теоретичних юридичних конструкцій, які доцільно 

ввести у текст створюваного НПА. Теоретично конструкція цивільно-правового 

договору була розроблена ще римськими юристами і логічно відображена у перших 

європейських кодексах початку ХІХ століття та, звичайно, чинному ЦК України; 

– якщо юридична конструкція відображає і закріплюватиме стандарти певної 

галузі права. Саме конструкція цивільно-правового договору відображає принципи 

приватного права й відповідно цивільних правовідносин: рівності сторін, їх прав і 

обов’язків та диспозитивності; 
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– у випадку необхідності нормативної формалізації юридичної природи типових 

державно-правових явищ. Договір є правовим явищем, типовим для сфери приватного 

права, насамперед цивільного та господарського. Його нормативне закріплення 

легітимізує базові ключові ознаки найрізноманітніших договорів, які були, є і будуть;  

– у випадку необхідності абстрагування від різноманіття форм у межах певної 

групи суспільних відносин, які потребують правового регулювання, й виокремлення 

основних взаємозв’язаних елементів подальших правовідносин (їх структуризація). 

Створення конструкції (своєрідної «формули», яка включає три елементи) дозволяє 

не зважати на специфічні, вторинні особливості, які характерні для кожного 

договору і можуть відволікати увагу від засадничих положень і сприяти укладенню 

неправомірних договорів;  

– у випадку необхідності створення типізованих законодавчих моделей, які 

відображають структуровані правовідносини, й будуть основою інших нормативно-

правових приписів. Конструкція цивільно-правового договору є моделлю для 

створення різноманітних договорів, що і простежується у ЦК України; 

– для об’єднання в єдине логічно звершене правове явище змістовно 

пов’язаних, однак формально різних, елементів правовідносин. Структурні складові 

договору формально різні – суб’єкт (наприклад, фізична особа), об’єкт (наприклад, 

річ) і взаємні цивільні права та обов’язки. Однак договір як правове явище 

можливий лише за наявності усіх цих елементів. Відсутність хоча б одного із них 

призводить до недійсності договору (та руйнування юридичної конструкції).  

Зазначений перелік може бути закріплений у частині другій статті про 

юридичні конструкції і мати назву «підстави використання юридичних конструкцій 

під час створення проектів НПА». 

Правила застосування юридичних конструкцій визначаються їх змістовними 

та формальними характеристиками. Змістовні визначають те, що юридична 

конструкція, яка вводиться в проект НПА, повинна містити усі властиві їй ознаки. 

Формальні ж зумовлюють те, що юридичні конструкції, які викладаються у 

дефинітивній формі, повинні відповідати правилам формулювання дефініцій.  
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Підсумовуючи, можна запропонувати, наприклад, увести у текст проекту 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] статтю про юридичні 

конструкції (див. пункт 8 Пропозицій). 

 

 

4.7  Правові презумпції, фікції, аксіоми 

 

Попри увагу наукової спільноти до правових презумпцій, фікцій та аксіом, 

нормативно закріплених правил їх використання ні в Україні, ні в інших державах 

практично немає. Водночас існує думка, що вони – важлива складова нормотворчої 

техніки. Наприклад, А. І. Екімов указує на недопустимість ігнорування у 

правотворчій діяльності аксіом права [287, с. 201]. Така ситуація зумовлює 

необхідність систематизації та уніфікації доктринальної бази щодо них, 

напрацювання положень, які можуть бути застосовані під час створення 

законодавства про НПА чи нормотворчу техніку. 

З цією метою видається доцільним: запропонувати узагальнене визначення 

правової презумпції, фікції, аксіоми; визначити коло вимог, яким вони повинні 

відповідати; виокремити правила їх використання у проектах НПА України. 

Це можна здійснити лише через комплексний аналіз наявного наукового 

доробку та праворегулятивної практики. 

Правові презумпції, фікції, аксіоми розглядаються у контексті визначення їх 

понять, виділення ознак, видів, значення. У більшості випадків науковці 

висвітлюють їх у своєрідному поєднанні, тому в літературі чимало позицій стосовно 

співвідношення цих засобів нормотворчої техніки. Певна спільність цих засобів 

слугує причиною того, що фахівці пропонують для їх позначення єдину назву: 

правові припущення [52, с. 18], спеціальні прийоми законодавчої техніки [288, с. 

216], особливі засоби правотворчої техніки [21, с. 192], спеціально-юридичні засоби 

[209, с. 10]. Яке із цих формулювань найбільш правильне, спробуємо з’ясувати після 

всебічного висвітлення властивостей цих нормотворчих інструментів. 
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Серед науковців існує загалом єдина позиція стосовно визначення кожного з 

особливих засобів нормотворчої техніки. Слово презумпція в перекладі з латинської 

означає припущення [289]. А. Нашиц указує, що правова презумпція як прийом 

законодавчої техніки – це припущення про те, що ймовірний факт виникає у всіх 

випадках [288, с. 216]. Презумпція – це припущення про наявність чи відсутність 

предметів, зв’язків, явищ, засноване на зв’язку між ними, і предметами, зв’язками, 

явищами, які наявні та підтверджені життєвою практикою [290, с. 326]. Правову 

презумпцію можна представити як результат узагальнення визначень правових 

припущень, які використовуються у різних галузях права, галузевих юридичних науках 

[291, с. 333]. Презумпцією називають припущення про наявність чи відсутність фактів, 

які можуть підтверджуватись чи спростовуватись у процесі доказування [292, с. 108]. 

Презумпцію можна визначити, як припущення про наявність або відсутність предметів 

(явищ), яке засноване на зв’язку між ними і наявними предметами (явищами), і 

підтверджене попередньою життєвою практикою [293]. 

Своєрідне визначення правової презумпції пропонує Т. В. Кашаніна: це 

обов’язок правозастосувача визнати без доказів презюмований факт, на який є вказівка 

у законі, установленим і вирішити відповідно до цього юридичну справу [180, с. 186]. 

Стосовно найбільш оптимального визначення правової презумпції (як і правової фікції 

та правової аксіоми) висловимо власні міркування після розгляду її ознак. 

К. К. Панько наводить такі приклади правових презумпцій, що 

використовуються у кримінальному праві Росії: знання закону, осудність, 

неосудність, істинність вироку, розуміння суспільної небезпечності свого діяння 

особою, яка перебуває у стані сп’яніння [266, с. 202].  

Під правовими фікціями у юридичній літературі розуміють: застосовуваний у 

праві техніко-юридичний прийом, яким неіснуючі положення оголошуються 

існуючими і набувають обов’язкового характеру через закріплення їх у правовій 

нормі [294, с. 28]; неіснуючі факти, які держава визнає існуючими [292, с. 108].  

К. К. Панько, критикуючи існуючі визначення правової фікції, пропонує 

розглядати її як прийом законодавчої техніки, який полягає у визнанні існуючим 

неіснуючого і навпаки, а також властивість норми права не відповідати потребам 
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суспільства у процесі правотворчої чи правозастосовної діяльності [295, с. 461]. 

Найбільш відомими правовими фікціями є такі використовувані у цивільному праві 

України фікції, як оголошення фізичної особи померлою (ст. 46 ЦК України [145]) та 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою (ст. 43 ЦК України [145]), у сімейному 

праві – усиновлення (ст. 207 Сімейного кодексу України [146]), у кримінальному праві 

– вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність (ст. 22 КК України [155]). 

Ю. Г. Арзамасов зауважує, що під правовими аксіомами розуміють положення, 

які не потребують доказів [292, с. 108]. Невід’ємними атрибутами сучасного 

праворозуміння є такі аксіоми, як закон не може мати зворотної дії, незнання закону 

не звільняє від відповідальності, людина є найвищою соціальною цінністю.  

Найбільш повно зміст указаних правових явищ розкривається через 

характеристику їхніх ознак. В. К. Бабаєв зазначає, що здатність презумпції виконувати 

свої функції визначається двома факторами: усезагальним зв’язком предметів і явищ 

матеріального світу і повторюваністю повсякденних життєвих процесів [290, с. 324]. 

Перелік предметів чи явищ, на базі яких робиться висновок, хоча і є досить широким, 

проте не вичерпним. Тому можливі випадки, на які дане узагальнення не поширюється 

[296].  Щодо правових презумпцій необхідно внести уточнення про зв’язок саме 

правових явищ і правовідносин, оскільки тільки з ними пов’язане правове регулювання 

суспільних відносин. До визначальних ознак презумпцій, окрім названих засад їх 

дієвості, належать такі: імовірнісний характер; вираження у законі; зв’язок із 

юридичними наслідками [291, с. 333]. Презумпція не потребує доказування, має 

нормативний характер [266, с. 188–189]. На ознаки правових презумпцій можуть 

певним чином впливати галузеві особливості юридичних норм. Названі ознаки 

значною мірою відображені у вказаних вище визначеннях, однак фрагментарно. Тому, 

якщо йдеться про визначення правової презумпції як орієнтир для розробників 

проектів НПА, то видається доцільним запропонувати максимально повне (можливо, і 

дещо громіздке) розуміння змісту поняття «правова презумпція» – це об’єктивовані 

закономірностями правового регулювання і нормативно закріплені припущення, які 

зумовлюють юридичні наслідки.  
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Сутність прийому фікції полягає у штучному зближенні чи прирівнюванні 

одне до іншого таких речей, які у дійсності різні (а інколи протилежні), у свідомому 

ототожненні істинного з неістинним [288, с. 221–222]. На думку О. А. Курсової, 

найбільш суттєвою ознакою правової фікції є свідоме визнання неіснуючого у 

реальності наявним або заперечення існуючого [297, с. 451]. К. К. Панько додає, що 

норми-фікції для свого об’єкта регулювання вичленовують ті обставини, які 

перебувають у стані непоправної невідомості чи невирішуваної відомості, і надають 

їм значення юридичних фактів [266, с. 208]. Неправдивість фікції виражається в 

уявленні про: існування факту, який не існує чи існує в іншому вигляді; існування 

фактів, які не є доведеними, однак передбачувані; факт, який виражається у 

трактуванні іншого відомого факту, еквівалентного першому; факт як неіснуючий, у 

той час як він існує [266, с. 207]. Фікція за природою імперативна, без огляду на 

приналежність до галузі права [297, с. 455]. О. В. Ул’яновська окреслює такі ознаки 

правових фікцій: умовність, універсальність, нормативність, формальна 

визначеність, неспростовність, правове значення [298, с. 6–7]. 

Насамперед необхідно зважати на те, що правова фікція, як і інші суміжні 

правові феномени, є власне засобом, а не прийомом нормотворчої техніки. Адже 

засоби – це інструментальна складова нормотворення, а прийоми – більшою мірою 

його процедурна складова (по суті, мистецтво використання перших). 

Узагальнюючи наведені визначення правової фікції та описані науковцями її ознаки, 

можна запропонувати таку дефініцію правової фікції: це засіб нормотворчої техніки, 

який виражається у нормативному закріпленні можливості визнання юридично 

значущими неіснуючих чи недоведених фактів. У це визначення пропонується 

ввести дещо нове, порівняно з існуючими інтерпретаціями, словосполучення 

«можливості визнання юридично значущими». Воно має бути також однією із 

ключових ознак правової фікції, оскільки неістинні, недостовірні, хибні факти 

«спрацьовують» лише у конкретних відносинах, за наявності певних передумов. 

Наприклад, фізична особа оголошується померлою, якщо у місці її постійного 

проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років або 

якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю. Питання про 
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неосудність неповнолітнього виникає лише у випадку, якщо він скоює злочин. 

Усвідомлюючи, що використання правових фікцій є недотриманням засад правового 

регулювання, правотворчі суб’єкти надають правозастосувачу можливість 

повернення до істини. Наприклад, відповідно до ст. 48 ЦК України [145], якщо 

фізична особа, яка була оголошена померлою, з’явилася або якщо одержано 

відомості про місце її перебування, суд скасовує рішення про оголошення її 

померлою. Неповнолітні правопорушники, які не досягли 14 або 16 років, не 

притягуються до кримінальної відповідальності, відповідно до ст. 22 КК України 

[155]. Однак до них, зазвичай, застосовують різноманітні засоби виховного 

характеру, що є одним із основних завдань кримінального покарання. 

Ці приклади вказують на те, що правові фікції є умовним, навіть тимчасовим 

або частковим відступом законодавця від істини, що наштовхує на думку про 

відносну (навіть оціночну) імперативність правових фікцій.  

Правові аксіоми – це загальновизнані істини, які не потребують доказування, 

прямо чи опосередковано відображені у нормах права [180, с. 191]. 

Попри однаковість розуміння змісту поняття «правова аксіома», виникають 

окремі питання стосовно їх використання як засобу нормопроектувальної техніки. 

Правові аксіоми за своїми зовнішніми параметрами близькі до принципів права 

(наявність спільних і відмінних ознак між цими засобами нормотворчої техніки 

потребує окремого дослідження).  

Дискусійною видається думка про те, що аксіоми можуть бути опосередковано 

відображені у юридичних нормах. За такого підходу може йтися тільки про правові, а 

не юридичні аксіоми. Якщо ж аксіома розглядається як засіб юридичної техніки, вона 

повинна бути відображена у нормативно-правових приписах.  

Аналізуючи тексти НПА України, зауважуєш, що поряд із загальновизнаними 

правовими аксіомами у них чимало положень аксіоматичного характеру, які 

сьогодні є загальновизнаними правовими постулатами, наприклад конструкція права 

власності – володіння, користування, розпорядження. Це правове явище вимагає 

окремого вивчення. Розглядаючи існуючі визначення правової аксіоми, можна 
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запропонувати її найпростішу інтерпретацію: це загальновизнані правові істини, 

прямо чи опосередковано відображені у нормах права.  

Специфіка правових припущень у тому, що вони є результатами юридичного 

конструювання, уособлюючи цілісність юридичної конструкції [52, с. 18]. З такою 

думкою загалом можна погодитись, однак не всі правові припущення, видається, є 

правовими конструкціями, наприклад презумпція істинності судового рішення. 

Сутнісні характеристики правових презумпцій, правових фікцій та правових 

аксіом виявляються у їх класифікаціях. В. К. Бабаєв виділяє такі види правових 

презумпцій: за фактом правового закріплення – фактичні і законні; за можливістю 

спростування – спростовні та неспростовні; залежно від ролі у правовому 

регулюванні – матеріально-правові і процесуальні; за сферою дії – загальноправові, 

галузеві, міжгалузеві [294, с. 40]. Існує позиція, що за значенням у правовому 

регулюванні правові презумпції необхідно розмежовувати на загальноправові (які 

діють у всіх галузях права і стали принципами права), наприклад презумпція знання 

закону, істинності права, та презумпції як засоби юридичної техніки (що не досягли 

рівня попередніх), наприклад презумпція батьківства, рівності часток подружжя у 

спільному майні [290, с. 328–329]. Вказані класифікації відображають розмаїття 

напрацювань на загальнотеоретичному та галузевому рівнях, ілюструють основні 

презумпції, які використовуються в НПА України. 

Нормотворчі фікції класифікують за різними критеріями: галузями права, 

джерелом, способом вираження [297, с. 458]. К. К. Панько поділяє фікції на три 

групи: перша – традиційні, пов’язані з суперечністю між нормою, правосвідомістю, 

правовідносинами і реальною дійсністю (передбачені чинним законодавством); 

друга полягає в тому, що один закон суперечить іншому; третя – політико-правові, 

економіко-правові, національно-правові фікції [295, с. 466–468]. Цікавою є думка 

про три форми впливу фікції на реальність: нормативне визнання факту, якого немає 

в реальності, або навпаки; нормативне прирівнювання значущості фактів, які 

реально мають різну значущість; нормативне визнання фактів існуючими до 

моменту їх реального настання [299, с. 455]. 
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До фікцій у праві належать фальсифікації, інсценування, фіктивні стани, фіктивні 

операції, фіктивні акти тощо [298, с. 10]. Хотілося б на тлі цих міркувань згадати думку 

В. К. Бабаєва про те, що фікції як техніко-правовий прийом необхідно відрізняти від 

фіктивності права [294, с. 30]. Юридична фікція – засіб, що використовується 

законодавцем для виконання певних завдань правового регулювання. Вона містить 

нехай і хибне, однак допустиме у зв’язку із крайньою необхідністю твердження. 

Натомість фіктивний шлюб чи фіктивна угода – явище у своїй основі протиправне, 

небажане для суспільства. Тому їх у жодному разі не можна прирівнювати чи 

розглядати як різновид юридичних фікцій (як засобів нормотворчої техніки). 

Неоднозначним є сприйняття як юридичної фікції фіктивних станів, що 

отримали нормативне закріплення. Наприклад, ст. 1 Конституції України [57] 

встановлює, що Україна є правовою державою. Чимало науковців уважає, що такої 

ідеальної держави нині у світі не існує. Правові норми, які містять фіктивні 

положення, не мають безпосереднього зв’язку із конкретними правовідносинами, 

вони є програмними, декларативними, цільовими стосовно основних напрямів 

розвитку держави і права. Цей різновид юридичних фікцій має своєрідну 

прогностичну функцію, міститься, як правило, у ненормативних судженнях НПА.  

Т. В. Кашаніна пропонує поділити правові аксіоми за характером на загальні і 

галузеві, за змістом – на стверджувальні і заперечувальні [180, с. 192].  

Місце правових припущень серед інших засобів нормотворчої техніки 

визначається їх значенням. 

Цінність правової презумпції у тому, що вона: становить спосіб, який 

полегшує досягнення істини, відображаючи закономірності розвитку предметів і 

явищ, створює можливість їх використання в оцінці аналогічних предметів і явищ 

[294, с. 12]; дозволяє одноманітно й обґрунтовано вирішувати типову ситуацію 

невизначеності; забезпечує охорону та упорядкування суспільних інтересів, 

найбільш важливих в очах законодавця; забезпечує зв’язок галузей права та 

стабільність системи законодавства [266, с. 196–203]; 

Правова фікція у давнину слугувала засобом подолання формалізованості 

тогочасної юриспрунденції. Застосовування фіктивних положень в різних сферах 
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науки обумовлено в значній мірі тим, що використання цього прийому дає істотні 

вигоди, позбавляючи від необхідності давати зайві пояснення  з приводу тих чи інших 

предметів та явищ, а також умовністю багатьох методів наукового дослідження [300]. 

Це особливий засіб юридичної техніки, що застосовується тоді, коли інші засоби 

досягнення певної мети вичерпані чи будуть малоефективні, спосіб подолання 

невизначеності у правовому регулюванні [297, с. 452–454]. Правова фікція є засобом 

правотворчої техніки, яка служить спрощенню правового регулювання [301]. 

К. К. Панько висловлює думку про неабияке значення фікцій у раціональному 

регулюванні фактів, ситуацій, суспільних відносин у випадках, коли вони залишаються 

за межами стихійного регулювання; фікції вносять у правове регулювання суспільних 

відносин стійкість, стабільність; обмежують можливість свавільних необґрунтованих 

рішень; сприяють охороні прав громадян; роблять систему права більш простою і 

економною. Фікції виявляють суперечності чи ступінь невідповідності між 

суспільними відносинами і правом як формою їх відображення [295, с. 465–466].  

У різних галузях права фікції мають різні цілі: у цивільному праві припиняють 

ситуації невизначеності та двозначності; у трудовому – забезпечують бажані результати 

у випадках, коли за допомогою інших засобів досягнути їх неможливо; у сімейному – 

застосовуються з міркувань гуманності в делікатних ситуаціях [299, с. 459]. 

Саме це спонукає законодавця, відповідно і суб’єктів застосування права, не 

дотримуватися начал істини. Однак, якщо терези виважування правової значущості 

фіктивних юридичних фактів змістяться, може змінитися їх правова оцінка, 

відбутися переоцінка правових відносин. 

Значення правових аксіом у тому, що вони спрощують правове регулювання, 

роблять його економічним і більш ефективним [180, с. 192]. 

Універсальне значення правових презумпцій, фікцій та аксіом полягає у тому, 

що їх уведення в текст НПА забезпечує його подальший ефективний право-

регулятивний вплив на суспільні відносини. 

Як зазначалось, паралельне вивчення правових припущень зобов’язує 

з’ясувати співвідношення між ними. Схожість правових презумпцій і правових 
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фікцій полягає у тому, що вони сприймаються за істину й отримують нормативне 

закріплення [294, с. 32]. Водночас між ними чимало відмінностей.  

К. К. Панько висловлює думку, що презумпції відрізняються від інших засобів 

і прийомів законотворчості тим, що мають власне регулятивне значення типу 

правових приписів: загальних начал, відправних нормативних установок, норм-

цілей чи норм-принципів. Вони дають правозастосувачу певні ідеї, на які необхідно 

орієнтуватися, але які в окремих випадках можна заперечити. Тому презумпції 

мають специфічний характер нормативності, часто не прямо закріплені у законі, а 

випливають із нього [266, с. 203]. Презумпції закріплюють відносини, які є 

звичними та постійними, фікції формуються законодавцем спонтанно [266, с. 213]. 

В. К. Бабаєв зазначає, що відрізняються вони за характером створення та 

змістовим навантаженням. Презумпції є нормативним закріпленням того порядку 

відносин, який визнається звичним, постійним, нормальним; фікції ж формуються 

законодавцем. Якщо у перших фіксуються ймовірно істинні положення, то фіктивні 

положення істинними бути не можуть [294, с. 32–33]. Фікція, на відміну від 

презумпції, практично завжди неспростовна. Основний критерій їх розмежування – 

завідомо неістинність фікції, на відміну від імовірнісної істинності презумпції [297, 

с. 455]. О. В. Ул’яновська звертає увагу на такі відмінності між ними. Правові 

презумпції та правові фікції розрізняються за функціями, оскільки функція 

подолання невизначеності, яку виконують неспростовні презумпції, на відміну від 

фікцій, не є для них основною. Якщо презюмування є пізнавальним прийомом, то 

фікції не стосуються процесу пізнання. Від правових аксіом фікції відрізняються 

тим, що їх неспростовність базується на умовності, тоді як аксіом – на цінності їх 

положень; фікції, на відміну від аксіом, є допоміжним інструментом [298, с. 7–8]. На 

співвідношенні правових презумпцій та правових аксіом, правових фікцій та 

правових презумпцій акцентують у навчальному посібнику «Юридична техніка» 

І. Д. Шутак та І. І. Онищук [132, с. 284, 296]. 

Чи мають наведені доктринальні міркування стосовно співвідношення 

правових припущень практичне значення? Видається, що так, оскільки дозволять 

розробникам законопроектів правильно використовувати ці засоби нормопроек-
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тувальної техніки. З метою недопущення правотворчих помилок під час 

використання правових припущень доцільно систематизувати існуючі 

напрацювання і виокремити чіткі критерії, які поєднують і розмежовують правові 

презумпції, фікції, аксіоми. Адже чи може зорієнтувати практика думка російських 

учених, які стверджують, що деякі презумпції із урахуванням їх ролі у відповідній 

галузі знань є аксіомами, значна частина фікціями, наприклад вік, із досягненням 

якого настає кримінальна відповідальність» [302, с. 250]. Співвідношення цих 

правових явищ найбільш повно ілюструється через їх порівняльний аналіз. 

Змоделюємо для цього порівняльну таблицю (див. додаток З). 

Припущення науковці поєднують в одну групу на основі спільних функцій та 

частково форми нормативного закріплення. Аналогічною є структура правових 

презумпцій та фікцій, оскільки вони найчастіше закріплюються у юридичних 

нормах і відповідно містять класичні елементи норми права. Схожу структуру, на 

нашу думку, мають норми права, які набули аксіоматичного характеру. Класичні 

аксіоми є стверджувальними положеннями, і загалом структурувати їх складно.  

Водночас різняться вони за джерелом формування, змістовими засадами, 

можливістю спростування.  

Якщо оцінити через призму відмінностей вік фізичної особи, після досягнення 

якого вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності, то можна 

констатувати, що: припущення про вік молодої людини, з якого вона може 

усвідомлювати свої дії, керувати ними, а відповідно й притягуватись до 

кримінальної відповідальності, визначається здебільшого законодавцем (як відомо, 

цей вік у різних країнах різний); змістова основа цього припущення значною мірою 

хибна, оскільки нереальним є уявлення про те, що 15-річна дитина не розуміє 

негативність, наприклад, крадіжки чужого майна; це припущення не спростовується 

навіть за умови, якщо умисел неповнолітнього на скоєння злочину, його фізична та 

психологічна розвинутість є очевидними.  

Зазначені параметри розглянутого правового припущення вказують на те, що 

це правова фікція.  



 225 

Охарактеризувавши правові презумпції, фікції та аксіоми, повернемось до 

використовуваного у юридичній літературі для їх позначення загального поняття. 

Розглянемо «за» і «проти» кожного з них. 

Правові припущення. Якщо стосовно правових презумпцій та фікцій така 

назва може використовуватись, з огляду на їх імовірнісний характер (істинний чи 

неістинний), то щодо правових аксіом, найімовірніше, ні. Аксіоми фіксують 

загальновизнані правові постулати, інколи визнаються принципами права, які, 

своєю чергою, навіть слугують джерелами права. Тож за таких умов назвати їх 

припущеннями не можна. 

Спеціальні прийоми законодавчої техніки. Термін «спеціальні», як і термін 

«особливі», вказує на наявність у цих засобів законотворення певних специфічних, 

персоніфікованих, відмінних від інших засобів, властивостей. Наприклад, правові 

презумпції серед інших засобів, що використовуються для формування змістової 

складової проекту НПА, вирізняються своїми ознаками, формою тощо. Однак 

такими ж особливими рисами наділені усі інші засоби. Тобто правові презумпції 

специфічні не більше, ніж інші інструментальні компоненти нормотворення. Тому 

застосування терміна «спеціальні» чи «особливі» щодо правових презумпцій, фікцій 

та аксіом видається необгрунтованим. 

Застереження викликає їх розгляд як спеціальних прийомів. В. М. Карташов 

зауважує, що сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих прийомів, способів і 

правил юридичної діяльності становить важливу частину юридичної тактики [303, с. 

19]. Підтримуючи таку позицію, вважаємо, що терміном «прийоми» охоплюється 

лише частина правил використання правових презумпцій, фікцій та аксіом. 

Особливі засоби правотворчої техніки. Таке позначення загалом прийнятне, за 

винятком терміна «особливі». 

Щодо спеціально-юридичних засобів, то про термін «спеціальні» уже йшлося. 

Правові презумпції, фікції та аксіоми є різновидами засобів юридичної техніки, а 

саме – техніки нормотворення. Водночас виникає питання, чи можна їх вважати 

елементами правозастосовної чи правоінтерпретаційної техніки. Видається, лише 

частково, позаяк існують певні особливості застосування й тлумачення нормативно-



 

 

226 

правових приписів, у яких містяться ці засоби. Однак це більшою мірою складові 

саме цих видів юридичної техніки, а не техніки нормотворення. Тому точніше 

говорити про правові презумпції, правові фікції та правові аксіоми як засоби 

нормопроектувальної техніки. 

Наведені міркування дають підстави вважати, що, попри бажання виокремити 

правові презумпції, фікції та аксіоми в єдиний блок засобів нормопроектування, 

переконливих підстав для цього немає. Хіба що можна оперувати назвою «правові 

припущення» стосовно правових презумпцій та правових фікцій. Найточніше 

розглядати правові презумпції, правові фікції та правові аксіоми як самостійні 

засоби нормотворчої техніки. 

Ці засоби правотворчої техніки можуть вважатися досконалими лише за умови 

дотримання певних вимог, спектр яких не такий вичерпний та чітко визначений, як 

окреслені характеристики правових припущень. Вирішення цього питання чомусь 

відкладається фахівцями, а в окремих випадках узагалі залишається поза увагою. Як 

наслідок, підготовка НПА, що містять правові презумпції, здійснюється на основі 

інтуїції та досвіді розробників, що є чи не основною причиною правотворчих 

помилок із презумпціями: власне юридичних, мовних, логічних і соціологічних [304, 

с. 421]. Актуальність проблеми також ілюструється труднощами, які виникають у 

процесі застосування правових норм, що містять правові презумпції.  

Аналізуючи помилки у створенні нормативно-правових приписів із правовими 

презумпціями, М. П. Проніна визначає перелік вимог до них: це власне юридичні 

(нормативність, загальнообов’язковість, повнота регулювання і конкретність), мовні 

(простота, лаконічність, точність, зрозумілість викладу, визначеність), логічні 

(насамперед недопущення суперечностей) і соціологічні (соціальна обґрунтованість) 

вимоги [304, с. 421–425]. Із запропонованими вимогами необхідно, без сумніву, 

погодитись. Водночас слід зауважити, що ці вимоги стосуються і будь-якого іншого 

засобу нормотворчої техніки, тому їх можна віднести до категорії загальних. Однак, 

не можна оминати увагою спеціальні вимоги (специфічні саме для правових 

презумпцій, фікцій та аксіом, з огляду на їх змістові ознаки та властивості). На нашу 

думку, до таких вимог доцільно віднести такі: до правової презумпції – відображення 
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взаємопов’язаних і повторюваних правових явищ імовірнісного характеру; до 

правових фікцій – відображення хибних чи недостовірних юридично значущих 

фактів; до правових аксіом – відображення загальновизнаних правових положень.  

Не менш важливим для створення якісних НПА є і правила формулювання 

правових припущень у тексті нормативного документа. До цих правил варто, на 

нашу думку, віднести передумови (підстави) введення особливих засобів 

правотворчої техніки в НПА і правила їх викладу, конструювання, розташування і 

таке інше у статті НПА. Окреслене питання активно не обговорюється серед науков-

ців і практиків, хоча має безпосереднє прикладне значення. Розглянемо дискусійні 

аспекти проблеми.  

Розпочнемо з пошуку підстав уведення правових презумпцій, фікцій та аксіом 

у нормативно-правові приписи. Дії презумпції зорієнтовані на найбільш поширені 

(типові) життєві ситуації [302, с. 249]. Також варто згадати думку В. К. Бабаєва про 

те, що презумпції ґрунтуються на всезагальному зв’язку предметів та явищ і 

повторюваності життєвих процесів [294, с. 32–33]. 

Правові презумпції застосовуються в НПА у разі: 

а) необхідності створення норм для регулювання однорідних соціальних 

відносин, які характеризуються стійкими системними зв’язками та 

закономірностями, повторюваністю, тотожними формами зовнішнього прояву та 

єдиною соціальною значущістю; 

б) відсутності інших засобів правотворчої техніки для впливу на такі суспільні 

відносини;  

в) імовірнісному позитивному характері правового впливу на суспільні 

відносини у перспективі; 

г) необхідності правової економії та забезпечення гуманітарної спрямованості 

сучасного права; 

д) підтвердження юридичною практикою істинності нормативних припущень 

у більшості конкретних справ.  

Як прийом законодавчої техніки, фікція застосовується тільки тоді, коли інші 

засоби і прийоми в досягненні законодавчої мети неефективні [295, с. 468–469]. 
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Використання фікцій зумовлено: внутрішніми особливостями права як регулятора сус-

пільних відносин, зокрема такою його властивістю, як формальна визначеність; 

незбігом юридичної форми і соціального змісту [294, с. 29]; бажанням законодавця тим 

чи іншим способом урегулювати будь-які суспільні відносини [266, с. 205]. Предметом 

фіктивних положень є суспільні відносини, які потребують правового регулювання. 

Правовими засобами необхідно закріпити ті положення, які позбавлені істинності з 

моменту встановлення необхідності надання їм правової форми [266, с. 206].  

Фікції застосовуються для регулювання суспільних відносин, які 

характеризуються станом непоправної невизначеності, замінюють юридичні факти у 

тих випадках, коли динаміка правових відносин очікує наявності факту, а реальна 

дійсність у цьому зв’язку допускає прогалину [299, с. 455–456]. До передумов уведення 

юридичних фікцій можна віднести також: а) необхідність регулювання правових 

відносин на основі соціально значущих фактів, які є недостовірними чи імовірно 

хибними; б) необхідність забезпечення прав суб’єктів правовідносин, виникнення, 

зміна чи припинення яких пов’язані із недостовірними чи імовірно хибними фактами.  

Відображатися в нормах права повинні лише ті загальноправові ідеї (аксіоми), 

в яких закладений більший моральний потенціал [180, с. 191]. До передумов 

уведення у текст НПА правових аксіом, на нашу думку, можна віднести 

необхідність: а) юридичної формалізації загальновизнаних правових положень; 

б) установлення засадничих принципів права і правового регулювання; в) створення 

концептуальних, базових юридичних норм; г) забезпечення сталості створюваного 

НПА в умовах політичної, економічної та соціальної нестабільності.  

Застосовуючи правові припущення у модельованих юридичних нормах, 

важливо належно їх сформулювати та викласти у тексті статті НПА. 

Основним методом створення правових презумпцій є індукція, оскільки 

дозволяє зробити висновок із відомих фактів щодо невідомих, від багатьох випадків 

перейти до загального правила [266, с. 192].  

Загальнологічні (фактичні чи природні) презумпції повинні містити три 

елементи: основа презумпції (імовірнісні закономірності), власне припущення 

(висновок на основі виявленої закономірності), презумпційний висновок 
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(твердження, яке висувається в кожному окремому випадку використання 

презумпції) [302, с. 247]. На нашу думку, щодо структуризації правової презумпції 

більш звиклою і зручнішою для використання є наведена позиція Т. В. Кашаніної.  

Доцільно дотримуватись також вимоги про формальну визначеність 

неспростовних і часткову формальну визначеність спростовних презумпцій. 

Більшість фікцій так чи інакше пов’язані з приватним правом з тієї причини, 

що якщо фікція «не спрацьовує», то стосуватиметься лише невеликого кола осіб 

[180, с. 189]. Фікції в основному переважають у гіпотезах чи диспозиціях імператив-

них норм. Формулюватися фікції також можуть в умовній чи умовно-відкладальній 

формі [299, с. 456]. Якщо брати до уваги структурне наповнення логічної норми 

права, то двочленна будова правової фікції може доповнюватись третім елементом, 

в якому передбачається можливість повернення до попереднього правового стану.  

Імперативний характер юридичних фікцій зумовлює необхідність дотримання 

формальної визначеності в процесі їх формулювання. 

Структурний виклад юридичних аксіом має бути максимально простий. 

Оскільки вони містять стверджувальні положення, то мають формулюватись у 

формі диспозиції. Їх нормативне «оформлення» має здійснюватись із застосуванням 

формально визначених термінів.  

Підсумовуючи, доцільно запропонувати низку положень, які можуть 

слугувати основою для нормативного закріплення у широкому розумінні правил 

використання правових презумпцій, фікцій та аксіом як засобів нормопроектної 

техніки (див. пункт 9 Пропозицій). 

 

 

4.8  Функціональна мова нормативно-правових актів 

 

Важливість мовних правил для створення джерел права України ілюструється 

кількістю наукових досліджень із цієї проблематики, наявністю низки методичних 

рекомендацій – правил нормопроектування, в яких містяться різноманітні вимоги до 

мови нормативного документу, і нарешті кількістю мовних недоліків у НПА. 

О. В. Зайчук висловлює думку, що актуальною для удосконалення законодавства є 
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проблема уніфікації юридичної термінології [305]. Від точності застосування 

термінів у законі значною мірою залежить точність вираження волі законодавця, як 

наслідок – і результативність закону [193, с. 94]. Є. В. Горбачева зауважує, що 

нормативні акти потребують особливої уваги з точки зору їх викладу. В іншому разі 

закладений у них зміст не зможе правильно сприйняти не тільки звичайний 

громадянин, а і юрист [306, с. 417]. Славнозвісний професіоналізм законодавчої 

мови є необхідним для точності, чіткості та стислості вказівок закону, які 

виключають будь-яку можливість його свавільного тлумачення [307]. 

У зв’язку з цим постає необхідність систематизації численних напрацювань 

навколо мови права і формулювання таких мовних правил, які б змогли посісти своє 

місце у законодавстві про НПА чи нормопроектну техніку і слугували засобами 

досягнення досконалості НПА. Саме тому доцільно: виокремити визначальні 

положення, пов’язані з мовою права; окреслити систему основних мовних правил 

(вимог до мови НПА); визначити основні напрями (методологію) забезпечення 

досконалості мови НПА України. 

Великий масив інформації наукового [308; 309, с. 10–20; 310, с. 35–42; 311; 

312] та певним чином нормативного характеру щодо мови права є безсумнівним 

позитивом. Однак, ознайомившись із існуючими міркуваннями і положеннями, 

зауважуєш чималий плюралізм стосовно основних аспектів правничої мови. 

Насамперед виникають розбіжності стосовно того, що має охоплюватись 

мовою права у контексті правотворчої техніки. І. І. Онищук зазначає, що техніка 

юридичного письма – складова юридичної технології, що виступає системою 

професійно-юридичних правил, засобів, прийомів і методів, які використовуються 

для забезпечення конструктивної письмової побудови та досконалості НПА [313, с. 

93]. Т. А. Васильєва до мовних засобів нормотворення відносить термінологію, мову 

та стиль законопроекту[166, с. 80–86], Д. А. Керимов, Т. М. Москалькова виділяють 

мову та стиль закону [260, с. 56; 167, с. 246], Т. В. Губаєва описує словесні 

технології у правотворчості [267, с. 28], Т. В. Кашаніна пропонує чотири групи 

мовних правил: загальнолінгвістичні, термінологічні, синтаксичні, стилістичні [180, 

с. 237]. Існує також позиція, що рівень законодавчої техніки стосується насамперед 
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питань юридичної мови та термінології юридичної мови [223, с. 259–264]. У 

«Посібнику з законотворчості: канадський досвід для Росії» зазначається, що мова 

закону має відповідати термінологічним, синтаксичним і стилістичним вимогам [55, 

с. 79]. Н. В. Артикуца зазначає, що багаторівневість законодавчого тексту 

простежується у застосуванні мовних одиниць і засобів різних рівнів: законодавчі 

терміни, термінологічні словосполучення і фразеологізми, законодавчі дефініції, 

лексико-граматичні моделі, синтаксичні конструкції, макротекст, засоби 

законодавчої стилістики тощо [314, с. 46].  

Водночас необхідно констатувати, що відсутність єдиних підходів на науковому 

рівні слугує, вочевидь, причиною розбіжностей на рівні нормопроектувальних правил. 

Своєрідним еталоном для розробників проектів НПА мали слугувати схвалені 

постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 Методичні 

рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної 

техніки [89], в яких окремим пунктом виділено вимоги до мови і термінології 

законопроекту. Натомість, пункт 20 затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.09.2005 р. № 870 Правил підготовки проектів Кабінету Міністрів 

України [212] встановлює вимоги «стосовно термінології» та «стосовно стилю і 

викладу». У Методичних рекомендаціях з підготовки та оформлення проектів законів 

України, НПА Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання 

правил нормопроектної техніки, затверджених наказом МНС України від 10.12.2007 р. 

№ 851 [91], зафіксовано загальні вимоги до мови, вимоги до юридичної термінології, 

правила формулювання посилань у законах.  

Не спостерігається єдності в документах, покликаних сприяти законодавчій 

діяльності в Україні, і в проектованих законах про закони. Так, у Правилах 

нормопроектування, розроблених канадсько-українською Програмою з нормо-

проектування [268], йдеться про стиль і синтаксис. У проекті Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26] містяться три мовні статті: ст. 22 «Вимоги до 

термінології нормативно-правового акта», ст. 23 «Вимоги до тексту нормативно-

правового акта», ст. 24 «Вимоги до стилю нормативно-правових акта» [26].  
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Оцінити вказані підходи та зробити висновок, який з них найбільш 

оптимальний, можна лише в межах окремого дослідження. Тому спробуємо їх 

насамперед систематизувати. Зіставивши різні позиції, зауважуєш, що найчастіше 

правнича мова розглядається у трьох площинах: загальні вимоги до мови, вимоги до 

термінології та вимоги до стилю. Тому візьмемо таку структуру мови права за 

основу для характеристики мовних засобів правотворчої техніки. Однак це лише 

перший крок. Наступний – уніфікація складових кожної із категорій вимог, оскільки 

навколо них, знову ж таки, чимало дискусійних положень. З метою пошуку 

реальних методів забезпечення якості мови створюваних НПА України, здійснимо 

порівняння мовних правил, що пропонуються науковцями, з правилами, 

встановленими нині у правових актах України. Таке порівняння найпромовистіше 

проявляється у формі таблиці (див. додаток К).  

На основі здійсненого порівняння можна зауважити низку проблемних 

моментів. На доктринальному рівні перевага надається вимогам до мови права. 

Правил словесного оформлення волі законодавця, як бачимо, небагато. Одна й та ж 

вимога стосується різних видів складових правничої мови. Наприклад, найчастіше 

згадувана вимога «зрозумілість» пропонується як невід’ємний атрибут мови НПА, 

термінології, що застосовується для його створення, нарешті – стилю. До 

універсальних вимог також належать такі вимоги, як точність, стислість, 

економічність. Пояснити це, напевно, можна тим, що і термінологія, і стиль (й їх 

відповідні характеристики) у поєднанні формують якість юридичного мовлення.  

Не можна не зауважити, що має місце формулювання вимог, які, будучи 

позначені різними термінами, несуть загалом єдине чи схоже змістовне 

навантаження, зокрема: «визначеність» – «формалізація», «імперативний характер» 

– «директивність», «владність», «одноманітність» – «стереотипність», «доступність» 

– «зручність для читання».  

Низка вимог позначаються науковцями за допомогою оціночних понять, а 

саме: «точність», «чіткість», «стійкість», «рівність», «стриманість». Такий формат 

вимог видається виправданим, однак створює труднощі у використанні у процесі 

розробки проектів НПА. 
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Привертають до себе увагу окремі вимоги, які вирізняються не тільки 

нормативністю, а і складністю розуміння стосовно мови НПА загалом. До таких 

належать вимоги щодо стилю НПА – спокійність, стриманість, строгість, 

документальність, достовірність, безпристрастність. На нашу думку, спектр 

можливих компонентів у межах таких вимог неосяжний й не завжди зрозумілий. 

Наприклад, що має охоплюватись такою вимогою до стилю, як його спокійність? 

Науковий плюралізм, вочевидь, є визначальною передумовою відсутності єдиних 

мовних правил, які пропонуються сьогодні на нормативному рівні. Запропонований у 

таблиці огляд вимог до мови та мовних правил дозволяє констатувати таке.  

У різних правових актах по суті одні і ті ж вимоги належать до різних 

категорій. Наприклад, вимога викладення тексту з дотриманням правил української 

мови у Методичних рекомендаціях Кабміну входить до групи вимог до стилю, а в 

Методичних рекомендаціях Мін’юсту – до мови. 

Основна увага звертається на мовні правила, натомість «чистих» переліків 

вимог менше. Найчастіше згадується така вимога, як точність. Причина цього, на 

нашу думку, у тому, що практиків «відлякує» значна їхня неформалізованість.  

Попри це, і у нормативних положеннях бачимо ті ж неоднозначності, наприклад, 

«стислість мови» або «текст повинен відповідати нормам державної мови».  

Окремі правила є занадто загальними, приміром, необхідність створення 

тексту НПА «за правилами логіки та граматики». Логіка – це наука, з якої необхідно 

виокремлювати те, що стосується права, а граматика охоплює комплекс правил 

української мови. 

Неоднозначним є перелік положень, які стосуються юридичної термінології. 

Уважно розглянувши їх, можна побачити, що насправді це правила дефінування 

(визначення) термінів з метою належного розуміння позначених ними понять. Ці 

правила у більшості посібників із правотворчої техніки стосуються правил 

формування змісту НПА, а не його форми (до якої належить мова НПА). Правові 

дефініції є окремими засобами нормопроектувальної техніки, на них поширюються 

ті ж мовні правила, які стосуються нормативно-правового припису загалом. 
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Викликає застереження закріплена у затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.09.2005 р. № 870 Правилах підготовки проектів Кабінету 

Міністрів України [212] вимога про те, що в термінах не повинні міститися 

нормативні положення! Перед нами нерозуміння того, що таке термін, нормативно-

правовий припис чи правова норма. 

Водночас, ми не бачимо вимог чи правил використання у створюваних НПА 

оціночних термінів (у літературі їх називають оціночними поняттями), навколо яких 

на практиці завжди чимало проблем і дискусій. Оціночні поняття як засіб 

правотворчої техніки детально досліджувались нами у спеціальній роботі [177, с. 

44–67], результати якої доцільно було б використати принаймні у методичних 

рекомендаціях із питань нормопроектування. 

Цікавими є результати порівняння доктринального бачення особливостей 

правничої мови із її юридичною регламентацією. Як зазначалось, науковці 

акцентують на вимогах до мови, практики – на її правилах. Вочевидь, тому і 

правила, і вимоги у більшості випадків не збігаються (можна навіть зазначити про 

повну невідповідність наукового бачення проблеми та її нормативне регулювання). 

Перегукуються хіба що такі вимоги, як точність, зрозумілість, офіційність. 

Науковий перелік характеристик правової мови значно ширший та більш 

всеохоплювальний, хоча водночас більш неформалізований. Нормативні положення 

більш зрозумілі і конкретніші, чим зручніші для практичного застосування. 

Отож, порівняльний аналіз мовних правил, які повинні сьогодні застосовуватися 

для створення НПА України, ілюструє низку недоліків, які створюють передумови для 

правотворчих помилок. Для їх усунення, на нашу думку, необхідно здійснити комплекс 

наукових, організаційних і правових заходів. Розглянемо їх. 

Необхідність спеціальних знань і можливість отримання певних результатів лише 

шляхом здійснення цільових досліджень [315; 316, с. 22–27; 317, с. 44–53] зумовлює те, 

що правила правничої мови, здатні сприяти створенню якісних НПА України, можуть 

бути сформовані лише на науковому рівні. Реальний, а не абстрактний, відірваний від 

правового регулювання суспільних відносин, характер доктринальних рекомендацій 

можливий лише за певних умов: спільної наукової позиції і чіткого переліку вимог до 
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мови права та мовних правил; здійснення їх розподілу на загальні, термінологічні, 

синтаксичні та стилістичні; визначення розуміння змісту вимог з метою недопущення їх 

різного трактування; створення розширених рекомендацій стосовно особливостей 

використання мовних правил у процесі правотворчої діяльності.  

Для координації зусиль наукової спільноти та формулювання пропозицій 

щодо нормативного закріплення мовних правил доцільно визначити відповідального 

суб’єкта. Таким суб’єктом може виступати, наприклад, Інститут законодавства 

Верховної Ради України, працівники якого тривалий час вивчають проблеми 

законодавчої діяльності в Україні. 

Кроком до уніфікації різних підходів стосовно правничої мови може бути 

проведення науково-практичних конференцій, за результатами яких повинні бути 

сформовані рекомендації щодо системи вимог і правил, структурних складових й 

інших особливостей мови НПА та їх юридичної регламентації. Ми також 

підтримуємо пропозицію О. В. Богачової про те, що для уніфікації юридичної тер-

мінології доцільним є вжиття таких заходів: створення «Реєстру термінів української 

правничої мови, які мають застосовуватись при розробці законів та інших НПА»; 

періодичного видання «Словник термінів і понять, що вживаються у законах та інших 

НПА»; підтримка комп’ютерних мережних баз даних; поповнення української 

юридичної термінології новими термінами та визначеннями понять; запровадження 

обов’язкової мовно-термінологічної експертизи проектів законів [193, с. 97].  

Правові заходи, спрямовані на підвищення якості правничої мови, пов’язані із 

техніко-технологічними аспектами нормотворення в Україні. Відповідно вони 

охоплюють: створення НПА, які б визначали порядок використання інструментарію 

української мови для текстуального оформлення НПА України. Насамперед йдеться 

про проект Закону України «Про нормативно-правові акти»; у таких НПА повинні 

бути відображені доктринальні висновки стосовно особливостей правничої мови; 

проведення наукової та правової експертизи проектів нормативно-правових 

документів, яка охоплює перевірку мовних правил. В. І. Риндюк зазначає, що 

найкращим способом удосконалення мови проектів законодавчих актів є проведення 

їх лінгвістичної експертизи [261, с. 209]; залучення до роботи над законопроектами 
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професійних лінгвістів значно знизить ризик появи в текстах майбутніх законів 

юридико-мовних дефектів [261, с. 209]. 

Ознайомившись із системою мовних правил, можна побачити їх розмаїття. 

Тому необхідно з’ясувати форми їх нормативного закріплення. На нашу думку, мовні, 

термінологічні та стилістичні характеристики необхідно розмежувати на вимоги та 

правила. Вимоги окреслюють якісні параметри, наприклад, доступність тексту 

нормативного документу. Правила ж визначають дії, необхідні для досягнення вимог, 

що встановлюються до правничої мови, наприклад, непотрібність вживання довгих 

фраз, між якими нерідко розриваються логічні зв’язки. З цією метою в Законі України 

«Про нормативно-правові акти» або нормативному документі про нормотворчу 

техніку доцільно встановити перелік таких вимог і правил. 

Недопущенню правотворчих помилок також сприятиме визначення кожної з 

вимог. Така необхідність зумовлюється формальною невизначеністю частини з них 

чи складністю розуміння змістовного навантаження. Наприклад, зрозумілість мови 

може трактуватися як доступність для сприйняття, ясність, дохідливість [126, с. 

480], з відповідним практичним застосуванням. Або така вимога до стилю, як 

експресивна нейтральність, викликає більше запитань, ніж містить відповідей на 

них. Тому доцільно також на рівні закону чи методичних рекомендацій надати 

тлумачення формально невизначених вимог щодо мови НПА. 

На основі здійснених досліджень можна зробити такі висновки. Мова НПА є 

об’єктом активного наукового дослідження (звичайно, із плюралізмом підходів, 

оцінок, пропозицій). Наявні сьогодні в Україні нормативні документи, які 

визначають мовні вимоги та правила, суттєво відрізняються від доктринальних 

напрацювань, регламентують особливості правничої мови доволі обмежено.  

Для виправлення такої ситуації необхідно здійснити комплекс заходів, пов’язаних 

із: консолідацією існуючих стосовно мови права досліджень і формування доктрини, 

певними організаційними діями, удосконаленням нормативних і рекомендаційних 

приписів, які установлюють правила текстуального оформлення НПА України. 

Запропоновані дії можуть слугувати основою для подальших досліджень і 

запорукою досконалості НПА України.  



 237 

Висновки до розділу 4 

Цей розділ присвячений пошуку можливостей удосконалення засобів 

нормопроектної техніки, що є необхідною передумовою удосконалення чинного та 

попередження недоліків створюваного законодавства України. Зосереджено увагу 

на таких компонентах нормопроектної техніки, як загальні вимоги, логічні вимоги, 

засоби формування змісту НПА (принципи права, правові дефініції, конструкції, 

презумпції, фікції та аксіоми), юридична термінологія (мовні правила).  

Необхідність констатації уваги на загальних вимогах до змісту НПА 

зумовлюється тим, що інколи, будучи бездоганним щодо відповідності формальним 

правилам нормотворчої техніки, НПА не сприймається соціумом через 

невідповідність суспільним потребам. Саме тому, коли йдеться про удосконалення 

НПА,  необхідно виокремлення основних соціальних засад права, які потребують 

юридичного закріплення. Їх перелік пропонуємо у пункті 4 Пропозицій. 

Основне призначення принципів права як засобів нормопроектної техніки, на 

нашу думку, соціалізація права, забезпечення його максимальної відповідності 

суспільним реаліям, потребам, інтересам (зважимо, наприклад, на ідейний зміст 

таких принципів, як справедливість, рівність, гуманізм тощо); що вказує на 

необхідність їх використання у НПА. Однак сьогодні на рівні науки та практики 

відсутні чіткі вказівки щодо підстав використання принципів права у створенні 

проектів НПА України. Тому вважаємо за необхідне виділити передумови та 

правила закріплення принципів права у НПА (які можуть використовуватись як під 

час створення, так і корегування останніх). Формат їх нормативної регламентації 

подано у пункті 6 Пропозицій. 

Дослідження логічних вимог, яким має відповідати НПА, спричиняється тим, 

що, попри усвідомлення науковою та юридичною спільнотою важливості 

використання логічних правил у правотворчій діяльності, дослідники констатують 

наявність численних правотворчих помилок, пов’язаних із недотриманням цих 

правил у створенні НПА. Із «широкої гами» пропонованих фахівцями логічних 

правил нормотворення, на нашу думку, доцільно виокремити саме ті, які 

безпосередньо пов’язані із законами формальної логіки. Інакше виникатиме 
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дублювання логічних вимог і правил нормопроектування із вимогами та правилами 

використання інших засобів нормопроектувальної техніки, наприклад, логічні 

вимоги простоти і зрозумілості дублюються із мовними засобами 

нормопроектування. До логічних засобів, що можуть використовуватись для 

удосконалення НПА України (та мають бути юридично закріплені), на нашу думку, 

можна віднести сукупність логічних вимог і правил їх досягнення (їх перелік 

запропоновано у пункті 5 Пропозицій).   

Правові дефініції як засоби нормопроектної техніки характеризуються 

високим ступенем наукової дослідженості та практичної використовуваності у 

законодавсті. Водночас аналіз дефініцій у окремих НПА вказує на правотворчі 

помилки, пов’язані з їх використанням. Основна причина цих помилок – 

недостатність законодавчого визначення правил використання правових дефініцій 

та їх суттєве відставання від доктринальних напрацювань.  З метою  усунення та 

попередження недоліків у законодавчих визначеннях доцільно розуміння дефініції 

(визначення) терміна, перелік вимог до неї, правил і передумов використання під час 

створення проектів НПА закріпити у Законі України «Про нормативно-правові 

акти»  (див. пункт 7 Пропозицій). 

Показником досконалості нормативного документа є наявність у ньому 

юридичних конструкцій. Юридична конструкція – це нормативно закріплена модель 

системи типових структурованих правових явищ, яка є основою для формування 

нормативно-правових приписів. Як засіб нормотворчої техніки, вона може 

забезпечувати створення якісних нормативно-правових приписів за умови 

відповідності вимогам, зокрема сформульованим у ч. 1 пункту 8 Пропозицій. 

Вважаємо також за необхідне запропонувати низку підстав (передумов) для 

використання юридичної конструкції в нормативно-правовому акті: ч. 2 пункту 8 

Пропозицій. 

Правові презумпції, фікції та аксіоми є засобами нормопроектної техніки, про 

які у правилах нормотворення поки що не йдеться. Спектр вимог щодо 

використання у проектуванні НПА зазначених засобів невичерпний та 

невизначений. Вивчення цього питання чомусь відкладається фахівцями, а в 
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окремих випадках узагалі оминається увагою. Як наслідок, розробка НПА, що 

містять правові презумпції, фікції та аксіоми  здійснюється, лише на основі інтуїції 

та досвіді розробників, що є чи не основною причиною правотворчих помилок під 

час їх використання. Вважаємо, що правові презумпції, фікції та аксіоми повинні 

відповідати змістовим вимогам, правилам використання формально невизначених 

термінів та іншим мовним правилам, можуть уводитись у статті проектованого 

нормативного документа за наявності певних, окреслених у пункті 9 Пропозицій, 

передумов. 

Багатоаспектність і ступінь наукового вивчення мови НПА залишає нам змогу 

з’ясовувати лише методологію її можливого удосконалення. Ознайомившись із 

доктринальними та нормативними положеннями стосовно основних аспектів 

правничої мови, зауважуєш чималий плюралізм. Науковці акцентують на вимогах 

до мови, практики – на її правилах. Вочевидь, тому і вимоги, і правила у більшості 

випадків не збігаються (можна навіть вести мову про невідповідність наукового 

бачення проблеми її нормативному регулюванню). Для усунення такої ситуації, на 

нашу думку, необхідно здійснити комплекс наукових, організаційних і правових 

заходів.    
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РОЗДІЛ 5 

 ОСНОВНІ СПОСОБИ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ДОСКОНАЛИХ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ  

 

За плюралізмом наукових і правових підходів до правотворчої техніки стали 

другорядними питання, пов’язані із характеристикою процесу та стадій створення 

НПА. Якість і життєздатність закону залежить не тільки від його змісту, а й від 

процесуальних форм його створення [71, с. 438]. Які б ідеальні засоби та правила не 

використовувались для розробки проекту НПА, його майбутнє значною мірою 

залежить від того, як він приймається. Так, відсутність будь-якої плановості у 

законотворчій діяльності Верховної Ради України зумовлює некомплексне 

оновлення галузей та інститутів законодавства, а відповідно їх неузгодженість і 

колізійність. А. Ткачук і С. Науменко у здійсненому ними теоретико-аналітичному, 

обґрунтованому результатами аналізу чинного законодавства України та 

соціологічних опитуваннях дослідженні якість закону пов’язують із законотворчим 

процесом [318]. Ю. О. Тихомиров звертає увагу на три групи помилок, що 

трапляються під час підготовки і прийняття правових актів: пізнавальні, змістовні, 

техніко-юридичні [159, с. 188–189]. Правила створення законів активно 

досліджуються вченими різних країн [319] 

Процес (процедуру) створення НПА сьогодні розпочинають називати 

нормотворчою (правотворчою, юридичною) технологією. Стосовно її розуміння у 

літературі немає повної єдності підходів.  

Юридичну технологію можна розуміти як: а) заснований на певних 

принципах, планах і прогнозах процес підготовки, оформлення і обнародування 

різноманітних правових актів, під час якого використовуються необхідні засоби, 

прийоми, способи і методи юридичної діяльності; б) систему знань (науку) про 

засоби, способи і методи найбільш ефективної і планомірної юридичної діяльності 

[303, с. 22]. Це сукупність принципів, прийомів, процедур формування і реалізації 

усіх видів юридичної практики, які створюють свого роду «правову техносферу», 
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стан якої визначається досягнутим рівнем економічного, технічного і культурного 

розвитку конкретної держави. Юридична технологія – це не тільки сукупність, а і 

послідовність способів цілеспрямованого перетворення соціально значущої 

інформації у новий ефективно діючий правовий акт [320, с. 13]. Л. А. Луць зазначає, 

що юридична (правотворча) технологія – це засоби (процедури) нормативної 

побудови змісту джерел права [21, с. 185]. С. В. Бахвалов розглядає юридичну 

технологію як складну, здійснювану у конкретно-історичних умовах і у 

встановленому порядку, юридичну діяльність із формування стійкої правової 

системи шляхом підготовки, прийняття, обнародування різноманітних правових 

рішень із допомогою науково обґрунтованого комплексу принципів, засобів, 

прийомів і правил, відповідно до прийнятих планів і наявних прогнозів [321, с. 7]. 

Практики цим терміном поки що не оперують, хоча ми знаємо низку правових 

документів, які регламентують процес створення конкретних НПА України, 

наприклад, Регламент Верховної Ради України чи Регламент Кабінету Міністрів 

України. У межах нашого дослідження ми зосередимо увагу на такій складовій 

нормотворчої технології, як стадіях нормотворення, характеристика яких дозволить 

визначити основні способи удосконалення НПА України. 

Ні серед наукової спільноти, ні в НПА, ні в проектах НПА щодо правил 

нормопроектування немає єдиних підходів до стадій нормотворчої діяльності. 

Наприклад, розділ четвертий «Нормотворчий процес» проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26] визначає такі стадії нормотворчого процесу: 

планування нормотворчої діяльності; внесення нормотворчої пропозиції і підготовка 

проекту НПА; проведення експертизи проекту НПА; внесення проекту НПА 

суб’єктом нормотворення; розгляд проекту НПА суб’єктом нормотворення; 

прийняття НПА; набрання чинності НПА; уведення НПА в дію. Натомість 

процедура підготовки актів Кабінету Міністрів України визначена Регламентом 

Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

№ 950 від 18.07.2007 р. [86] охоплює: процедуру підготовки (глава 2); погодження 

та консультації (глава 3); правову експертизу (глава 4); внесення проектів актів 
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(глава 5); опрацювання проектів актів (глава 6); розгляд проектів актів Кабінетом 

Міністрів України і їх прийняття (глава 7). 

Сьогодні фахівці також висловлюють зауваження стосовно юридичної 

регламентації нормотворчих процедур в Україні. Так, аналіз Конституції України 

засвідчує відсутність системності регламентування законотворчої діяльності [56, с. 6]. 

Систематизувавши існуючі підходи, пропонуємо такі основні стадії 

нормотворчої процедури:  

1) встановлення необхідності в нормативному правовому регулюванні; 

2) правовий моніторинг; 3) планування нормотворчої діяльності; 4) ініціювання 

розробки проекту НПА; 5) розроблення концепції проекту НПА; 6) обговорення 

концепції із науковцями, практиками, зацікавленими суб’єктами; 7) підготовка 

проекту НПА; 8) проведення експертизи проекту НПА; 9) обговорення проекту НПА 

із науковцями, практиками, зацікавленими суб’єктами; 10) подання проекту НПА на 

розгляд правотворчим суб’єктам; 11) прийняття НПА; 12) реєстрація і оприлюднення 

НПА. Ці стадії загалом характерні і для створення нових, і для корегування чинних 

НПА. Запропонований перелік дозволяє охопити основні складові нормотворчого 

процесу і побачити, які з них можуть слугувати основою для формування досконалих 

НПА. Необхідно, однак, зауважити, що цей перелік не є вичерпним. Пропонується, 

наприклад, проведення правового експерименту (прийняття НПА з обмеженою дією) 

[322, с. 110]. У нашому подальшому дослідженні ми зосередимо увагу на тих стадіях, 

які потребують удосконалення на загальнотеоретичному рівні, оскільки це буде 

кроком до удосконалення НПА України.  

 

 

5.1  Планування нормотворчої діяльності 

 

Постановка питання про планування нормотворчої діяльності ще десяток 

років тому викликала б застереження тільки тому, що йшлось про таке явище, як 

планування, із яким пов’язувалось соціалістичне минуле нашої держави. Однак 

життя довело, що якщо в економічній сфері планування обумовлює ґрунтовні та 

вагомі застереження, то в юридичній є певним чинником удосконалення 
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правотворчого процесу в Україні. О. В. Зайчук зауважує, що доктринально доказано, 

що важливою умовою підвищення ефективності законодавства є планування 

законопроектних робіт [305]. М. О. Теплюк висловлює думку, що важливою умовою 

підвищення ефективності законодавчої діяльності Верховної Ради України є 

забезпечення прогностичного характеру розвитку законодавства, що повинно 

спрямовувати розвиток суспільних відносин на вирішення перспективних завдань, а 

не констатувати їх наявний стан [71, с. 425]. Показовим у цьому є досвід інших 

держав. Так, правники Канади (держави, яка не належить до континентальної 

правової системи і джерелом права якої слугує насамперед судовий прецедент) 

мовлять про планування законопроектної роботи, що охоплює планування 

законопроектної діяльності і підготовки конкретного законопроекту [55, с. 44]. 

Натомість, стан планування законотворення в Україні, як зазначає О. В. Богачова, 

характеризується відсутністю системності планування законотворення та належної 

координації зусиль органів державної влади тощо [70, с. 14]. Особливого значення 

планування набуває при інтенсифікації законотворення і, як наслідок, зростанні 

кількості законопроектів, що подаються на розгляд парламенту [193, с. 113]. 

Увага до питань прогнозування та планування нормотворчої роботи 

простежується сьогодні не тільки через збільшення кількості наукових досліджень 

цієї теми, а й у формально-юридичниму закріпленні обов’язковості планування 

нормопроектної (насамперед, законопроектної) роботи. Пункт 12 Закону України від 

10.02.2010 р. № 1861-УІ «Про Регламент Верховної Ради України» [85] передбачає, 

що Голова Верховної Ради України організовує розробку планів законопроектної 

роботи Верховної Ради. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 [86], питанню 

планування законопроектної роботи присвячена глава (глава 1 розділу 7). 

Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента 

України від 6.04.2011 р. № 395/2011 [323], ставить перед Мін’юстом України 

завдання розробляти за пропозиціями міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади плани законопроектної роботи. Нарешті, у проекті Закону України 

«Про нормативно-правові акти» [26] серед стадій нормотворчого процесу виділено 
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таку, як планування нормотворчої діяльності. Попри це, із плануванням 

нормотворчої діяльності сьогодні в Україні ще чимало проблем. Наприклад, серед 

визначальних недоліків в організації законодавчого процесу називають і відсутність 

єдиної правової і, зокрема, законодавчої політики в Україні, перспективних програм 

розвитку законодавства та планів законодавчої діяльності [137, с. 12]. О. В. Богачова 

звертає увагу на такі проблеми вітчизняного інституту планування законотворення, 

як відсутність системності у плануванні законотворення внаслідок неналежної 

консолідації зусиль органів державної влади у цій сфері; відсутність перспективного 

планування, заснованого на програмно-цільовому підході та прогнозуванні; 

відсутність чіткого нормативно-правового регулювання; відсутність належного 

наукового забезпечення планування законотворчої діяльності (прогнозування, 

моніторинг); недостатня інформативність позицій у планах [193, с. 118].  

Існує позиція, що планування правотворчої діяльності сьогодні в Україні 

охоплюються два терміни (й охоплені ними явища) – «прогнозування» та 

«планування». При цьому прогнозування нормотворчої діяльності – це 

цілеспрямована діяльність держави в особі її суб’єктів нормотворення, спрямована 

на упорядкування нормотворчої діяльності на тривалий період шляхом прийняття 

відповідних правових актів без визначення видів НПА, які передбачається прийняти, 

їх назви, механізмів правового регулювання, виконавців і строків прийняття. 

Науковці пропонують низку компонентів технології і техніки правового 

прогнозування [324, с. 7-12]. Юридичне прогнозування можна визначити як 

соціальне прогнозування можливого чи бажаного майбутнього стану об’єктів 

державно-правової дійсності [325, с. 16]. Прогнозування найчастіше здійснюється 

шляхом розроблення концепцій, наприклад, Указ Президента України від 

05.03.2004 р. № 278/2004 «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в 

Україні до стандартів Європейського Союзу» [326]. Планування – це 

цілеспрямована діяльність держави в особі її суб’єктів нормотворення, спрямована 

на упорядкування нормотворчої діяльності упродовж конкретного періоду шляхом 

прийняття відповідних правових актів із визначенням конкретних видів НПА, які 

передбачається прийняти, їх назв, механізмів правового регулювання, виконавців і 

http://zakon.rada.gov.ua/go/278/2004
http://zakon.rada.gov.ua/go/278/2004
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строків, наприклад, Указ Президента від 22.07.1998 р. № 810/98 «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» [327, с. 62–63]. 

Практично аналогічно пропонується розмежовувати плани законопроектування на 

програми і плани законопроектних робіт [292, с. 168–169]. 

Як бачимо, основна відмінність між прогнозуванням і плануванням – ступінь 

визначеності предмета, суб’єктів і строків нормотворчої діяльності. 

Російські науковці пропонують дещо простіше розуміння планування 

нормотворчої діяльності – це визначення проектів НПА і інших нормотворчих робіт, 

які підлягають розробці і здійсненню у близькому і далекому майбутньому [167, с. 

183]. 

Пропонуються різні види планування правотворчої діяльності. Наприклад, 

залежно від часу, на який визначається (поширюється) план нормопроектних робіт, 

розрізняють: короткострокові (визначається послідовність і конкретні строки 

прийняття НПА), поточні (перелік НПА, етапи і строки підготовки, відповідальні 

органи. Термін до одного року), перспективні програми (визначаються напрями 

розвитку правового регулювання на п’ять і більше років) [26]; короткострокові 

(місяць), середньострокові (рік і менше), перспективні (програмні, у яких лише 

вказуються напрями правотворчої роботи) [180, с. 273–274]; поточні (на рік) і 

перспективні (на п’ять років) плани [86; 292, с. 169]. Пропонується також 

розмежовувати планування за колом відносин, що підлягають врегулюванню 

законами [328]. 

Предметом планування виступають проекти НПА (галузі законодавства чи 

навіть напрями розвитку правового регулювання у перспективних програмах). 

Водночас у планах, окрім запланованих до прийняття проектів НПА, мають 

указуватись (хоча значною мірою це зумовлюється видом планування) суб’єкти, 

відповідальні за розробку проектів, етапи та строки їх підготовки, інші необхідні 

нормопроектувальні дії – внесення змін до законодавства, його систематизація, 

реєстрація тощо. 

Суб’єктами планування нормопроектної роботи в ідеалі виступають 

нормотворчі суб’єкти. Хоча на практиці це питання вирішується по-різному, 
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наприклад, коли йдеться про підготовку планів законодавчої діяльності. Як 

указувалось, у Верховній Раді України підготовку планів законопроектних робіт 

організовує голова Верховної Ради. Однак правом законодавчої ініціативи наділені 

й інші органи. Відповідно до параграфу 78 Регламенту Кабінету Міністрів України 

[86], перспективний план законопроектів, що подаються Кабінетом Міністрів до 

Верховної Ради, розробляється Мін’юстом (на основі пропозицій центральних 

органів виконавчої влади, які беруть до уваги побажання обласних і Київської 

міських державних адміністрацій) і затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Отож, можна побачити дві категорії суб’єктів планування – безпосередньо 

правотворчі суб’єкти і ті, які подають цим суб’єктам свої пропозиції стосовно 

нормопроектування.  

Підготовка плану нормопроектувальної роботи – це процес, що охоплює низку 

взаємозв’язаних дій. Підсумовуючи напрацювання вітчизняних і російських 

науковців, можна виокремити комплекс робіт, пов’язаних із створенням плану [167, 

с. 192; 327, с. 62–64]: визначення категорії суспільних відносин, що потребує 

правового регулювання; аналіз чинного законодавства, яке регулює ці відносини; 

отримання та узагальнення інформації від зацікавлених суб’єктів; підготовка 

проекту плану; узгодження із його виконавцями; затвердження плану правотворчим 

суб’єктом; організація виконання запланованих дій; контроль за виконанням плану 

нормопроектування та звіт про реалізацію запланованого перед правотворчим 

суб’єктом. Як бачимо, планування пов’язане із іншими стадіями нормотворчої 

роботи. По суті, дії, безпосередньо пов’язані із плануванням, переплітаються із 

підготовчими та організаційними заходами.  

Планове нормопроектування має низку позитивів, наприклад: можливість 

концентрації зусиль нормотворців на правовому регулюванні найважливіших для 

суспільства відносин; забезпечення повноти, збалансованості, наступності, 

комплексності праворегулятивного вплину на суспільні відносини; забезпечення 

координації діяльності різних нормотворчих суб’єктів; усунення нестабільності 

правового регулювання тощо. Особливе значення планування набуває за 

інтенсифікації законотворення – повинно забезпечувати усунення таких недоліків 
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законотворення, як безсистемність, неналежний рівень наукового забезпечення 

процесу, недостатня спрямованість на вирішення пріоритетних довгострокових 

завдань держави і суспільства, «перевантаження» законодавчого процесу 

законопроектами, що мають вузький предмет регулювання та незначну соціальну 

цінність, і захищають корпоративні інтереси [193, с. 113]. 

Перелік позитивів планування нормотворчої діяльності сьогодні більшою 

мірою бажаний, ніж реальний, через низку причин, серед яких: недостатня 

нормативна урегульованість питання планування нормотворчої діяльності; загалом 

«непланомірна» нормотворча робота парламенту, уряду, глави держави 

унеможливлює планування нормотворення іншими органами Української держави; 

відсутність координації нормопроектної діяльності різних органів держави загалом і 

її планування тим паче; відсутність єдиного координаційного центру планування 

правотворчої діяльності в Україні; відсутність механізмів контролю за виконанням 

планів законопроектних робіт. 

Указане зобов’язує до пошуку шляхів удосконалення планування 

правотворчості в Україні. З цією метою, видається, необхідно здійснити насамперед 

низку юридично-організаційних дій: закріпити правила планування нормотворення 

у проектованому законодавстві про НПА (а до моменту його прийняття у чинне 

законодавство України та методичні рекомендації з питань нормопроектування); 

зробити планування обов’язковим для усіх органів, наділених правом створювати 

НПА України; покласти обов’язок планування нормотворчої діяльності на єдиний 

орган, наприклад Міністерство юстиції України; на основі аналізу основних 

тенденцій розвитку правової системи України розробити довгострокову програму 

розвитку законодавства, яка охоплюватиме прогнозування основних етапів 

створення і удосконалення НПА України (а вже на цій основі проводити планування 

нормопроектування); запровадити практику планування створення конкретних 

НПА. 

Прогнозування і планування створення НПА України невіддільне від 

правового моніторингу. Моніторинг забезпечує системне, концептуально 

обґрунтоване планування [329].   
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5.2  Моніторинг  праворегулятивної ефективності чинних нормативно-

правових актів 

 

Правовий моніторинг пов’язують із різними стадіями правового регулювання і 

його вивчення актуалізується пошуком чинників, здатних сприяти вдосконаленню 

праворегулятивних властивостей основного джерела права сучасної України – НПА. 

О. В. Зайчук зазначає, що для підвищення ефективності правового регулювання, 

забезпечення якості прийнятих законів необхідний постійний моніторинг 

законодавства [305]. Правовий моніторинг важливий і для всієї системи 

українського законодавства та його окремих напрямів, і для розвитку підзаконної 

правозастосовної діяльності: отримання і використання експертних оцінок на основі 

результатів аналізу в процесі вироблення прогнозу розвитку законодавства, 

поліпшення результатів правозастосування в управлінні та юрисдикційних системах 

держави [330, с. 21]. 

Питання правового моніторингу і на теоретичному, і на практичному рівнях 

розробляється фахівцями Інституту законодавства Верховної Ради України, серед 

основних завдань якого, відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради 

України № 770 від 04.08.2003 р. «Про затвердження Положення про Інститут 

законодавства Верховної Ради України та його структури» [331], є організація 

моніторингу ефективності чинного законодавства України та прогнозування 

наслідків його застосування. На дисертаційному рівні питання правового 

моніторингу в Україні поки що не досліджувалось. 

Певна доктринальна неокресленість правового моніторингу, а відповідно і 

можливостей його використання для вдосконалення НПА, зумовлює необхідність: 

визначення поняття правового моніторингу та виокремлення його основних 

характеристик, завдань, цілей, функцій, видів; визначення кола об’єктів, суб’єктів і 

критеріїв правового моніторингу; виокремлення основних етапів правового 

моніторингу; розробка пропозицій щодо перетворення правового моніторингу із 

доктринального у практичний засіб формування досконалої нормативно-правової 

бази в Україні. 
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Моніторинг – безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою 

виявлення його відповідності бажаному результату, а також прогнозування та 

запобігання критичним ситуаціям [126, с. 687]. Енциклопедичне визначення 

правового моніторингу не подається, натомість ідеться про моніторинг, моніторинг 

земель, моніторинг злочинності, моніторинг навколишнього природного середовища 

[332, с. 764–765]. Cпільним для цих розумінь моніторингу є те, що він розглядається, 

незалежно від різновиду, як система спостережень за станом певних явищ. Отож, 

розуміння моніторингу та правового моніторингу за змістом майже тотожні. 

Стосовно доктринального визначення правового моніторингу виникає 

плюралізм. Правовий моніторинг визначають, як систему спостережень, оцінок, 

прогнозів стану і динаміки правових процесів [333, с. 502]; систему інформаційних 

спостережень, яка дає можливість аналізувати й оцінювати результати нормотворчого 

процесу, якість НПА та ефективність їх дії [334]; науково і методично обґрунтовану 

систему комплексної оцінки форм, змісту і реалізації нормативних актів, яка діє в 

ідеальному вигляді на плановій основі, охоплює спостереження, отримання 

різноманітних видів інформації, що забезпечує різні види юридичного процесу 

(нормотворчий, правозастосовний, контрольний), аналіз, тренінги, прогнози й інші 

функції з метою підвищення ефективності НПА [335, с. 10]; спеціальну діяльність 

державних органів, яка полягає в аналізі стану нормативного матеріалу, що регулює 

ту чи іншу сферу суспільних відносин, узагальненні практики застосування НПА і 

розробки на цій основі пропозицій щодо способів і напрямів удосконалення 

правового регулювання соціальної реальності [167, с. 160] тощо.  

Сьогодні визначення правового моніторингу закріплено у нормативних 

документах низки держав. Так, Міністерство юстиції Республіки Казахстан у 

Методичних рекомендаціях щодо проведення правового моніторингу НПА і 

підготовки концепції проектів НПА встановлює, що правовий моніторинг – це 

механізм постійного нагляду, аналізу, оцінки розвитку права і корегуючого впливу 

на правову сферу [336]. Термін «правовий моніторинг» застосовується і в 

юридичній практиці України. Наприклад, у зразку «політичної пропозиції» 

(доповідна записка Кабінетові Міністрів України щодо реалізації державної 
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політики), який додається до Регламенту Кабінету Міністрів України, ідеться про 

проведення моніторингу процесу реалізації рішень.  

У запропонованих трактуваннях простежується низка ознак правового 

моніторингу: це різновид правової діяльності, яка може здійснюватися і 

спеціальними органами держави, і іншими суб’єктами; полягає (є його основною 

формою) у спостереженні, аналізі та оцінці нормативно-правової бази держави; 

може проводитися стосовно конкретного НПА чи групи НПА на усіх стадіях 

правового регулювання (правотворчості, правореалізації, правозастосування); 

здійснюється з метою виявлення необхідності створення нових НПА на основі 

оцінки праворегулятивних можливостей чинних НПА; проводиться з метою 

формування якісних НПА, здатних ефективно регулювати суспільні відносини. 

Завдання правового моніторингу – активізувати систему постійного 

спостереження всього життєвого циклу НПА, включаючи етапи його підготовки, 

прийняття, застосування, внесення змін і доповнень, а також виконання, 

відстежування у процесі правозастосовної практики в діяльності органів влади [336]. 

Відповідно до соціальної значущості завдань моніторингу, пропонується 

широка гама його цілей та функцій у механізмі правового регулювання. 

Метою правового моніторингу суспільних відносин є отримання інформації у 

результаті збору фактичного матеріалу, оцінювання, прогнозування, контролю, а 

також у вигляді рекомендацій, спрямованих на забезпечення оптимального стану 

суспільних відносин [337]. На думку Ю. Г. Арзамасова, метою моніторингу НПА є, 

з одного боку, підвищення ефективності правотворчої діяльності (тактична), та, з 

іншого, підвищення ефективності роботи всього механізму правового регулювання 

(стратегічна). Моніторинг дозволяє більш детально планувати основні напрями 

правотворчої роботи, визначати ті сфери суспільних відносин, які повинні ввійти у 

сферу правового регулювання [335, с. 47].  

У кожному конкретному випадку проведення моніторингу його завдання 

можуть конкретизуватися. Так, наприклад, під час здійснення проекту «Моніторинг 

НПА, ухвалених центральними органами державної влади та оприлюднених на їх 

офіційних веб-представництвах (сайтах) в мережі Інтернет, а також проектів НПА» 



 251 

громадською організацією «Des Pro Інститут громадянського суспільства» 

вбачаються такі цілі та завдання моніторингу діяльності органів державної влади у 

сфері підготовки та ухвалення НПА: визначення загальної продуктивності 

нормотворчої діяльності органів державної влади та її якості; виявлення важливих 

проектів НПА для подальшого аналізування змісту документа на предмет 

відповідності потребам суспільства, спрямованості, корупційних ризиків, 

відповідність НПА до чинного законодавства України, державних програм, стратегій 

тощо; оперативне реагування на оприлюднені НПА, які становлять небезпеку у разі їх 

прийняття шляхом підготовки та поширення інформаційних приводів з роз’ясненням 

наслідків прийняття такого НПА та розробленими пропозиціями щодо їх усунення; в 

процесі моніторингу та аналізу НПА проводиться збір та узагальнення «типових 

помилок», що з’являються на етапі підготовки проекту НПА27. 

Ю. Г. Арзамасов звертає увагу на такі функції моніторингу: наглядова, 

контрольна, інформаційна, аналітична, прогностична, планування діяльності [335, с. 

10–18]. У випадку ж проведення моніторингу, що передує розробці концепції 

законопроекту, то тут повинна здійснюватись функція спостереження, аналізу й 

оцінки нормативного матеріалу та правозастосовної практики [335, с. 89]. 

Моніторинг виконує важливу роль у процесі систематизації НПА [335, с. 104–105].  

Правовий моніторинг – форма контролю суспільства за станом законодавства; 

він необхідний для забезпечення прав і свобод громадян, відкритості правотворчого 

процесу, зниження рівня суперечливості законодавства, забезпечення стабільності 

правової політики; його результати є підставою для вдосконалення норм чинного 

законодавства. 

Ю. Г. Арзамасов пропонує різноманітні класифікації моніторингу НПА за 

різними критеріями, серед яких визначальним є розмежування за видами 

документів, що аналізуються в нормотворчому та правозастосовному процесах: 

––––––––––––––––– 
27 Матеріали підготовлені громадською організацією «Des Pro Інститут громадянського 

суспільства», яка за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка 

децентралізації в Україні» здійснює проект «Моніторинг нормативно-правових актів, ухвалених 

центральними органами державної влади та оприлюднених на їх офіційних веб-представництвах 

(сайтах) в мережі Інтернет, а також проектів нормативно-правових актів» [338]. 
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моніторинг концепцій НПА, моніторинг проектів НПА, моніторинг чинних НПА, 

моніторинг супровідних документів проектів НПА [335, с. 8]. Залежно від етапу 

правового регулювання правовий моніторинг поділяється на передпроектний і 

моніторинг правозастосування [167, с. 163]. При цьому постає питання, який із видів 

моніторингу виконує вирішальну роль для створення якісних НПА. Відповідь, у якій 

буде названо якийсь із видів, очевидно, викликатиме дискусію. Викладемо свої 

міркування. Кінцеве завдання правового моніторингу – забезпечення створення 

якісного «нормативного продукту», здатного здійснювати ефективний регулятивний 

вплив на суспільні відносини. Це, насамперед, мета нормативного моніторингу, 

точніше – моніторингу, що передує створенню концепції та проекту НПА. 

Моніторинг практики реалізації та застосування проводиться для виявлення 

існуючих недоліків у цих актах і внесення у них необхідних змін, тобто 

правозастосовний моніторинг слугує своєрідною складовою нормотворчої 

діяльності. На практиці зазнають моніторингу насамперед ті НПА, щодо дієвості 

яких є зауваження і які потребують правової корекції. Тому треба акцентувати на 

нормотворчому моніторингу. 

Видові особливості правового моніторингу визначають його об’єкт. У 

літературі пропонується широкий спектр правових і пов’язаних із ними суспільних 

явищ, які можуть становити об’єкт правового моніторингу.  

Нормотворчий моніторинг стосується новостворюваних НПА. Моніторингу 

повинен зазнавати й чинний, той, що регламентує суспільні відносини, правовий 

масив, насамперед НПА, які мають певні недоліки. Вони аналізуються разом із 

економічними, соціально-політичними та іншими факторами, що впливають на 

правові відносини, із з’ясуванням рівня правосвідомості суспільства.  

Об’єкт правового моніторингу визначається і тими завданнями, що 

встановлюються для моніторингу, – визначення інформації про: існуючі моделі 

регулювання суспільних відносин; світовий досвід розвитку напрямів суспільних 

відносин; перевірені часом і практикою моделі регулювання суспільних відносин; 

організацію взаємодії усіх гілок державної влади між собою, з органами місцевого 

самоврядування; недоліки, проблеми і колізійність національного законодавства, що 
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регулює суспільні відносини у цей історичний період; політичні наслідки зміни 

(удосконалення) існуючого регулювання суспільних відносин28. 

Об’єкти правового моніторингу, як і суб’єкти, конкретизуються у кожному 

випадку. Наприклад, коле йдеться про аналіз стану податкового законодавства, 

оцінюються норми Податкового кодексу України, накази та листи ДПА України, 

інформація про рівень та якість сплати податків і таке інше. 

Названі об’єкти можна вважати загальними. Крім них, моніторингу можуть 

зазнавати і конкретні елементи НПА: його частини, окремі статті, норми. 

Цікавими є напрацювання казахських юристів, які, поряд із об’єктом 

моніторингу, розглядають предмет правового моніторингу. На їхню думку, предмет 

правового моніторингу – виявлення суперечностей, колізій і прогалин між нормами 

права різних НПА, зміна чи відміна застарілих норм, надлишковість чи 

недостатність правового регулювання суспільних відносин, дублювання норм, 

аналіз нормозастосування, норм декларативного характеру, про визнання актів 

такими, що втратили чинність, про розробку нових проектів, окремі порушення 

законодавчої практики, юридичної техніки, помилки редакційного характеру, 

неаутентичність тексту і інші [336]. Як бачимо, фактично йдеться про низку 

недоліків, що можуть бути властиві чинним НПА і потребують усунення 

насамперед за допомогою правотворчих засобів. 

При цьому не звертається увага на моніторинг, який передує створенню нових 

НПА. 

Ця інформація наштовхує на низку висновків: і на доктринальному, і на 

існуючому в інших державах нормативному рівнях немає чіткого бачення об’єкта та 

предмета правового моніторингу; пропонується спектр дослідження від структури 

НПА до загалом правового простору; об’єкт, а відповідно і предмет правового 

моніторингу повинні визначатись його видом і залежати від того, чи проводиться 

моніторинг нового, проектованого НПА, чи уже чинного нормативного документа. 

У першому випадку, оскільки такий моніторинг передує створенню концепції та 

––––––––––––––––– 
28 Ю. Г. Арзамасов [335] пропонує цитату із доповіді Ради Федерації Федеральних Зборів 

Російської Федерації «Про стан законодавства у Російській Федерації». 



 

 

254 

проекту НПА, об’єктом аналізу буде: сфера суспільних відносин, що потребує 

юридичного впливу; здатність у випадку наявності існуючої нормативно-правової 

бази регламентувати ці відносини відповідно до потреб суспільства; наявні і 

потенційні засоби правового впливу, які можуть використовуватися для створення 

НПА. Коли ж ідеться про чинний правовий документ, то акценти мають бути дещо 

інші: негативна і позитивна практика реалізації чи застосування НПА; наявні у НПА 

недоліки; рівень правового сприйняття й оцінки суспільством НПА; його 

відповідність вимогам нормопроектувальної техніки; можливі напрями й засоби 

вдосконалення НПА; дослідження правової сфери як основного об’єкта правового 

моніторингу має тісно поєднуватись із вивченням соціальних, політичних, 

економічних та інших чинників, пов’язаних з нею; спиратись на соціологічні, 

аналітичні та інші інформаційні дані.  

Багатоаспектність об’єктів правового моніторингу зумовлює і розмаїття 

суб’єктів, причетних до його проведення. Коло таких суб’єктів сьогодні у правовій 

системі України нормативно не визначено, що дає змогу їх широкого 

доктринального бачення. 

І. В. Жужгов указує, що у моніторингу правового простору тією чи іншою 

мірою беруть участь органи усіх гілок і рівнів державної влади. Активно 

долучаються до цієї роботи органи місцевого самоврядування, інститути 

громадянського суспільства, наукові центри, засоби масової інформації [337]. 

Ю. В. Градова виокремлює дві групи суб’єктів: державні органи і громадяни 

та їх об’єднання. На її думку, у всіх правових департаментах органів, наділених 

нормотворчими повноваженнями, повинні бути аналітичні управління, спроможні 

здійснювати правовий моніторинг. Дослідниця пропонує створити єдиний науковий 

центр із моніторингу (на основі Інституту законодавства ВР України) та регіональні 

центри правового моніторингу, надати право здійснення правового моніторингу 

Міністерству юстиції України [339].  

У Російській Федерації, наприклад, роль суб’єктів правового моніторингу 

можуть виконувати конституційні суб’єкти: Президент РФ; уряд і органи виконавчої 

влади РФ; Федеральні збори РФ; Рахункова палата РФ; органи судової влади РФ; 
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органи прокуратури РФ; органи державної влади суб’єктів РФ; органи місцевого 

самоврядування; Уповноважений з прав людини в РФ й інституційні суб’єкти: 

інститути громадянського суспільства; експертні ради при вищих органах державної 

влади; наукові організації та об’єднання; корпоративні об’єднання; правозахисні й 

екологічні організації; політичні партії [335, с. 170–183]. 

Отож, пропонується практично необмежене коло суб’єктів правового 

моніторингу: від підрозділів парламенту до громадян держави. Такий підхід, 

видається, потребує уточнення. Доцільно здійснити розмежування суб’єктів 

моніторингу залежно від їх моніторингових повноважень та юридичної значущості 

результатів моніторингу. Крім того, треба зважати на те, що моніторинг може бути 

пов’язаний із підготовкою нового чи уточненням чинного НПА. Відповідно до 

вказаного, усіх суб’єктів правового моніторингу слід поділити на три групи. 

До першої належать усі органи сучасної Української держави, наділені правом 

створювати НПА чи вносити до них зміни. У складі цих органів повинні 

функціонувати спеціальні відділи, управління, департаменти тощо чи відповідальні 

особи (залежно від статусу органу), на яких покладається обов’язок здійснювати як 

моніторинг запланованих і проектованих НПА, так і діючих нормативних 

документів. Результати діяльності цих суб’єктів найбільш значущі, оскільки прямо 

пов’язані із правотворчою діяльністю. 

Ще одна категорія – суб’єкти, спеціально уповноважені для проведення 

моніторингу. До суб’єктів моніторингу у законотворенні належать всі органи 

державної влади та спеціально створені структури, уповноважені на його 

проведення, а також громадські організації, науковці, експерти у відповідних 

галузях, представники громадськості [193, с. 86]. Насамперед привертає до себе 

увагу фактично моніторингова (хоча вона так не називається) діяльність створених 

нормотворчими суб’єктами робочих груп із підготовки проектів НПА. Наприклад, 

відповідно до параграфу 45 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 [86], головний 

розробник проекту акта Кабінету Міністрів України здійснює аналіз і розрахунки. 
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Параграф 44 Регламенту надає розробнику право створити робочу групу (яка, 

вочевидь, і проводитиме необхідний моніторинг). 

Варто погодитись із думкою вітчизняних науковців про необхідність 

розширення повноважень Інституту законодавства Верховної Ради України щодо 

проведення моніторингу законів України, зокрема стосовно доцільності створення на 

його основі єдиного центру правового моніторингу в Україні. Підтримки 

заслуговують також пропозиції про надання повноважень на здійснення моніторингу 

підзаконних НПА Міністерству юстиції України. Моніторингові повноваження 

вказаних суб’єктів треба розмежувати. Інститут законодавства Верховної Ради 

України повинен займатися моніторингом законів, а Міністерство юстиції України – 

підзаконних НПА. Це видається більш практичним у площині моніторингу локальних 

НПА – хто зможе, наприклад, краще, ніж відповідне управління юстиції спільно із 

органами місцевої виконавчої влади, оцінити НПА цих органів. Єдиний центр 

моніторингу може виконувати функції інформаційно-координаційного органу. 

До такої групи суб’єктів повинні належати і ті державні органи та установи, 

які за своїм потенціалом спроможні здійснювати оцінку поточного й 

перспективного законодавства, зокрема органи судової влади, контрольно-наглядові 

органи, навчальні заклади тощо. Їхні моніторингові висновки повинні надходити до 

правотворчих суб’єктів чи до центру моніторингу. 

Третю групу утворюють недержавні формування, розпочинаючи з об’єднань 

громадян, завершуючи правосвідомими громадянами. Значущість їхніх висновків 

мінімальна. Вони можуть свої оцінки та міркування надсилати безпосередньо 

правотворчим чи уповноваженим суб’єктам. 

Ці суб’єкти правового моніторингу нині в Україні, ймовірніше уявні, ніж 

реальні, оскільки навіть для правотворчих суб’єктів право чи обов’язок здійснювати 

правовий моніторинг не встановлюється. Отож, постає необхідність легалізації 

правового моніторингу, зокрема в аспекті юридичного визначення суб’єктів і 

наслідків його проведення. Для цього необхідно: у нормативних документах, що 

встановлюють порядок створення НПА, наприклад, Регламенті Верховної Ради 

України та Регламенті Кабінету Міністрів України, передбачити таку стадію 
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нормотворчого процесу, як нормотворчий моніторинг; на нормативному рівні 

визначити підстави, процедуру та правила моніторингу чинних НПА та практики їх 

реалізації та застосування; законодавчо закріпити систему суб’єктів проведення 

моніторингу та їх правовий статус; законодавчо регламентувати механізм обліку, 

систематизації та впровадження моніторингових оцінок у практиці правового 

регулювання. 

Правовий моніторинг розглядають як оцінку нормативно-правової бази 

держави. Коли йдеться про оцінку правових явищ, то оціночна діяльність, крім 

об’єкта та суб’єкта оцінювання, охоплює і критерій оцінювання. Логічно виникає 

питання про критерії, що використовуються під час здійснення правового 

моніторингу, еталон, орієнтуючись на який, формуються висновки про НПА. 

Ю. Г. Арзамасов визначає два основні критерії правового моніторингу – 

забезпечення за допомогою права задоволення суспільних потреб, соціальних 

інтересів, прав та законних інтересів громадян і забезпечення власне юридичної 

якості дії правових принципів і норм. Він також окреслює серед критеріїв вимоги до 

змісту НПА: відповідність загальновизнаним міжнародним документам про права 

людини і громадянина; відсутність у НПА норм, які обмежують права людини; 

відповідність Конституції, законам та іншим НПА; відповідність реальним 

суспільним відносинам і нормам суспільної моралі; прийняття органами відповідно 

до їх компетенції; відповідність вимогам юридичної техніки [335, с. 61–76]. Також 

пропонується практику застосування НПА оцінювати за такими показниками: 

використання норм закону для підготовки й прийняття підзаконних НПА; наявність 

у НПА корупційних факторів; колізії правових норм; помилки юридико-технічного 

характеру; соціально-економічні наслідки дії НПА тощо [167, с. 168]. 

Із запропонованим варто погодитись. Водночас необхідно зауважити, що 

визначальним серед інших є такий критерій, як відповідність вимогам 

нормопроектувальної техніки. Саме він практично охоплює усі інші та повинен 

фіксуватися у юридичних нормах щодо правового моніторингу. 

Правовий моніторинг – це різновид юридичної діяльності, процес, який 

здійснюється у декілька етапів. Ю. Г. Арзамасов указує, що моніторинг необхідно 
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розпочати на передпроектному етапі правотворчості, але найбільше навантаження 

повинно бути на етапі розробки проекту нормативного документа, законів і 

підзаконних актів, які конкретизують і деталізують ці закони, а у подальшому має 

здійснюватись постійне моніторингове спостереження й аналіз не тільки стану 

законодавства, але й його застосування. Моніторингова діяльність, яка охоплює і 

організаційну, аналітичну, і різні функції правової роботи, повинна пронизувати усі 

етапи правотворчого процесу і правозастосовної практики [335, с. 56]. 

Правовий моніторинг має свою структуру, яка включає об’єкт, суб’єкт, 

критерії, стадії, що залежать певним чином від його різновиду. Так, моніторинг 

майбутнього НПА розпочинається з з’ясування суспільної необхідності розробки 

проекту НПА; моніторинг чинного законодавчого акта – із практики його реалізації 

чи застосування. Усі види правового моніторингу взаємопов’язані. 

Підсумовуючи різні доктринальні підходи, можна вирізнити такі етапи 

проведення правового моніторингу: з’ясування необхідності та доцільності 

розробки нового чи внесення змін до чинного нормативно-правого акта; визначення 

кола суб’єктів проведення правового моніторингу; вибір об’єкта моніторингового 

дослідження; визначення завдань, що ставляться перед моніторингом, вибір певного 

його виду та методології проведення; моніторингова діяльність (вивчення, аналіз та 

оцінка правового масиву, пов’язаних із ним соціально-політичних та інших 

чинників, що є основою створення НПА чи сферою трансформації у суспільні реалії 

чинних НПА); підготовка висновків за результатами проведеного правового 

моніторингу; реалізація результатів моніторингу у праворегулятивній практиці. 

Детально окреслено стадії проведення правового моніторингу у розроблених 

Міністерством юстиції Республіки Казахстан Методичних рекомендаціях щодо 

проведення правового моніторингу НПА і підготовки концепції проектів НПА [336], 

зокрема пропонуються такі етапи моніторингу: підготовка до аналізу НПА та 

практики його застосування (визначення об’єкта і предмета аналізу, періоду, за який 

вивчатиметься практика, обсяг матеріалу тощо); проведення соціологічного 

дослідження серед населення щодо якості законодавства і проблем, із якими 

зіштовхуються громадяни під час його застосування; аналіз законодавчого акта і 
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практики його застосування, формування висновків. Зосередження уваги на типових 

дефектах НПА – наявності колізій, прогалин; надлишковості бланкетних і 

відсилочних норм; наявності постійно діючих норм у нормативних актах, що діють 

у визначені строки; порушення вимог юридико-лінгвістичної якості правового акта; 

оформлення результатів здійсненого аналізу. 

Ознайомившись із різними проектами Закону України «Про нормативно-

правові акти», у яких, насамперед, мали би бути закріплені базові положення 

стосовно правового моніторингу (їх там немає), ми звернули увагу на близький за 

змістом до терміна «правовий моніторинг» термін «правова експертиза». 

Розробники проектів закону про закони розглядають правову експертизу як окрему 

стадію нормотворчого процесу, діяльність, спрямовану на перевірку проектів НПА. 

Ю. Г. Арзамасов вважає, що експертиза діючих НПА має бути обов’язковим 

елементом їх моніторингу [335, с. 118]. 

Питання співвідношення правового моніторингу і правової експертизи 

потребує окремого дослідження. Однак, видається, під час проведення правового 

моніторингу як його елемент може здійснюватись експертиза і щодо НПА, і 

стосовно явищ, процесів, фактів, пов’язаних із ними, оцінка яких потребує 

спеціальних знань. 

Результати правового моніторингу повинні фіксуватись у спеціальних 

висновках, зміст яких залежить від різновиду моніторингу, що проводиться. 

Загальний висновок моніторингу законопроекту має визначати відповідність: 

законопроекту ознакам НПА (дотримання вимог до реквізитів НПА, преамбули, 

побудови нормативного матеріалу та системного викладу норм. Текст має бути 

чітким, без зайвих суджень, наукових дискусій, емоційних характеристик); кола 

відносин, які планується врегулювати, виду НПА [195, с. 27].  

Здійснений аналіз правового моніторингу, його складових, рівня їх юридичної 

регламентації в Україні, необхідності та шляхів нормативної формалізації 

нормотворчого і моніторингу чинного законодавства, видається, можливо 

констатувати таке. Правовий моніторинг у правовій системі сучасної України є 

потенційним засобом забезпечення створення нових якісних та удосконалення 
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чинних НПА. Належна реалізація потенціалу цього виду юридичної діяльності 

можлива лише за умови його нормативного закріплення й регламентації, а також 

ужиття низки організаційних заходів. Із цією метою доцільно: 

– законодавчо визнати правовий (нормотворчий) моніторинг однією з стадій 

нормотворчого процесу, найперше, у Законі України «Про нормативно-правові 

акти» (поки що проекті); 

– встановити підстави моніторингу чинних НПА – їхні недоліки, 

неоднозначність сприйняття суспільством, проблеми із ефективністю 

праворегулятивного впливу, особлива суспільна значущість тощо. Вони також мали 

б бути відображені у Законі України «Про нормативно-правові акти»; 

– нормативно визначити систему органів, до компетенції яких належить 

проведення різних видів моніторингу, принципи їх взаємодії та форми співпраці з 

громадськими формуваннями, що здійснюють аналіз і оцінку законодавства; 

– розробити систему методичних рекомендацій стосовно правил проведення 

моніторингу НПА, у яких зафіксувати підстави його проведення, види, завдання, 

об’єкт, предмет, суб’єкт, критерії, стадії та наслідки; 

– сформувати систему гарантій реалізації результатів правового моніторингу у 

правотворчій, правореалізаційній, правозастосовній і правосистематизаційній 

практиці. 

Ми також підтримуємо думку О. Л. Копиленка та О. В. Богачової про те, що 

необхідність дослідження ефективності дії чинного законодавства і законотворчого 

процесу в цілому потребує нормативного регулювання, а також розробки 

методичних рекомендацій «Методологія здійснення моніторингу законодавчої 

діяльності», в яких повинні бути визначені критерії оцінки ефективності дій законів 

[56, с. 11]. Розвитку потребують і окремі аспекти моніторингової діяльності в 

Україні. Зокрема, О. В. Зайчук указує: «необхідно звернути увагу на те, що 

неврегульованим залишається питання правової статистики і її окремого напряму – 

законодавчої статистики як важливої складової правового моніторингу» [305].  

Правовий моніторинг є основним засобом виявлення та визначення шляхів 

усунення недоліків НПА України. 
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5.3  Розробка концепцій нових нормативно-правових актів 

 

Технологія (процес) створення НПА охоплює низку стадій, серед яких чільне 

місце належить створенню концепції НПА. Сьогодні дедалі частіше робота над 

проектами законів України розпочинається із розробки концепцій проектів29. Попри 

це, і на науковому, і на практичному рівнях немає єдиної позиції і щодо розуміння 

концепції як правового явища, і стосовно її різновидів та елементів. Вочевидь, це 

одна із причин випадків помилок у створенні концепцій законопроектів. 

В. М. Баранов наводить такі ознаки помилковості концепції законопроекту: 

надмірно громіздка назва документа; неправильне визначення предмета 

законодавчої регламентації; висування на перший план, замість юридичних, 

політичних і економічних цілей; наявність у змісті концепції політичних чи етичних 

декларацій, лозунгів, штампів; насиченість змісту математичними викладками, 

діаграмами, формулами; негативні оцінки концепції з боку незалежних експертів; 

неправильне визначення сфери поширення регламентації; дефектність делегування 

повноважень на концептуальну підготовку законопроекту тощо [340, с. 91–115].  

Для подолання існуючої нині певної доктринальної та й нормативної 

невизначеності та неузгодженості стосовно концепції НПА, недопущення помилок 

під час їх створення необхідно: надати визначення терміна «концепція НПА» та 

виокремити його серед інших суміжних термінів; визначити коло основних 

«компонентів» концепції НПА; спробувати запропонувати нові можливі шляхи 

вдосконалення створення концепції НПА як стадії нормотворчого процесу.  

Виконання поставлених завдань розпочнемо насамперед із з’ясування змісту 

терміна «концепція» як правового. Великий тлумачний словник сучасної 

української мови трактує концепцію, як «1. Систему доказів певного положення, 

систему поглядів на те чи інше явище; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ. 

2. Ідейний задум твору» [126, с. 571]. Більш близьким до концепції НПА є розуміння 

правової концепції у Юридичній енциклопедії: «Провідна ідея, точка зору на те або 

––––––––––––––––– 
29 Див., наприклад, рубрику «законопроекти» в електронній системі інформаційно-

правового забезпечення Ліга: Закон.  
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інше правове явище. Важливий засіб розвитку як юридичної науки, так і науково 

обґрунтованого державно-правового будівництва» [332, с. 339]. Комплекс правових 

явищ є основою правової системи, що говорить про багатоаспектність терміна 

«концепція» у праві й множинність варіантів оперування ним.  

Науковці визначають концепцію нормативного акта – документ, у якому 

відображений науково-практичний підхід до вирішення соціальних проблем, 

заснований на реальній інформації про ту чи іншу сферу життя суспільства, що є 

предметом правового регулювання [180]. Таке визначення видається занадто 

загальним, неконкретизованим і неприв’язаним, власне, до нормативного акта. Воно 

не виокремлює розуміння концепції НПА серед інших правових концепцій. Деякі 

дослідники розглядають концепцію у праві дещо по-різному (на відміну від указаної 

позиції). Наприклад, російські науковці Ю. Г. Арзамасов та Я. Е. Наконечний 

вживають термін «концепція» для позначення основних елементів і механізмів 

моніторингу НПА, що охоплює спостереження і аналіз за правовими нормами та 

явищами, які передували підготовці висновків на проекти НПА [335, с. 5]. І. С. Тер-

лецька розглядає підготовку концепції законопроекту як стадію 

законопроектування, що передує розробці законопроекту [136, с. 12]. Тобто 

терміном «концепція» позначаються визначальні параметри одного із етапів 

правотворчої діяльності. В. С. Горбань, описуючи основи формування концепції 

ефективності законодавства [28, с. 124–144], оперує терміном «концепція» для назви 

основних теорій (найважливіших підходів) щодо вдосконалення механізму 

підвищення ефективності законодавства. А. С. Куніцин розглядає «концепцію 

правозаконності» як визначальну для сучасного права правову доктрину [341, с. 

507–514]. Отже, ми бачимо мінімум три підходи до розуміння правової концепції: 

концепція правового документа, концепція певного виду юридичної діяльності; 

концепція як доктринальне правове вчення.  

Існуючий науковий плюралізм позначається і на практиці. Знову ж таки, з 

одного боку, концепція сприймається як своєрідний розширений перспективний план 

дій (див., наприклад, схвалену наказом Міністерства освіти і науки України № 99 від 

10.02.2010 р. Концепцію організації підготовки магістрів в Україні [342] чи 
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розроблену у 2010 р. Американською асоціацією юристів (Ініціатива з верховенства 

права) Концепцію розвитку вищої юридичної освіти в Україні). Або ж комплекс 

основних напрямів розвитку законодавства [343; 344]. З іншого боку – як первинний 

проспект майбутнього НПА (див., наприклад, розроблену Держкомпідприємництвом 

концепцію закону про спрощену систему оподаткування [345]).  

Із різними правовими явищами пов’язується концепція і в окремих НПА 

України. Так, у § 68 затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 950 

від 18.07.2007 р. Регламенту Кабінету Міністрів України [86] йдеться про концепцію 

реалізації державної політики, у § 69 – концепцію закону, у § 70 – концепцію 

державної цільової програми. 

Варіанти застосування терміна «концепція» мають, напевно, право на 

існування. Однак, з огляду на першооснову змісту поняття «правова концепція» – 

провідна ідея правового явища, найточніше мовити про концепцію НПА як 

основного джерела права у континентальній правовій системі. 

У чинних НПА України визначення концепції НПА не дається. Пропонується 

дефініція концепції законопроекту [91] (яку можна поширити і на концепцію 

проекту НПА) – це документ, який містить опис проблеми, що підлягає новому 

правовому регулюванню, аналіз чинного правового регулювання у цій сфері та 

спосіб встановлення чи зміни правового регулювання, що пропонується суб’єктом 

законодавчого процесу. 

Цікавою у аспекті юридичної формалізованості концепції нормативного акта є 

практика інших держав. Так, наприклад, Постанова Уряду Російської Федерації 

«Про затвердження Основних вимог до концепції і розробки проектів федеральних 

законів» від 02.08.2001 р. № 576 передбачає, що концепція закону – обґрунтування 

необхідності прийняття закону і сукупність положень, які відображають його 

основний зміст [346]. 

Ознайомившись із теоретичними положеннями і практичними 

напрацюваннями стосовно концепції законопроекту, необхідно зауважити певний 

плюралізм у формулюванні цих словосполучень. Йдеться про концепцію проекту 

закону (НПА) та концепцію закону (НПА). На перший погляд, це тотожні поняття, 
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що містять низку спільних структурних елементів. Однак є й відмінності, які 

простежуються і в складових указаних правових явищ. Необхідність виділення 

елементів концепції зобов’язує розглянути їх основні параметри. 

У науковій літературі та нормативних документах нині немає єдиної позиції 

стосовно структури і концепції законопроекту, і концепції закону (НПА). Детальний 

опис концепції законопроекту подано у затверджених наказом МНС України № 851 

від 10.12.2007 р. Методичних рекомендаціях з підготовки та оформлення проектів 

законів України, НПА Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та 

дотримання правил нормопроектної техніки [91]; розроблених Центром політико-

правових реформ Методичних рекомендаціях з підготовки та оформлення проектів 

законів (правила законопроектування) [246] (до слова вони повністю збігаються). У 

пункті 18 Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення проектів законів 

(правила законопроектування) [246] (далі – Методичних рекомендацій) зафіксовано, 

що концепція законопроекту має розкривати низку питань, наприклад, наявність 

потреби у регулюванні відносин, пояснення необхідності правового регулювання 

цих відносин і його обсяг; місце майбутнього закону у системі законодавства, у 

галузі, інституті законодавства; кількість зацікавлених осіб і відносин 

(правовідносин), яких цей проект стосуватиметься тощо. Водночас пункт 19 цього 

документу передбачає, що концепція законопроекту повинна містити такі розділи: 

опис проблеми, основну ідею проекту; аналіз правового регулювання вказаної 

проблеми; пропозиції щодо встановлення або зміни правового регулювання; аналіз 

наслідків прийняття закону; пропоновані організаційні заходи тощо. Зіставивши те, 

що повинно розкриватися у концепції законопроекту із його структурою, можна 

зауважити певну невідповідність змістовного та формального. Так, підпункт 4 

пункту 18 передбачає, що у концепції законопроекту повинен розкриватися «зміст 

конкретних положень законопроекту, тобто, які правила поведінки (відносини) 

варто встановити (визначити), дозволити або заборонити, та які санкції ввести у 

випадку порушення закону», в той час як у пункті 19 розділу концепції, де має 

міститися вказана інформація, не передбачено. І навпаки, підпункт 8 пункту 19 

указує, що концепція законопроекту повинна містити пропозиції щодо структури 
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законопроекту, у пункті ж 18 про розкриття концепцією такого питання не 

зазначено. На нашу думку, найважливіші блоки завдань майбутнього НПА, що 

мають відобразитись у проекті його концепції, повинні фіксуватись у відповідних 

розділах концепції.  

Дещо інше бачення компонентів концепції НПА запропоноване у ст. 32 

проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]. Зокрема, передбачено, 

що під час розроблення концепції проекту НПА: здійснюється аналіз суспільних 

відносин і стану їх правового регулювання; визначається можливість врегулювання 

відповідних суспільних відносин без прийняття НПА; встановлюються причини 

необхідності та правові підстави розроблення проекту НПА; визначаються цілі 

проекту НПА, предмет правового регулювання та основні правові механізми 

реалізації НПА, обґрунтовується їх ефективність; передбачаються результати 

виконання НПА; визначаються сума коштів і ресурси, необхідні для виконання 

НПА; здійснюється організаційно-технічне та фінансове забезпечення підготовки 

проекту НПА. Звичайно, вказана ситуація не надає визначеності такій стадії нормо-

творення, як розробка концепції проекту НПА. 

Якщо створення концепції законопроекту – це лише перший крок до 

формування проекту НПА (що частково виправдовує вказаний плюралізм), то 

концепція закону – це уже перший перспективний варіант проекту. Вона мала б 

вирізнятися вищим рівнем визначеності та досконалості. Що ж є насправді? 

Російська вчена Т. В. Кашаніна вважає, що у концепції нормативного акта 

(складається враження, що автор водночас говорить про концепцію закону і 

концепцію законопроекту) мають бути відображені: відносини, які регулюватиме 

законопроект; цілі законопроекту; докази необхідності підготовки і прийняття 

конкретного закону; співвідношення законопроекту з іншими нормативними 

актами; структура закону; механізм забезпечення його реалізації; наслідки 

прийняття закону; його реальна ціна [180, с. 277]. Така позиція не зовсім відповідає 

постанові Уряду Російської Федерації «Про затвердження Основних вимог до 

концепції і розробки проектів федеральних законів» від 02.08.2001 р. № 576 [346]. 

Згідно з цим правовим актом, у концепції законопроекту чи закону (у різних 
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джерелах під час посилання на вказаний документ використовуються той та інший 

терміни!!!) мають бути визначені: основна ідея, мета та предмет правового 

регулювання, коло осіб, на яких поширюється дія закону, їхні нові права і обов’язки; 

місце цього закону у системі чинного законодавства, вказівка на галузь 

законодавства, якої він стосується; загальна характеристика і оцінка стану правового 

регулювання відповідних суспільних відносин з додатком аналізу діючих у цій сфері 

законів та інших НПА, прогалини і суперечності у чинному законодавстві, наявність 

застарілих норм права та неефективних положень, способи їх усунення; соціально-

економічні, політичні, юридичні та інші наслідки реалізації майбутнього закону.  

Параграф 69 Регламенту Кабінету Міністрів України [86] встановлює, що 

концепція закону має містити такі розділи: проблема, яка потребує розв’язання; мета 

і строки реалізації; шляхи і засоби розв’язання проблеми; очікувані результати; 

обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів та джерела 

фінансування. Такі структурні розділи містяться у схвалених розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України № 1170-р від 16.11.2011 р. концепції проекту Закону 

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» [347] та № 2257-

р від 15.12.2010 р. концепції проекту Закону України «Про протидію торгівлі 

людьми» [348]. Однак при цьому простежується певна невідповідність у назвах 

структурних елементів цих концепцій: якщо у першій останній розділ називається 

«фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси», то у другій – «обсяг та джерела 

фінансування». 

Отже, можна констатувати таке: сьогодні на доктринальному та нормативному 

рівнях відсутня єдність розуміння того, що таке концепція проекту НПА та 

концепція НПА, які основні характеристики мають бути у них зафіксовані; 

пропоновані елементи кожної із указаних концепцій частково дублюються; виникає 

думка про значне ототожнення концепції проекту НПА та концепції НПА, 

неокресленість критеріїв їх розмежування; загалом не визначено місце концепції 

проекту НПА чи концепції НПА у нормотворчому процесі (наприклад, ст. 26 

проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] серед стадій 
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нормотворчого процесу такий етап, як створення концепції проекту НПА, не 

виокремлює). 

Все це, звичайно, не сприяє ефективності підготовчих дій до розробки проекту 

НПА й нормотворчої процедури загалом. Спробуємо висловити низку власних 

міркувань, які сприятимуть вирішенню наведених проблемних питань. 

Концепція, зважаючи на першорозуміння поняття, – це комплекс 

визначальних базових ідей. Коли йдеться про концепцію проекту НПА, то це ідеї 

стосовно необхідності, можливості та суспільно-політичної доцільності створення 

певного НПА. В ідеалі розробка концепції проекту НПА мала би бути перехідним 

«містком» від планів нормотворчої діяльності (перша стадія нормотворчого 

процесу, відповідно до ст. 26 проекту Закону України «Про нормативно-правові 

акти» [26]) до правового моніторингу. Одне із ключових завдань концепції – 

визначити основні напрями вивчення й аналізу стану тієї сфери суспільних 

відносин, для правового регулювання якої розроблятиметься проект НПА. В іншому 

разі моніторити наявні чи ймовірні правові відносини, знаючи лише предмет 

правового впливу і не знаючи засадничих завдань, які ставляться перед майбутнім 

НПА. Наприклад, аналізувати стан і перспективи розвитку вищої юридичної освіти 

в Україні (з метою прийняття закону про вищу юридичну освіту) без знання того, чи 

достатньою для юриста є підготовка у класичних правничих школах, чи також 

необхідне додаткове спеціальне навчання у «відомчих» навчальних закладах. 

Концепція проекту НПА – це своєрідне завдання суб’єктам проведення 

моніторингу, «бланк, який треба заповнити інформаційним даними», після чого він 

буде переданий розробникам концепції та проекту НПА. Ознайомившись із 

концепціями проектів НПА, наприклад, згаданих концепцій, схвалених Кабінетом 

Міністрів України, можна зауважити їх загальний, програмний, декларативний, 

інколи навіть публіцистичний характер.  

Концепції проекту НПА можуть розроблятись суб’єктами, які прямо чи 

опосередковано пов’язані із нормотворчою діяльністю, передусім, наділені правом 

нормотворчої пропозиції. Наприклад, Міністерство освіти і науки України може 

створити концепцію проекту Закону «Про вищу юридичну освіту в Україні».  
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В Україні концепції часто можуть бути результатом намагання певної 

політичної чи економічної групи за допомогою юридичних засобів задовольнити 

свої корпоративні інтереси. Свідченням цього, видається, є різні редакції Закону 

України «Про вибори народних депутатів», в яких періодично змінюються 

принципи виборчої системи. 

З уваги на наведене, концепція проекту НПА – це документ, у якому зазначено 

необхідність, визначено основні завдання, цілі та принципи правового регулювання 

певної сфери суспільних відносин шляхом прийняття нового НПА. Видається, вона 

повинна бути основною складовою (можливо, навіть формою виразу) нормотворчої 

пропозиції, оскільки спричиняє подальші правотворчі дії.  

Дещо інші завдання стоять перед концепцією НПА. Вона повинна 

розроблятись після подання нормотворчої пропозиції та концепції проекту НПА, 

проведення моніторингу. Це уже перша стадія підготовки проекту НПА, його 

розширений план-конспект. Власне цей документ повинен найширше й всебічно, із 

залученням громадськості, науковців і практиків, обговорюватися. І якщо концепція 

проекту НПА вирізняється гаслами, декларацією намірів, припущеннями і 

пропозиціями, значною неформалізованістю термінології (і цікавіша у практичному 

розумінні для зацікавлених осіб і спеціалістів), то концепція НПА виокремлюється 

певною конкретикою у контексті нормативного регулювання, наприклад, 

пропонується структура майбутнього НПА та його співвідношення з міжнародним і 

національним правом. Якість розробленої концепції НПА, рівень її обговорення та, 

відповідно, доопрацювання визначатимуть якість проекту НПА. 

Зазначене дозволяє запропонувати таке визначення концепції НПА: це 

документ (розширений план проекту НПА), у якому визначено доцільність 

конкретного в цих умовах правового регулювання суспільних відносин, основні 

напрями та засоби такого регулювання, очікувані результати, ймовірні затрати та 

організаційні заходи, пов’язані із реалізацією цього НПА. Якщо виокремлення 

створення концепції проекту НПА як стадії нормотворчого процесу викликає певні 

сумніви, то розробка концепції НПА повинна бути самостійним етапом 

правотворчої діяльності. 
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Різне змістовне навантаження концепції проекту НПА і концепції НПА 

впливають на перелік тих елементів (частин, питань, розділів тощо), що ними 

охоплюються. Структурні складові концепції законопроекту сьогодні достатньо 

описані [180, с. 277; 167, с. 224; 166, с. 44; 91; 246]. Розглядаючи їх, можна 

зауважити, що вони пропонуються у «перемішку» з елементами концепції НПА. 

Неможна повністю погодитись і з усіма блоками питань, що повинні відображатися 

в концепції проекту НПА, відповідно до ст. 32 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26], наприклад, елементом, передбаченим пунктом 6 

частини 1, «визначення суми коштів і ресурсів, необхідних для виконання НПА». 

Адже, як можна визначати вартість упровадження майбутнього НПА, якщо ще не 

має навіть його проекту? Виокремлені у вказаній статті (як і у згаданих документах) 

елементи концепції проекту НПА у такому їх формулюванні, як видається, є 

елементами концепції НПА. 

У концепції проекту НПА, напевно, повинні міститись структурні складові, у 

яких фіксуються: певна група суспільних відносин, яка потребує вдосконалення 

правового регулювання, та причини такої необхідності; мета, завдання та «політичні 

цілі» створення нової моделі правового регулювання; можливі шляхи та принципи 

нового правового впливу на суспільні відносини з метою досягнення бажаних 

результатів; ймовірна позитивна значущість створення та майбутньої реалізації НПА. 

Можна частково погодитись із пунктом 20 розроблених Центром політико-

правових реформ Методичних рекомендацій, відповідно до якого концепція 

законопроекту може мати розділи, в яких йдеться про аналіз вітчизняної та 

зарубіжної правозастосовної практики, результати статистичних, соціологічних, 

політологічних досліджень; доктринальні позиції вчених-юристів. Хоча, видається, 

правильніше, щоб така інформація містилась у документах, які фіксують результати 

правового моніторингу, та слугувала разом із концепцією НПА основою для 

розробки якісного проекту НПА. 

Підтримуючи думку О. В. Богачової стосовно того, що повинна містити 

концепція закону [193, с. 100], вважаємо, що структура концепції НПА повинна 

вказувати на: суспільні відносини, які потребують правового регулювання шляхом 
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прийняття нового НПА; рівень їх правової регламентації чинним законодавством; 

причини прийняття нового НПА (нездатність наявної нормативно-правової бази 

належно регулювати суспільні відносини); мету прийняття нового НПА; предмет 

правового регулювання та коло суб’єктів, на яких поширюватиметься дія НПА; 

співвідношення створюваного НПА із міжнародним і національним правом; 

структуру проекту НПА; механізм реалізації НПА; прогнозовані правові, політичні, 

економічні та інші наслідки реалізації НПА; ймовірні фінансові та інші економічні 

витрати, необхідні для реалізації НПА; організаційні заходи, необхідні для 

створення, прийняття та впровадження (корегування чинних правових актів та 

юридичної практики) НПА. 

Порівнюючи елементи концепції проекту НПА та концепції НПА у контексті 

їх значущості для створення НПА, нескладно простежити повне домінування 

останніх. Тому, якщо говорити про нормативне закріплення їх як стадій 

нормотворчого процесу в Україні, то це повинно стосуватися саме створення 

концепції НПА.  

Вагомість формування концепції НПА у правотворчій діяльності спонукає до 

пошуку чинників, здатних забезпечити її високий рівень. Ці чинники можна умовно 

поділити на три групи: нормативні, змістовні, організаційні. 

Нормативні загалом спрямовані на те, щоб надати концепції певного 

«правового статусу», забезпечити її перехід від професійно-доктринального 

напрацювання до юридично значущого документа. До них необхідно віднести такі:  

– нормативне закріплення поняття концепції НПА та переліку питань, що 

мають бути у ній відображені, визначення місця концепції у нормотворчому процесі 

(Методичні рекомендації МНС з підготовки та оформлення проектів законів 

України …, у яких сьогодні йдеться про концепцію законопроекту, мають відомчий 

характер). Насамперед це повинно бути зафіксовано в Законі України «Про 

нормативно-правові акти»; 

– нормативне визначення кола суб’єктів, які уповноважені чи зобов’язані 

створювати концепцію НПА; 

– «юридичні наслідки» створення концепції НПА для правотворчої діяльності.  
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Нормативні гарантії повинні також підкріплюватись відповідністю концепції 

закону засадничим для сучасного права принципам верховенства права, 

конституційності та законності (наприклад, як це передбачено розділом ІІ 

Методичних рекомендацій МНС). 

До змістовних можна віднести такі:  

– використання для розробки концепції досягнень юридичної науки та 

практики;  

– концепція повинна відповідати певним вимогам і правилам (чітко 

відображати волю законодавця, відтворювати існуючі проблеми у певній сфері 

правового регулювання, вказувати можливі альтернативи правового регулювання 

тощо) [335, с. 92].  

Організаційні – покликані створити додаткові до нормативних і змістовних 

належні умови розробки концепції НПА (їм сьогодні основну увагу приділяють 

науковці). До них належать: 

– концепція НПА повинна створюватись висококваліфікованими 

професіоналами; 

– розроблені концепції мають усебічно обговорюватись на різних рівнях – 

науковцями, практиками, громадськістю; 

– підбір розробників концепції повинен здійснюватись на конкурсній основі; 

– під час створення декількох НПА, що регулюють однорідну сферу 

суспільних відносин, може розроблятися єдина спільна для усіх актів 

фундаментальна концепція. 

Визначальними серед названих факторів розробки високоякісних концепцій 

НПА, на нашу думку, є саме нормативні. Без них концепція, створена навіть 

найкращими фахівцями, завжди постає перед загрозою залишитися «науковим 

шедевром» без якихось юридичних наслідків. 

Підсумовуючи, видається за можливе зробити низку висновків.  

Концепція проекту НПА – це документ, у якому зазначено необхідність, 

визначено основні завдання, цілі та принципи правового регулювання певної сфери 

суспільних відносин шляхом прийняття нового НПА.  
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Концепція НПА – це документ (розширений план проекту НПА), у якому 

визначено доцільність конкретного в цих умовах правового регулювання суспільних 

відносин, основні напрями та засоби такого регулювання, очікувані результати, 

ймовірні затрати та організаційні заходи, пов’язані із реалізацією такого НПА. 

Відповідно до властивого їм змістовного навантаження, концепція проекту 

НПА та концепція НПА мають свою специфічну структуру. 

Створення концепцій НПА (які передують розробці їх проектів) повинна бути 

однією зі стадій нормотворчого процесу. Якість концепцій НПА забезпечується 

досягненням їхньої відповідності змістовним вимогам, а також нормативними та 

організаційними гарантіями.  

 

 

5.4  Експертування проектів нормативно-правових актів 

 

Серед стадій нормотворчого процесу вагоме місце посідає експертиза проектів 

НПА. Фахівці права розглядають експертизу створюваних нормативних документів 

як засіб виявлення [349, с. 234–249] та усунення [350, с. 615–627] наявних у них 

правотворчих помилок.  

Експертиза НПА активно досліджується науковцями, обговорюється 

практиками, регламентується певним чином юридичними нормами. Попри те, аналіз 

діяльності щодо експертизи законопроектів виявив такі її вади, як формальний 

характер проведення, відсутність комплексного та системного бачення, єдиних 

вимог до методології, належної скоординованості в діях її суб’єктів, а також 

недостатня кваліфікація експертів [70, с. 15]; неналежний рівень громадської 

експертизи законопроектів, неврегульованість питань міжнародної експертизи 

законопроектів [194, с. 207].  

Наявні напрацювання потребують уточнення у контексті нормативного 

закріплення та практичної застосовуваності. Необхідно, підсумовуючи наявні 

доктринальні та нормативні положення, дати визначення експертизи НПА, виділити її 

завдання, види, суб’єктів проведення, експертні критерії, наслідки; на цій основі 

запропонувати зміни та доповнення до НПА України з метою належної правової 
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регламентації експертизи як засобу перевірки та удосконалення основного джерела 

права України. 

Експертиза НПА традиційно на доктринальному та нормативному рівнях 

пов’язується із правотворчістю: у тих випадках, коли створюється новий НПА, чи 

оцінюється чинний (стосовно якого уже сформувалася певна правозастосувальна 

практика) з метою внесення до нього змін. З огляду на це, питання експертизи НПА 

розглядатиметься насамперед у контексті нормотворчої діяльності, однією із стадій 

якої є експертиза проекту НПА. 

Експертиза законопроекту – оцінка наслідків дії закону [246], усебічне 

вивчення об’єкта і складення за його результатами документа [292, с. 203], 

спеціальне дослідження, яке здійснюється з метою оцінки якості законопроекту 

[351]. Розуміння експертизи конкретизується стосовно кожного виду. 

Систематизувавши ці та багато інших визначень, видається за необхідне 

запропонувати універсальне, незалежне від категорії правового акта, різновиду 

експертиз тощо, розуміння експертизи НПА: це діяльність, спрямована на 

встановлення відповідності новостворюваного (і чинного) правового документа 

вимогам нормотворчої техніки. Багатоаспектність засобів, правил і вимог 

нормотворення й їх нинішнє доктринальне розуміння найбільш повно відображають 

місце експертизи у правотворчому процесі. 

Завдання експертизи проектів НПА дуже вдало окреслено у ст. 36 проекту 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]: перевірка відповідності 

проекту законодавству України, сучасному рівню наукових знань; аналіз рівня 

використання світового досвіду; прогнозування соціально-економічних та правових 

наслідків його виконання; перевірка дотримання вимог техніки нормопроектування. 

До сказаного можна додати хіба що таке завдання, як оцінка відповідності нормам 

міжнародного права й, зокрема, праву Європейського Союзу та Ради Європи.  

Функціональне призначення експертної діяльності дозволяє підвищувати 

якість правотворчості, рівень ефективності законодавства, а також 

правозастосувальної практики [352, с. 47].  
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Науковці пропонують різні види експертиз проектів НПА за різними 

критеріями, визначальним серед яких є галузь знань, до якої належить предмет 

експертизи. Так, Т. В. Кашаніна поряд із юридичною експертизою вирізняє 

політологічну, логічну та лінгвістичну [180, с. 153–154], Ю. Г. Арзамасов до таких, 

що найчастіше проводяться, відносить правову, лінгвістичну, наукову, фінансово-

економічну, екологічну, антикорупційну, технологічну, суспільну [335, с. 108–115]. 

Як одну із найважливіших для впровадження справжньої демократії в українському 

суспільстві розглядає гендерну експертизу українського законодавства Т. М. 

Мельник [198, с. 130–144]. В. Семчик звертає увагу на особливості науково-правової 

експертизи [353, с. 409–415]. Практично щодо кожної з них науковці здійснюють 

спеціальні дослідження [354, с. 552]. Як бачимо, вчені пропонують доволі широкий 

спектр експертиз навіть за єдиним критерієм. Які наслідки має таке багатоманіття 

можливих напрямів оцінки проекту НПА? Видається, позитивні, оскільки всебічний, 

у різних площинах аналіз, перегляд, переосмислення і таке інше проекту НПА 

слугуватиме запорукою його досконалості. Існуючий доктринальний плюралізм 

відображається і в юридичній практиці нашої держави.  

Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VІ «Про регламент Верховної Ради 

України» [85] (далі – «Регламент ВР України») передбачає декілька дещо різних 

експертиз. У пункті 1 ст. 93 «Регламенту ВР України» йдеться про проведення 

відповідними комітетами Верховної Ради експертиз проекту НПА: щодо його 

впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні 

відносини; на відповідність оформлення та реєстрації вимогам регламенту та 

законів; на відповідність міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції. Частина 1 ст. 103 встановлює, що за дорученням Голови 

Верховної Ради України чи інших уповноважених суб’єктів законопроект 

направляється на наукову, юридичну чи інші експертизи, проведення 

інформаційного чи наукового дослідження. Відповідно до пункту другого цієї 

статті, зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект під час 

підготовки до першого читання обов’язково направляється для проведення наукової 

експертизи, а при підготовці до всіх наступних читань – для проведення юридичної 



 275 

експертизи та редакційного опрацювання. Як бачимо, виникає певна неузгодженість 

між указаними у різних статтях Регламенту видами експертиз. Так, передбачена у 

ст. 103 юридична експертиза охоплює і оцінку відповідності проекту НПА 

«Регламенту ВР України», законам України, міжнародно-правовим зобов’язанням 

нашої держави. 

Щодо актів Президента України, то, відповідно до затвердженого Указом 

Президента України від 15.11.2006 р. № 970/2006 Положення про порядок 

підготовки та внесення проектів актів Президента України [118], до проектів указів, 

що за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких 

регулюються правом Європейського Союзу, додається експертний висновок 

Міністерства юстиції України щодо відповідності проекту acguis communautaire. В 

Указі Президента України № 1237/2007 від 19.12.2007 р. «Питання нормопроектного 

забезпечення діяльності Президента Україні» [355] передбачено проведення 

наукової експертизи проектів НПА Центром нормопроектного забезпечення 

діяльності Президента України. 

У Регламенті Кабінету Міністрів України (далі – Регламенті КМ України), 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950 [86], 

є глава 4 під назвою «Правова експертиза», в якій передбачено, що проекти актів 

Кабінету Міністрів повинні проходити у Міністерстві юстиції правову експертизу на 

відповідність Конституції і законам України, міжнародним договорам України, 

нормам європейського права тощо. Водночас у параграфі 53 глави 3 допускається 

стосовно актів, що мають важливе суспільне значення, проведення громадської 

антикорупційної експертизи. 

Ще один напрям оцінки НПА установлено затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 Положенням про державну 

реєстрацію НПА міністерств, інших органів виконавчої влади [97]. Такі акти уже не 

є проектами, вони прийняті уповноваженими правотворчими суб’єктами, однак не 

можуть набрати чинності без реєстрації. Можливість їх корегування, уточнення і 

т. д. зближує їх із проектами НПА. Державна реєстрація цих актів полягає у 

проведенні правової експертизи на відповідність Конституції та законодавству 
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України, міжнародним договорам України, Європейській Конвенції та практиці 

Європейського суду з прав людини. Водночас у такому випадку НПА у процесі 

свого нормотворчого руху може зазнавати двох правових експертиз, які 

здійснюються тим же органом, наприклад Міністерством юстиції України, як проект 

і як уже прийнятий НПА. Звичайно, є певне дублювання, але, зважаючи на те, що 

після доопрацювання і врахування зауважень правової експертизи проект може 

зазнати серйозних змін, його повторна оцінка зайва не буде. 

На основі зазначеного можна констатувати, що сьогодні в Україні стосовно 

НПА, які є визначальними у системі засобів правового регулювання, нормативно 

визначено можливість проведення в основному двох експертиз – правової і 

наукової. Вочевидь, це недостатньо (хоча під дані експертизи за бажання можна 

«підвести» будь-який вид оцінювання правових явищ), оскільки не акцентується на 

необхідності глибинного та специфічного дослідження правового документу у 

контексті того чи іншого предмета оцінки, наділеного індивідуальними 

особливостями, наприклад, гендерна чи антикорупційна експертизи. Наша думка 

збігається із існуючими сьогодні в Україні пропозиціями про розширення юридично 

визначеного кола експертиз НПА. 

У ст. 35 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] 

експертизи проекту НПА ділять на: обов’язкові (правова, гендерно-правова, наукова, 

фінансово-економічна, екологічна) та такі, що проводяться у разі потреби (попередня, 

первинна, додаткова повторна чи інші; соціологічна; кримінологічна). Пункт 100 

Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення проектів законів (правила 

законопроектуваня), розроблених Центром політико-правових реформ [246], 

пропонує сім елементів (різновидів) обов’язкової експертизи проекту закону: правова 

експертиза; фінансово-економічна експертиза – для законопроектів, реалізація яких 

потребує видатків із бюджету; наукова експертиза; експертиза гендерної рівності; 

корупційна експертиза; кримінологічна експертиза; громадська експертиза. 

Схвалюючи запропоновані розширені переліки можливих експертиз проектів 

НПА, хочемо поділитися низкою міркувань щодо можливості їх уточнення. 

Візьмемо для аналізу проект Закону України «Про нормативно-правові акти» [26], у 
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якому повинні бути уніфіковані правила проведення експертиз усіх видів НПА. У 

ст. 35 застосовано три різні критерії для визначення певного виду експертизи: 

предмет оцінки, суб’єкт оцінювання, послідовність проведення. Статті 37, 38, 39 

розкривають особливості проведення обов’язкових правової, гендерно-правової, 

наукової та фінансово-економічної експертиз. З них можна зробити висновок, що в 

основі правової, гендерно-правової, фінансово-економічної, наукової (певним 

чином) експертиз лежить предмет аналізу та уповноважений суб’єкт, наприклад, 

фінансово-економічна – проекти НПА, що зумовлюють додаткові видатки з 

бюджету (об’єкт); Міністерство фінансів та Міністерство економіки України 

(суб’єкт). Щодо екологічної, то за основу береться тільки предмет, суб’єкта не 

визначено (аналогічно у випадку проведення соціологічної та кримінологічної 

експертиз); що, на нашу думку, має бути усунуто. В іншому разі постає низка 

питань насамперед навколо екологічної експертизи, що є обов’язкова у випадках, 

коли проект пов’язаний із використанням природних ресурсів: вона має 

проводитись спеціалізованими органами чи Міністерством юстиції, науковими 

організаціями чи громадськими організаціями, адже з цим пов’язана обов’язковість 

чи рекомендаційність експертних висновків (ст. 41 та ст. 42). Оскільки екологічна 

експертиза належить до категорії обов’язкових, проводитись вона повинна 

спеціально уповноваженими органами держави.  

Ні предметно, ні суб’єктно невизначеною видається соціологічна експертиза. 

Предметом оцінки виступають ті проекти НПА, які мають суспільне значення! Який 

нормативний документ, установлюючи загальнообов’язкові правила поведінки, не має 

суспільного значення? Суб’єктами проведення такої експертизи мають бути фахівці, 

насамперед працівники соціологічних служб, науково-дослідних організацій й установ; 

що робить цю експертизу по суті різновидом наукової експертизи. Проектований 

нормативно-правовий припис, у якому йдеться про соціологічну експертизу, 

сформульований так, що її проведення є ймовірним. Хто вирішуватиме, проводити 

таку експертизу чи ні, – невідомо. Та й загалом, що буде предметом соціологічної 

експертизи – соціологічні дослідження? Вони проводяться під час моніторингу і 
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повинні здійснюватися під час підготовки проекту будь-якого НПА, бути частиною 

наукового дослідження проекту. Доцільність такої експертизи викликає сумніви. 

Неокресленою у контексті завдань боротьби із корупцією видається 

кримінологічна експертиза. У літературі є різні міркування стосовно співвідношення 

кримінологічної та антикорупційної експертиз. У пункті 1 ст. 14, прийнятого 

державами-учасницями СНД 15.11.2003 р. Модельного Закону «Основи 

законодавства про антикорупційну політику», вказано, що антикорупційна 

експертиза правових актів і проектів правових актів є видом кримінологічної 

експертизи [356, с. 6]. Однак, з огляду на їх суспільне сприйняття, краще мовити про 

антикорупційну експертизу. Дещо недостатнім видається коло суб’єктів, 

уповноважених на проведення цієї експертизи у контексті Наказу Міністерства 

юстиції від 23.06.2010 р. № 1380/5 «Про затвердження Методології проведення 

антикорупційної експертизи проектів НПА» [357]. Пункт 2 Наказу рекомендує 

центральним і місцевим органам виконавчої влади під час підготовки проектів НПА, 

що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, використовувати цю 

Методологію, тобто акцентується на оціночній діяльності органів виконавчої влади. 

З цим варто погодитись, однак коло суб’єктів доцільно розширити за рахунок інших 

суб’єктів нормотворення та правозастосувальних органів. Антикорупційна 

експертиза повинна також входити до обов’язкових.  

Цікавою є думка науковців про проведення громадських експертиз. Проект 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] таку експертизу не передбачає, 

однак у ст. 44 Проекту зазначено, що проекти НПА, які стосуються прав, свобод і 

законних інтересів громадян, питань соціально-економічного розвитку держави, 

виносяться на обговорення громадськості. Зважаючи на те, що знайти нормативні 

документи, які б не регламентували ці питання, доволі складно, а також те, що 

наслідки громадського обговорення аналогічні результатам наукової експертизи, на 

наш погляд, доцільно доповнити визначені ст. 35 Проекту різновиди експертиз 

проектів НПА громадською експертизою.  

Поділ експертиз відповідно до ч. 2 ст. 35 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26] на попередню, первинну, додаткову, повторну 
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видається правильним. Однак норма, у якій він пропонується, має розташовуватись 

у статті після назви усіх інших видів експертиз, оскільки кожна з них може 

проводитись чи первинно, чи повторно тощо. 

Різновид експертизи проекту НПА визначається різними чинниками, серед 

яких визначальне місце належить об’єкту експертної оцінки, наприклад, проекту 

закону чи проекту підзаконного НПА. Експертизи повинен зазнавати весь проект 

нормативного документа незалежно від її виду. Цікавим у цьому контексті є досвід 

Республіки Білорусь. Ст. 49 Закону Республіки Білорусь від 10.01.2000 р. № 361-З 

«Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» [74] надає перелік проектів 

НПА, які підлягають обов’язковій юридичній експертизі.  

Видові особливості експертиз проектів НПА визначають і коло суб’єктів їх 

організації та проведення. У літературі акцентують на багатоманітті таких суб’єктів 

й пропонують систему вимог до них. На основі наявної інформації можна вирізнити 

три групи суб’єктів, причетних до експертизи НПА: суб’єкти, які ініціюють 

проведення експертизи; суб’єкти, які проводять експертизу (експерти); суб’єкти, які 

за результатами проведеної експертизи приймають рішення стосовно можливого 

удосконалення проекту. Певним чином визначається коло таких суб’єктів і НПА 

України та проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» [26].  

Отож, перше питання, яке потребує відповіді, який суб’єкт повинен ініціювати 

проведення експертиз? Цим суб’єктом має бути нормотворчий орган, розробник чи 

замовник проекту НПА. Пункт перший ст. 93 Регламенту ВР України [85] 

встановлює, що кожен законопроект направляється Головою Верховної Ради 

України або його заступниками у комітети парламенту для проведення експертиз, а 

пункт перший ст. 103 установлює, що ці ж суб’єкти направляють проект на наукову, 

юридичну чи інші експертизи. Отож, ініціює проведення експертизи законопроектів 

Верховна Рада – суб’єкт законотворення.  

Відповідно до затвердженого Указом Президента України від 15.11.2006 р. 

№ 970/2006 Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів 

Президента України [118], проекти указів, які за предметом правового регулювання 

належать до сфер правовідносини, що регулюються правом Європейського Союзу, 
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подаються Президенту України із експертним висновком Міністерства юстиції 

України щодо відповідності проекту acguis communautaire. Тобто ця експертиза 

ініціюється розробниками проекту НПА.  

Різні суб’єкти ініціюють проведення експертизи проектів нормативних актів 

Кабінету Міністрів України. Параграф 55 Регламенту КМ України [86] вказує, що 

проект акта уряду подається Мін’юсту для проведення правової експертизи головним 

розробником, а параграф 63 закріплює, що фахову та юридичну експертизи поданого 

до Кабінету Міністрів проекту акта здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів. У 

такому випадку (це стосується різною мірою й інших НПА) проект нормативного 

акта уряду зазнає двох експертиз – як підготовлений розробниками документ, і той же 

документ, тільки уже поданий нормотворчому суб’єкту. 

Отож, чинне законодавство України вирізняє дві категорії суб’єктів, які 

направляють (подають, призначають тощо) проект НПА на експертизу: перша – 

розробники проекту та суб’єкти нормотворчої ініціативи; друга – нормотворчі 

суб’єкти. Експертні установи таким правом загалом не наділені.  

Відповідно до проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26], 

таким суб’єктом повинні бути, з огляду на зміст ст. 26 (пропонується така 

послідовність етапів нормотворчого процесу: … 2) … підготовка проекту НПА, 

3) проведення експертизи проекту НПА, 4) внесення проекту НПА суб’єкту 

нормотворення…) та ст. 33 (суб’єкт нормотворчої ініціативи подає суб’єкту 

нормотворення проект з висновками обов’язкової, а також іншої експертиз, якщо 

така проводилась), суб’єкти нормотворчої ініціативи. Водночас, відповідно до 

статей 41, 42, 43 проекту, висновки за результатами експертизи подаються суб’єкту 

нормотворення, розглядаються ним і втілюються у життя. Видається, перед нами – 

певна неузгодженість. 

Зазначене ставить перед нами питання, яка доцільність проведення з 

ініціативи різних суб’єктів декількох інколи тотожних експертиз одного й того ж 

проекту НПА? На нашу думку, необхідно зважити на мету експертизи – перевірка 

якості НПА. Робочі групи чи ініціатори проекту НПА мають направляти його для 

проведення усіх обов’язкових експертиз. Висновки за результатами експертизи 



 281 

надаються розробникам проекту НПА, і у випадку наявності зауважень проекти 

корегуються. Кінцевий варіант проекту НПА разом з експертними висновками та 

іншими документами передаються суб’єкту нормотворення.  

Правотворчий суб’єкт на власний розсуд може призначити ту із експертиз, яка 

ще не проводилась, або повторну експертизу.  

І якщо така складна процедура оцінки майбутнього нормативного документу 

сприятиме його досконалості, то наявність різних суб’єктів, які ініціюють 

проведення його експертизи на різних стадіях нормотворчого процесу, видається 

виправданою.  

Наступна група учасників експертного процесу – суб’єкти, наділені правом 

проведення експертизи. Цих суб’єктів, видається, можна поділити на чотири групи:  

– структурні підрозділи нормотворчих суб’єктів, наприклад, комітети 

Верховної Ради України (відповідно до ч. 1 ст. 93 Регламенту ВР України [85]), 

Державно-правове управління Адміністрації Президента України (відповідно до 

пункту 5 Розпорядження Президента України від 30.05.1997 р. № 221/97-рп «Про 

порядок проведення експертизи і підготовки на підпис Президентові України 

законів України» [358]); 

– спеціально уповноважені органи держави. Наприклад, відповідно до Указу 

Президента України від 6.04.2011 р. № 395/2011 «Положення про Міністерство 

юстиції України» [323] Міністерство юстиції України здійснює: правову експертизу 

проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету 

Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради 

України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи; гендерно-правову 

експертизу актів законодавства; антикорупційну експертизу НПА державних 

органів та органів місцевого самоврядування;  

– науково-дослідні організації, вищі навчальні заклади, фахівці, які мають 

відповідну кваліфікацію та спеціальні знання у тій галузі науки, питання розвитку 

якої регулює проект НПА (ст. 38 Проекту Закону України «Про нормативно-правові 

акти» [26] їм надається право проводити наукову експертизу). За такого 

формулювання, видається, залишається невирішеним питання про можливість 
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залучення як експертів представників вищих юридичних навчальних закладів, 

наприклад, до оцінки проекту Кодексу про працю чи Кодексу про адміністративні 

правопорушення. На нашу думку, вони повинні залучатися не тільки до загальної 

наукової, а й до правової експертизи спільно з органами держави;  

– громадськість: від громадських формувань – завершуючи конкретними 

громадянами. 

Ми також підтримуємо думку О. В. Богачової про потребу створення 

спеціального колегіального органу – Національної координаційної комісії з експертизи 

законопроектів, та наділення його відповідними повноваженнями щодо організації 

проведення всебічного експертного аналізу проектів законодавчих актів [70, с. 28]. 

Таке широке коло суб’єктів, які можуть залучатись до проведення правової 

експертизи, потребує упорядкування. Тому заслуговує схвалення позиція 

розробників проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] про 

визначення та розмежування експертів залежно від виду експертизи, що 

проводиться, – своєрідна спеціалізація.  

Чимала увага у літературі приділяється вимогам до якостей безпосередньо 

експертів. Вони мають бути висококваліфікованими фахівцями у своїй галузі, мати 

досвід попередньої роботи й певні напрацювання, пройти спеціальну підготовку. 

Держава повинна забезпечити незалежність і самостійність експерта під час 

проведення оцінки проекту НПА та формулювання експертних висновків [180, с. 

153; 292, с. 206–207]. 

Нарешті, третя категорія суб’єктів – суб’єкти, які реалізують результати 

проведеної експертизи. Реалізаторами експертних висновків, відповідно до чинного 

законодавства України, сьогодні найчастіше виступають ті суб’єкти, які ініціюють 

проведення експертизи проектів НПА. Це правотворчі суб’єкти (так, відповідно до 

ч. 5 ст. 103 Регламенту ВР України, висновки підготовлені за результатами 

експертизи, проведеної за дорученням Голови Верховної Ради …, направляють 

головному комітету для врахування під час розгляду законопроекту), або 

розробники проектів НПА (наприклад, параграф 57 Регламенту КМ України 

встановлює, що висновок за результатами правової експертизи проекта акта 
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Кабінету Міністрів України, поданого головним розробником Міністерству юстиції, 

надсилається Міністерством юстиції головному розробнику для можливого 

доопрацювання). Дещо по-іншому вирішується це питання проектом Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26]. Для найбільш повного врахування 

результатів проведених експертиз і відповідно вдосконалення проекту НПА 

відповідальними за реалізацію експертних висновків, видається, повинні бути 

суб’єкти, які ініціювали проведення експертизи незалежно від їх статусу. 

Один із ключових елементів оцінки, що є основою експертизи, – її критерії. 

Критерій – це той еталон, у призмі якого робиться висновок про якість проекту 

НПА. Кожний із різновидів експертиз має свої критерії оцінювання нормативного 

документу. Важливість критеріїв оцінювання, їхня значною мірою 

неформалізованість зумовлює потребу конкретизації й формалізації останніх, 

зокрема на нормативному рівні. Сьогодні в українському законодавстві робляться 

спроби визначити коло питань, які мають досліджуватись під час проведення тієї чи 

іншої експертизи. Наприклад, параграф 56 Регламенту КМ України встановлює, що 

Міністерство юстиції України під час проведення правової експертизи перевіряє 

проекти акта Кабінету Міністрів на відповідність Конституції України, актам 

законодавства та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи 

у сфері демократії, верховенства права та прав людини, принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Така практика заслуговує лише 

схвалення. Однак це лише перший крок, оскільки: таких переліків стосовно різних 

видів експертиз й різних НПА немає (в основному йдеться про правову експертизу, і 

то є певні неузгодженості стосовно неї у різних НПА); деякі питання, що 

пропонуються для з’ясування, можуть слугувати критеріями оцінки, наприклад 

відповідність проекту Основному Закону України. Частина ж питань можуть бути 

досліджені лише шляхом використання формалізуючих критеріїв, наприклад, у 

випадку перевірки проекту акта на відповідність верховенству права та прав 

людини. 

Наступним кроком має бути визначення кола питань, що є предметом 

дослідження кожної із експертиз і критеріїв оцінки проекту НПА у їх контексті. Чи 
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можливо це зробити у межах єдиного НПА, наприклад Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26], систематизувавши положення, які містяться у різних 

нормативних документах? Напевно, ні з метою економії обсягів тексту цього 

документу.  

Раціональніше у Законі України «Про нормативно-правові акти» [26] 

встановити основні види експертиз, яких має зазнавати проект НПА. Хоча не можна 

оминати увагою думку О. В. Богачової, що будь-яка класифікація можливих видів 

експертизи законопроектів буде невичерпною, оскільки практика завжди залишається 

більш складною та різноплановою за будь-які теоретичні моделі [193, с. 109]. Перелік 

же питань і критеріїв оцінювання щодо кожної з експертиз повинен окреслюватись у 

методичних рекомендаціях, розроблених Міністерством юстиції України [359]. 

Звертає на себе увагу ще один аспект, що характеризує критеріальну основу 

експертування нормативної бази у нашій державі. Загалом йдеться про суспільно 

популярні експертизи, як, наприклад, антикорупційну чи всеохоплюючі, як правова – 

яка включає оцінку відповідності і нормам міжнародного права та Конституції 

України, і правилам правотворчої техніки. Такий підхід дещо відсуває на задній план 

значущість арсеналу нормотворчої техніки у правотворчому процесі, що, на нашу 

думку, є помилковим. Наведемо приклад. Якщо розробники законопроекту 

використають наявні (і з такою ж питомою вагою – чи не у кожній статті) у 

Європейській конвенції з прав людини оціночні поняття (досягнувши, звичайно, 

максимальної відповідності нормам міжнародного права), то такий акт зумовить 

лише критику через створення ним умов для необмеженого правозастосувального 

угляду. Видається, що правова і інші експертизи повинні розглядатися у контексті 

правил нормопроектування, оскільки значною мірою ними охоплюються.  

Експертиза проекту НПА – це діяльність уповноважених суб’єктів, яка 

охоплює послідовність цілеспрямованих оціночних дій з метою вирішення 

поставлених завдань. Ця діяльність, і видається підставно, нині в Україні певним 

чином регламентується (див., наприклад, Розпорядження Президента України від 

30.05.1997 р. № 221/97-рп «Про порядок проведення експертизи і підготовки на 
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підпис Президентові України законів України» [358]). Правила проведення 

експертиз мають бути визначені у згаданих Методичних рекомендаціях. 

Експертні висновки повинні містити відповіді на питання, що ставляться 

перед експертизою певного виду. І у нашій державі, і за кордоном перелік 

інформації, що має міститись у висновках щодо проектів деяких видів НПА, 

нормативно визначено [86; 360]. Постає потреба уніфікації підходів до висновків 

щодо експертизи певного виду (наприклад, правової чи антикорупційної) незалежно 

від різновиду НПА (наприклад, проекту закону чи проекту підзаконного НПА) й 

закріпленні системи вимог до висновків у Методичних рекомендаціях.  

Під час написання висновків, як зазначають науковці, бажано, щоб експерти 

не обмежувались абстрактними, загальними роздумами і зауваженнями, а викладали 

конкретні конструктивні пропозиції щодо предмета законопроекту, формулювали 

прогнозтичні оцінки розвитку законодавства [292, с. 214]. 

Ще один важливий аспект експертизи проектів НПА – механізм реалізації її 

результатів. Ознайомившись із НПА України, можна констатувати, що такий 

механізм сьогодні чітко юридично не сформульований. Існують розбіжності щодо 

використання експертних висновків щодо проектів НПА різних видів і різних 

експертиз. Висновки за результатами експертизи законопроекту (наукової, 

юридичної чи іншої) враховуються головним комітетом під час розгляду 

законопроекту та прийняття рішення стосовно подальшої роботи над ним (ст. 103 

Регламенту ВР України [85]). Пункт 8 Положення про порядок підготовки та 

внесення проектів актів Президента України [118] встановлює, що коли за 

експертним висновком Міністерства юстиції України проект Указу не відповідає 

праву Європейського Союзу, до проекту додається обґрунтування необхідності його 

видання без урахування acguis communautaire, а в проекті повинно бути чітко 

визначено строк дії указу. У разі, коли за висновком Мін’юсту проект акта Кабінету 

Міністрів не відповідає положенням Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, рішення стосовно доцільності його схвалення приймається 

на засіданні урядового комітету (пункт 1 параграфу 66 Регламенту КМ України 

[86]). У разі, коли за висновком антикорупційної експертизи проект акта Кабінету 
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Міністрів містить корупціогенні чинники, головний розробник доопрацьовує його 

упродовж трьох днів.  

Не простежується чіткий механізм реалізації експертних висновків і у проекті 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]. Висновки наукової експертизи 

не є обов’язковим для суб’єкта нормотворення (ст. 42 Проекту); за результатами 

експертизи проекту НПА суб’єкт нормотворення може прийняти НПА, або 

відхилити проект, чи надіслати його на додаткову експертизу (ст. 43 Проекту).  

Без реальних нормативних важелів упровадження результатів експертиз 

проектів НПА їх проведення як обов’язкових чи необов’язкових особливого 

значення не матиме. Експертиза проекту НПА проводиться насамперед з метою 

його вдосконалення – це твердження, видається, аксіоматичне на рівні сучасної 

правничої спільноти. Тому експертні висновки повинні мати практичне 

використання. Для чого необхідно у чинних НПА України, які регулюють 

процедуру нормотворення, проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» 

закріпити обов’язок розробників проектів чи суб’єктів нормотворення корегувати 

проекти НПА відповідно до експертних пропозицій чи письмово мотивувати 

причини відмови від них. 

На основі здійсненого аналізу спробуємо висловити певні міркування 

(можливо, дискутивні) стосовно удосконалення існуючої в Україні правової 

регламентації експертизи проектів НПА: 

– передбачених чинним законодавством України експертиз (їх видів) проектів 

основних НПА в умовах інтенсивного розвитку правової системи нашої держави 

недостатньо. Нагально необхідним є прийняття Закону України «Про нормативно-

правові акти», який повинен стосуватися усіх НПА і в якому мають бути закріплені 

усі види експертиз. Правила їх проведення та реалізації експертних висновків 

доцільно викласти у Методичних рекомендаціях Міністерства юстиції України; 

– проекти НПА повинні зазнавати таких експертиз: правової, антикорупційної, 

фінансово-економічної, гендерної, екологічної, наукової (яка проводиться 

паралельно з кожною із попередніх), громадської. Фахівці права мають проводити 

вказані експертизи у призмі вимог і правил нормотворчої техніки; 
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– оптимальним варіантом оцінки проекту НПА є проведення комплексу 

експертиз, які повинні здійснюватися органами держави, науковцями, 

громадськістю. Це забезпечить неупередженість кінцевих висновків і своєрідний 

взаємоконтроль; 

– закон про НПА має визначати коло суб’єктів проведення кожного із виду 

експертиз; 

– проведення експертизи проекту НПА може ініціюватися на різних етапах 

нормотворчого процесу його основними суб’єктами; 

– перелік питань, що мають охоплюватись тією чи іншою експертизою, 

відповідні критерії оцінки та правила проведення різних видів експертиз проектів 

НПА, а також вимоги до експертних висновків доцільно розробити Міністерству 

юстиції України та викласти у спеціальних методичних рекомендаціях; 

– відповідальними за реалізацію наслідків експертиз НПА мають бути 

суб’єкти, які ініціювали проведення експертизи; 

– законодавство України повинно встановлювати обов’язковість використання 

висновків експертиз для удосконалення проектів НПА і обов’язок суб’єктів, 

відповідальних за розробку чи прийняття НПА, мотивувати свою відмову від цього. 

 

 

5.5  Перевірка техніко-юридичної якості нормативно-правових актів під 

час їх державної реєстрації 

 

Серед засобів запобігання недолікам законодавчих актів сьогодні дедалі 

частіше окреслюють такий різновид юридичної діяльності, як державна реєстрація 

НПА, завдання якої – перевірка новоствореного нормативного документа на 

відповідність Конституції та законам України, нормам міжнародного права, 

вимогам нормопроектувальної техніки. 

Реєстрація НПА в Україні регулюється сьогодні низкою нормативних 

документів: Указом Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 «Про державну 

реєстрацію НПА міністерств та інших органів виконавчої влади» [72], затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 Положенням про 



 

 

288 

державну реєстрацію НПА міністерств, інших органів виконавчої влади (далі – 

Положення) [97], затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 

12.04.2005 р. № 34/5 Порядком подання НПА на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації [92] (далі – 

Порядок). 

Серед правників сформувалась думка, що реєстрація НПА – це питання 

практичного характеру та предмет вивчення конституційного права. Однак 

ознайомлення із правовими актами, які регулюють цей різновид юридичної 

діяльності, та існуючою практикою вказує на необхідність загальнотеоретичного 

аналізу низки питань, пов’язаних із реєстрацією НПА. Доцільно з’ясувати: а) якої 

правової оцінки (перевірки на відповідність) повинні зазнавати НПА, що подаються 

на державну реєстрацію; б) які категорії НПА повинні зазнати державної реєстрації; 

в) критерії оцінки «відповідності» цих актів; г) практика їх включення до Єдиного 

державного реєстру НПА, оприлюднення і набрання чинності.  

Державна реєстрація НПА, відповідно до пункту 1 Положення, полягає у 

проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству 

України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. і 

протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну 

реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до 

Єдиного державного реєстру НПА. Зазначена правова норма вказує на те, що 

державна реєстрація як різновид юридичної діяльності охоплює три стадії: 

а) правову оцінку на відповідність нормам і стандартам міжнародного та 

національного права; б) безпосередньо державну реєстрацію; в) присвоєння номера і 

включення до реєстру. Не деталізуючи їх, зосередимо увагу лише на тих моментах, 

які є певним чином дискусійними.  

Серед стадій реєстрації визначальною і найбільш «складною» є перша. Її 

формулювання, без сумніву, заслуговує схвалення, однак з часом потребує, на нашу 

думку, уточнення, оскільки сьогодні і на практичному, і на доктринальному рівнях 
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спектр експертних вимог до новостворюваних НПА охоплює не тільки правову 

експертизу. Так, Указом Президента України від 19.12.2007 р. № 1237/2007 

«Питання нормопроектного забезпечення діяльності Президента України» [355] 

встановлено, що одним із завдань Центру нормопроектного забезпечення діяльності 

Президента України є проведення наукової експертизи проектів НПА. Регламент 

Кабінету Міністрів України [86] передбачає, що проекти актів Кабінету Міністрів 

подаються Міністерству юстиції для здійснення правової експертизи. Мін’юст під 

час проведення цієї експертизи перевіряє подані проекти на відповідність і вимогам, 

що встановлюються до НПА під час їх реєстрації, і принципу забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерно-правова експертиза). Сьогодні в 

Україні прийнято низку нормативних документів, спрямованих на боротьбу з 

корупцією. З метою їх реалізації постає необхідність проведення антикорупційної 

експертизи створюваних НПА. 

У ст. 35 Проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] 

зазначається, що проекти НПА підлягають обов’язковій експертизі: правовій та 

науковій (всі проекти), гендерно-правовій, фінансово-економічній, екологічній 

(залежно від предмета правового регулювання).  

Постає питання: чи повинні проводитись усі названі експертизи під час 

державної реєстрації НПА, чи не призведе це до затягування термінів реєстрації? На 

нашу думку, доцільно обов’язково здійснювати правову, антикорупційну й наукову 

експертизи. Можливими також є такі експертизи, як гендерна, фінансово-

економічна й екологічна. Необхідно також установити «критерії відповідності» 

кожного виду експертизи, оскільки існуючі нормативні визначення правової 

експертизи неповні (навіть обмежують її можливості). У Методичних рекомендаціях 

з підготовки та оформлення проектів законів (правила законопроектування), 

розроблених у рамках проекту Центру політико-правових реформ [246], наприклад, 

указано, що правова експертиза повинна охоплювати і оцінку компетенції 

правотворчого органу, передбачення фінансування реалізації норм, що 

проектуються, забезпечення їх організаційними заходами, санкціями, заохоченнями. 



 

 

290 

А це, на нашу думку, коли йдеться про акти органів місцевої виконавчої влади, чи 

не важливіше, ніж їх відповідність стандартам права Європейського Союзу. 

Відповідно до пункту 2 Положення державній реєстрації підлягають НПА, що 

зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий 

характер. У зазначеному нормативно-правовому приписі закріплено три ключові 

характеристики правового акта, з якими пов’язана його реєстрація: цей правовий акт 

повинен бути нормативно-правовим, зачіпати права людини, або бути міжвідомчим. 

Ніби все однозначно, однак і розвиток науки, і ускладнення праворегулятивної 

діяльності зумовлюють необхідність конкретизації окремих із них. 

Ознайомлюючись із узагальненнями нормопроектної діяльності різних 

міністерств, можна зауважити, що частина виданих ними правових документів не 

подаються для реєстрації у Мін’юст у зв’язку із тим, що вони не є НПА. Питання 

визнання правового акта саме нормативно-правовим ми досліджували у першому 

розділі роботи. 

Неоднозначним, на нашу думку, є використаний у розглядуваній правовій 

нормі термін «зачіпають» права. Цей термін дещо неформалізовано позначає зміст 

охоплюваного ним поняття. Великий тлумачний словник сучасної української мови 

визначає слово «зачіпати» як: 1) торкатися чого-небудь; 2) втручатися у чиє-небудь 

життя, завдавати неприємності, зачіпати інтереси когось; 3) захоплювати, що-

небудь, поширюватись на щось; 4) звертати увагу на що-небудь; 5) критикувати, 

висміювати; 6) ображати, сердити … [126, с. 436]. Беручи за основу таке 

трактування, можна констатувати, що термін «зачіпають» стосовно прав та інтересів 

людини можна замінити синонімами «посягають», «обмежують», «ущемляють». За 

такого розуміння державній реєстрації повинні підлягати лише ті НПА, які певним 

чином «погіршують» правовий статус особи. Однак, переглянувши НПА органів 

виконавчої влади, зареєстрованих Міністерством юстиції України, наприклад, 

24.05.2013 р. (Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2013 р. № 496 «Про 

затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням 

фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» [361]; Постанову 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.04.2013 р. 
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№ 14 «Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами 

їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого 

постановою правління Фонду від 25.02.2009 р. № 12» [362]; Наказ Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості від 16.05.2013 р. № 273 «Про внесення змін 

до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» [363]) зауважуєш, 

що це, напевно, не так. Оцінюючи назви вказаних документів, робиш висновок, що 

вони, вочевидь, установлюють права та обов’язки, слугують підставою для 

формування нових правовідносин між суб’єктами права тощо. З уваги на наведене, 

на нашу думку, термін «зачіпають» доцільно замінити терміном «регламентують» 

(він теж не ідеальний, але більшою мірою відповідає змісту державної реєстрації 

нормативних документів). Відповідно до тлумачного словника, «регламентувати» – 

означає примушувати кого-небудь дотримуватися певних правил, обмежень (точно 

визначити, суворо встановлювати що-небудь) [126, с. 1207]. Таке трактування 

значною мірою відображає змістовне начало нормативно-правового припису, який 

закріплюється у статті НПА. Положення передбачає реєстрацію НПА, які зачіпають 

права громадян. Однак таке формулювання суперечить розділу другому Конституції 

України [57] «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». Норми 

Положення повинні бути узгоджені з конституційними нормами. В іншому разі 

НПА, що зачіпає права негромадян України, наприклад, біженців, які перебувають 

на території нашої держави, у Мін’юсті не реєструватиметься.  

Пункт 8 Положення встановлює вимоги до НПА, що подаються на державну 

реєстрацію: відповідність вимогам законодавства про мови; узгодженість із 

чинними правовими актами; викладатися згідно з правописом і дотриманням правил 

нормопроектної техніки. Погоджуючись із запропонованим формулюванням, можна 

висловити певні сумніви щодо такої вимоги, як «викладатись згідно із правописом». 

Правопис, як відомо, – це система правил, що визначають способи передання мови 

на письмі (дотримання правильного написання слів), іншими словами – «мовні 

правила». У літературі і на практиці такі правила входять до компонентів 

нормопроектувальної техніки. В. І. Риндюк розглядає їх як мовну форму 
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законодавчої техніки [48, с. 10]. І. О. Биля мовить про мовностилістичні правила та 

засоби нормотворчої техніки [209, с. 11–12]. У розділі VІІІ «Загальні вимоги до мови 

НПА» Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення проектів законів 

України, НПА Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та 

дотримання правил нормопроектної техніки, затверджених наказом МНС від 

10.12.2007 р. № 851 [91], зазначено, що текст нормативного акта пишеться за 

правилами чинного українського правопису. Тому, на нашу думку, у пункті 8 

Положення виникає своєрідне дублювання, оскільки вимога «дотримання правил 

нормопроектної техніки» охоплює і вимогу про те, що НПА повинен викладатися 

згідно із правописом (це вказує на необхідність виключення останнього із 

аналізованого нормативно-правового припису). 

Правила нормопроектної техніки, яким повинні відповідати НПА, що 

подаються на реєстрацію, є багатоаспектним «правовим інститутом». Саме тому 

вони, очевидно, деталізуються у Порядку. У цьому документі йдеться про мовні, 

реквізитні, структурні та термінологічні вимоги до НПА. Водночас інструментарій 

нормопроектної техніки, визнаний на доктринальному та методичному рівнях, дещо 

ширший. Тому, на нашу думку, Мін’юст повинен їх узагальнити, систематизувати, 

упорядкувати та доповнити чинний Порядок. 

До переліку названих вимог до новостворених НПА, звичайно, необхідно 

віднести зазначені у визначенні державної реєстрації вимоги їх відповідності 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці 

Європейського суду з прав людини, стандартам права Європейського Союзу. У 

пункті 8 Положення про ці вимоги, напевно, не згадується з метою недопущення 

дублювання з пунктом 1 Положення. Однак, не зрозуміло, чому ж тоді у пункті 8 

йдеться про відповідність актам законодавства та узгодженість із раніше 

прийнятими актами, якщо у пункті 1 зазначено про оцінку на відповідність 

Конституції і законам України. Видається, тут також є резерв для удосконалення. 

НПА – один із різновидів правових. Певна схожість правових актів у таких 

характеристиках, як документованість оформлення, наявність необхідних реквізитів, 

обов’язковість і т. д., можуть обумовлювати труднощі під час розмежування 
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нормативно-правових, індивідуально-правових та інтерпретаційно-правових актів. 

Відтак можуть виникати питання щодо необхідності реєстрації таких актів. 

Наприклад, чи будуть НПА роз’яснення Міністерства освіти і науки України «Про 

порядок переведення студентів із платної на бюджетну форму навчання» [364] і 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2010 р. № 68 

«Вимоги до нормопроектувальної техніки при розробці наказів у Міністерстві 

охорони здоров’я України» [96]. Якщо зважати на змістовну основу, то вказані 

правові акти містять певні правила (фактично норми локального характеру). Для 

відповіді на це питання також спробуємо використати пункт 5 Положення, в якому 

визначено, які правові акти на державну реєстрацію не подаються. До таких актів 

належать і акти рекомендаційного, роз’яснювального та інформаційного характеру 

(методичні рекомендації, роз’яснення тощо). Близькими до вказаних документів за 

формою є згадані правові акти. Який же критерій має братися за основу у такому 

випадку? На нашу думку, треба дотримуватися насамперед пункту 7 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 376 «Про затвердження Порядку 

ведення Єдиного державного реєстру НПА та користування ним» [102], відповідно 

до якого не підлягають включенню до Реєстру акти, які не містять правові норми. 

Це означає, що якщо в акті містяться формально обов’язкові правила поведінки 

певного (нормативно визначеного) кола неперсоніфікованих суб’єктів, на яких він 

здійснює прямий (безпосередній) регулятивний вплив, та розрахований на 

невизначену кількість реалізацій чи застосувань, то такий правовий акт є 

нормативно-правовим. Тож, означені правові акти є нормативно-правовими і 

повинні підлягати державній реєстрації. Крім того, постанова Кабінету Міністрів 

України № 376 [102] не передбачає серед правових актів, які не підлягають 

державній реєстрації, актів рекомендаційного характеру. Наведене вказує на 

необхідність узгодження цієї постанови із Положенням. 

Як зазначалося, відповідно до пункту 1 Положення державна реєстрація НПА 

міністерств та інших органів виконавчої влади завершується їх занесенням до 

Єдиного державного реєстру НПА. Однак пункт 6 Постанови Кабінету Міністрів 

України № 376 установлює [102], що до Єдиного державного реєстру включаються 
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лише зареєстровані у Міністерстві юстиції НПА міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади (акти місцевих державних адміністрацій не згадуються!). 

Перед нами приклад колізії між юридичними нормами однакової юридичної сили, 

який потребує усунення шляхом внесення змін до однієї з постанов. 

Державна реєстрація НПА є передумовою їх оприлюднення та набрання 

чинності. Пункт 15 Положення вказує на те, що міністерства, інші центральні 

органи виконавчої влади направляють для виконання НПА лише після їх державної 

реєстрації та офіційного опублікування (тобто встановлюються дві ключові умови 

для набрання ними чинності – реєстрація та офіційне опублікування). Однак такою 

редакцією не охоплюються акти інших – місцевих органів виконавчої влади, які 

підлягають реєстрації, відповідно до пункту 6 Положення. Такий підхід є також 

незрозумілим у контексті ст. 41 Закону України від 09.04.1999 р. № 586–ХІV «Про 

місцеві державні адміністрації» [365], відповідно до якої НПА місцевих державних 

адміністрацій, які стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний 

характер (крім того, що вони реєструються), підлягають оприлюдненню і набирають 

чинності з моменту оприлюднення. Офіційне опублікування, як відомо, – один із 

реальних способів оприлюднення. Необхідність реалізації законодавчої норми та 

усунення неузгодженості між пунктом 1 і пунктом 15 Положення, на нашу думку, 

зумовлює потребу його уточнення. 

Важливою для досягнення стратегічних завдань «правореєстраційної» 

діяльності є частина друга пункту 15 Положення: у разі порушення вимог частини 1 

НПА вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані. 

Однак реалізація цього нормативно-правового припису можлива лише за наявності 

ефективного механізму контролю Мін’юсту за правотворчою діяльністю міністерств 

та інших органів виконавчої влади. 

У пункті 3 Указу Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 «Про 

державну реєстрацію НПА міністерств та інших органів виконавчої влади» [72] 

вказано, що НПА міністерств та інших органів виконавчої влади набувають 

чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо у них не встановлено пізніший 

строк. Окреслена норма у частині набрання чинності актами місцевих органів 
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виконавчої влади суперечить ст. 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» [365], відповідно до якого НПА місцевих державних адміністрацій 

набирають чинності з моменту реєстрації чи оприлюднення. Отож, виникає колізія 

між нормативно-правовими приписами, що містяться в НПА різної юридичної сили. 

Колізію необхідно усунути шляхом внесення змін до Указу Президента України; на 

практиці вона долається, з огляду на верховенство законодавчих норм. 

Відтак державна реєстрація НПА Мін’юстом України є важливою ланкою у 

процесі створення НПА. Комплексна оцінка поданих на реєстрацію НПА на предмет 

відповідності нормам міжнародного та європейського права, національному 

законодавству, нормопроектувальній техніці є одним із засобів забезпечення їх 

належної якості. Вона дозволяє, наприклад, виявити: «наявність суперечностей у 

тексті проекту акта, неузгодженості його положень з іншими актами законодавства, 

нечіткість норм акта, наявність кількох актів або окремих їх положень з одного 

питання» [366]. 

Водночас, на нашу думку, є необхідність конкретизації та доповнення 

законодавства про державну реєстрацію НПА, розширення критеріїв оцінки та 

системи вимог до створюваних НПА.  

 

 

5.6  Визначення параметрів темпоральної чинності нормативно-правових 

актів 

 

Серед проблемних питань, з якими пов’язана дієвість НПА, його 

оприлюднення. 

Практика правового регулювання, насамперед конституційне закріплення 

терміна «оприлюднення», вимагає його детального вивчення. З цією метою, 

застосовуючи порівняльно-правовий метод, вважаємо за необхідне: з’ясувати зміст 

терміна «оприлюднення НПА» у контексті національної та міжнародно-правової 

практики; розглянути його форми і запропонувати можливі шляхи удосконалення.  

Термін «оприлюднення» (йдеться про оприлюднення НПА) набув поширення і 

закріпився в юридичному лексиконі після прийняття 28 червня 1996 р. Конституції 
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України [57, с. 141]. Частина четверта ст. 94 Основного Закону України встановила, 

що якщо під час повторного розгляду закон буде прийнято Верховною Радою 

України не менше як двома третинами від її конституційного складу, Президент 

України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти 

днів. Відповідно ж до частини п’ятої цієї статті, закон набирає чинності через десять 

днів із дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено законом, але 

не раніше для його опублікування. На нормативному рівні визначення терміна 

«оприлюднення» (та й загалом опублікування) на момент прийняття Конституції 

України не було. Сформульовані таким чином конституційні приписи поставили 

перед правниками два питання: що таке офіційне оприлюднення та які його форми; 

як співвідноситься офіційне оприлюднення із офіційним опублікуванням. 

Здійснений фахівцями Інституту законодавства Верховної Ради України аналіз 

практики промульгації законів у 23 європейських державах указує на те, що 

набрання чинності законами у цих державах пов’язане із їх офіційним 

опублікуванням [367, с. 41–68].  

На перший погляд зрозумілі поняття «доведення до громадян через офіційні 

джерела інформації» обумовили дискусії серед науковців і практиків. 

«Оприлюднення» може означати, наприклад, повідомлення від імені глави держави 

в офіційних електронних засобах масової інформації (телебачення, радіомовлення) 

про підписання Президентом певного закону, прийнятого Верховною Радою 

України, із зазначенням точної назви закону та викладом його анотації. Термін 

«опублікування» закону має самостійне значення, що не збігається за змістом із 

терміном «оприлюднення» [368]. Такий підхід був близький до існуючого на момент 

прийняття Конституції України принципу розмежування опублікування законів від 

інших форм доведення їх до населення. Так, відповідно до Регламенту Верховної 

Ради України від 27.07.94 р. № 129/94-ВР [369], підписані Президентом закони 

публікувалися у Відомостях Верховної Ради України та в газеті «Голос України» і 

були офіційною публікацією. Закони могли бути опубліковані в інших органах 

друку, обнародувані на телебаченні, радіо, передані телеграфом. Тобто 
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опублікування пов’язувалось лише з друкованими виданнями, обнародування (тоді 

вживали саме цей термін) – із телебаченням і радіомовленням.  

Натомість, у більшості навчальних посібників із теорії права та держави 

офіційне опублікування розглядається як одна із форм офіційного оприлюднення. 

Ця позиція підтверджується Указом Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97 

«Про порядок офіційного оприлюднення НПА та набрання ними чинності» [99], 

перший пункт якого встановлює, що закони України, акти Президента України, 

Кабінету Міністрів України не пізніше як у п’ятнадцятиденний строк після їх 

прийняття і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних 

друкованих виданнях» (перелік яких додається), тобто основною формою офіційного 

оприлюднення є офіційне опублікування. Указ також передбачає, що окреслені НПА 

можуть бути в окремих випадках офіційно оприлюднені через телебачення і радіо. 

Однак, ні механізм, ні правовий статус цих засобів масової інформації як джерел 

офіційного оприлюднення НПА юридично не визначено. Часткова нормативна 

неврегульованість питання про засоби офіційного оприлюднення НПА зумовлює те, 

що, відповідно до ст. 94 Конституції України, закони, термін набрання якими 

чинності не передбачено у самих законах, фактично набирають чинності через 

десять днів із дня офіційного опублікування (оскільки цей день вважається днем 

оприлюднення). Це підтверджується і порядком набрання чинності НПА Кабінету 

Міністрів України. Відповідно до ст. 53 Закону України від 07.10.2010 р. № 2591-УІ 

«Про Кабінет Міністрів України» [101], постанови Кабінету Міністрів України 

набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено 

самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. 

Наявні неузгодженості повинні бути законодавчо усунуті. У проекті Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26] офіційне оприлюднення НПА 

регламентується ст. 56, а офіційне опублікування – ст. 57. Ознайомившись із ними, 

можна констатувати, що, на жаль, законопроект чітке визначення та розмежування 

оприлюднення й опублікування НПА не передбачає. Ст. 56 закріплює, що НПА 

після їх прийняття (видання) повинні бути офіційно оприлюднені; в окремих 

випадках це може бути здійснено шляхом оголошення через загальнонаціональні 
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канали телебачення і радіо та в інший спосіб, визначений законодавством. У ст. 57 

надається перелік офіційних друкованих видань, окреслюються правила офіційного 

опублікування НПА. Не дає відповідь на існуючі сьогодні питання і ч. 2 ст. 59 

проекту, яка встановлює, що НПА Верховної Ради України набирають чинності 

через десять днів із дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено 

самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому 

виданні, в той час як ст. 94 Конституції України [57] закріплено, що закон набирає 

чинності через десять днів із дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не 

передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування (тобто не 

відповідає Основному Закону). Наведена неповна визначеність щодо оприлюднення 

НПА і невідповідність проекту Закону конституційній нормі повинні бути усунуті. 

Необхідність прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти» 

зумовлюється також тим, що виникають недоліки у юридичному визначенні 

оприлюднення та чинності окремих НПА України. Так, потребує належного 

законодавчого закріплення процедура опублікування та набрання чинності 

законами, прийнятими на референдумі [370, с. 6]. 

Неврегульованість питання на національному рівні спонукає ознайомитись із 

досвідом інших країн, насамперед постсоціалістичних, правова система яких 

найбільш близька до права України. Затверджене Декретом Президента Республіки 

Білорусь від 10.12.1998 р. № 22 «Положення про офіційне опублікування і вступ у 

силу правових актів Республіки Білорусь» [371] установлювало, що офіційним 

опублікуванням є доведення правових актів до загального відома шляхом 

відтворення їх текстів відповідно до підписаних оригіналів у офіційних виданнях: 

періодичному друкованому виданні національного реєстру правових актів 

Республіки Білорусь, його електронній версії та газетах (перелік газет і категорій 

НПА, що мають у них друкуватись, додається). 24.02.2012 р. Указом Президента 

Республіки Білорусь № 106 «Про внесення змін і доповнень у деякі акти Президента 

Республіки Білорусь» до джерел офіційного опублікування правових актів 

віднесено, крім газет, Національний правовий Інтернет-портал Республіки Білорусь 

(www.pravo.by) [372]. Таким чином білоруські правотворці обмежились лише одним 

http://www.pravo.by/
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способом інформування громадськості – опублікуванням, вважаючи при цьому 

джерелом опублікування також електронний ресурс.  

Російські юристи також зазначають лише про опублікування НПА. 

Федеральний закон Російської Федерації від 14.06.1994 р. № 5-ФЗ «Про порядок 

опублікування і вступ у силу федеральних конституційних законів, федеральних 

законів, актів палат Федеральних Зборів» [373] закріплює, що офіційним 

опублікуванням таких актів уважається перша публікація їх повного тексту у 

Парламентській газеті, Російській газеті, Зібранні законодавства Російської 

Федерації чи перше розміщення (опублікування) на Офіційному інтернет-порталі 

правової інформації (www.pravo.gov.ru). Незвичним видається зарахування до групи 

офіційних джерел опублікування (якими до жовтня 2011 р. були лише друковані 

видання) електронного носія правової інформації. 

Закон Республіки Польща від 20 липня 2000 р. «Про оприлюднення 

(оголошення) нормативних актів і деяких інших правових актів» [374] є правовим 

актом, який уже певним чином адаптований до стандартів європейського права. 

Ознайомившись із цим документом, можна зауважити, що oglaszaniu 

(перекладається як оголошення чи оприлюднення) пов’язане з опублікуванням у 

офіційних вісниках (друкованих виданнях, розпочинаючи із «Dziennik Ustaw…», в 

якому оприлюднюється Конституція, завершуючи воєводськими офіційними 

вісниками). Акти Європейського Союзу видаються у спеціальному друкованому 

виданні «Офіційний журнал Європейського Союзу». 

Здійснений аналіз засвідчує, що визначений чинним законодавством механізм 

доведення до відома суспільства нових НПА в Україні дещо складніший, ніж у 

сусідніх державах. Тому доцільно запропонувати, можливо й спірні, шляхи його 

вдосконалення: 

– оскільки визначальним засобом інформування населення про прийняті НПА 

є нормативно визначені друковані видання, точніше застосовувати термін «офіційне 

опублікування». Надання електронним носіям «статусу» засобу офіційного 

опублікування видається неточним. Тут більш влучний термін «оприлюднення»;  

http://www.pravo.gov.ru/
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– з метою належної реалізації ст. 94 Конституції України доцільно 

законодавчо, насамперед у Законі України «Про нормативно-правові акти», 

визначити засоби та способи офіційного оприлюднення НПА, наприклад: 

установити, що офіційним джерелом оприлюднення НПА є офіційний сайт 

Міністерства юстиції, на якому пропонуються їх тексти із позначкою про включення 

до Єдиного державного реєстру НПА України.  

Із оприлюдненням та опублікуванням НПА України пов’язані їх чинність і дія. 

Чинність закону – це юридична передумова дії закону, яка означає наявність у 

ньому юридичної сили [375, с. 968]. 

Дія права – це обумовлена соціально-економічними умовами, потребами та 

інтересами людей властивість права у певному середовищі здійснювати 

інформативну та ціннісно-мотиваційну дію на особистість, спільноти людей і 

внаслідок цього забезпечувати, згідно з цілями, принципами та приписами права, 

правомірний характер їх діяльності та вчинків, досягнення цивілізованими засобами 

фактичних результатів і на цій основі сприяти утвердженню реального панування 

права в суспільних відносинах [376, с. 11].  

Розмежування понять «дія НПА у часі» та його «чинність» простежується і на 

законодавчому рівні. Так, ст. 8 Конституції України встановлює, що конституційні 

норми є нормами прямої дії, а у ст. 160 закріплено, що Конституція набуває 

чинності з дня її прийняття. У Податковому кодексі України [49], у Прикінцевих 

положеннях, йдеться про порядок набрання ним чинності, а в Перехідних 

положеннях – про особливості дії різних нормативно-правових приписів 

податкового закону. Аналогічно і у новому Кримінальному процесуальному кодексі 

України [50].  

Цікавим у цьому контексті є досвід сусідніх з Україною держав – Республіки 

Білорусь і Республіки Молдова (правові системи яких за формою та змістом близькі 

до української). Закон Республіки Білорусь від 10.01.2000 р. № 3361-З «Про 

нормативно-правові акти Республіки Білорусь» [74, с. 98–99] визначає у ст. 65 

порядок вступу НПА у силу, а у ст. 66 – правила їх дії у часі. Закон Республіки 

Молдова від 18.07.2003 р. № 317-XV «Про нормативні акти Уряду і інших органів 
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центрального і місцевого публічного управління» [377] містить ст. 18, в якій 

окреслюється дія нормативних актів у часі. Спеціальних норм щодо чинності цих 

актів у законі немає.  

Ознайомившись із проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» 

[26], можна зауважити, що у законопроекті є дві окремі статті – про набрання 

чинності (ст. 59) та дію у часі (ст. 61). 

Отож, на основі зазначеного можна констатувати, що і в Україні, і в інших 

постсоціалістичних державах виникає спеціальна регламентація і чинності, і дії 

НПА. Для з’ясування відповідності такої практики стандартам міжнародного права 

постає необхідність розглянути, як вирішуються це питання в правових актах 

Європейського Союзу та Ради Європи. 

Це також необхідно на виконання частини 5 схвалених постановою 

Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 Методичних рекомендацій 

щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки 

[89], яка зобов’язує розробників законопроектів ураховувати: основні положення 

законодавства ЄС, якщо предмет правового регулювання законопроекту віднесено 

до пріоритетних сфер адаптації законодавства… Для цього аналізуються тексти 

актів законодавства ЄС … та забезпечується певний ступінь відповідності 

законопроекту цим нормам.  

Перш ніж проаналізувати європейські правові акти, доцільно згадати, що на 

рівні ЄС прийнято декілька спеціальних документів, присвячених питанням 

нормопроектування, в яких певним чином окреслена означена нами проблема. В 

Міжінституційній угоді про загальні правила щодо забезпечення якості 

проектування Європейського законодавства від 22.12.1998 р., наприклад, 

зафіксовано, що положення стосовно дати, обмеження строків, виключень, 

скасування і продовження строків дії, перехідні положення і заключні положення 

(введення в дію, втрата чинності) повинні бути чітко викладені [378, с. 11]. 

Розглянемо, як відображаються ці вимоги в первинному законодавстві ЄС, 

змоделювавши таблицю. Для ілюстрації співвідношення норм права Європейського 
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Союзу та Ради Європи додатково проаналізуємо відповідні положення Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод у таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 

Набрання чинності міжнародними актами (розроблено автором) 

Договір про 

Європейський Союз 

Договір про заснування 

Європейського 

Співтовариства 

Конвенція про захист прав 

людини  

і основоположних свобод 

Ст. 48 Зміни набирають 

чинності після того, як їх 

ратифікують усі 

держави-члени, згідно з 

відповідними їхніми 

конституційними 

вимогами 

Ст. 313 Цей договір 

набуває чинності 

першого дня місяця … 

Ст. 59 Конвенція набирає 

чинності після депонування 

десяти ратифікаційних 

грамот 

Ст. 52 Дія договору 

розпочинається  

1 січня 1993 р. 

 Ст. 59 Генеральний 

секретар Ради Європи 

повідомляє всіх членів Ради 

Європи про набрання 

Конвенцією чинності 

 

Зазначене у таблиці 5.1 вказує на те, що в нормах європейського права частіше 

йдеться про набрання чинності міжнародними актами. Момент набрання чинності 

виступає юридичним фактом, який є основою для виникнення правовідносин у 

межах Європейської спільноти.  

Термін «дія норм європейського права» у часі характеризує тривалість, 

хронологічні рамки поширення їх праворегулятивного впливу. Так, наприклад, ст. 97 

Договору «Про заснування Європейського об’єднання вугілля і сталі» встановлювала, 

що договір укладався на термін у п’ятдесят років із моменту набрання чинності. 

Рішення ЄС розпочинають діяти з моменту їх прийняття [379, с. 160].  

Зіставивши практику нормативної регламентації чинності та дії у часі НПА 

України із європейськими правовими традиціями, можна констатувати їхню певну 

взаємовідповідальність. Попри це, як зазначає М. О. Теплюк, численні техніко-

юридичні недоліки в законодавчому регулюванні процесу введення в дію законів 

України вказують на нагальну потребу у використанні сучасної досконалої 
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юридичної техніки в юридичній діяльності, результатів порівняльно-правових 

досліджень, досвіду зарубіжних країн [71, с. 448].  

Існуюче в Основному Законі України [57] розмежування чинності та дії НПА 

дає підстави підтримати позицію розробників проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26] у частині створення двох окремих статей, в яких 

детально описуються правила набрання чинності та дія у часі30 НПА України.  

Водночас доцільно доповнити відповідні статті існуючими в правилах 

творення європейського права вимогами про чітке визначення дат та умов набрання 

чинності, про терміни, період і т. д. дії у часі НПА України.  

Серед складових дії НПА визначальне місце посідає їх дія у часі (темпоральна 

дія НПА). 

Дія НПА у часі досліджувалась на усіх етапах існування правової доктрини, 

розпочинаючи із дигестів Юстиніана, роздумів Г. Гроція та Т. Гоббса [32, с. 184, 

185, 188], завершуючи працями вчених сучасної епохи. Попри значний багато-

віковий інтерес до цієї теми, стосовно неї існує ще чимало дискусійних питань, які 

порушуються насамперед юридичною практикою та зумовлюються недостатньою 

нормативною урегульованістю. Тому вважаємо за доцільне зосередити увагу на 

таких основних питаннях темпоральної дії НПА: неоднозначність практичного 

використання положень стосовно напрямів темпоральної дії НПА України та її 

причини; наявні та необхідні правила регламентації напрямів дії НПА України, 

можливості їх нормативного закріплення.  

Дія НПА у часі належить до правових явищ, знання про які набули сьогодні 

аксіоматичного характеру, є базовими компонентами правосвідомості сучасного 

юриста. А такі властивості нормативного акта, як здатність мати пряму чи зворотну 

дію у часі, набули характеру принципів права. 

––––––––––––––––– 
30 У розділі шостому проекту більшість статей присвячені дії нормативно-правового акта в 

часі, просторі, до кола осіб. Новітніми є норми, які визначають підстави припинення та скасування 

нормативно-правового акта, способи усунення суперечностей між ними, можливості роз’яснення 

юридичних норм. Але знову складно пояснити, чому розділ називається «Реалізація нормативно-

правових актів» (якщо реалізація правових приписів – це здійснення їх у правомірних діях 

суб’єктів суспільних відносин з метою задоволення відповідних інтересів [21, с. 283]. 
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Попри таку загальновідомість та однозначність, юридична практика ставить 

перед правниками ще чимало питань стосовно дії НПА у часі. Так, Законом України 

від 09.12.2011 р. № 4094-VI «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» [380] щодо удосконалення положень про статус членів Вищої кваліфі-

каційної комісії суддів України» було змінено ч. 2 ст. 92: слова «три роки з дня 

призначення» замінено словами «шість років з дня набуття повноважень». Отож, ця 

стаття у новій редакції звучить так: «строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України становить шість років з дня набуття повноважень». 

Оскільки «стара» редакція ч. 2 ст. 92 встановлювала строк повноважень члена 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України три роки, а в Законі України «Про 

внесення змін …» лише зазначено, що «цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування» (тобто не визначено напрям дії 

законодавчих новел у часі), виникло питання про тривалість перебування на посадах 

членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначених до внесення змін 

(три чи шість років). 

Необхідність визначення темпоральної дії конкретних НПА України та 

труднощі під час застосування норм нового законодавства України до «старих» або 

триваючих правовідносин стали причиною прийняття Конституційним Судом 

України низки рішень. Розглянемо декілька прикладів. Конституційним Судом 

України розглянуто конституційне подання 53 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України пункту 2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (рішення 

№ 6-рп/2012 від 13.03.2012 р. [381]). Народні депутати України вважали, що пункт 2 

розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, згідно з яким у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік 

відомості про витрати надаються з дня набрання чинності цим законом, не 

відповідає частині першій ст. 8, частині першій ст. 58 Конституції України щодо 

незворотності дії в часі законів та інших НПА. 

Конституційний Суд України, зважаючи на частину першу ст. 58 Конституції 

України [57], відповідно до якої закони та інші НПА не мають зворотної дії в часі, 
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крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (та 

інші підстави), зробив висновок, що пункт 2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні 

положення «Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 

07.04.2011 р. № 3206-VI є неконституційним. 

На практиці можуть виникати труднощі у застосуванні нормативно-правових 

приписів новоприйнятих НПА до правовідносин, регламентованих іншими чинними 

НПА (якщо у новому нормативному документі чітко не визначено його дії). 

Наприклад, ст. 810 та ст. 811 ЦК України [145] встановлюють дещо інші істотні 

умови договору найму житла, ніж ст. 158 Житлового кодексу України [382]. Постає 

питання, як повинні вирішуватись справи, пов’язані із наймом житла, якщо 

договори найму було укладено до 01.01.2004 р. (для набрання чинності цивільним 

законом), а спори між сторонами виникли пізніше. Судами ці питання вирішуються 

по-різному. Й, видається, підставно, адже виникає своєрідна колізія. А, з огляду на 

загальновизнані правила вирішення колізій, з одного боку, верховенство за законом, 

що прийнятий пізніше, а з іншого – за спеціальним законом. Одна суперечність 

доповнюється іншою. 

Приклади ухвалення спірних судових рішень, пов’язаних із неналежним 

визначенням темпоральної дії НПА, наводять Б. В. Малишев і О. В. Москалюк [383, 

с. 62].  

Статус актів офіційного тлумачення законодавчих норм сьогодні належить 

насамперед актам Конституційного Суду України. Зважаючи на високий 

професійний рівень суддів Конституційного Суду, не варто зазначати про 

помилковість їх колегіальних висновків. Доцільніше звертати увагу на дискусійність 

окремих із них. Свідченням цього є окремі думки суддів у деяких справах, які 

вказують на неоднозначність прийнятих органом конституційного правосуддя 

рішень (приклади наведемо нижче). 

Вивчаючи питання дії НПА у часі, науковці виокремили декілька категорій 

правотворчих, правозастосовних і правоінтерпретаційних помилок. Серед них 

найбільш небезпечними є правотворчі, оскільки стають причиною недоліків 

праворегулятивної діяльності. Д. М. Бахрах висловлює зауваження стосовно того, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran241#n241
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran241#n241


 

 

306 

що набрання окремими нормами чинності відкладається на невизначений термін, 

трапляються випадки вказівки неправильної дати набрання чинності, суперечності 

стосовно моменту набрання чинності в НПА [384, с. 97–110]. М. О. Теплюк та 

О. І. Ющик звертають увагу на прийняття великої кількості законів України без 

перехідних чи кінцевих положень, а відповідно – і без вказівки про їхню чинність і 

темпоральну дію [368, с. 173]. Аналіз перехідних і прикінцевих положень низки 

НПА України вказує і на інші їх недоліки, пов’язані з темпоральною дією. До таких 

недоліків належать: 

– паралельне, несистемне використання термінів «чинність» і «дія», що 

утруднює визначення темпоральної дії НПА. Так, у пункті 1 Прикінцевих положень 

Закону України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» (у 

редакції від 02.10.12 р.)  [117] закріплено, що Закон набирає чинності з дня його 

опублікування. Тут же надається чималий перелік нормативно-правових приписів 

цього Закону, що вводяться в дію після настання певних юридичних обставин, 

наприклад, початку діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

Водночас у Законі є і Перехідні положення, в яких практичні питання здійснення 

правосуддя в Україні після прийняття Закону пов’язані лише із набранням ним 

чинності. Так, відповідно до пункту 2 Перехідних положень, судові рішення, 

прийняті судами апеляційної інстанції до набрання чинності цим Законом, 

набирають законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку 

протягом строків, що діяли до набрання чинності цим Законом. Така редакція є 

виправданою лише щодо розуміння термінів «чинність» і «дія» (новий КПК України 

ці терміни, наприклад, розмежовує). Неточним є і формулювання «з дня 

опублікування». На нашу думку, необхідно зазначати тільки про офіційне 

опублікування, інакше опублікуванням вважатиметься і друк тексту Закону, 

скажімо, у газеті «Бульвар»; 

– порушення мовних, логічних, стилістичних вимог нормопроектувальної 

техніки під час формулювання положень про дію НПА викликає на практиці 

дискусії стосовно останньої. Певною ілюстрацією цього може бути підпункт 10 

згаданого пункту 1 Прикінцевих положень Закону України «Про судоустрій і статус 
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суддів» (у редакції від 02.10.12 р.)  [117], відповідно до якого Закон набирає 

чинності з моменту опублікування, крім підпункту 2 підпункту 3.6 та підпункту 10 

підпункту 3.7 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві положення» щодо передачі до 

юрисдикції адміністративних судів та вилучення із цивільної юрисдикції спорів із 

приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання 

пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних 

виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або 

грошової компенсації замість них, які вводяться в дію одночасно з набранням 

чинності Законом України від 02.12.2010 р. № 2748-VI «Про внесення змін до 

розділу XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» [117] щодо передачі справ, пов’язаних із соціальними виплатами». При 

цьому: … (після чого ще п’ять частин цього підпункту). Насамперед перед нами 

правотворча помилка – визначення невідомого через невідоме (чинність пов’язана з 

уведенням у дію, яка, своєю чергою, пов’язана із набранням чинності змінами до 

Закону);  

– нормативне визначення темпоральної чинності акта у форматі, що 

зумовлює колізію чи конкуренцію нормативно-правових приписів. Так, заключні 

положення Закону України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки» [158], 

відповідно до яких: «спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в 

порядку, встановленому законодавством про працю» порушують перед суб’єктами 

вирішення таких спорів питання: яким НПА керуватись – згаданим Законом чи 

Кодексом законів про працю;  

– занадто «багатоаспектне» нормативне визначення темпоральної дії актів, 

що ускладнює її розуміння. Ілюстрацією є наведений приклад із Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів». 

Названі недоліки є, як видається, наслідком певних упущень правотворчих 

суб’єктів. 
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Якими ж є причини неоднозначного трактування, здавалося б, 

загальновизнаних правових постулатів під час їх застосування у правовому 

регулюванні суспільних відносин? 

На нашу думку, таких причин декілька. 

1. Питання напрямів дії НПА досліджується науковцями несистемно, а 

стихійно, залежно від потреб і стану праворегулятивної практики у державі. Так, 

особливий інтерес до цієї проблематики виник у 70-х роках і з 90-х років минулого 

століття триває досі. 

2. Поновилась дискусія між ученими стосовно співвідношення термінів 

«чинність», «дія», «набрання чинності», «вступ у дію» НПА [368, с. 119–130; 385, 

580–592]. Така дискусія не допомагає правникам-практикам. Неоднозначність 

розуміння співвідношення та можливості застосування в конкретних НПА термінів 

«чинність» і «дія» стали причиною того, що Конституційний Суд України у рішенні 

№ 21-рп/2010 від 6.10.2010 р. [386] роз’яснив, що «Основним Законом України 

передбачено порядок і строки набрання законом чинності, а також введення в дію 

окремих його положень. Виходячи з цього законодавець, враховуючи різні 

обставини, може встановити іншу дату введення закону в дію». 

3. Не є до кінця однозначним трактування серед науковців назв і змісту 

напрямів дії НПА. Частина правознавців ведуть мову про пряму, зворотну та 

переживаючу дію НПА у часі [110, с. 462–466; 78, с. 133; 21, с. 229; 387, с. 357–361]. 

Інші ж доповнюють їх додатковими позначеннями – ретроактивна, негайна, ультра 

активна [388, с. 39–40; 383, с. 52; 389, с. 497–500; 390]. При цьому не все у 

доктринальних висновках видається переконливим. Так, О. В. Москалюк зазначає, 

що ультраактивна дія НПА передбачає перспективну дію нового (поширення 

приписів на факти і відносини, які виникли після набрання ним чинності) та 

відповідно переживаючу дію скасованого нормативного документів. Водночас він 

зазначає, що норма права, яка має негайну дію, поширюється на юридичні факти, які 

виникнуть після набрання чинності цією нормою [383, с. 59]. Постає питання, яка ж 

відмінність між негайною та перспективною дією НПА і як це повинно бути 

нормативно закріплено?  
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4. Змістовне визначення понять про напрями темпоральної дії НПА в Україні 

на нормативному рівні сьогодні не дається. В Основному Законі України [57] 

йдеться про пряму (ст. 8) та зворотну (ст. 58) дії НПА у часі. Про переживаючу дію 

НПА законодавець безпосередньо не згадує, а тлумачення понять прямої та 

зворотної дій дається опосередковано Конституційним Судом України у випадках, 

коли необхідно визначити темпоральну дію конкретного НПА. Так, у рішеннях від 

13.05.1997 р. 1-зп [391], від 09.02.1999 р. № 1-рп/99 [62], від 05.04.2001 р. № 3-

рп/2001 [392] Конституційний Суд України висловлює позицію щодо незворотності 

дії в часі законів та інших НПА: вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, 

які виникли після набуття законами чи іншими НПА чинності; дія закону та іншого 

НПА не може поширюватися на правовідносини, які виникли і завершилися до 

набрання чинності цим законом або іншим НПА. До слова, не все тут ідеально і в 

різних проектах закону України «Про нормативно-правові акти», і в законах про 

НПА інших постсоціалістичних держав (право яких близьке праву України «за 

духом»). Так, у розділі VІ проекту закону України «Про нормативно-правові акти» 

[26] йдеться і про дію НПА у часі. Напрямам дії у ньому присвячена аж одна стаття 

– 64, у якій зазначено про зворотну дію НПА. Глава 17 «Дія НПА у часі, просторі і 

за колом осіб» Закону Республіки Білорусь від 10.01.2000 р. № 361-3 «Про 

нормативно-правові акти Республіки Білорусь» [74] містить дві статті про дію НПА 

у часі. У ст. 66 останнього закону вказано про можливість безстрокової і тимчасової 

дії всього НПА чи його частин, а у ст. 67 – про зворотну силу НПА. Доволі 

лапідарною щодо темпоральної дії НПА є ст. 18 Закону Республіки Молдова від 

18.07.2003 р. № 317-ХV «Про нормативні акти Уряду і інших органів центрального і 

місцевого публічного управління» [377]. У пункті 4 цієї статті зазначено, що 

нормативні акти, як правило, не мають зворотної сили. 

5. Загальновідомо, що напрям дії НПА, як правило, регламентується у його 

прикінцевих або перехідних положеннях. М. О. Теплюк і О. І. Ющик наводять дуже 

цікаві статистичні дані: за 14-річний період з дня набуття чинності Конституцією 

України 1996 р. парламентом було прийнято всього 2184 закони, з них первинних 

законів – 593, законів про внесення змін до чинних законів – 1591. З них мають 
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прикінцеві та/або перехідні положення, або містять вказівку на умови чинності та дії 

закону тільки кожний п’ятий первинний закон і кожний четвертий закон про 

внесення змін до закону [368, с. 173].  

6. Значна неформалізованість положень щодо темпоральної дії НПА зумовлює 

плюралізм думок про можливі напрями дії конкретних нормативних документів 

серед фахівців найвищого рівня. Наочним прикладом цього є рішення 

Конституційного Суду України № 22-рп/2003 від 25.12.2003 р. [393] у справі за 

конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне 

тлумачення положення частини третьої ст. 103 Конституції України, згідно з яким 

одна й та ж особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд. 

Як відомо, Конституційний Суд зробив висновок про право тодішнього Президента 

України Л. Д. Кучми бути обраним на пост глави держави втретє. Конституційний 

Суд обґрунтовував свою позицію і тим, що за загальновизнаним принципом права 

закони та інші НПА не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’як-

шують або скасовують відповідальність особи (ст. 58 Конституції України). Це є 

гарантією стабільності, утвердження держави як правової, в якій визнається і діє 

принцип верховенства права (статті 1, 8 Конституції України). 

Оскільки ч. 3 ст. 103 Конституції України не містить винятків щодо дії 

передбаченого нею обмеження у часі, а в інших нормах Конституції України також 

немає застережень про надання зворотної дії положенню зазначеної статті, це 

положення поширюється лише на правовідносини, які виникли після набрання 

чинності Конституцією України, Конституційний Суд України ухвалив рішення, що 

в аспекті конституційних подань положення ч. 3 ст. 103 Конституції України, за 

яким одна й та ж особа не може бути Президентом України більше ніж два строки 

підряд, треба розуміти так, що це положення поширюється лише на осіб, яких 

обирають на пост Президента України після набуття чинності Конституцією 

України 1996 р. Особа, яку вперше було обрано Президентом України за чинною 

Конституцією України в 1999 р., має право балотуватися на чергових виборах 

Президента України у 2004 році [393]. 
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До вказаного рішення додаються окремі думки суддів В. М. Шаповала, 

П. М. Ткачука, М. Д. Савенка, які відрізняється від позиції органу конституційного 

правосуддя. Показовою у цьому є позиція судді М. Д. Савенка, який стверджував: 

«таким чином, Конституційний Суд України фактично створив передумови для 

встановлення антидемократичного політичного режиму влади в Україні. Наведений 

аналіз частини третьої ст. 103 Конституції України з використанням різних способів 

тлумачення надає підстави дати єдино можливе і буквальне її тлумачення: 

положення частини третьої ст. 103 Конституції України необхідно розуміти так, що 

одна й та сама особа не може бути Президентом України більше двох 

конституційних строків підряд незалежно від часу вступу на цей пост, правового 

статусу, функцій, повноважень Президента України» [393]. 

Усуненню та попередженню недоліків НПА, пов’язаних із їх темпоральною 

дією, має слугувати насамперед система правил нормопроектування (на них тією чи 

іншою мірою неодноразово зосереджували свою увагу вітчизняні та зарубіжні 

науковці). Такі правила повинні закріплюватись у Законі України «Про нормативно-

правові акти» і містити систему змістовних і формальних вимог до напряму дії 

НПА. Спробуємо їх сформулювати у форматі, який міг би отримати нормативне 

визнання – через вимоги до напряму дії НПА у часі. 

До категорії змістовних вимог доцільно віднести, на нашу думку, визначення 

напряму дії НПА у часі та кожного з напрямів. Насамперед розпочнемо із 

визначення термінології, якою доречно оперувати для позначення впливу 

нормативно-правових приписів на правовідносини у часі. Сьогодні і науковці, і 

практики оперують термінами «чинність» та «дія». Давати ґрунтовні оцінки цих 

термінів у межах нашого дослідження складно. Тому, зважаючи на прикінцеві та 

перехідні положення нового КПК України [50], Податкового кодексу України [49], 

рішення Конституційного Суду України, їх розмежовуватимемо. Термін «чинність» 

(«набрання чинності»), на нашу думку, більшою мірою пов’язується із 

легітимізацією та набранням законної сили НПА. Коли ж йдеться про його 

праворегулятивні властивості у часі, доцільніше оперувати терміном «дія у часі». 

Оскільки дія НПА у часі охоплює низку аспектів, видається можливим і необхідним 
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розглядати вплив НПА на регламентовані ними минулі, триваючі, й перспективні 

правовідносини у часових параметрах, як напрям дії НПА у часі. Формулюванню 

дефініції поняття «напрям дії НПА у часі» повинно передувати розуміння дії НПА у 

часі загалом.  

Р. А. Ромашов визначає дію НПА як динамічну характеристику процесу 

реалізації приписів НПА, що складається із сукупності зовнішніх факторів, які 

впливають на результативну дію НПА на регульовані ним суспільні відносини [84, 

с. 129]. М. О. Теплюк вважає, що під час формування поняття «дія закону» 

необхідно зважати на те, що вона зводиться до об’єктивної дії права, що становить, з 

одного боку, регулювальну дію закону стосовно учасників суспільних відносин, 

котрі зобов’язані виконувати нормативні приписи закону, а з іншого, – техніко-

юридичну дію закону щодо законодавчого органу держави, який зобов’язаний 

узгоджувати свої нормативні рішення в межах національної правової системи [394]. 

Об’єднувальним для цих трактувань дії НПА є те, що в основі її змісту – 

праворегулятивний вплив НПА на суспільні відносини. Такий ідейний зміст мав би 

бути закладеним, на нашу думку, і в розуміння дії НПА у часі.  

У літературі, однак, простежується дещо інший напрям визначення цього 

правового явища: дія НПА у часі – це період із моменту вступу акта у силу і до 

моменту втрати ним юридичної сили [110, с. 459; 81, с. 478]. Практично таке ж 

розуміння дії НПА у часі пропонується і у пункті 1 ст. 61 згаданого проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26]: дія НПА починається з моменту 

набрання ним чинності і закінчується моментом припинення його чинності. Тобто 

до події, факту застосовується той закон або інший НПА, під час дії якого вони 

настали або мали місце. На основі зазначеного можна констатувати, що дія НПА у 

часі розглядається як період його чинності.  

Легальне визначення напряму дії НПА у часі практично не дається. Тому далі 

послуговуватимемось вихідними моментами існуючих трактувань основних 

напрямів темпоральної дії НПА – прямої, зворотної, переживаючої. Спільним для 

визначень указаних напрямів дії НПА у часі є те, що та чи інша дія – негайна чи 

ультраактивна, перспективна чи переживаюча (залежно від позицій автора) – 
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полягає у поширенні обов’язковості, чинності, впливу нормативно-правових 

приписів на правовідносини, які існували, тривають або виникнуть у майбутньому. 

Темпоральна дія НПА зумовлюється низкою часових параметрів: набранням 

чинності новим нормативним документом; часом доцільності існування триваючих 

правовідносин за зміни їх юридичної регламентації; часом, який необхідний для 

адаптації наявних правових відносин до новел у нормативно-правовій базі, що їх 

визначає. Д. М. Бахрах вирізняє три варіанти дії НПА у часі: норма регулює те, що 

буде; норма регулює те, що є і буде; норма регулює те, що було, є і буде [384, с. 

154]. Отож, еволюція права поєднується з постійним існуванням, розвитком, 

системністю зв’язків суспільних відносин. Це видається «основним завданням» 

юридичного встановлення напряму дії НПА у часі. 

З огляду на названі ключові характеристики напряму дії НПА у часі, можна 

запропонувати таку дефініцію його поняття – це нормативно визначений 

праворегулятивний вплив на минулі, існуючі та майбутні суспільні відносини.  

Як зазначалось, виокремлюють три напрями дії НПА у часі. Стосовно кожного 

з них є чимало наукових напрацювань, особливо ж – стосовно зворотної дії. 

Розглянемо коротко кожний з напрямів. 

Пряма [78, с. 132] (негайна [110, с. 462; 383, с. 58], перспективна [84, с. 131]) 

дія НПА розглядається як його здатність поширювати свою обов’язковість на факти, 

які: виникають після набрання ним чинності; виникли ще до набрання ним чинності, 

але продовжують існувати й після набрання ним чинності, причому ця 

обов’язковість поширюється на останні тільки з моменту набрання ним чинності 

[78, с. 132]. Яскравою ілюстрацією практично нормативного закріплення прямої дії 

НПА у часі є пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу 

України [145], в якому закріплено, що він застосовується до цивільних відносин, які 

виникли після набрання ним чинності. Щодо цивільних відносин, які виникли до 

набрання ним чинності, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і 

обов’язків, які виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. 

Водночас, ознайомлюючись із новітнім законодавством України, можна 

зауважити, що у перехідних положеннях низки НПА напрям їх дії пов’язується і з 
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набранням ними чинності, і з вступом у дію інших НПА. Наприклад, у пункті 2 

Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України [50] вказано, 

що «до дня введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної 

правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених 

законом на надання безоплатної правової допомоги, функції таких органів (установ) 

здійснюють адвокатські об’єднання або органи адвокатського самоврядування». 

Звичайно, більш правильним видається застосування єдиної термінології для 

юридичного встановлення напряму дії НПА у часі.  

Знання про пряму дію НПА стали сьогодні правовими аксіомами теорії права. 

Однак інколи стосовно прикладів прямої дії НПА на триваючі правовідносини у 

студентському середовищі виникають дискусії. Наприклад, термін строкової 

військової служби з моменту призову призовника становить 18 місяців. Після 

проходження військової служби упродовж 6 місяців до законодавства про 

військовий обов’язок вносяться зміни і встановлюється новий термін – 12 місяців. 

Виникає декілька питань: як необхідно сформулювати прикінцеві положення нового 

закону, щоб він мав пряму дію у часі стосовно цього прикладу? Яким має бути 

термін служби за умови прямої дії? Якщо військовослужбовець служитиме не 18, а 

12 місяців, то чи це не зворотна дія? Для відповіді на ці запитання необхідно 

зважати на те, що пряма дія НПА на триваючі правовідносини означає поширення 

дії нового нормативного документа лише на права і обов’язки суб’єктів 

правовідносин, які виникають після набрання ним чинності. Така дія переконливо 

ілюструється на триваючих правовідносинах стадійного характеру (наприклад, 

стосовно щорічної оплати навчання у вищому навчальному закладі). Пряма дія 

локального нормативного акта, який щороку змінює розмір оплати (звичайно, якщо 

це не заборонено договором) полягатиме у тому, що з початком нового навчального 

року студент платитиме нову вартість навчання (незалежно від того, є вона більшою 

чи меншою від первинного розміру). Відповідно до зазначеного, у прикладі про 

терміни проходження строкової служби новоприйнятий закон пряму дію мати не 

може, оскільки про часткову, зумовлену корективами законодавця, зміну обов’язків 
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суб’єкта триваючих правовідносин практично йтися не може: зазначений обов’язок 

або залишається у первинному розмірі, або ж узгоджується з новими вимогами.  

На основі наведеного розробникам проекту Закону України «Про нормативно-

правові акти» можна запропонувати таке визначення поняття прямої дії (на такій 

назві акцентуємо, керуючись ст. 8 Конституції України, в якій зазначено, що норми 

Конституції є нормами прямої дії) НПА у часі: це здатність НПА регулювати 

відносини, що виникли після набрання ним чинності, а також відносини, які 

виникли до набрання ним чинності і продовжують існувати, однак лише стосовно 

прав та обов’язків суб’єктів правовідносин, що виникли після набрання ним 

чинності. 

Найбільшу увагу сьогодні привертає зворотна дія НПА у часі. Кожен правник 

знає, що така дія – це його дія на факти та правовідносини, які виникли до набрання 

ним чинності, причому з моменту їх виникнення. Всезагальна визнаність такої 

інтерпретації, вочевидь, є причиною того, що в Україні законодавчого визначення 

(дефініції) поняття зворотної дії НПА не дається, в той час як цим терміном 

законодавець активно оперує (див., наприклад, ст. 58 Конституції України [57], ст. 5 

Цивільного кодексу України [145], ст. 5 Кримінального кодексу України [155]). 

Нормативна регламентація зворотної дії НПА у часі зводиться до двох моментів: 

а) констатації того, що законодавство не може мати зворотну дію; б) переліку 

винятків, коли така дія допускається. Така практика видається виправданою, коли 

йдеться про біжуче законодавство, однак дефініція зворотної дії НПА у часі повинна 

обов’язково закріплюватись у спеціальному Законі України «Про нормативно-

правові акти». Показовим у цьому є досвід білоруських правників, які у ст. 67 

Закону Республіки Білорусь «Про нормативно-правові акти Республіки Білорусь» 

[74] опосередковано, через заборону зворотної дії НПА, встановили, що це – 

поширення дії НПА на відносини, які виникли до його вступу в силу.  

Щодо розуміння зворотної дії НПА у часі серед науковців є незначний 

плюралізм думок, який суттєво не впливає на юридичну практику. Основні ж 

дискусії на доктринальному та практичному рівнях тривають навколо підстав (умов, 

обставин), за яких НПА можуть мати чи не мати зворотну дію, особливо у випадках, 
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коли йдеться про застосування норм галузевого законодавства [395; 396; 397; 389, с. 

497–500; 387, с. 357–361; 398]. Здавалося б, у ст. 58 Основного Закону України [57] 

чітко встановлено, що закони та інші НПА не мають зворотної дії у часі, крім 

випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Однак 

таке, на перший погляд, чітке формулювання все ж стало предметом його 

неодноразового офіційного тлумачення Конституційним Судом України щодо 

зворотної дії окремих нормативно-правових приписів законодавства України. У 

рішенні Конституційного Суду України від 09.02.1999 р. № 1-рп/99 [62] 

зазначається, що «положення частини першої ст. 58 Конституції України про 

зворотну дію в часі законів та інших НПА у випадках, коли вони пом’якшують або 

скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на 

юридичних осіб. Але це не означає, що цей конституційний принцип не може 

поширюватись на закони та інші НПА, які пом’якшують або скасовують 

відповідальність юридичних осіб. Проте надання зворотної дії в часі таким НПА 

може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому НПА». 

Однак цей інтерпретаційно-правовий акт лише став основою для подальших рішень 

Конституційного Суду  № 6-рп/2000 від 19.04.2000 р. [399], № 3-рп/2001 від 

05.04.2001 р. [392] та № 22-рп/2003 від 25.12.2003 р. [393] і роз’яснень органів 

влади, наприклад, листа-роз’яснення Мінекономрозвитку від 27.08.2012 р. № 3302-

04/32330-12, затвердженого наказом ДПС України 06.07.2012 р. № 592 

Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування штрафних 

санкцій за порушення норм Податкового кодексу України [400]. 

Розглянувши вказані правові документи, можна зауважити, що у них 

акцентується на декількох ключових складових зворотної дії НПА: зворотна дія має 

бути передбачена у самому акті (перехідних чи прикінцевих положеннях), хоча 

правотворчі суб’єкти повинні діяти у межах конституційного правового поля; НПА, 

як правило, зворотної дії не мають; зворотна дія НПА допускається за умови 

відповідності конституційному принципу пом’якшення чи скасування 

відповідальності особи.  
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Саме навколо останнього компоненту можливості зворотної дії сьогодні 

тривають активні суперечки. Відповідно до згаданого рішення Конституційного 

Суду України від 09.02.1999 р. № 1-рп/99 [62], зворотність дії НПА є обов’язковою 

за умови пом’якшення чи скасування відповідальності фізичної особи і можлива за 

таких же умов і стосовно юридичних осіб (до слова, ст. 67 Закону Республіки 

Білорусь «Про нормативно-правові акти Республіки Білорусь» [74] до осіб відносить 

громадян, індивідуальних підприємців та юридичних осіб). Як бачимо, зворотність 

пов’язується із послабленням відповідальності. Однак цього, з огляду на 

гуманістичну і «людську» спрямованість правового регулювання у сучасній 

державі, явно недостатньо. Тому чимало фахівців висловлює думку про 

необхідність переходу від тільки відповідальності до правомочностей особи. Так, 

М. І. Козюбра в окремій думці у справі за конституційним поданням Президента 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа про податки) 

[401] зазначав, що зворотна дія в часі законів та інших НПА має місце не тільки у 

разі пом’якшення або скасування ними відповідальності особи, а допускається за 

умови спеціального застереження в законі чи іншому НПА, також у випадках, коли 

ці акти спрямовані на поліпшення правового становища фізичних і юридичних осіб: 

сприяють здійсненню прав і свобод, звільняють від обов’язків. Такий підхід до 

зворотної дії забезпечує реалізацію ст. 3 Конституції України, відповідно до якої 

«людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю», а «права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави». 

Практика правового регулювання порушила перед правниками ще одне 

питання: «чи стосується правило зворотної дії НПА у часі посадових осіб?» 

Необхідність відповіді на це питання стала причиною розгляду Конституційним 

Судом України відповідних подань і прийняття рішень. А саме: 

– рішення № 1-зп/1997 від 13.05.1997 р. [391] «Про офіційне тлумачення 

статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22, 243-25 Ци-

вільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності 
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депутатського мандата)», а саме: щодо можливості застосування статей 58, 78, 79, 81 

Конституції України до народних депутатів України, обраних до набуття нею 

чинності; 

– рішення Конституційного Суду України № 22-рп/2003 від 25.12.2003 р. [393] 

у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про 

офіційне тлумачення положення частини третьої ст. 103 Конституції України, згідно 

з яким одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два 

строки підряд. 

Своїми рішеннями Конституційний Суд визнав, що закріплене у ст. 58 

Основного Закону правило зворотності дії НПА стосується і посадових осіб. Цим 

фактично сформульовано норму (правову позицію) про те, що законодавче 

обмеження термінів перебування особи на посаді може мати тільки пряму дію.  

Однак такі висновки Конституційного Суду були сприйняті громадськістю 

неоднозначно. Так, суддя Конституційного Суду В. М. Шаповал, не погоджуючись 

із позицією своїх колег, в окремій думці зазначив: «Практика встановлення 

обмежень щодо перебування однієї і тієї самої особи на посту (посаді) президента 

склалася ще в ХІХ столітті. У так званих пострадянських країнах встановлення 

відповідних обмежень було зумовлене намірами забезпечити державотворенню 

демократичний зміст. Це, зокрема, спричинило разом із запровадженням посади 

Президента України включення до Конституції (Основного Закону) України 1978 р. 

положення, за яким одна й та ж особа не може бути Президентом України (тоді – 

Української РСР) більше двох строків підряд. Вочевидь, що незастосування 

цільового способу тлумачення стало однією з причин недостатності Рішення і 

юридичної помилковості зроблених у ньому висновків» [393]. 

Наведені В. М. Шаповалом аргументи, на нашу думку, заслуговують на увагу. 

Колізія права фізичної особи на зайняття посади «слуги народу» та обмеження цього 

права зворотною дією НПА і права народу на контроль за представниками влади, 

зокрема, за термінами їх перебування на посаді, як видається, повинна вирішуватись 

в інтересах народу. Згадаймо норми Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, які передбачають можливість обмеження чи не всіх 
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особистісних прав людини в інтересах демократії, не кажучи про політичне право 

бути при владі. Саме тому ст. 58 Конституції України [57] не може братись до уваги 

під час визначення можливості зворотної дії НПА, який регламентує правовий 

статус державних службовців. З метою запобігання суперечкам і судовим розглядам, 

особливо коли йдеться про посадовців високого рівня, це положення повинно бути 

закріплено в Законі України «Про нормативно-правові акти».  

Ще один аспект зворотної дії НПА, на який звертають увагу науковці, про 

який немає згадки у правових актах і який є необхідною складовою зворотної дії 

НПА. Така дія супроводжується (і це її основне призначення): а) переоцінкою 

юридичних фактів і правовідносин, що виникли у минулому, б) приведенням їх у 

відповідність до нових вимог і, нарешті, в) «компенсацією втраченого» (якщо 

виникає така необхідність, з огляду на ціннісні параметри нового НПА). Ця тріада є 

своєрідною юридичною конструкцією, і відсутність потенційної можливості 

використання хоча б одного з елементів унеможливлює зворотну дію НПА загалом. 

Так, у принципі не може мати зворотної дії закон про підвищення пенсійного віку у 

частині, що стосується часу виходу особи на пенсію. В іншому разі це б означало, 

що громадяни, які вийшли на пенсію до набуття чинності цим законом, але не 

досягли передбаченого у ньому віку, мали б як мінімум повернутися до праці і 

втратили би право на пенсійне забезпечення.  

Серед проектованих новел, що пропонуються до пенсійного законодавства 

України і пов’язані зі зворотною дією, є норми, покликані регламентувати право на 

пенсію пенсіонерів, які працюють. Їхній ідейний зміст: пенсіонер, який працює, 

отримує або тільки пенсію, або тільки зарплату. Зразу ж виникає питання: чи 

можуть такі норми у випадку їх прийняття поширювати свою дію й на тих громадян, 

які набули право на пенсію і працюють до набуття чинності цими нормами; чи 

можна у такій ситуації дотримуватися принципу неможливості зворотної дії НПА 

(тим паче, він погіршує становище працюючих пенсіонерів). Розпочнемо з другого. 

Зворотна дія таких норм мала би проявлятися у тому, що пенсіонери, які працюють, 

були би змушені повернути отримані ними кошти за період поєднання перебування 

на пенсії із роботою (на вибір – пенсію чи зарплату). У сучасному суспільстві це є 
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практично неможливим, тому такі норми зворотної дії мати не можуть. Водночас 

такі норми з моменту набрання ними чинності можуть зобов’язати пенсіонерів, які 

працюють, вибрати одне із джерел існування, оскільки це буде їх пряма дія на 

триваючі правовідносини (визнавати такі норми неконституційними на основі ст. 58 

Конституції України не буде підстав).  

Як засвідчує аналіз нормативно-правових приписів, які регламентують 

зворотну дію НПА у часі у різних державах, формулюються приписи трьома 

способами: вказівка про неможливість зворотної дії і виокремлення винятків, коли 

вона допускається (ст. 58 Конституції України); аналогічно плюс перелік випадків, 

коли надання НПА зворотної сили не допускається (ст. 67 Закону Республіки 

Білорусь «Про нормативно-правові акти Республіки Білорусь» [74]); вказівка про те, 

що НПА, як правило, не має зворотної сили (ст. 18 Закону Республіки Молдова 

«Про нормативні акти Уряду і інших органів центрального і місцевого публічного 

управління» [377]). Кожен із підходів має свої позитиви та недоліки. 

На основі висловлених міркувань необхідно виокремити вихідні ознаки 

зворотної дії НПА у часі та запропонувати можливе офіційне визначення поняття. 

Водночас маємо брати за основу ст. 58 Конституції України [57] і мати на увазі, що 

норми Закону України «Про нормативно-правові акти», які повинні регламентувати 

таку дію, не можуть сягати за межі конституційних приписів. До таких ознак можна 

віднести: поширення дії акта на правовідносини та факти, що виникли до набрання 

ним чинності; переоцінку юридичних фактів та правовідносин, що виникли у 

минулому, має на меті приведення їх у відповідність до нових вимог і компенсацію 

втрат у випадку необхідності; можливість мати місце у випадках, якщо 

поліпшується правовий статус фізичних та юридичних осіб, і у випадках, 

передбачених законом стосовно посадових осіб. 

Відповідно зворотна дія НПА у часі – це здатність поширювати 

праворегулятивний вплив на відносини, що виникли до набрання ним чинності, 

поєднана із переоцінкою фактів і правовідносин минулого, приведенням їх у 

відповідність до нових вимог, компенсацією, спрямована на поліпшення правового 
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статусу фізичних (за винятком посадових) та юридичних осіб. Це визначення мало 

би бути пунктом першим статті про зворотну дію НПА у часі. 

Пункт другий означеної статті доцільно конкретизувати так: НПА чи їх окремі 

норми не можуть мати зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони, зокрема, 

пом’якшують або скасовують юридичну відповідальність, поліпшують правовий 

статус фізичних (за винятком правового статусу посадових осіб) та юридичних осіб.  

Серед напрямів дії НПА у часі найменш дослідженою є переживаюча дія 

НПА. Вона полягає у тому, що старий нормативний акт, скасований новим, певною 

мірою продовжує діяти і після втрати ним своєї юридичної сили [110, с. 466]; новий 

НПА поширюється тільки на «нові» факти, а на «старі», котрі ще тривають, 

продовжує діяти попередній НПА [78, с. 132]. Поєднуючи переживаючу дію скасо-

ваного із перспективною дією нового НПА, науковці оперують для їх позначення 

терміном «ультраактивна форма дії» [383, с. 59]. Науковий плюралізм, звичайно, є 

необхідним, але він, гадаємо, не завжди сприяє практичному застосуванню 

загальновизнаного розуміння переживаючої дії. Наприклад, дослідник порушує 

питання про те, чи можна вважати, що частина третя ст. 5 ЦК України [145] (в якій 

зазначається: «якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом 

цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного 

законодавства застосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання 

ним чинності») закріплює переживаючу дію цивільного законодавства? І відповідає, 

що так [390]. На нашу ж думку, ця позиція потребує уточнення. У вказаній правовій 

нормі законодавець установлює пряму дію норм Цивільного кодексу України на 

триваючі правовідносини. Водночас не заперечує можливість дії старого Цивільного 

кодексу на права і обов’язки, які виникли до набрання чинності новим. Однак 

запропоноване законодавче формулювання не відповідає правилам нормотворення. 

Для порівняння можна навести пункт 7 Перехідних положень Кримінального 

процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. № 4651-VІ [50].  

Досліджуючи перехідні чи прикінцеві положення різних НПА України, можна 

констатувати, що у більшості випадків нормативні визначення переживаючої дії 

«старих» НПА формулюється доступно, зрозуміло та однозначно (наприклад, 
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пункти 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 нового Кримінального процесуального кодексу України 

[50]). Водночас можна натрапити і на приписи, щодо яких виникають дискусійні 

питання. Так, у пункті 5 підрозділу 1 «Особливості справляння податку на доходи 

фізичних осіб» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 

[49] встановлено, що: якщо норми інших законів містять посилання на 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування 

використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та 

кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, 

для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової 

соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу ІV 

цього Кодексу для відповідного року. Зокрема, виникає питання: «який розмір 

неоподаткованого мінімуму братиметься за основу у випадку змін норм 

кримінального чи адміністративного законів, якщо він впливає на кваліфікацію»? 

З метою запобігання створенню норм, які чітко не окреслюють переживаючу 

дію НПА у часі, доцільно на нормативному рівні закріпити визначення такої дії, 

насамперед у Законі України «Про нормативно-правові акти». За основу можна 

взяти загальновідоме розуміння переживаючої дії НПА: це їх здатність поширювати 

праворегулятивний вплив на відносини, які виникли до набрання чинності новими 

НПА і тривають після набрання ними чинності.  

До формальних (організаційних) вимог, що встановлюються до регулювання 

напряму дії НПА у часі, можна віднести: обов’язковість уведення у проекти 

створюваних нормативних документів прикінцевих та перехідних положень. У 

прикінцевих положеннях повинен визначатись порядок (насамперед момент) 

набрання НПА чинності, а у перехідних – напрям його дії у часі; формулювання 

норм, які визначають напрям дії НПА у часі, мають відповідати визнаному на 

доктринальному рівні розумінню прямої, зворотної та переживаючої дій.  

На основі здійсненого аналізу можна запропонувати ввести у проект Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26] спеціальну норму про напрям дії НПА 

у часі (див. пункт 19 Пропозицій). 
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Висновки до розділу 5 

У цьому розділі увага зосереджується на тих компонентах нормотворення, 

удосконалення яких сприяє досконалості чинної нормативно-правової бази та 

попередженню можливих у ній недоліків. 

Один із принципів правотворчої діяльності – її плановий характер. Попри це, 

прогнозування та  планування  нормотворчої роботи в Україні нині радше 

декларація намірів ніж реальність. Для удосконалення планування правотворчості у 

нашій державі, видається, необхідно здійснити низку юридично-організаційних дій: 

зробити планування обов’язковим для усіх органів, наділених правом створювати 

НПА; покласти обов’язок координації планування нормотворення на єдиний орган, 

наприклад Міністерство юстиції України; на основі аналізу основних тенденцій 

розвитку правової системи України розробити довгострокову програму розвитку 

законодавства, яка охоплюватиме прогнозування основних етапів створення і 

удосконалення НПА України; юридично закріпити правила планування 

нормотворення; запровадити практику планування створення конкретних НПА. 

Аналіз досвіду нормотворення в інших державах указує на необхідність 

дослідження такої складової удосконалення НПА України, як правовий моніторинг. 

Сьогодні у нашій державі питання правового моніторингу розробляється лише 

науковцями. Належна ж реалізація потенціалу цього виду юридичної діяльності на 

практиці можлива за умови його нормативної регламентації та проведення низки 

організаційних заходів. Із цією метою доцільно: законодавчо визначити поняття, 

підстави, об’єкти, суб’єктів проведення, етапи правового моніторингу (див. пункт 12 

Пропозицій); розробити методичні рекомендації стосовно правил проведення 

моніторингу НПА; сформувати систему гарантій реалізації результатів 

правотворчого моніторингу на практиці. 

Доктринальний та юридичний плюралізм виникає щодо такої складової 

нормотворчого процесу, як створення концепції проекту НПА. Науковці зазначають 

про концепцію проекту та концепцію НПА; чинні правові акти України вказують на 

різні структурні елементи концепції. Важливість формування концепції НПА у 

правотворчій діяльності спонукає до пошуку чинників, здатних забезпечити її 
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високий рівень. Ці чинники можна умовно поділити на три групи: нормативні, 

змістовні, організаційні. 

В Україні сьогодні  сформовано механізм експертування проектів НПА, 

зокрема проведення правових експертиз. Однак детальне ознайомлення з науковими 

напрацюваннями та практичними аспектами щодо експертування законопроектів, 

указує на доцільність його розвитку, насамперед через удосконалення існуючої 

сьогодні в Україні правової регламентації експертиз проектів НПА 

(новостворюваних чи змінюваних). Тому, з огляду на результати дослідження цього 

питання, пропонуємо  закріпити основні положення щодо експертування як 

складової нормотворення у проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» 

(див. пункт 14 Пропозицій).  

Процес створення окремих НПА пов’язаний з їх державною реєстрацією. 

Вивчивши нормативну базу (та приклади правореєстраційної діяльності), можна 

констатувати необхідність її удосконалення. Зокрема, під час державної реєстрації 

НПА, на нашу думку, повинні проводитися такі обов’язкові (правова, 

антикорупційна, наукова) й можливі (гендерна, фінансово-економічна, екологічна) 

експертизи. Потребує уточнення п. 2 «Положення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731: 

«державній  реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, 

свободи й законні інтереси громадян …», зокрема, термін «зачіпають» доцільно 

замінити на «регламентують». Норми цього документа потребують узгодження із 

приписами Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових 

актів та користування ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.04.2001 р.  № 376 і Закону України від 09.04.1999 р. № 586-ХІУ «Про місцеві 

державні адміністрації» стосовно реєстрації, оприлюднення та набрання чиності 

НПА місцевих органів виконавчої влади. 

Завершується правотворча процедура оприлюдненням, установленням 

моменту набрання чинності та напряму дії НПА. Проведене дослідження доводить, 

що недоліки окремих НПА України пов’язані із цими складовими кінцевої стадії 
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правотворчої діяльності. Основна причина цього – у їх недостатній юридичній 

регламентованості. Так, сьогодні у нашій державі на законодавчому рівні визначені 

джерела «офіційного опублікування» НПА України; однак відсутня чітка 

регламентація їх «офіційного оприлюднення». Потребує «розвитку» питання 

розуміння та співвідношення чинності та дії НПА (зокрема із урахуванням світового 

досвіду). Визначення прямої, зворотньої та переживаючої дій у часі сьогодні 

пропонується лише на доктринальному рівні, що інколи створює труднощі для 

правозастосування й стало причиною прийняття Конституційним Судом України 

низки рішень із питань, пов’язаних із темпоральною дією НПА. 

Для виправлення такої ситуації правила оприлюднення, чинності та дії НПА 

повинні отримати нормативне закріплення. Сформульовані нами правоположення, 

які містять окремі з цих правил, подано у пунктах 16–19 Пропозицій.   
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РОЗДІЛ 6  

ФОРМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Техніко-технологічні засоби, що повинні використовуватись для 

вдосконалення НПА України, стосуються змістовної складової 

нормоудосконалювальної діяльності. Належне застосування юридичної термінології 

чи проведення правової експертизи проекту НПА України спрямовані на створення 

якісних чи удосконалення чинних нормативно-правових приписів. Водночас для 

виявлення можливого механізму удосконалення НПА доцільно дослідити його 

форми, тобто як воно може відбуватися.  

Усунення недоліків НПА, як зазначалося, може здійснюватись шляхом 

внесення змін і доповнень до НПА чи видання його у новій редакції, кодифікації та 

офіційного тлумачення роз’яснення. Перші три способи – це не що інше як різновид 

правотворчої діяльності. П. М. Рабінович зазначає, що правотворчість 

(нормотворчість) – це діяльність компетентних державних органів, уповноважених 

державою громадських об’єднань, трудових колективів або (у передбачених 

законом випадках) усього народу чи його територіальних громад із встановлення, 

зміни і скасування юридичних норм [78, с. 124]. Правоінтерпретаційна діяльність 

має зовнішні відмінності, хоча внутрішньо те, що стосується розуміння змісту 

юридичних норм, має бути співзвучним із правилами створення нормативно-

правових приписів. Для прикладу, знову проаналізуємо рішення Конституційного 

Суду України від 09.07.1998 р. № 12-рп/98 [271], відповідно до якого термін 

«законодавство», що вживається у частині третій ст. 21 Кодексу законів про працю 

України щодо визначення сфери застосування контракту як особливої форми 

трудового договору, треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, 

чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента 

України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх 



 327 

повноважень і відповідно до Конституції України і законів України. Така 

інтерпретація, на нашу думку, не отримала би схвальної оцінки наукової експертизи, 

оскільки не у повному обсязі відповідає загальнотеоретичним постулатам. Цей 

приклад також указує на взаємозв’язок способів удосконалення НПА із засобами 

нормотворчої технології (проведення експертизи проекту НПА) і нормопроекної 

техніки (вимога про відповідність правоположень доктринальним підходам 

юридичної науки є аксіоматичною). 

Однак кожен із різновидів юридичної діяльності спрямований на 

удосконалення недоліків НПА України, – зміна, кодифікація, видання 

інтерпретаційно-правових актів, має свої особливості. Ці особливості, з огляду на 

предмет і методи нашого дослідження, необхідно розглянути у призмі 

характеристик інструментарію нормопроектної техніки. Коли йдеться про 

технологію, то сьогодні в Україні це лише далеке майбутнє (за винятком 

кодифікації: окремі компоненти нормотворчої технології використовуються у 

кодифікаційному процесі, зважаючи на суспільну значущість кодексів). Наприклад, 

ми не знайшли прикладів концепції внесення змін до законодавчих актів. Чи інколи 

дивує суб’єктивізм рішень Конституційного Суду України, який проявляється у 

окремих думках суддів Конституційного Суду та відвертій заполітизованості 

окремих рішень. 

Обираючи форму удосконалення НПА, доцільно було б також зважати на те, 

до якої групи недоліків (чітко виражені, частково виражені, латентні) належать 

наявні у НПА недоліки. Усунення колізій, прогалин і правотворчих помилок пов’я-

зане насамперед із нормативним корегуванням нормативно-правових приписів. І до 

того часу, доки, наприклад у нормі підзаконного НПА, залишатиметься 

необґрунтовано використане оціночне поняття, існуватиме загроза помилок чи 

зловживань під час застосування цієї норми. Це ж можливо здійснити лише шляхом 

внесення змін чи кодифікації. Натомість, коли наприклад, йдеться про мнимі колізії 

чи інші форми неузгодженості нормативно-правових приписів, проблема успішно 

вирішується шляхом офіційного тлумачення роз’яснення, що здійснюється 

уповноваженим суб’єктом. У окремих випадках для подолання такої ситуації можна 
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навіть використовувати узагальнення правозастосувальної практики чи 

загальнотеоретичні доктринальні положення. 

Однак запропонований підхід є можливим лише у випадку закріплення у 

законодавстві України класифікації можливих недоліків НПА і форм їх усунення.  

Саме такий підхід до розгляду форм усунення недоліків НПА ілюструє механізм 

правоудосконалювальної діяльності. Водночас, на нашу думку, первинною складовою 

цього механізму, зважаючи на визнання сучасними державами принципу верховенства 

норм міжнародного права над національним, має бути комплекс дій, спрямованих на 

досягнення відповідності юридичного права України міжнародному праву. 

 

 

6.1  Приведення нормативно-правових актів у відповідність до 

міжнародно-європейських стандартів: техніко-технологічний аспект 

 

Ю. Г. Арзамасов висловлює думку, що однією із основних вимог до змісту 

НПА є вимога відповідності загальновизнаним міжнародним документам про права 

і свободи людини і громадянина [206, с. 286]. Право сучасної України переживає 

період приведення у відповідність до норм і загальновизнаних принципів 

міжнародного права. Цей процес розпочався чи не з моменту проголошення 

Україною Декларації про державний суверенітет31, триває нині і є об’єктом 

посиленої уваги науковців і практиків. Кожна політична сила, здобувши владу у 

державі, декларує прагнення зробити все можливе для забезпечення відповідності 

українського права стандартам міжнародного, насамперед європейського, права. 

Проблеми досягнення відповідності права України стандартам міжнародного 

права активно досліджуються науковою спільнотою. Загалом сформована наукова 

доктрина доповнюється численними правовими актами, покликаними нормативно 

закріпити і окреслити процес приведення правової системи України до рівня 

міжнародних, насамперед європейського, права. У колі цього багатоманіття 

––––––––––––––––– 
31 У розділі X «Міжнародні відносини» Декларації про державний суверенітет [234] 

закріплено, що Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, 

пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права.  
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видається за доцільне виокремити власне ті положення, які стосуються 

характеристики стандартів та норм міжнародного права як засобів удосконалення 

чинної та передумови формування майбутньої якісної нормативно-правової бази 

України. Така необхідність зумовлюється також тим, що сьогодні у процесі 

гармонізації законодавства вирізняються дві групи правотворчих помилок – 

соціально-політичного та організаційного і правового характеру [402, с. 433]. 

З цією метою найперше спробуємо відшукати в масиві літератури і правових 

документів елементи нормотворчої техніки і технології, які є визначальними 

чинниками для створення НПА, які б у повному обсязі відповідали потребам 

правового регулювання суспільних відносин.  

Наше дослідження розпочнемо із короткого аналізу доктринального 

матеріалу. Напрацювання українських науковців можна поділити (звичайно, 

умовно) на чотири групи. Перша – спеціальні дисертаційні дослідження питань 

адаптації, імплементації, гармонізації українського і міжнародного права [403; 404; 

405]. До другої належать збірники наукових матеріалів (статей, тез доповідей тощо), 

сформованих тематично чи за результатами проведених наукових конференцій [406; 

407; 408]. Третя – це різноманітні публікації фахівців, які вивчають питання впливу 

норм міжнародного права на окремі інститути права чи напрями правового 

регулювання суспільних відносин в Україні [409, с. 61–75; 410, с. 44; 411, с. 101–

104]. Нарешті, четверта категорія – це роботи, присвячені характеристиці 

всесвітнього та регіонального права і опосередковано його впливу на правову 

систему України [412; 413]. Практично у всіх дослідженнях аналізуються окремі 

проблеми співвідношення права України з міжнародним, зокрема європейським, 

правом. Важливість теми спричиняє те, що статті науковців й практиків стають 

надбанням не тільки вузького кола спеціалістів (що є не дуже позитивною рисою 

доктринальних публікацій в сфері права), а й широкої громадськості, оскільки дуже 

часто публікуються у пресі [414; 415; 416]. Сформована зусиллями науковців 

доктрина значною мірою відображена у масиві правових актів України. 

Базовими НПА, який має програмне значення для зближення права України із 

європейським правом, є Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV «Про 
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Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» [59], Закон України від 26.06.2004 р. № 1906-ІУ «Про 

міжнародні договори України» [235], Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-ІУ «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [236].  

Низка правових актів, що визначають правила нормотворення у нашій 

державі, серед основних завдань, які встановлюються для суб’єктів правотворення, 

виділяє завдання формування нормативно-правових приписів, які б відповідали 

вихідним параметрам міжнародного права. Саме ці акти повинні містити не загальні 

(інколи навіть декларативні), а конкретні положення, вказівки щодо правил, 

порядку, засобів і т. д. реалізації зазначеного завдання.  

Щоб побачити і зіставити нормативні приписи, що містяться в різних 

правових актах (розпочинаючи з актів глави держави, завершуючи відомчими 

актами) і спрямовані на забезпечення відповідності національного законодавства 

міжнародному праву, змоделюємо таблицю (див. додаток Л).  

Ознайомившись із наведеними нормативними положеннями, можна зауважити 

низку моментів: 

– основними напрями забезпечення відповідності національного 

законодавства нормам і принципам міжнародного права є створення НПА України із 

урахуванням права Європейського Союзу і права Ради Європи (насамперед 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини)32; 

– якщо виконання правил, визначених Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, та прийнятих на її основі Європейським судом з прав 

людини рішень, є обов’язковим і застереженню не підлягає, то стосовно аcquis 

communautaire, у випадку необхідності, суб’єкти нормотворення в Україні можуть 

––––––––––––––––– 
32 Очевидно, саме тому Інститутом законодавства Верховної Ради України постійно 

здійснюється моніторинг європейського правового поля: Ради Європи та Європейського Союзу. 

Інститут на постійній основі здійснює щоквартальний випуск видань серії «Реферативний огляд 

європейського права» [417, с. 5], в якому здійснює аналітичний огляд нормотворчої діяльності 

Парламенської асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи, Європейського парламенту, Комісії та 

Ради ЄС, моніторинг новоприйнятого законодавства ЄС, а також рішень, ухвалених Європейським 

судом з прав людини за скаргами проти України.  
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відступати. Причиною цього є, напевно, те, що Україна сьогодні член Ради Європи і 

поки що тільки на шляху до Європейського Союзу та до його правових стандартів; 

– тільки в одному із розглянутих нами правових документів зазначено про 

необхідність під час розроблення законопроектів ураховувати норми чинних 

міжнародних договорів України, які стосуються теми законопроекту; що викликає 

низку міркувань. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки встановлювались постановою Міністерства 

юстиції України 21.11.2000 р. № 41 [89], тобто після прийняття Конституції України, 

відповідно до якої міжнародні договори, ратифіковані парламентом, є частиною 

українського законодавства. Якщо договори – складова національного законодавства, 

то немає потреби акцентувати на необхідності їх урахування у процесі законодавчої 

діяльності. Це те ж, що говорити про врахування під час творення законів норм 

чинного законодавства. Ще одне: основні положення законодавства ЄС закріплені і 

договорами – то чи немає тут дублювання із вказівкою про врахування під час 

творення законодавства міжнародних договорів. Нарешті, Україна підписала низку 

різних міжнародних конвенцій, які розробили ООН [418], а фактично увага 

приділяється тільки європейському праву. Саме тому видається за необхідне 

зосередити основну нашу увагу на дослідженні міжнародного договору загалом, а 

загальноєвропейських договорів – як його складових. Ст. 9 Конституції України [57] 

закріпила: «Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України». 

Конституційна норма стала основою для формування чи не інституту права, норми 

якого закріплені і у загальному, і спеціальному законодавстві. Так, Верховною Радою 

України прийнято 26.06.2004 р. Закон України № 1906-ІУ «Про міжнародні договори 

України» [235], 23.02.2006 р. Закон України № 3477-ІУ «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [236].  

Конституційний принцип відображений і у правоінтерпретаційній практиці. 

Наприклад, відповідно до рішення Конституційного Суду України у справі № 12-

рп/98 від 09.07.1998 р. [271], терміном «законодавство», що вживається у частині 
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третій ст. 21 Кодексу законів про працю України, охоплюються і чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Значна увага з’ясуванню місця міжнародних договорів у правовій системі 

України приділяється і у різних редакціях проектів законів України «Про 

нормативно-правові акти» [26]. Так, в аналізованому у нашій роботі законопроекті 

про міжнародні договори йдеться у ст. 7 «Юридична сила та ієрархія НПА» та 8 

«Юридична сила міжнародних договорів України». Відповідно до ч. 1 ст. 8 чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, мають вищу юридичну силу, ніж закони і підзаконні НПА України, 

прийняті на основі Конституції. 

Підсумовуючи наведені положення, логічно зробити такий крок – віднести 

міжнародні договори до системи НПА України. Це повинно бути зроблено також з 

огляду на вимоги частини 3 ст. 22 Закону України «Про міжнародні договори 

України» [235] та пункту 6, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 376 від 23.04.2001 р. «Порядку ведення Єдиного державного реєстру НПА та 

користування ним», про включення міжнародних договорів до Єдиного державного 

реєстру НПА України [102]. Однак, у ст. 6 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26] серед переліку законів і підзаконних НПА України ні 

міжнародні договори, ні інші форми міжнародного права не згадуються. На нашу 

думку, це підставно! Спробуємо пояснити, чому. На практиці в Україні, як 

указується у спеціальних дослідженнях, присвячених закону, терміном 

«законодавство» (саме до нього відносять міжнародні договори, схвалені вищим 

законодавчим органом) охоплюються і закони, і засновані на них підзаконні 

нормативні акти [133, с. 13]. Про міжнародні договори не йдеться. І, як видається, це 

правильно саме в контексті засадничих положень теорії права та держави. 

Аксіоматичним сьогодні на рівні теорії права є твердження про те, що НПА і 

нормативно-правовий договір, різновидом якого є міжнародний договір, є різними 

джерелами (формами) сучасного права [78, с. 126–127; 151; 129, с. 268]. Основою для 

розмежування виступають, зокрема, суттєво різні ознаки, властиві цим правовим 

формам, на яких звертається увага у навчальних посібниках із теорії права і держави 
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[21, с. 193], не кажучи про спеціальні дослідження. Існуючі доктринальні положення 

дозволяють стверджувати, що міжнародний договір не може бути нормативно-

правовим і насамперед законодавчим актом – а відповідно й частиною законодавства 

України. Намагання суб’єктів творення та офіційного тлумачення правових норм в 

Україні максимально закріпити принцип пріоритетності норм міжнародного права над 

національним, видається, став причиною ігнорування загальновизнаних правових 

постулатів. Більш правильно зазначити про міжнародні договори України не як про 

частину національного законодавства, а як про джерело права України. Саме таке 

формулювання запропоноване у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [236]: «Суди застосовують 

при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права». У такому випадку 

законодавець розглядає Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. – міжнародно-правовий договір, укладений державами-членами Ради Європи 

(Конвенцію ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97 р. [419]), як акт, 

що повинен використовуватись у правозастосувальній практиці України, а не НПА у 

межах національної правової системи.  

Порівнюючи вказану статтю зі статтями 9 Конституції України [57] та 19 Закону 

України «Про міжнародні договори» [235], необхідно зазначити таке. Джерела 

міжнародного права поділяють на первинні (насамперед установчі договори) та 

вторинні (наприклад, практика міждержавних судів) [279, с. 120–121]; відповідно 

Конвенція – первинне право, а рішення Європейського суду з прав людини – вторинне. 

Існує думка, що не можна сьогодні зазначати про Конвенцію, не кажучи про практику 

суду. Чимало обов’язків, які випливають із Конвенції, сформульовані саме Судом [420, 

с. 4]. Отож, у контексті конституційної норми може йтися про визнання частиною 

національного законодавства України і Конвенції, і практики Суду. Якщо стосовно 

Конвенції лише певним чином, то стосовно практики, напевно, повністю ні. Рішення 

Суду не є міжнародними договорами, виконують роль судового прецедента, але не 

законодавчого акта. Зважаючи на те, що левова частина міжнародних договорів 

України – це договори, пов’язані із Європейським Союзом і Радою Європи, більш 

правильно визначати їх джерелами права, а не законодавством України. 
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Визначаючи пріоритет норм міжнародного права і декларуючи намір 

імплементувати їх у національну правову систему, не можна ототожнювати різні 

джерела права. Більш доцільно мовити про місце і верховенство міжнародних 

договорів в ієрархічній системі джерел права України, а не у системі НПА або 

системі законодавства. Міжнародний договір не може включатися до Єдиного 

державного реєстру НПА України. Від повинен реєструватися в спеціальному 

реєстрі міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою, чи 

загальному реєстрі джерел права України (які, на наше переконання, будуть 

створені у майбутньому). 

Дотримуючись такого підходу, частини перші статей 9 Конституції України 

[57] та 19 Закону України «Про міжнародні договори України» [235] доцільно 

викласти у такій редакції: «чинні міжнародні договори України, згода на обов’язко-

вість яких надана Верховною Радою України, є джерелом права України». 

Частину другу згаданої 19 статті треба, відповідно, сформулювати так: «якщо 

міжнародним договором, який набрав чинності в установленому порядку, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному законодавстві 

України, то норми законодавства України мають приводитись у відповідність до 

правил, визначених міжнародним договором». 

Саме такий механізм сьогодні передбачено правовими актами України, 

спрямованими на досягнення відповідності між національним правом і стандартами 

міжнародного права. Так, «прямуючи» до Європейського Союзу, правотворчі органи 

України активно оновлюють українське законодавство, приймають спеціальні НПА, 

що визначають послідовність дій, спрямованих на правову євро інтеграцію [421]. 

Коротко нагадаємо основні НПА, що встановили етапи адаптації права 

України до права ЄС. 14.06.1994 р. Україна підписала Угоду про партнерство і 

співробітництво з Європейським Співтовариством та його державами-членами. 

11.06.1998 р. Указом Президента України затверджено Стратегію інтеграції України 

до Європейського Союзу [422]. Верховна Рада України 21.11.2002 р. прийняла Закон 

«Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» [421], а 18.03.2004 р. Закон «Про 
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Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» [59]. Не вникаючи у змістовні тонкощі, звернемо увагу на 

загальнотеоретичні питання, пов’язані зі співвідношенням українського і 

європейського права, зокрема європейського законодавства.  

Закон України № 1629-IV від 18.03.2004 р. «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [59] 

закріплює поняття «правова система» та встановлює перелік актів, що входять до 

законодавства ЄС. Термін «право ЄС» практично не вживається. Розуміння права 

ЄС як системи норм і принципів, що регулюють інтеграційні правовідносини в 

межах функціонування Євросоюзу [379, с. 15], може сформуватися лише 

опосередковано на основі аналізу змісту норм закону. У другому розділі вказується, 

що правова система ЄС охоплює акти законодавства Європейського Союзу (але не 

обмежується ними), прийняті в рамках Європейського Співтовариства, спільної 

зовнішньої політики та політики безпеки і співпраці у сфері юстиції та внутрішніх 

справ. Як бачимо, Закон ототожнює правову систему ЄС в основному із системою 

правових актів ЄС. Таке розуміння у контексті існуючих загальнотеоретичних 

підходів до поняття «правова система»33 і «міждержавна правова система»34 

видається неповним.  

Джерельною базою ЄС виступає первинне та вторинне законодавство ЄС. Не 

розкриваючи зміст терміна «законодавство ЄС», законодавець у розділі ІІ дає 

перелік актів, які входять до первинного та вторинного законодавства. До 

первинного належать: Договір про заснування Європейського економічного 

співтовариства 1957 р. та Договір про заснування Європейського Співтовариства з 

атомної енергії 1957 р. з наступними змінами, внесеними Маастрихтським 

договором. Вторинне законодавство – це: директиви; регламенти; рішення; 

рекомендації або висновоки; загальні принципи права Європейського 

––––––––––––––––– 
33 Правова (юридична) система – це система всіх юридичних явищ, які існують у певній 

державі або у групі держав [78, с. 137].  
34 Міждержавно-правова система – це цілісна структурно впорядкована за допомогою 

міжнародно-правових норм та інших юридичних засобів стійка взаємодія суб’єктів міжнародного 

права, що забезпечує належний міжнародний правопорядок як необхідну передумову 

функціонування світової системи загалом та регіональних її систем зокрема [412, с. 96]. 
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Співтовариства; рішення Європейського суду; спільна стратегія у сфері спільної 

зовнішньої політики та політики безпеки, як це визначено ст. 13 Договору про ЄС; 

спільні дії в межах спільної зовнішньої політики та політики безпеки і т. д.  

Усі наведені в переліку правові акти іменуються законодавством! Таке 

формулювання, звичайно, не відповідає усталеному на загальнотеоретичному рівні 

підходу, згідно з яким під законодавством розуміють систему законів і підзаконних 

НПА держави (не кажучи про те, що, на думку деяких науковців, поняттям 

«законодавство» можуть охоплюватись лише закони і у жодному разі підзаконні 

НПА). 

Як бачимо, до первинного (базового, вихідного) законодавства входять 

установчі акти нормативного характеру для держав-членів ЄС, що видається 

виправданим лише у контексті норм Закону України «Про міжнародні договори» 

[235] (і якщо не зважати на те, що Україна не долучилась до них). До вторинного ж 

законодавства (що зовсім не зрозуміло) відносять правові акти, які мають різну 

юридичну природу та регулятивне призначення: акти нормативно-правового 

характеру (директиви, регламенти, рішення тощо); загальні принципи права 

Європейського Співтовариства; акти застосування права (рішення Європейського 

Суду); форми прояву діяльності держав-членів ЄС (спільні стратегія, позиція та дії у 

сфері зовнішньої політики та політики безпеки). 

Отож, Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [59], декларуючи 

намір нашої держави привести національне законодавство у відповідність до 

законодавства ЄС, реально ж закріплює завдання адаптації законодавства України 

до правових актів ЄС, а ще точніше – частково до правової системи ЄС (оскільки, 

наприклад, спільні дії держав-членів ЄС у сфері зовнішньої політики та політики 

безпеки – це більшою мірою діяльнісний, ніж формально матеріалізований, чинник 

правової системи ЄС). Тобто беруться до уваги усі види актів, форм і видів 

діяльності, у яких містяться норми існування та функціонування Європейського 

Союзу, точніше – джерела права ЄС.  
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Наведені міркування схиляють до висновку про неточність формулювань у 

Законі України «Про Загальнодержавну програму …» [59] і необхідність внесення 

змін, насамперед, до назви та другого розділу. Цей Закон України повинен мати 

назву «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до джерел 

права Європейського Союзу». У другому розділі і у тексті цього НПА терміни 

«первинне та вторинне законодавство» треба замінити термінами «первинні і 

вторинні джерела права ЄС». 

У розділі третьому Закону «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [59] передбачено, 

що державна політика України щодо адаптації законодавства формується як 

складова правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних 

підходів до нормопроектування, обов’язкового врахування вимог законодавства ЄС 

під час нормопроектування. У наступних розділах визначено основні етапи, 

послідовність, інституційний механізм адаптації; особливості розгляду 

законопроектів і проектів інших НПА, що належать за предметом правового 

регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом ЄС. Наведений 

«план дій» суб’єктів нормотворення в Україні і є оптимальним механізмом 

приведення законодавства України у відповідність до міжнародних договорів 

України, схвалених Верховною Радою; а також стандартів і принципів 

міжнародного права, до яких Україна прагне приєднатися.  

Отож, можна констатувати, що в Україні сьогодні є загалом достатня 

юридична база, необхідна для максимального наближення національних НПА до 

кращих міжнародних правових стандартів. Зауваження викликає лише, на наш 

погляд, загальний характер нормативних приписів, які це передбачають. Візьмемо 

для прикладу припис, що міститься у п. 1 Положення про державну реєстрацію НПА 

міністерств, інших органів виконавчої влади, в якому зазначено, що державна 

реєстрація НПА полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Щодо такої 

відповідності виникає чимало питань, наприклад, як досягнути адекватності між 

нормами національного законодавства і нормами Конвенції, в яких 
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використовуються оціночні поняття35. На практиці більша вірогідність забезпечення 

відповідності, коли йдеться про застосування у процесі національного 

правотворення формально визначених приписів міжнародного права. Коли за еталон 

беруться формально невизначені приписи, то відповідність має доволі відносний 

характер. Напевно, саме тому є необхідним використання як джерельної бази не 

тільки Конвенції, а і практики її використання (що сьогодні виникає в Україні 

стосовно Конвенції та практики Європейського суду з прав людини). Це знову ж 

таки доказ того, що міжнародні договори, схвалені Верховною Радою, не можуть 

автоматично ставати законодавством України. 

Визначивши місце міжнародних договорів, схвалених Верховною Радою, в 

системі правових регуляторів суспільних відносин в Україні, можна мовити і про їх 

ієрархію в системі джерел права України, насамперед стосовно НПА України. 

Найбільш повно це питання сьогодні розглядається у проекті Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26], зокрема у статтях 7 і 8.  

Як указувалось, ст. 6 окресленого законопроекту не відносить міжнародні 

договори до системи НПА України. Водночас у ст. 7 «юридична сила та ієрархія 

НПА» у пунктах 2–11 частини 1 йдеться про відповідність законів і підзаконних 

НПА України міжнародним договорам України. Ст. 8 додатково акцентує на 

вищості юридичної сили міжнародних договорів, затверджених уповноваженими 

органами Української держави, над НПА України. Це вказує на те, що на 

законодавчому рівні пропонується визнати пріоритетність міжнародного договору 

серед інших джерел права України. 

Ознайомившись із текстом статей 7 і 8 проекту закону «Про нормативно-

правові акти» [26], можна зауважити, що вони потребують певного уточнення. 

Відповідно до пункту 2 ч. 1 ст. 7 «закони України повинні відповідати», а ч. 1 ст. 8 

закони України мають меншу юридичну силу від чинних міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. У такому 

випадку редакція пунктів 3–11 ч. 1 ст. 7 суперечить цьому принципу, оскільки 

––––––––––––––––– 
35 Доволі обсяжне і дискусивне питання, яке ми спробували висвітлити у спеціальних 

публікаціях [177, с. 109–131].  
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передбачає, що підзаконні акти – від постанов Верховної Ради України і завершуючи 

рішеннями місцевих рад нормативного характеру – «приймаються на основі та на 

виконання Конституції і законів України, міжнародних договорів України», тобто у 

порядку ієрархії Конституції, законам, міжнародним договорам (порушується 

принцип вищості юридичної сили міжнародного договору, схваленого Верховною 

Радою, над законом). Щоб усунути вказану «неув’язку», необхідно переставити 

місцями терміни «закон» і «міжнародний договір» і відповідно викласти пункти 3–11 

частини 1 ст. 7 у редакції: «на основі та на виконання Конституції України, 

міжнародних договорів України, законів України». Водночас виникає питання щодо 

узгодження статей 7 і 8 у контексті того, що юридична сила міжнародних договорів, 

як передбачено ст. 8, залежить від того, який орган їх затверджує, – Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерства чи інші 

центральні органи виконавчої влади. Щоб досягти відповідності, у пункти 3–7 

частини 1 ст. 7 доцільно внести корективи і доповнити їх вказівкою на відповідність 

певній категорії міжнародних договорів. Так, наприклад, пункт 4 викласти у редакції: 

«укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України приймаються 

(видаються) на основі та на виконання Конституції України, міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законів 

України, міжнародних договорів, затвердження чи прийняття яких відбувається у 

формі указу Президента України чи постанови Кабінету Міністрів України і мають 

вищу юридичну силу….». Запропоноване доповнення сприятиме повноті норми, 

закріпленої ст. 7 і її узгодженості зі ст. 8 проекту Закону «Про нормативно-правові 

акти» [26] та ст. 3 Закону України «Про міжнародні договори України» [235], однак 

викликає критику через громіздкість, складність, термінологічну перенасиченість. 

Одним із варіантів урегулювання цього може бути вилучення із тексту пунктів 2–11 

частини 1 ст. 7 вказівки про відповідність законів і підзаконних НПА України 

міжнародним договорам. Це видається можливим через низку причин: юридична сила 

міжнародних договорів України щодо НПА України та їх ієрархія визначаються 

також ст. 8, тобто виникає певна тавтологія між окресленими статтями; якщо у ст. 7 

мовити про міжнародні договори України, як джерело (основу) для формування НПА 
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України, то треба також згадувати про рішення всеукраїнського референдуму, що 

мають нормативний характер, і про інтерпретаційно-правові акти, створювані 

Конституційним Судом України. 

Більш правильно, на наш погляд, не зазначати у практично кожному із 11 

пунктів частини 1 ст. 7 про міжнародні договори, а ввести нову частину 2, в якій 

закріпити, що під час визначення ієрархії НПА України враховуються міжнародні 

договори України за їх юридичною силою, відповідно до ст. 8.  

Задекларований Українською державою курс на визнання пріоритетності норм 

міжнародного права над національним повинен реалізовуватись через систему 

нормативно закріплених правил, які: визначають механізм адаптації національного 

законодавства до стандартів міжнародного права, визнаних Україною; 

встановлюють можливість і порядок використання міжнародних правових актів як 

джерел права України; регулюють їх співвідношення з НПА України.  

Здійснюючи аналіз теоретичних напрацювань і правових актів, присвячених 

проблемам досягнення правом України відповідності загальновизнаним стандартам 

і нормам міжнародного права, ми звернули увагу на їх загальний характер, 

неконкретність, відсутність чітких правил. Тому, з метою розроблення певних 

практичних рекомендацій, видається, необхідно, спробувати розглянути їх у призмі 

досягнень сучасної теоретичної науки, зокрема положень із нормотворчої техніки.  

Правотворча (нормотворча) техніка визнається сучасними науковцями одним 

із визначальних чинників для створення джерел права. Оскільки джерела 

національного права повинні відповідати міжнародному праву, то постає 

необхідність поєднання засобів, правил і прийомів внутрідержавного і 

міждержавного нормотворення. Спробуємо з’ясувати, як сьогодні цей процес 

відображений в науці й практиці.  

У багатьох наукових статтях йдеться про необхідність урахування під час 

розробки нових НПА Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. [423]. Але як це робити безпосередньо – створити нормативно-правовий 

припис, який повністю відтворює конвенційну норму, чи містить визначальні для її 

змісту терміни (наприклад, оціночні), або має у своїй основі визначену нормою 
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Конвенції юридичну конструкцію і т. д. – не зазначено. Все зрозуміло, коли йдеться 

про відображення міжнародних стандартів у національному праві, наприклад, вимог 

ст. 7 Конвенції «Ніякого покарання без закону», відповідно до якої нікого не може бути 

визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі 

будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінальне 

правопорушення, згідно з національним законом або міжнародним правом. Коли ж 

йдеться про певне творче переосмислення внутрішньодержавних норм на основі 

міжнародного права, наприклад права громадян на «справедливий і публічний розгляд 

його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом» 

(відповідно до ст. 6 Конвенції), виникають певні труднощі. Інструментарій та метода 

досягнення відповідності національного права міждержавному майже не вказуються. 

Певною практичністю характеризуються дослідження, присвячені аналізу окремих 

норм Конвенції, що здійснюються шляхом узагальнення практики застосування таких 

норм Європейським судом з прав людини [420; 424]. Окремі елементи механізму 

адаптації до міжнародного права простежуються у публікаціях, що стосуються планів і 

перспектив використання світових стандартів у певній сфері соціальної діяльності 

нашої держави [425; 413, с. 112–178; 426, с. 40–57; 427, с. 102–111; 428, с. 82–87]. Лише 

у роботах деяких фахівців, причетних до нормотворення в Україні, робиться спроба 

розглянути і певним чином «запозичити» правила та прийоми створення міжнародних 

актів, які виступають своєрідними правовими еталонами на рівні світового 

співтовариства [378; 429]. Саме такий підхід, на нашу думку, має бути визначальним 

для правників України, з огляду на постулат: «Щоб створити якусь річ, треба знати 

«формулу» її створення». 

Більшою конкретністю від наукових досліджень мали б відрізнитися чинні 

правові акти України, що регламентують процес приведення національного права у 

відповідність до міжнародного. Переглянувши їх, можна, на жаль, констатувати, що 

вони також містять лише загальні правила-принципи, наприклад у формі такого 

формулювання: під час розроблення законопроектів слід ураховувати норми чинних 

міжнародних договорів України, які стосуються теми законопроекту. Навіть згадані 

нами НПА, прийняті з метою створення юридичного підґрунтя імплементації та 
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гармонізації національного і міжнародного права, чіткі параметри цих процесів не 

визначають. У них радше закріплена декларація намірів і заходів – і нічого про 

механізм здійснення. 

Прикладом для наслідування у контексті висловлених нами зауважень могли б 

виступати підзаконні НПА України, спеціально створені для детального окреслення 

процесу відображення міжнародного досвіду у сфері правового регулювання в 

правову систему України, зокрема схвалені постановою колегії Міністерства 

юстиції України від 21.11.2000 р. № 40 Методичні рекомендації для центральних 

органів виконавчої влади щодо застосування в законотворчій діяльності Конвенції 

про захист прав і основних свобод людини [430]. Після преамбули, в якій йдеться 

про «відданість» України принципам Ради Європи, здійснюється детальний аналіз 

статей Конвенції та протоколів до неї крізь призму рішень Європейського суду з 

прав людини. Добре, однак постає питання: як мають центральні органи виконавчої 

влади України у своїй нормотворчій діяльності (на думку багатьох науковців, 

мовити про їх законотворчу діяльність неправильно) використовувати низку 

судових рішень (інколи й суперечливих), що конкретизують кожну конвенційну 

норму. Наприклад, ст. 3 Конвенції «Заборона катувань» [423] передбачає, що жодна 

людина не може зазнавати катувань чи нелюдського або такого, що принижує її 

гідність, поводження чи покарання. Формально невизначені поняття, що містяться у 

цій статті, розкриваються через аналіз декількох категорій рішень Євросуду, 

пов’язаних із відмежуванням катувань від нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження чи покарання; рішень у справах, в яких мало місце жорстоке 

поводження з ув’язненим; рішень, які стосуються умов утримання в місцях позбав-

лення волі; рішень у спорах у зв’язку із екстрадицією та висланням; рішень у 

випадках застосування тілесних покарань щодо неповнолітніх. Складно уявити, як 

можна створити норму, яка найбільш повно увібрала таке багатоманіття життєвих 

ситуацій.  

Отож, постає нагальна необхідність розроблення системи чітких правил 

адаптації права України до міжнародного, що може бути зроблено за результатами 

окремого дослідження. 
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Одним із важливих напрямів створення реального механізму приведення 

національного права у відповідність до міжнародного, на нашу думку, може бути 

використання правил нормопроектування, розроблених на рівні європейських 

міждержавних правових систем, тобто інструментарію формування європейського 

права. Це шлях не просто копіювання правових принципів чи норм, а упровадження 

досвіду їх створення у правову систему України.  

Спробуємо з’ясувати, які засоби правотворчої техніки використовуються у 

створенні права Ради Європи та права Європейського Союзу, насамперед правових 

актів, що є визначальними для цих об’єднань, так званого первинного 

законодавства. 

Сьогодні на рівні Європейського Союзу створено низку спеціальних 

документів, що визначають правила проектування правових актів, які видаються 

органами цього об’єднання і можуть використовуватись у формуванні 

національного законодавства держав-членів ЄС. Користуючись напрацюваннями 

вітчизняних фахівців, коротко розглянемо їх. 08.06.1993 р. Радою ЄС прийнято 

Регламент щодо якості проектування законодавства ЄС. У цьому акті зафіксовано 

вимоги до назви, преамбули, термінології та структури тексту. Регламент 

рекомендував: використання під час розробки проектів актів зрозумілої, простої, 

стислої та недвозначної термінології; взаємну узгодженість різних положень актів; 

чітке визначення прав і обов’язків, що випливають з акта; застосування стандартної 

структури акта; чітке визначення дати набрання чинності актом і необхідні 

перехідні положення. Регламентом не рекомендувалось: застосування абревіатур, 

що є необхідними, жаргону ЄС, довгих речень; посилання на інші акти, внутрішні 

взаємні посилання, що ускладнюють сприйняття тексту акта; включення до текстів 

актів положень ненормативного характеру (побажань, політичних заяв), 

невідповідність проектів актів існуючому законодавству, безцільні повтори текстів 

інших актів; включення до акта про внесення змін власних самостійних положень, 

які не є змінами [378, с. 9–11]. 20.12.1994 р. Комісією, Радою і Парламентом ЄС 

прийнято Міжінституційну угоду щодо прискореного методу роботи з офіційної 

кодифікації юридичних текстів. Наступною міжінституційною угодою від 
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22.12.1998 р. «Про загальні правила щодо забезпечення якості проектування 

Європейського законодавства» визначено п’ять груп таких правил: загальні; щодо 

різних частин акта; стосовно посилань; внесення змін до актів; стосовно заключних 

положень, скасування, додатків [431, с. 552–555]. На додаток 28.11.2001 р. прийнято 

угоду «Про більш структуроване застосування техніки перегляду нормативних 

актів» [378, с. 9–11]. Наприкінці 2003 р. розроблено Спільні практичні настанови 

Європейського парламенту, Ради та Комісії для осіб, залучених до розробки 

законодавства в рамках інструкцій Співтовариства, в яких передбачено, що: проекти 

законодавчих актів Співтовариства мають бути чіткими, простими і зрозумілими, 

відповідати типам певних актів; при розробці актів беруть до уваги коло осіб, на 

яких ці акти розраховані; слід уникати надто великих статей та речень, надмірно 

складних формулювань і частого вживання абревіатур; термінологія, що 

використовується у відповідному акті, повинна бути узгоджена і в акті, і з іншими 

чинними актами у межах відповідної галузі; усі акти мають розроблятися відповідно 

до стандартної структури; резулятивна частина обов’язкового акта не охоплює 

положення ненормативного характеру; якщо терміни, що застосовуються у цьому 

акті, є двозначними, вони повинні бути визначені у єдиній статті на початку акта 

тощо [431, с. 561–604]. П. М. Кондик, досліджуючи техніко-юридичні аспекти 

вдосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади в контексті 

інтеграції України до законодавства ЄС, вказує на те, що у міжнародній практиці 

сформувалися фактично єдині правила нормопроектування, до яких належать 

правила: стосовно назви, преамбули та понятійного апарату; стосовно структури 

НПА; стосовно стилю та синтаксису; стосовно посилань; стосовно назв статей; 

стосовно додатків [429, с. 55–56].  

Сьогодні під час створення законодавства ЄС також застосовуються принципи 

нормотворення, в основі яких лежать загальноцивілізаційні принципи права: 

демократизм; законність; гуманізм; науковий характер; професіоналізм; старанність, 

скурпульозність підготовки проектів; технічна досконалість прийнятих актів [429, с. 

53]. Як бачимо, основні засади формування законодавства ЄС нічим особливим, 
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принаймні формально, порівняно із принципами національної правотворчості не 

виділяються.  

Якщо зіставити наведені правила створення правових актів ЄС із системою 

правил нормопроектування в Україні, що закріплені у різних правових актах, то 

можна погодитись із думкою Ж. П. Докторової, що великої різниці між ними немає 

[378, с. 16–17]. Той правотворчий інструментарій, який формувався європейцями із 

1993 р., в Україні створено за останні 6 років. 

Підсумовуючи, можна зробити висновки: 

– засоби нормотворення в Україні загалом відповідають міжнародним, 

насамперед європейським. Це дає підстави стверджувати про можливість створення 

сьогодні у нашій державі якісних НПА, які б відповідали кращим стандартам 

міжнародного права. Попри це, до створюваного і чинного законодавства України 

нині чимало претензій і з боку своїх громадян, і міжнародних органів та організацій; 

– відповідність міжнародному праву досягається двома основними способами 

залежно від змісту та форми зовнішнього текстуального оформлення цих норм. 

Адаптація до нормативних приписів, що містять формально визначені поняття, 

досягається їх автоматичним відображенням у статтях НПА України, наприклад, 

тривалість робочого тижня у годинах, нормативи екологічної безпеки, перелік прав і 

обов’язків людини тощо. Суттєво інший спосіб пов’язаний із випадками 

використання як еталону норм міжнародного права, що містять формально 

невизначені терміни. Власне тут і виникають труднощі, пов’язані із різним 

розумінням цих термінів, наприклад, баченням підстав обмеження права особи на 

свободу вираження поглядів, що встановлені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки (відповідно до ст. 10 

Конвенції). Полегшує «пристосування» національного права до таких норм 

практика їх застосування. Однак, як ми зазначали, нормопроектувальникам доволі 

складно визначитись у контексті її суб’єктивізму, багатоманіття та суперечливості. 

Окрім того, якщо стосовно Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод в Україні сьогодні доволі на належному рівні вивчено практику 
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Європейського суду з прав людини, то практики використання законодавства ЄС та 

інших міжнародних правових актів практично немає; 

– застосування правотворчими суб’єктами принципів міжнародного права, яке 

повинно би мати універсальний характер і забезпечувати не стільки формальну, 

скільки змістовну відповідність права України міжнародному (а це, видається, 

сьогодні найважливіше завдання в процесі адаптації), сьогодні явно недостатнє і не 

виконує свої завдання. Це зумовлюється напівоціночним характером окреслених 

принципів. Наприклад, вельми актуальним у контексті ст. 3 Конституції України 

[57] про те, що людина визнається в Україні найвищою соціальною цінністю, є 

принцип гуманізму. Гуманізм поряд із свободою, справедливістю і рівністю, поза 

всякими сумнівами, є однією із основних засад позитивного права [248, с. 136]. 

Гуманізм – явище багатоаспектне. Його широке розуміння спричиняє різне бачення 

нормотворчими суб’єктами напрямів правового регулювання однієї групи 

суспільних відносин (ілюстрацією цього можуть бути дискусії серед народних 

депутатів про доцільність законодавчого дозволу на купівлю-продаж земель 

сільськогосподарського призначення в Україні). 

Отож, сьогодні в Україні в напрямі досягнення відповідності національного 

права міжнародному виникла дещо суперечлива ситуація. З одного боку, є 

політична воля (принаймні задекларована), нормативно-правова база, система 

засобів нормотворчої техніки, сформовано наукову доктрину і т. д. – все необхідне, 

щоб забезпечити таку відповідність; з іншого – процес адаптації розтягується у часі і 

до нього багато зауважень. Звичайно, тут чимала роль належить геополітичним, 

економічним, соціальним та іншим чинникам. Однак, нас цікавлять власне правові. 

Спробуємо їх визначити.  

Суб’єкти нормотворення в Україні можуть використовувати техніку 

нормотворення національного законодавства колишніх соціалістичних держав, які 

стали членами Ради Європи, Європейського Союзу та інших міждержавних 

утворень. У наших дослідженнях ми уже звертали увагу на можливостях 

використання НПА Республіки Польща, що регулюють порядок видання джерел 

права Європейського Союзу. 
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Необхідно констатувати, що в Україні сьогодні зроблено лише перший крок 

до створення і нормативного закріплення техніко-юридичних засобів адаптації 

національного права до стандартів міжнародного. Система правил, прийомів, 

засобів творення юридичних норм, які відповідають міжнародним, сформульовані 

сьогодні більшою мірою на загальнотеоретичному рівні. З метою набуття ними 

більшої практичної значущості, видається за доцільне доповнити їх 

напрацюваннями фахівців із конкретних галузей права, які детально вивчають 

шляхи імплементації окремих норм, принципів та інститутів міжнародного права. 

Так, хто може краще від фахівців із кримінального судочинства трактувати 

формально невизначені і багатогранні положення, закріплені ст. 6 Конвенції «Право 

на справедливий судовий розгляд» [423] і відповідно корегувати норми 

національного законодавства. Водночас до галузевиків, видається, необхідно 

висловити побажання – не тільки певним чином копіювати міжнародні норми, а 

створювати правила проектування інституційного чи галузевого законодавства. 

Певні кроки в Україні у цьому напрямі уже робляться. Так, методичні рекомендації 

щодо використання нормопроектної техніки під час підготовки відомчих НПА 

видано Міністерством надзвичайних ситуацій, Міністерством охорони здоров’я, 

Держводгоспом і іншими органами центральної виконавчої влади. 

Наступним кроком повинно бути поєднання зусиль теоретиків і галузевиків у 

розробці проектів НПА. 

Відповідність норм національного права міжнародному праву досягається і 

шляхом дотриманням правил нормотворчої технології (ми розглядаємо технологію 

лише як процес, процедуру, стадії прийняття НПА). 

У багатьох правових актах України йдеться про перевірку відповідності 

розробленого проекту нормативного акта міжнародним документам на такому етапі 

нормотворчої технології, як проведення правової експертизи. Найчастіше це і все, 

що стосується нормативного регулювання забезпечення відповідності 

міжнародному праву. Тобто, по суті, виникає наступний контроль. Така практика, 

видається, не зовсім правильна. Раціональніше, на нашу думку, зразу ж під час 

розробки проекту правового акта зважати на норми міжнародного права, залучаючи 
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відповідних фахівців, ніж розробляти проект, а згодом його корегувати на основі 

висновків експертів. Такий елемент правової експертизи, як перевірка проекту на 

відповідність нормам міжнародного права, може залишитись, але лише як спосіб 

вищого, додаткового, найбільш фахового контролю. Зазначене спонукає 

розширювати коло розробників проектів НПА шляхом залучення знавців 

міжнародного права.  

Відтак, можна висловити такі узагальнення: 

– правила нормопроектування в Україні, зокрема у контексті досягнення 

відповідності правилам створення норм права Ради Європи і Європейського Союзу, 

повинні із рівня методичних рекомендацій перейти до закріплення на 

законодавчому рівні, насамперед у Законі України «Про нормативно-правові акти». 

Моделювання нових нормативно-правових приписів повинно здійснюватись лише 

шляхом використання засобів нормотворчої техніки. У такому НПА також має бути 

окреслено механізм забезпечення верховенства норм міжнародного права, 

схвалених Верховною Радою України: повинно бути закріплено, що у випадку 

визнання міжнародних актів, національні НПА мають приводитись у відповідність 

до них шляхом внесення змін чи прийняття нового НПА; 

– підготовка проектів НПА повинна здійснюватись за участю трьох категорій 

фахівців: представників тієї галузі права, із якої розробляється законопроект, 

фахівців із техніки нормопроектування та спеціалістів із міжнародного права, 

наприклад законодавства Європейського Союзу чи Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод; 

– оскільки імплементація норм міжнародного права тісно пов’язана із 

практикою їх використання (наприклад, норм Конвенції із рішеннями 

Європейського суду з прав людини), постає нагальна необхідність формування 

нових підходів до місця судового прецедента у системі джерел права України. 

Сьогодні можливість використання судових рішень як джерел права у 

правозастосувальній практиці передбачена тільки Законом України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [236]. Отож, 

це, ймовірніше, виняток із правила; стосується тільки практики використання 
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єдиного міжнародного акта (нехай і дуже важливого). Такий підхід ще не повністю 

відповідає правовій свідомості і правозастосовувачів, і тих, хто обстоює свої права; 

передбачає домінування у правозастосуванні судового угляду, що може призвести 

до зловживань. Готовність правової системи України до визнання судових рішень 

джерелами права, особливо рішень міжнародних судів на основі міжнародних актів, 

схвалених Верховною Радою України, на нашу думку, не дуже висока. Тому більш 

правильно такі рішення «трансформувати» у керівні роз’яснення вищих судів 

України у певних категоріях справ. Це дасть змогу поєднати норми міжнародного 

права (до якого долучається наша держава) і практику його застосування із особ-

ливостями національного права. 

Використання наведених положень на практиці, підкріплене відповідними 

політичними чинниками, може слугувати вагомою передумовою створення в 

Україні нормативно-правової бази, що відповідає стандартам міжнародного права. 

 

 

6.2  Внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів 

 

Аналізуючи чинне законодавство України, звертаєш увагу, що чи не основною 

формою «уточнення» чинних нормативних документів є внесення до них змін 

(закони без внесених до них змін радше рідкість, ніж загальне правило). 

Питання внесення змін до чинних НПА, як засвідчує аналіз наукових праць, 

поки що не стало об’єктом спеціального наукового дослідження. Натомість, у низці 

методичних рекомендацій з питань нормопроектування містяться окремі розділи, 

присвячені регламентації внесення змін до НПА, насамперед законів. 

Попри це, проблеми корегування законодавства (в основному законів, які є 

лише різновидом НПА) шляхом внесення до нього змін потребують додаткового 

вивчення ще таких питань, як підстави внесення змін до НПА; ймовірні помилки 

при внесенні змін до НПА; техніка внесення змін до НПА; технологія внесення змін 

до НПА; техніко-технологічні особливості внесення змін до НПА; можливості 

нормативного закріплення техніко-технологічних правил внесення змін до НПА. 
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Дослідження питання про внесення змін до НПА, вочевидь, доцільно 

розпочати із з’ясування того, у яких випадках це необхідно здійснити. Адже, якщо 

розглянути чинне законодавство України, то можна знайти приклади НПА, після 

набрання чинності якими відразу ж подавалися пропозиції про внесення до них змін. 

Це, зокрема, Закон України від 04.07.2013 р. №421-VII «Про утилізацію 

транспортних засобів» [423], стосовно прийняття якого висловлювали застереження 

європейські держави та сусіди України.  

Універсальна підстава для зміни НПА – це його нездатність у цілому чи 

окремих норм здійснювати ефективне правове регулювання суспільних відносин. 

Така підстава є однак надто загальною, суб’єктивною і потребує конкретизації. 

Райнгольд Циппеліус висловлює думку, що доповнення та уточнення законів 

відбувається, як правило, для заповнення прогалин у праві [153, с. 95–106]. До 

прогалин, на нашу думку, треба додати й інші недоліки юридичного права: колізії, 

помилки, дублювання тощо. Об’єктивно причиною внесення змін до НПА є 

корегування інших пов’язаних з ним НПА. Однак усі ці фактори є лише формою 

зовнішнього прояву недосконалостей НПА. Першопричина – за змістовною 

складовою, яка визначається рівнем дотримання правил нормопроектної техніки у 

створенні НПА. Сьогодні незаперечним є те, що якість НПА залежить від 

нормотворчої техніки. Тому визначальною причиною для внесення змін до НПА 

повинна слугувати їх невідповідність вимогам і правилам нормопроектної техніки. 

Відразу ж виникає питання, на якому етапі правового регулювання і ким має 

встановлюватись така відповідність. Презюмується, що кожен новостворений НПА є 

досконалим, а необхідність його зміни зумовлюється розвитком суспільних 

відносин і потребою підвищення дієвості нормативно-правових приписів, з огляду 

на особливості правозастосувальної практики, які не міг передбачити законодавець. 

Тому виявлення підстав для внесення змін до чинних НПА повинно здійснюватись 

шляхом їх моніторингової оцінки [433, с. 125–140] та моніторингу 

правореалізаційної та правозастосовної діяльності [434, с. 127–164]. Моніторинг 

може проводитись різними суб’єктами (це питання є окремою темою дослідження). 

Однак сьогодні сформувалась думка, яку, без сумніву, треба підтримати, про 
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доцільність створення координаційного центру (органу), покликаного здійснювати 

узагальнення та формувати пропозиції за результатами правового моніторингу. 

Таким органом, на нашу думку, у сучасній Україні може бути Міністерство юстиції 

України. Саме Мін’юст, будучи незацікавленим суб’єктом і маючи відповідний 

потенціал, здатен комплексно та найбільш об’єктивно моніторити усі категорії 

НПА, систематизувати моніторингові оцінки правотворчих і правозастосовних 

органів. Зазначене дає підстави стверджувати й пропонувати нормативно закріпити 

те, що необхідність внесення змін до НПА може визнаватися за результатами 

проведення Міністерством юстиції України правового моніторингу чинного 

законодавства України. 

Мін’юст може також бути тим органом, який уповноважений подавати 

правотворчим суб’єктам пропозиції про внесення змін до створених ними НПА. 

Однак, коли йдеться про дієве удосконалення чинних НПА, цього ще явно 

недостатньо. На нормативному рівні має бути закріплено обов’язок правотворчих 

суб’єктів (незалежно від їх рівня) розглянути ці пропозиції й на них відреагувати – 

використати для внесення змін до чинного законодавства чи надати Мін’юсту 

мотивовану відмову. Така відмова повинна «формуватися» у порядку нормотворчої 

процедури, характерної для відповідної категорії НПА. 

Внесення змін до НПА – це різновид юридичної, зокрема правотворчої 

діяльності, яка здійснюється із використанням певних засобів і правил. Зміни 

можуть мати різні форми. Внесенням змін вважається: заміна чи виключення слів, 

цифр, речень; виключення структурних одиниць законодавчого акта; нова редакція 

структурної одиниці законодавчого акта; доповнення структурної одиниці статті 

законодавчого акта новими словами, цифрами або пропозиціями; доповнення 

структурними одиницями законодавчого акта; призупинення чи продовження дії 

законодавчого акта або його структурних одиниць [60, с. 79]. Неналежне оперування 

правилами «оновлення» стає причиною помилок під час внесення змін до НПА. 

Ю. Г. Арзамасов вказує на такі типові помилки: під час прийняття нового НПА не 

вносяться зміни і доповнення у раніше виданий акт, а натомість зазначається, що до 

приведення законодавства у відповідність до нового НПА чинні нормативно-правові 
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приписи застосовуються у частині, що не суперечить новому акту; неконкретне 

формулювання того, які закони і в якому обсязі продовжують діяти після прийняття 

нового НПА; чи вказівка про те, що всі раніше прийняті НПА, які суперечать 

новому НПА, вважаються такими, що втратили силу; визначення стислих 

(нереальних) термінів внесення змін до підзаконних НПА у зв’язку із прийняттям 

нового закону [292, с. 241–246]. 

Аналіз змін до чинних НПА України ілюструє й інші недоліки. Зокрема, 

ознайомлюючись із Законом України від 07.06.2012 р. № 4917-VI «Про внесення 

змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» [435] щодо 

впровадження процедури електронного реверсивного аукціону», можна звернути 

увагу на те, що чи не половина статей Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» зазнали корекції, а ст. 1 в результаті змін суттєво відрізняється від 

первинного варіанту. А це – певним чином недотримання правила, відповідно до 

якого у разі внесення до закону (статті закону) змін, що за обсягом охоплюють 

більшу частину тексту або істотно впливають на його зміст, закон (статтю закону) 

доцільно викласти в новій редакції. Складним для сприйняття є Закон України від 

04.11.2010 р. № 2677-VI «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче 

провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 

процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)» 

[436], в якому пропонується нова редакція Закону України «Про виконавче 

провадження» та відповідні уточнення до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального 

та Цивільного кодексів України, Кримінально-виконавчого кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України, Закону України «Про нотаріат» та інших НПА. Доцільніше, на 

нашу думку, було б прийняти окремі закони про внесення змін до конкретних НПА. 

З метою запобігання таким помилкам правотворчого характеру необхідне 

чітке доктринальне визначення та нормативна формалізація засобів і правил 

внесення таких змін (як різновиду та складової нормотворчої техніки). Пункт І 

розділу ІІІ схвалених постановою колегії Міністерства юстиції України від 
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21.11.2000 р. № 41 Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки [89] вказує, що під час підготовки 

законопроектів про внесення змін до законів слід використовувати певні прийоми і 

способи нормопроектної техніки. Щодо правил внесення змін до НПА (як і стосовно 

техніки нормопроектування) у літературі та документах нормативно-методичного 

характеру простежується певний плюралізм. Щоб його розглянути та оцінити дещо 

різні підходи та запропонувати узагальнені положення, видається, для прикладу, 

доцільно здійснити порівняльний аналіз доктринальних позицій та різних 

документів, які стосуються змін до НПА, у формі таблиці (див. додаток М).  

У всіх розглянутих джерелах зміни до законодавства розглядаються як 

компонент нормопроектної техніки. З уваги на це, необхідно згадати, що 

нормотворча техніка охоплює в основному систему засобів, прийомів і правил. 

Науковці вказують на мовні, логічні та процедурні форми внесення змін до 

законодавчих актів [60, с. 80]. Російські вчені пропонують під час розробки закону 

про внесення змін у закон дотримуватись таких правил: зміни мають узгоджуватись 

із основним змістом норми; зміни до кожного законодавчого акта оформляються 

окремими статтями; вказується вид акта, дата його підпису, реєстраційний номер, 

назва, джерело офіційного опублікування; зміни вносяться у текст основного 

закону, а не в закон про внесення змін; зміни вносяться із вказівкою конкретної 

структурної одиниці, в яку вносяться зміни; кожна зміна оформляється окремо тощо 

[166]. Однак у приписах юридичних актів, що окреслюють порядок проведення змін 

до законодавства, про засоби не йдеться. Це, на нашу думку, певним чином 

обґрунтовано, оскільки засоби нормопроектної техніки, що використовуються для 

внесення змін до НПА, повинні бути аналогічні тим, що слугують для створення 

проекту НПА. Окремо акцентувати на них на рівні нормативного регулювання 

немає необхідності. 

Розглядаючи приписи, які стосуються внесення змін до НПА, зважаючи на те, 

що вони сформульовані у формі чітких вказівок стосовно того, як правотворчі 

суб’єкти повинні корегувати чинні НПА, можна зробити висновок про наявність 

певної системи правил внесення змін до НПА України. 
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Їх зіставлення ілюструє і певну єдність, і плюралізм закріплених у згаданих 

документах положень щодо внесення змін у НПА. 

Особливих відмінностей між доктринальними та юридичними вказівками за 

змістовною складовою немає. Оскільки більше практичне значення мають положення 

нормативного характеру, зосередимо увагу саме на них. Правила, що містяться у 

Методичних рекомендаціях МНС [91], аналогічні правилам, зафіксованим у 

Методичних рекомендаціях з підготовки та оформлення проектів законів (правила 

законопроектування), розробленим у рамках Проекту центру політико-правових 

реформ [246]. Частина з них відповідає правилам, визначеним Методичними 

рекомендаціями Мін’юсту [89] (які повинні би мати програмний характер) та вказаним 

у постанові Кабінету Міністрів України [212]  (яка, вочевидь, має виступати 

орієнтиром для нормативних документів актів центральних органів виконавчої влади). 

Більше десяти правил, окреслених Методичними рекомендаціями Мін’юсту [89], 

втілені у постанові Кабінету Міністрів України [212]. Ці документи містять і 

найбільшу кількість приписів стосовно внесення змін до НПА. Також можна 

констатувати, що у всіх правових актах України, які містять правила внесення змін до 

чинного законодавства, кількість цих правил різна. Вони загалом близькі за змістом, 

кількісні ж розбіжності пояснюються видовими особливостями НПА. Наприклад, 

внесення змін до акта Кабінету Міністрів України чи додатку до нього. Послідовність 

викладу правил у оцінюваних документах відрізняється, що вказує на відсутність 

чітких критеріїв їх розміщення (хоча б за ієрархією). Окремі правила сформульовано 

занадто загально, що може спричиняти їх неоднозначне трактування. Як приклад, може 

слугувати пункт 25 Постанови Кабінету Міністрів України [212], відповідно до якого: 

«норми, що стосуються внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, 

раніше прийнятих актів Кабінету Міністрів України (окремих норм), включаються до 

тексту проекту постанови або розпорядження залежно від того, чи є проект актом 

нормативного або розпорядчого характеру». 

Оцінюючи «розкидані» по різних документах правила внесення змін, можна 

зауважити, що вони заслуговують підтримки. Однак існуюче розмаїття не сприяє 

практиці корегування чинного законодавства України і потребує універсалізації. Тому 
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спробуємо систематизувати правила внесення змін до законів чи підзаконних НПА і 

запропонувати комплекс правил внесення змін до НПА. При цьому не можна не 

згадати ст. 21 «Особливості НПА про внесення змін до іншого НПА» проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26], яка містить шість частин. Частини 1 і 5 

та частково 4 й 6 відображають правила, встановлені Методичними рекомендаціями 

Мін’юсту України [89], а частини 2 та 3 стосуються технології внесення змін до НПА. 

Запропонована стаття у призмі наявних нині методичних рекомендацій, на нашу 

думку, потребує всебічного доповнення й викладу у новій редакції. 

Зіставивши зазначені у таблиці правила корегування законодавства України із 

проектованою нормою, можна зауважити деякі суперечності. Пункт 1 частини 4 ст. 

21 вказаного законопроекту передбачає, що НПА викладається у новій редакції у 

разі, коли змінюється наскрізна нумерація складових НПА, до якого вносяться 

зміни. Натомість, і у Методичних рекомендаціях Мін’юсту [89] (частина 6 ІІІ 

розділу), і постанові Кабінету Міністрів України [212] (пункт 6 частини 36) 

закладають принцип незмінності нумерації структурних складових НПА під час 

внесення до нього змін. 

Певним досягненням запропонованої в законопроекті норми є приписи про 

порядок (процедуру) внесення змін (чого ми не бачимо в аналізованих документах). 

Надання виняткового права на зміну НПА тому органу, який його прийняв, 

забезпечує чіткий розподіл владних повноважень, що реалізуються через 

правотворчу діяльність і запобігає втручанню вищих органів у нормотворчість 

нижчих. Схоже значення має й частина 3 законопроекту, яка встановлює, що зміни 

до НПА вносяться лише шляхом прийняття НПА такого ж виду і такої ж юридичної 

сили. Цей нормативно-правовий припис, крім того, сприяє автономії елементів 

системи законодавства України. 

Названі складові внесення змін до НПА разом із діяльністю суб’єктів 

проведення правового моніторингу та ініціювання ймовірних змін до законодавства, 

підготовки проекту змін та аналізу їх реалізації у комплексі формують технологію 

внесення змін до НПА. Цей процес можна зобразити у формі таких стадій: 

проведення правового моніторингу з метою виявлення недоліків чинних НПА; 
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ініціювання внесення змін до таких НПА; підготовка проекту НПА про внесення 

змін до НПА; внесення правотворчими суб’єктами таких змін; аналіз ступеня 

реалізації правотворчими суб’єктами запропонованих змін. 

Стосовно останнього, то такий аналіз покликаний сприяти практичному 

втіленню задумів неупереджених суб’єктів щодо можливостей удосконалення 

законодавства. Це стосується насамперед відомої правотворчості, яка відображає 

корпоративну зацікавленість відповідних органів. Ілюстрацією такої зацікавленості 

може бути те, що Президентом України у кінці 2008 р. й на початку 2009 р. було 

скасовано більше 60 постанов Кабінету Міністрів України [437]. Припускаємо, якщо 

б Кабінету Міністрів було запропоновано внести зміни у ці акти, 100% реалізація 

таких пропозицій викликає сумнів. 

Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] говорить про 

особливості внесення змін до НПА. Такі особливості порівняно із правилами 

нормопроектування є, тому їх необхідно виокремити в статті. Наприклад, пункт 2 

розділу ІІІ Методичних рекомендацій Мін’юсту [89] встановлює, що у разі внесення до 

закону змін, що за обсягом охоплюють більшу частину тексту або істотно впливають 

на його зміст, закон доцільно викласти в новій редакції. Це правило має враховуватись 

під час внесення змін до НПА, однак недоцільне у створенні їх проектів. Тому 

пропозицію розробників вказаного законопроекту варто підтримати. Однак перелік 

особливих правил, без сумніву, необхідно розширити (що ми й зробимо у висновку). 

На нашу думку, також треба розмежувати в окремих статтях правила (техніку) 

та процедуру (технологія) внесення змін до НПА. 

На основі здійсненого дослідження можна зробити такі висновки. 

Діяльність із внесення змін до НПА потребує нормативної регламентації. З 

цією метою необхідно уніфікувати систему правил внесення змін до НПА, які 

містяться нині у різних методичних рекомендаціях; розширити і викласти у новій 

редакції відповідну статтю проекту Закону України «Про нормативно-правові 

акти»[26] (див. пункт 22 Пропозицій); додати нову статтю, яка визначає основні 

характеристики технології внесення змін до НПА (див. пункт 21 Пропозицій). 
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Розглянуті положення вказують на те, що, попри певний науковий інтерес і 

нормативну окресленість, існує потреба детального теоретичного вивчення правил і 

процедури внесення змін до НПА України (що може в повному обсязі бути 

здійснено в межах окремого дисертаційного дослідження).  

 

 

6.3  Прийняття нормативно-правових актів у новій редакції 

 

Серед різновидів внесення змін до НПА найбільш серйозними є видання НПА 

у новій редакції. Однак, увага на цьому різновиді правотворчої діяльності ні 

науковцями, ні практиками не акцентується, хоча і за змістом, і за формою це 

найбільш ефективний спосіб приведення НПА у відповідність до вимог 

праворегулятивної практики. У цьому контексті можна сформулювати твердження, 

що кількість і характер змін до НПА є своєрідним показником його якості. 

Тому, видається, доцільно розглянути особливості видання НПА України у 

новій редакції. З цією метою вважаємо за необхідне з’ясувати такі питання: підстави 

для видання НПА у новій редакції; видання НПА у новій редакції та створення 

нового НПА на зміну чинному – спільне та відмінне; основні правила створення 

нового на заміну старого чи видання у новій редакції НПА. 

НПА видається у новій редакції за наявності певних передумов. Науковці 

зазначають, що така необхідність виникає тоді, коли упродовж років у законодавстві 

нагромадилось багато змін і доповнень, або вони порушують його загальну логічну 

зв’язаність [60, с. 82; 292, с. 246]. Запропоновані підстави характеризуються, однак, 

певною формальною невизначеністю. Термін «багато змін» позначає оціночне по-

няття, і якщо переглянути, наприклад, закони України, прийняті у 90-их роках 

минулого століття, то змін у них чимало, однак не усі видані у новій редакції. На 

нашу думку, у такому формулюванні означена підстава для оновлення НПА 

використовуватись не може. 

Підстава «порушення загальної логічної зв’язаності», напевно, має 

розглядатися у формальному (структуризація НПА та юридичних норм тощо) і 

змістовному (послідовність викладу, несуперечність, узгодженість тощо) аспектах. 
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У чинних НПА України можна знайти чимало недоліків, зумовлених 

недотриманням логічних правил (наприклад, випадки конкуренції юридичних 

норм); попри те, зміни у ці акти не внесені. Логічні зв’язки – важливий, але не 

єдиний елемент нормотворчої техніки, що використовується правотворчими 

суб’єктами. Так, наприкінці 2013 р. в Україні обговорювався проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону «Про громадянство». Ці зміни передбачали 

запровадження подвійного громадянства, що загалом змінює підходи до інституту 

громадянства в Україні, і охоплюються не тільки логічними аспектами, а стосуються 

насамперед принципів правового регулювання. Саме це, видається, може стати 

підставою для видання у перспективі Закону України «Про громадянство» у новій 

редакції. Тому, на нашу думку, як підстави для створення проекту НПА у новій 

редакції, доцільно брати за основу не тільки логічні, а і інші компоненти 

нормопроектної техніки (до слова, у висновках за результатами правової експертизи 

проекту НПА один із ключових пунктів – відповідність правилам нормопроектної 

техніки, а не тільки логічним). Видається, більш правильно зазначати про таку 

підставу для видання НПА у новій редакції, як порушення правоположень36 НПА, 

сформульованих шляхом використання нормопроектної техніки. 

Доктринальна нечіткість, вочевидь, є причиною того, що у правових актах 

підстави для такого способу корегування НПА уточнюються: НПА викладається у 

новій редакції у разі внесення змін, що за обсягом охоплюють більшу частину 

тексту або істотно впливають на його зміст [212; 89; 91]. 

Запропоновані критерії є: дещо конкретнішими, коли йдеться про зміни до 

більшої частини тексту; формально невизначеними стосовно істотності впливу змін 

на зміст НПА. 

Попри певну визначеність, формулювання «за обсягом більшу частину 

тексту» потребує уточнення. На практиці трапляються випадки, коли зміна одного 

слова (терміна) змінює зміст усієї юридичної норми – текстуально норма 

залишається майже без змін, а її зміст суттєво корегується. Наприклад, Законом 

––––––––––––––––– 
36 Під терміном «правоположення» розуміємо зовнішнє оформлення та змістовне 

наповнення юридичних норм. 
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України від 09.12.2011 р. № 4094-VI «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» [380] щодо удосконалення положень про статус членів 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» змінено ч. 2 ст. 92 – слова «три роки 

з дня призначення» замінено словами «шість років з дня набуття повноважень». 

Тому правильніше, на нашу думку, мовити не про зміни, які охоплюють більшу 

частину тексту, а про зміни, що вносяться до більшої частини нормативно-правових 

приписів (юридичних норм). 

Словосполучення «істотний вплив змін на зміст НПА» містить оціночне 

поняття «істотний» і тому значення змін для НПА повинно розглядатись стосовно 

кожного конкретного випадку. Наприклад, чи можна вважати істотними зміни до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [117] у випадку внесення змін 

стосовно порядку призначення та віку суддів України. Використання оціночного 

поняття «істотний», на нашу думку, є виправданим. Оперуючи ним, можна охопити 

різні за формою та змістом новели до НПА. Водночас для правильного оперування 

цією підставою її доцільно, видається, дещо конкретизувати. 

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, 

слово «істотний» трактується як той, який становить сутність або стосується 

сутності чого-небудь (значний, вагомий, дійсний, справжній) [126, с. 507]. Щодо 

НПА, то їх сутнісними характеристиками, напевно, є предмет, метод і принципи 

правового регулювання. Прикладом істотного впливу змін на зміст НПА може 

слугувати проектоване законопроектом «Про державну службу» [438] посилення 

централізації (що означає зміщення акцентів на імперативні методи управління) в 

системі апарату державних службовців. Виникає питання: зміни будуть істотними за 

умови корегування предмета, методу та принципів водночас, або лише будь-якого з 

них? На нашу думку, це визначається значущістю таких змін для праворегулятивної 

основи та спрямованості НПА. Названі змістовні характеристики є 

взаємозумовлювальними, хоча ступінь їхньої зміни може бути різним за формою 

зовнішнього прояву. Тому суттєва зміна чи предмета, чи методів, чи принципів – це 

уже підстава для видання НПА у новій редакції.  
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Звичайно, універсальними підставами для видання НПА у новій редакції 

можна назвати зміну суспільних відносин, які регулюються цим актом, чи 

прийняття інших НПА, який впливає на цей акт (наприклад, внесення зміни до 

Конституції України). Однак, такі підстави потребують нормативної конкретизації 

та регламентації і ще більш формально невизначені, ніж указані. 

На основі здійсненого аналізу, видається, можна запропонувати таке 

формулювання підстав для викладення НПА у новій редакції: у випадку внесення 

змін до більшої частини закріплених у НПА юридичних норм, або за умови, що ці 

зміни порушують правоположення, створені (сформульовані) шляхом використання 

нормопроектної техніки, або корегують предмет, методи чи принципи правового 

регулювання. 

Основне завдання змін до НПА – забезпечення стабільного регулювання. З 

огляду на це, Т. А. Васильєва висловлює думку, що якщо необхідно змінити значну 

частину змісту закону чи приписів, які мають основоположне значення для всього 

регулювання, краще розробити проект нового закону, а не змінювати старий [166, с. 

103]. Як бачимо, науковець, знову ж таки, окреслюючи підстави створення нового 

НПА, оперує оціночними категоріями «значна частина» та «основоположне значення».  

Зазначене вказує на наявність двох концептуальних шляхів зміни НПА – 

видання у новій редакції та створення нового на заміну чинного. Постає питання, що 

спільного й відмінного між ними. Спробуємо це з’ясувати через висвітлення їх 

підстав, форм зовнішнього прояву, технології здійснення, правил проведення. 

Пропоновані сьогодні підстави для видання НПА у новій редакції або нового 

НПА на заміну чинному, як засвідчив попередній аналіз, мають значною мірою 

оціночний характер і нічим суттєвим не відрізняються. Причиною цього, на нашу 

думку, є те, що відсутнє чітке розмежування цих напрямів удосконалення чинного 

законодавства за формою зовнішнього прояву (тим паче, за змістовними 

особливостями). Спробуємо це з’ясувати, проаналізувавши правопідготовчу 

практику у нашій державі. Візьмемо три проекти Законів України, в яких зазначено, 

що вони були розроблені у новій редакції: «Про залізничний транспорт» [439], «Про 

вищу освіту» [440], «Про прокуратуру» [441]. Зіставимо законопроекти із Законом 



 361 

України «Про залізничний транспорт» від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР [442], Законом 

України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984 [443], Законом України «Про 

прокуратуру» від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ [444], звернувши насамперед увагу на їх 

назви, преамбули, перші розділи, зміст перших статей, прикінцеві (перехідні 

положення) (див. порівняльну таблицю, додаток Н). 

Здійснений аналіз ілюструє таке. Проект Закону України «Про залізничний 

транспорт» [439] відрізняється від базового закону назвою (вводиться термін 

«Україна») та структурою. Відсутні вказівки про зміни до НПА, різними є назви 

глав, статей, різна кількість частин у статтях, абзаців у частинах, що мають спільний 

предмет правового впливу; відмінним є зміст низки нормативно-правових приписів. 

Суттєво різняться і прикінцеві положення. Схожа ситуація і у новій редакції Закону 

України «Про прокуратуру» [441] (лишень за винятком назви – вона ідентична і у 

проекті, і у чинному законі). 

Дещо інше спостерігається у проекті закону [440] та Законі України «Про вищу 

освіту» [443]. За формальними компонентами – назвою, структурою (кількість і назви 

глав, назви статей та їх нумерація37, виклад нормативно-правових приписів у статтях) 

та змістовним навантаженням складових елементів38 – вони значною мірою тотожні. 

Відмінність простежується у змісті окремих нормативно-правових приписів 

(пропонуються певні новели і зафіксовані попередні зміни) та перехідних положеннях.  

Отож, можемо констатувати, що розробники вказаних проектів законів, 

назвавши їх законами у новій редакції, обрали два напрями. Проекти Законів 

України «Про залізничний транспорт» [439] та «Про прокуратуру» [441] є за 

формою новими НПА, у той час як проект Закону України «Про вищу освіту» [440] 

– доповненою, уточненою та удосконаленою, і відтак новою редакцією чинного 

закону. Тут можна провести певну аналогію зі статтею НПА у новій редакції, коли 

змінюється лише формулювання змісту, а нумерація та місце у системі нормативно-

правових приписів залишаються попередніми. 

––––––––––––––––– 
37 Виникає невелика різниця у кількості статей, що є об’єктивно підставним, оскільки в 

законопроекті є нові нормативно-правові приписи.  
38 Наприклад, зіставивши преамбули, зауважуєш, що преамбула закону у новій редакції 

практично повторює преамбулу чинного закону. 
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Отож, нормопроектна практика вказує на те, що зміна НПА шляхом видання у 

новій редакції полягає у вдосконаленні (уточненні, доповненні, розширенні) змісту 

закріплених у ньому юридичних норм без зміни його формальних характеристик 

(назви, структури, структурних елементів). Створення НПА на заміну чинного 

проявляється у розробці нового за формальними параметрами та змістовно 

відмінного від чинного НПА. Якщо передумовою для нової редакції НПА є 

необхідність корегування (уточнення) предмета, методу чи принципів правового 

регулювання, й відповідно пов’язаних із ними правових явищ, то для створення 

нового НПА – їх зміна. Так, у зв’язку зі змінами принципів виборів народних 

депутатів України (на основі мажоритарної, пропорційної чи змішаної виборчих 

систем) було прийнято декілька Законів України «Про вибори народних депутатів». 

Аналогічною видається ситуація із новим Законом України «Про прокуратуру», 

який встановлює дещо нові засади організації прокуратури, системи прокуратури, 

статусу прокурорів, прокурорського самоврядування тощо. 

Формальна та часткова змістовна відмінність між створенням нового НПА на 

заміну чинного чи «перевидання» чинного НПА у новій редакції, видається, мало б 

супроводжуватись особливою технологією їх здійснення. Для з’ясування наявності 

специфічних особливостей вказаних різновидів правотворчої діяльності на практиці 

розглянемо такі НПА, як затверджений Законом України від 10.02.2010 р. № 1861-VІ 

Регламент Верховної Ради України [85], затверджене Указом Президента України від 

15.11.2006 р. № 970/2006 Положення про порядок підготовки та внесення проектів 

актів Президента України [118], затверджений постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 18.07.2007 р. № 950 Регламент Кабінету Міністрів України [86].  

Статті розділу ІV «Законодавча процедура» Регламенту Верховної Ради [85] 

України містять нормативно-правові приписи, в яких йдеться про внесення змін до 

тексту законопроекту. У Регламенті Кабінету Міністрів України [86] про порядок 

змін до НПА уряду не йдеться, зате параграфи 82 та 83, які встановлюють 

процедуру підготовки і прийняття законопроектів, що вносяться у порядку 

законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів, передбачають необхідність подання 

разом із проектом закону переліку законів, які потребують викладення у новій 
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редакції. Не містить положень про НПА Президента України зазначений Указ 

Президента України [118]. 

Отже, можемо зауважити, що нормативна регламентація особливостей 

технології видання НПА на заміну чинним чи у новій редакції сьогодні у 

законодавстві України практично відсутня. Такий підхід до цих категорій змін до 

НПА, на нашу думку, певним чином виправданий. Оскільки результатами цієї 

правотворчої діяльності є відредагований чи оновлений НПА, то процедура його 

прийняття повинна бути аналогічною до технології створення нового юридичного 

документу. Водночас, зважаючи на те, що виникає фактичне удосконалення чинних 

НПА, видається, доцільно запровадити і нормативно закріпити таку обов’язкову 

стадію підготовки проекту НПА на заміну чинного або проекту у новій редакції, як 

правотворчий, правореалізаційний, правозастосовний і навіть правотлумачний 

моніторинг. Тільки на основі результатів такого комплексного моніторингу можна 

розробляти фундаментальні зміни до чинного законодавства. 

Створення нових НПА на заміну чинним чи видання НПА у новій редакції 

мають здійснюватись із дотриманням правил нормопроектної техніки, які 

встановлюються до змін у законодавство загалом, є і спільними, і відмінними для 

цих форм удосконалення законодавства.  

Новий НПА на заміну чинному має розроблятись із урахуванням таких 

правил: назва нового може повторювати назву змінюваного НПА, або бути дещо 

відмінною із урахуванням корегування предмета правового регулювання; структурні 

та змістовні параметри нового та змінюваного НПА можуть бути відмінними у 

зв’язку зі змінами до предмета, методів чи принципів правового регулювання; у 

прикінцевих положеннях нового нормативного документу має бути закріплено 

порядок набрання ним чинності, напрям дії у часі, а також вказівку про втрату 

чинності раніше діючим НПА. 

Видання НПА у новій редакції повинно здійснюватись на основі таких правил:  

– НПА у новій редакції повинен розпочинатися із вказівки про те, що він є новою 

редакцією існуючого НПА. Наприклад, у тексті закону про внесення змін указується: 

«Внести зміни до Закону України … , виклавши його у новій редакції» [60, с. 81]; 
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– НПА у новій редакції має зберігати первинну назву; 

– у новій редакції НПА зазначається джерело тільки його опублікування [212]; 

– структура НПА у новій редакції повинна відповідати структурі змінюваного. 

Якщо необхідно включити нові структурні одиниці, вони мають розташовуватись поряд 

із близькими за змістом положеннями базового НПА, їх нумерація повинна збігатися із 

існуючою. Нові юридичні норми позначаються додатковими цифрами [166, с. 104]; 

– відмінності у змісті юридичних норм оновленого нормативного документу 

та норм первинної редакції допустимі у межах унесених у предмет, методи чи 

принципи правового регулювання коректив; 

– у прикінцевих положеннях НПА у новій редакції має бути закріплено 

порядок набрання ним чинності, напрям дії у часі, а також вказівку про втрату 

чинності редакції НПА станом на день змін; 

– у прикінцевих положеннях НПА у новій редакції можуть міститись приписи 

про внесення відповідних змін (якщо такі зміни не є суттєвими) до інших, пов’я-

заних із ним, НПА. 

Видання у новій редакції сьогодні є актуальним для «перенасичених» 

численними змінами Кодексу законів про працю України та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Вказані різновиди змін до законодавства дещо зближує необхідність 

дотримання єдиних для них вимог. Одночасно із проектом НПА (нового чи у новій 

редакції), що змінює певні аспекти правового регулювання, повинні розроблятись 

самостійні проекти про внесення змін до суміжних НПА. Внесення змін до інших 

НПА має оформлятися самостійними законами [60, с. 79]. Особливо це стає 

необхідним у випадку видання нового НПА на заміну декільком. Так, наприклад, 

Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» [117] 

прийнято на заміну Закону України «Про статус суддів» і Закону України «Про 

судоустрій України». У прикінцевих положеннях нового закону було передбачено 

внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України. За обсягом Прикінцеві положення, 
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напевно, перевищують Закон. Уточнення до процесуальних кодексів є змістовними 

та обсяжними. Крім того, вносити зміни до кодифікованих актів біжучим законом із 

позиції ієрархії законів, видається, дещо «неетично». Зміни до кожного із названих 

кодексів мали б вноситись індивідуальними законами про внесення змін. 

Окреслені правила видання нових на заміну чинним або у новій редакції НПА 

є сьогодні в основному напрацюванням науковців. Зростання їх практичної 

значущості для результатів правотворчої діяльності, яка здійснюється шляхом 

внесення до законодавчих актів суттєвих змін, можливе лише за умови 

нормативного закріплення цих правил, принаймні на рівні Методичних 

рекомендацій з питань нормопроектної техніки.  

Здійснене дослідження дає підстави стверджувати, що створення НПА на 

заміну чинним або видання НПА у новій редакції повинно здійснюватись і 

відповідно до загальних правил створення НПА, і до спеціальних, які властиві 

тільки цим видам оновлення законодавства. Нормативне закріплення таких правил 

може слугувати дієвим засобом удосконалення НПА України.  

 
 

6.4   Кодифікація нормативно-правових актів 

 

Коли постає питання про необхідність удосконалення чинного законодавства, 

фахівці звертають увагу на можливості його систематизації.  

Систематизація нормативних документів була і є об’єктом активних наукових 

досліджень. У результаті сформувалась правова доктрина, яка охоплює систему 

знань про поняття «систематизація права», її способи, ознаки, види, значення, 

техніку та інше. Напрацювання науковців стало основою для введення в тексти 

окремих правових документів положень про систематизацію. Так, у затверджених 

наказом МНС України від 10.12.2007 р. № 851 Методичних рекомендаціях з 

підготовки та оформлення проектів законів України, НПА Президента України, 

Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки 

[91] закладені вимоги до структури проектів кодексів. 
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Водночас в умовах ускладнення завдань правового регулювання суспільних 

відносин в Україні й відповідно необхідності створення якісних джерел права, 

насамперед НПА, доцільно зауважити на тих техніко-технологічних засобах 

систематизації, які можна використовувати для удосконалення чинної нормативно-

правової бази. З цією метою, видається, варто висвітлити такі питання: 

систематизація НПА як різновид правотворчої діяльності (елемент правотворчої 

технології) та складова правотворчої техніки; техніко-технологічні особливості 

кодифікаційної діяльності, спрямованої на вдосконалення НПА України; 

можливості нормативного закріплення правил кодифікаційної техніки та технології.  

Більшість науковців, які працюють над проблемами систематизації права, 

констатують, що систематизація як різновид юридичної діяльності є важливим 

засобом удосконалення (у широкому розумінні) НПА [260, с. 84; 84, с. 157; 110, с. 

472; 433, с. 143; 445, с. 25–26; 61, с. 145]. 

На загальнотеоретичному рівні систематизація джерел юридичного права 

розглядається як систематизація законодавства і трактується як діяльність щодо 

зведення нормативно-юридичних актів (та інших джерел юридичного права) у 

цілісний комплекс [78, с. 147].  

Розглядають три основні способи систематизації НПА: інкорпорацію, 

кодифікацію, консолідацію. Сьогодні аксіоматичного характеру набули визначення 

цих способів. 

Об’єктом нашої уваги буде той спосіб систематизації законодавства, який 

може використовуватись для «принципового» удосконалення чинних НПА. 

Складовим правоудосконалювальної діяльності найбільшою мірою відповідає 

кодифікація. Зведення нормативних документів у єдиний збірник за тим чи іншим 

критерієм без їх змістовного «уточнення» (що характерно для інкорпорації) чи 

об’єднання в єдиний НПА кількох НПА, які регулюють певну сферу суспільних 

відносин, без зміни їх змісту (консолідація), сприятиме їх застосуванню, однак не 

вплине безпосередньо на їх якість. О. В. Богачова зазначає, що розширення обсягів і 

поліпшення якості кодифікаційної діяльності мають стати одним із головних 

завдань законотворчого процесу в Україні [125, с. 49]. Кодифікаційний вектор 
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роботи парламенту спрямований на усунення «законодавчих анахронізмів» [71, с. 

432]. Вочевидь, саме тому розвиток ключових для правового регулювання 

суспільних відносин в Україні галузей права проходить через їх кодифікацію. 

Виразним прикладом цього є прийняття в Україні Податкового та Кримінального 

процесуального кодексів, робота над новими Трудовим та Адміністративним 

кодексами. Кодифікація – серйозна форма юридичної діяльності, здатна 

кваліфіковано упорядкувати та оновити законодавство, увівши нові та відмінивши 

старі норми права [433, с. 149]. Якщо згадати історію розвитку континентальної 

правової системи, то становлення позитивного права на теренах Європи 

здійснювалось насамперед шляхом кодифікації існуючого на той час права.  

Кодифікація як різновид юридичної діяльності логічно завершується зазвичай 

у кодексах та інших кодифікованих актах. І якщо кодекси сьогодні всебічно 

досліджені, то щодо інших кодифікованих актів виникає ще низка питань. 

Нагадаємо, що кодифікований акт – це НПА, який є одночасно результатом 

правотворчості й систематизації законодавства, регулює значну, широку галузь 

суспільних відносин, призначений технічно оформити систему галузей та інститутів 

права, створюваний в особливій формі, спрямований на подолання неузгодженості і 

дублювання різноманітних норм … [446, с. 12]. До них належать основи 

законодавства, кодекси, регламенти, статути, положення, правила, інструкції [446, с. 

9], зводи законів [445, с. 64]. Вони характеризуються такими ознаками: висока 

юридична цілісність і внутрішня узгодженість; стабільність і стійкість, широке коло 

регульованих відносин; наявність назви, яка вказує на вид конкретного акта; 

структурний поділ на частини, серед яких виділяється загальна частина; пріоритет у 

структурі законодавства того ж рівня [445, с. 57, 63; 61, с. 89]. 

Основною формою кодифікованих актів сьогодні вважається кодекс. Питання 

стосовно інших кодифікованих актів України потребує, на наш погляд, ще 

ґрунтовних наукових досліджень і прив’язки до юридичної практики. Оцінюючи 

прийняті в Україні кодекси, фахівці зазначають, що негативною особливістю 

кодексів нового покоління є недостатній рівень законодавчої техніки їх складання, 

прийняття та введення у дію [61, с. 126, 167, 179]. Напевно, саме тому українські 
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вчені акцентують на необхідності активного використання у процесі створення 

кодексів кодифікаційної техніки, детально її характеризують, указують на типові 

помилки, зумовлені недотриманням правил кодифікації [61]. Також виокремлено 

мовні, логічні та процедурні особливості кодифікаційної техніки. Сьогодні чітко 

окреслюються підстави, правила та стадії кодифікації НПА [180; 260; 446]. Розвиток 

окремих галузей права пов’язується із їх кодифікацією, а якість створеної 

нормативно-правової бази – із правильністю використання техніко-технологічних 

засобів кодифікації. Так, В. Б. Авер’янов висловлює думку, що реформування 

адміністративного права потребує і першочергового визначення принципів 

кодифікації – основних ідей, настанов, які визначають її зміст. Це відповідність 

цілей та характеру кодифікації рівню соціально-економічного розвитку суспільства; 

наукова обґрунтованість; визнання пріоритету прав і свобод людини і громадянина у 

правовому регулюванні управлінської діяльності; гармонізація національних норм із 

загальновизнаними міжнародно-правовими нормами; повнота, всебічність, 

комплексність, безперервність і поетапність кодифікації [447]. 

Попри таку всебічну наукову дослідженість, певною мірою невирішене 

питання про те, чи засоби кодифікаційної техніки та технології універсальні для усіх 

видів кодифікаційних актів, і чи можуть вони як єдиний комплекс бути закріплені в 

проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]. Дискусійною також 

видається думка про особливості кодифікаційної техніки та технології порівняно із 

аналогічними компонентами нормопроектування і можливість їх відображення у 

проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» [26]. 

Не розвиваючи дискусію щодо форм і видів кодифікованих актів, висловимо 

певні міркування стосовно єдності кодифікаційної техніки під час створення 

кодифікаційних законів і кодифікаційних підзаконних НПА. Оскільки 

С. С. Алєксєєв називає кодифікацію права різновидом правотворчості [110, с. 471], 

можемо говорити про певну тотожність кодифікаційної і нормопроектної техніки. 

Зважаючи на позицію В. І. Риндюк про видові особливості законодавчої техніки 

[261, с. 80–94], доцільно порушувати питання і про техніко-технологічні відмінності 

створення законів і підзаконних НПА. Такі відмінності, на нашу думку, є. І 
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зумовлюються вони й особливостями засобів нормопроектної техніки та 

специфікою нормотворчого процесу, і праворегулятивною природою різноманітних 

НПА. Розглянемо такий поширений в сучасному українському законодавстві засіб 

нормопроектування, як визначення термінів. Якщо у базових законах уведення 

спеціальних статей, в яких здійснюється дефінування ключових термінів, є 

необхідним і виправданим, то у підзаконних НПА (які приймаються на основі цих 

законів) – безпідставним і спричиняє лише дублювання юридичних положень. У 

актах «вторинного законодавства», на нашу думку, меншою мірою мають також 

використовуватись і юридичні конструкції, і принципи права, і оціночні поняття. 

Ще промовистіші відмінності між технологією (процесом) прийняття актів 

різної юридичної сили, наприклад, законів (згадаймо Регламент Верховної Ради 

України) та актів центральних органів виконавчої влади (окремі з яких підлягають 

обов’язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України). Це дає підстави припускати 

залежність кодифікаційної техніки від особливостей кодифікованих актів. 

Техніка кодифікації НПА (як різновид юридичної та правотворчої техніки), 

якщо не здійснювати розмежування кодифікаційної техніки та технології й 

дотримуватися сучасних підходів до цього питання, – це насамперед система засобів 

і правил кодифікації, які охоплюють і інструментальну, і процедурну складові.  

Науковці звертають увагу на особливості кодифікаційної техніки, наприклад, 

достатньо складну структуру. Статті у кодексі розміщені в суворій послідовності. 

Кожна стаття має самостійне значення і є складовим елементом кодексу. Кодекси 

переважно будуються за пандектною системою. Вони складаються із двох частин: 

загальної і особливої [448, с. 62–63]. Стосовно особливостей, то з наведеного їх 

переліку, видається, до них можна віднести тільки останню. Заслуговує підтримки 

позиція І. Д. Шутака, який уточнює інструменти формування змісту кодексу і його 

оформлення як різновиду НПА [132, с. 367].  

Погоджуючись загалом із позицією про певні особливості юридико-

процедурних форм кодифікаційної техніки [61, с. 165], на нашу думку, варто 

зауважити їх несуттєвий характер. Так, пункт 3 ст. 113 Закону України від 

10.02.2010 р. № 1861-VІ «Про регламент Верховної Ради» [85] передбачає, що 
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обговорення за скороченою процедурою не допускається під час розгляду проектів 

кодексів та інших законопроектів, у яких кількість статей, пунктів понад 100. Тобто 

проектам кодексів, як і іншим обсяжним законам, надається особливий статус, 

зважаючи на кількісні параметри вміщених у них нормативно-правових приписів.  

Науковці також звертають увагу на особливості стадій кодифікації 

(кодифікаційної технології) [61, с. 146–147]. Російські вчені висловлюють думку, що 

існує суттєва різниця між ідеєю поточного законопроекту чи поправок до чинного 

законодавства і ідеєю кодифікованого нормативного акта, який систематизує галузь 

суспільних відносин. Якщо ідею поточного нормативного акта може запропонувати 

індивід, то концепцію масштабного законопроекту – достатньо великий колектив 

учених і спеціалістів [449, с. 61]. На нашу думку, такі особливості не є надто суттєвими 

і основною відмінністю кодифікаційної технології від правотворчої технології загалом 

є лише предмет правового моніторингу (низка НПА, об’єднаних предметом і методом 

правового регулювання), що передує створенню проекту кодексу.  

Головною відмінністю кодифікаційної техніки є те, що вона дозволяє не 

тільки створити новий правовий акт, а й упорядкувати в єдиному кодифікаційному 

документі низку нормативних актів. Кодифікаційну техніку доцільно розглядати як 

різновид нормотворчої техніки, оскільки її результатом стають не тільки акти 

законодавчого характеру, на зразок кодексу, основ законодавства, але й акти 

підзаконного нормотворення [450].  

Якщо приєднатися до позиції, що кодифікованими актами можуть бути й 

підзаконні НПА, і переглянути, наприклад, Регламент Кабінету Міністрів України 

[86], який визначає процедуру прийняття останніх, то можна констатувати 

відсутність приписів, які б указували на особливості прийняття кодифікованих 

підзаконних актів цього рівня. Такий підхід, на нашу думку, виправданий, оскільки 

процедура прийняття НПА однакової юридичної сили має бути єдиною. Окремі 

особливості, покликані сприяти якості кодифікованих актів, повинні 

установлюватись у нормативних документах, які регламентують процедуру їх 

створення, але не у законі про НПА. 
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Вважаємо також необхідним висловити дещо інший погляд стосовно 

специфіки інструментальної складової кодифікаційної техніки. Коли йдеться про 

засоби нормопроектної техніки (про них доцільно говорити, розглядаючи 

кодифікацію як різновид правотворчої діяльності), Т. В. Кашаніна розділяє їх на 

такі, які використовуються для формування змісту, й ті що, є основою для форми 

НПА [180, с. 158–248]. Щодо кожного з них нині сформувався доктринальний підхід 

стосовно передумов, вимог і правил використання. Саме в їх контексті спробуємо 

оцінити особливості кодифікаційної техніки. 

Особливості юридико-мовної форми кодифікаційної техніки виявляються у 

прийомах уніфікації термінології та стандартизації мовних форм [61, с. 162]. Зміст 

перших полягає в однозначності поняття в межах термінологічної системи. Термін 

повинен відповідати тільки одному поняттю. В кодифікованих актах повинні 

даватися найбільш загальні визначення понять, що даються в інших НПА [61, с. 

162]. Завдання других – забезпечити використання у кодифікованих актах 

стереотипних фраз і висловів, сталих мовних конструкцій, мовних штампів, стійких 

словосполучень тощо [61, с. 162]. Водночас науковці, характеризуючи мовні 

правила нормопроектної техніки, вказують на такі вимоги до мови НПА, як 

одноманітність [129, с. 524; 55, с. 79–87] та однозначність змісту [167, с. 250], 

стереотипність [44, с. 5] і стандартизованість [167, с. 250].  

Крім того, у виданих різними органами Української держави методичних 

рекомендаціях щодо використання нормопроектної техніки серед вимог, яким 

повинна відповідати юридична термінологія, зазначаються і такі, як уніфікованість 

[89] і стандартизованість [91]. 

Зазначене вказує на те, що юридико-мовні форми кодифікаційної техніки, 

принаймні формально, не відрізняються від мовних засобів нормопроектної техніки.  

Юридико-логічні форми кодифікаційної техніки охоплюють такі прийоми, як 

інвентаризація, ревізія, кількісне та якісне спрощення, аналогічне розповсюдження, 

логічна концентрація, систематичне розташування матеріалу, тричленна структура 

правової норми тощо [61, с. 162–165]. Зіставивши їх із системою логічних вимог і 

логічних правил, які використовуються під час створення проектів НПА, можна, 
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звичайно, побачити певні відмінності. Однак, коли йдеться про інвентаризацію та 

ревізію, то, видається, це невід’ємні складові правотворчого (навіть частіше 

правозастосувального) моніторингу, що передує створенню проектів НПА. Так, коли 

йдеться про створення нового основного закону держави, на нашу думку, практично 

усі названі логічні прийоми знаходять своє практичне застосування. Різниця 

виявляється не у прийомах, а в механізмі їх використання: наприклад, інвентаризація 

під час кодифікації стосується низки НПА, об’єднаних єдиним предметом правового 

регулювання; у випадку із конституцією – насамперед чинної конституції (хоча, 

звичайно, не залишається поза увагою й конституційне законодавство).  

Це дає підстави стверджувати, що логічні форми кодифікаційної техніки 

загалом співзвучні із логічними правилами нормопроектної техніки, тому окремої 

юридичної регламентації не потребують. 

У ст. 1 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] надається 

визначення кодексу, кодифікації та консолідації. Водночас у розділі ІІІ «Техніка 

нормопроектування» проекту увага звертається лише на особливості структури 

кодексу. Про особливості інших компонентів техніки, що використовуються під час 

розробки кодексів, не йдеться. Такий підхід, на нашу думку, заслуговує на увагу у 

зв’язку із тим, що стосовно змістовних засобів нормопроектувальної техніки, яка 

використовується під час створення НПА однакової юридичної сили (наприклад, 

законів і кодексів), розбіжності не повинні виникати (в іншому випадку 

виникатимуть передумови для колізій між нормативно-правовими приписами цих 

НПА). Наприклад, підстави, вимоги, правила та інше дефінування юридичних 

термінів. Якщо зіставити визначення понять, які даються у ст. 14 Податкового 

кодексу України [49], та визначення термінів, закріплене у ст. 1 Закону України  від 

18.01.2001 р. № 2235-ІІІ  «Про громадянство України» [116], то принципову різницю 

між їх формальними характеристиками не побачимо.  

У пошуках особливостей кодифікаційної техніки науковці аналізують праці 

І. Бентама, вказуючи на сформульовані у них основні прийоми кодифікаційної 

техніки. Такими прийомами є те, що: статті засновані на одному НПА, викладаються 

тими ж словами без змін; статті, засновані на декількох актах, викладаються 
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словами найбільш важливого й обсяжного з них із доповненнями і поясненнями з 

інших актів; кожна стаття повинна містити інформацію про закони та підзаконні 

акти, на яких вона заснована; складні тексти скорочуються, спрощуються, робляться 

зрозумілими без спеціальних роз’яснень [61, с. 143]. У першій половині ХІХ 

століття (період формування цієї наукової теорії) ці правила були, без сумніву, 

актуальні. В умовах сьогодення, коли майже усе поточне законодавство формується 

на основі уже чинних правових актів, ці правила характерні для правотворчої 

діяльності загалом, або ж видаються не до кінця зрозумілими (йдеться про правило, 

відповідно до якого кожна стаття повинна містити інформацію про закони та 

підзаконні акти, на яких вона заснована). 

На нашу думку, відмінностей між засобами нормопроектувальної та 

кодифікаційної технік, які використовуються для формування змісту законів і 

кодексів, не може бути. Відмінності ймовірні лише щодо тих засобів, які слугують 

основою для форми нормативно-правого акта – структурних і реквізитних. 

Розглянемо і з’ясуємо наявність чи відсутність таких особливостей кодифікаційної 

техніки.  

Прийоми і правила структурування кодифікованих актів активно досліджують 

сучасні науковці. В. М. Барсукова пропонує розмежовувати їх на дві категорії: 

а) безпосередньо застосовувані під час структурування кодифікованих актів 

(визначеність і однорідність регульованих актом відносин, уніфікованість його 

структури і форми, поділ на розділи, глави, тощо); б) безпосередньо не пов’язані зі 

структурою, але такі, що впливають на її вибір (економічність, точність, ємкість 

нормативного матеріалу, зрозумілість і доступність мови кодифікаційного акта та 

інше) [446, с. 96]. Після ознайомлення з ними одразу ж виникає питання, чи 

відрізняються вони від правил структурування законів та інших НПА? Зіставивши їх 

із детальним описом структурних елементів законопроекту, який дається у 

затверджених наказом МНС України від 10.12.2007 р. № 851 Методичних 

рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів України, НПА 

Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил 

нормопроектної техніки [91], робимо висновок, що практично нічим. 
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А де ж особливості структури кодексу? Розробники проекту Закону України 

«Про нормативно-правові акти» [26] у ст. 11 «Кодекс та особливості його 

структури» вказують, що кодекс складається із розділів і глав. Окремий кодекс може 

складатися із книг, які поділяються на розділи і глави. Кодекс може складатися із 

Загальної та Особливої частин. Зазначається, що повинні містити ці частини. 

Закони, відповідно до ст. 10 «Структура закону» цього законопроекту, також 

можуть складатися з розділів і глав. Тому особливостями структури кодексу можна 

вважати те, що кодекс може складатися із книг, Загальної та Особливої частин. 

Про вимоги до структури проектів кодексів йдеться у розділі ІІІ «Підготовка 

законопроекту» згаданих методичних рекомендацій [91]. Виокремлено такі 

особливості проекту кодексу: 1) законопроект, який об’єднує і систематизує норми 

права, що належать до певної галузі законодавства, і має на меті регулювання 

відповідної сфери суспільних відносин у цій галузі, може бути підготовлений у 

вигляді кодексу; 2) в окремих випадках у вигляді кодексу може готуватися проект, 

що регулює підгалузі права; 3) проект кодексу може складатися із Загальної та 

Особливої частин. Указані пункти 1 та 2, на нашу думку, стосуються не стільки 

структури кодексу, скільки його змістовної складової (критеріїв об’єднання 

нормативно-правових приписів у кодифікованих актах). І тільки у пункті 3 йдеться 

безпосередньо про структуру. 

На основі наведеного можна констатувати, що, попри «інтуїтивне» намагання 

науковців і практиків виокремити суттєві особливості структуризації кодексу (за 

винятком того, що він може складатися з книг, містити Загальну і Особливу частини), 

порівняно із законом таких особливостей сьогодні запропоновано ще небагато. Є. 

Гетьман зазначає, що дворівнева система кодексу, а саме – поділ на Загальну та 

Особливу частини, спостерігається у більшості галузевих кодексів, усі ж інші 

кодекси, на зразок спеціальних (міжгалузевих), можуть або мати таку структуру або 

ні [451, с. 44]. Щоб підтвердити їх наявність і відшукати нові характеристики будови 

кодексів, порівняємо структури деяких кодексів і законів. Орієнтиром оберемо 

складові НПА, на які найчастіше звертають увагу фахівці (див. додаток П).  



 375 

За результатами порівняння можна констатувати, що суттєвих розбіжностей 

між структурою кодексів і законів немає. Єдине, чого немає і, ймовірно, не може бути 

у законах, – це поділу на частини, які б, своєю чергою, містили розділи чи глави. Так, 

Цивільний кодекс України [145] поділяється на книги, Кримінальний кодекс України 

[155] – на Загальну та Особливу частини. Закони частіше поділяються на розділи, і 

лише великі за обсягом закони, наприклад Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» [117], у межах розділів охоплюють глави. Обсяг Перехідних і Прикінцевих 

положень кодексів значно вищий, ніж законів. Особливістю Кримінального 

процесуального кодексу є наявність у ньому параграфів. 

І у кодексах, й у законах підпункти розглядаються як складові пунктів 

Прикінцевих і Перехідних положень. Наприклад, у розділі ХІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України [250] зазначено, 

що «підпункт 1 пункту 4 цього розділу втратив чинність». Тобто, якщо розділи НПА 

охоплюють статті, які поділяються на частини, то прикінцеві та перехідні 

положення, що також виділяються в окремому розділі цього нормативного 

документа, містять пункти. Якщо зауважити, що і перехідні та прикінцеві 

положення також містять нормативно-правові приписи, то такий підхід, видається, 

не зовсім зрозумілий і потребує нормативної регламентації.  

Частини статей у сучасних кодексах позначаються арабськими цифрами. 

Однак їх нумерація може бути різною. Так, у Кримінальному процесуальному 

кодексі України [50] – цифрами у порядку зростання (1, 2, 3), а у Податковому 

кодексі України [49] позначення частини містить номер статті, відтак через крапку – 

номер частини (1.1, 1.2, 1.3). Немає практики позначення частин статей у 

«старіших» кодексах, наприклад, Кодексі України про адміністративні 

правопорушення [251] та Земельному кодексі України [249]. Стосовно пунктів, 

підпунктів, абзаців простежується плюралізм – не позначаються ні частини, ні 

пункти, ні підпункти, ні абзаци (наприклад, Господарський процесуальний кодекс 

України [452]), пункти у частинах статей позначаються арабськими цифрами з 

дужками (наприклад, Кримінальний кодекс України [155]), абзаци у частинах статей 

є, однак номерами не позначаються (Цивільний кодекс України [145]).  
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За таких обставин і науковцям, і практикам інколи навіть складно зробити 

посилання на використовувані нормативно-правові приписи. Наприклад, як назвати 

структурні частини статей 6, 12, 49, 67 Господарського процесуального кодексу 

України [452] (у різних статтях (див. 6 і 55) чи навіть одній статті (див. 84) частини 

тексту позначаються по-різному).  

Вочевидь, доцільно уніфікувати різну практику та підходи до позначення 

складових статті НПА і нормативно закріпити порядок їх нумерації. 

Зазначене вказує на необхідність нормативного закріплення правил поділу 

частин тексту кодексів й інших НПА і правил їх позначення загалом (що й 

пропонується у проектах законів про НПА). 

До системи формальних характеристик НПА, зокрема кодексу, належать його 

реквізити. До реквізитів науковці відносять: назву виду НПА, назву органу, що його 

видав, назву акта, дату прийняття і номер (титульна частина), місце видання, дату 

підписання, посадову особу, яка підписує, підпис (кінцева частина НПА), 

реєстраційний номер. Якщо зіставити реквізити кодексу, наприклад Земельного 

кодексу України [249], із реквізитами закону, наприклад Закону України від 

06.10.1998 р. № 161-ХІV «Про оренду землі» [453], можна зауважити, що різниця 

між ними лише у назві: кодекс – закон. Це видається правильним, оскільки кодекс є 

одним із різновидів закону за юридичною формою вираження [21, с. 221]. Це 

сьогодні є загальновизнаним постулатом, й, вочевидь, зосереджувати увагу на тому, 

що назва кодексу обов’язково повинна містити термін «кодекс», а закону – «закон», 

немає необхідності. 

На основі наведеного можна констатувати можливість уведення в 

проектований Закон України «Про нормативно-правові акти» окремих статей, які б 

окреслювати особливості кодифікаційної техніки та технології. Однак одразу 

виникає питання: що саме повинно бути включено? Є. А. Гетьман зазначає, що 

особливості кодифікації поділяються на дві групи: ті, які притаманні виключно 

кодифікаційній діяльності як різновиду нормотворчості, та ті, які характеризують 

кодифікацію як одну з форм систематизації, та надає їх перелік [450]. Переглянувши 

запропоновані науковцем особливості, можна зауважити, що суттєвих відмінностей 
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між ними немає (як і між запропонованими автором принципами кодифікації та 

загальновизнаними принципами правотворчості).  

Отож, питання техніко-технологічних особливостей кодифікації та їх 

нормативного закріплення, на нашу думку, сьогодні певною мірою невирішене й 

потребує окремого дослідження, яке повинно охоплювати: вивчення природи 

технології створення різних видів кодифікованих актів; характеристику засобів 

нормопроектної техніки, що використовуються під час їх створення; виявлення 

відмінностей між засобами, правилами та прийомами кодифікації та іншими видами 

законодавчої діяльності. 

З огляду на результати здійсненого наукового пошуку (які, вочевидь, 

дискусійні через обмежені параметри), вважаємо, що сьогодні на нормативному 

рівні має бути зафіксовано визначення кодексу та кодифікаційної техніки, 

відображено особливості кодифікаційної техніки порівняно із технікою створення 

інших НПА. До таких особливостей належить те, що кодекс може складатися із 

книг, Загальної та Особливої частин. 

 

 
6.5  Офіційне нормативне тлумачення нормативно-правових актів 

 

Аналізуючи існуючу нині практику нормативної регламентації суспільних 

відносин в Україні, можна зауважити, що у тих випадках, коли виникають труднощі 

із реалізацією чи застосуванням певних НПА, для їх подолання використовується 

тлумачення неоднозначних нормативно-правових приписів. Правотлумачна 

діяльність стала частиною нашої правової реальності (у тексті Конституції України  

на 161 статтю припадає 66 офіційних тлумачень [57]).  

Усебічна наукова вивченість теми є, вочевидь, причиною того, що сьогодні 

питання тлумачення правових норм в Україні юридично майже не регламентується 

(за винятком ст. 150 Конституції України [57]), а проектовані нормативно-правові 

приписи стосовно правил тлумачення викликають певні застереження. Все 

правотлумачення здійснюється на основі правосвідомості юристів. 
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У зв’язку з цим вважаємо за необхідне запропонувати певні шляхи подолання 

відставання юридичної практики від науки та напрями формування дієвого 

механізму удосконалення НПА за допомогою правотлумачення. З цією метою 

необхідно зважити на такі питання: регулювання правотлумачувальної діяльності у 

проектованому законодавстві України; можливості нормативного закріплення 

правил тлумачення-з’ясування і тлумачення-роз’яснення юридичних норм; 

особливості правотлумачувальної техніки та можливості її юридичної регламентації. 

Належна реалізація та застосування НПА (а це один із показників їх якості) 

пов’язані із тлумаченням права. Ця теза підтверджується й тим, що у проекті Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26] є ст. 72 «Роз’яснення положень НПА», 

і у дещо забутому проекті Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» 

[27] – ст. 41 «Офіційне тлумачення закону» та ст. 42 «Роз’яснення закону». 

Введення в проекти законів про закони спеціальних статей є безсумнівним 

позитивом, однак їх редакції викликають певні застереження і потребують, на нашу 

думку, уточнення. Об’єктом аналізу оберемо новіший законопроект. 

Застереження викликає частина перша ст. 72 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26], відповідно до якої пропонуються три види 

тлумачення: 1) офіційне тлумачення; 2) офіційне роз’яснення: 3) роз’яснення. Такий 

підхід суперечить загальновизнаному доктринальному принципу розмежування 

тлумачення роз’яснення на офіційне та неофіційне. Пункт перший «офіційне 

тлумачення» охоплює пункт другий «офіційне роз’яснення»; а пункт другий 

водночас дублює пункт перший. Конкретизація пункту третього частиною 6 вказує 

на те, що йдеться про неофіційне (необов’язкове) тлумачення роз’яснення, що, 

відповідно, треба було зафіксувати у пункті третьому і подати його як «неофіційне 

роз’яснення». 

Ознайомлюючись із частинами другою, третьою, четвертою та п’ятою 

аналізованої статті, нефахівець може зробити висновок, що офіційне тлумачення і 

офіційне роз’яснення – це різні правові явища, хоча і у першому, і у другому 

випадках йдеться про обов’язкове трактування змісту нормативно-правових 

приписів, що фіксується в інтерпретаційно-правових актах. Вочевидь, відмінність – 
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у суб’єктах тлумачення. З одного боку, орган конституційного правосуддя (суб’єкт, 

уповноважений здійснювати офіційне тлумачення), з іншого – усі інші правотворчі 

суб’єкти (суб’єкти, уповноважені здійснювати офіційне роз’яснення)39. Але ні за 

способами, ні за правилами, ні за наслідками і т. д. вони не відрізняються. 

Наприклад, правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів [454] законів та 

указів глави держави. 

Крім того, пункт другий, відповідно до якого офіційне тлумачення НПА чи 

його окремих норм здійснюється Конституційним Судом України, є дещо неточним, 

оскільки пункт другий ст. 150 Конституції України [57] закріплює таке 

повноваження Конституційного Суду України, як офіційне тлумачення Конституції 

України та законів України (а не усіх НПА України).  

Частина 5 про те, що офіційне тлумачення та офіційне роз’яснення «не можуть 

містити нових норм права» ідейно відповідають загальнотеоретичним постулатам, 

однак із їх реалізацією на практиці інколи виникають певні труднощі, зокрема у 

випадках, коли є розширювальне за обсягом тлумачення. Візьмемо, для прикладу, 

рішення Конституційного Суду України у справі № 11-рп/98 від 07.07.98 р. [455] за 

конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин 

другої і третьої ст. 84 та частин другої і четвертої ст. 94 Конституції України (справа 

щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою 

України). Якщо зіставити безпосередньо конституційну норму, закріплену, зокрема, 

частиною другою ст. 84: «рішення Верховної Ради України приймаються виключно 

на її пленарних засіданнях шляхом голосування», із її інтерпретацією органом 

––––––––––––––––– 
39 Запропоноване розмежування зумовлюється, на нашу думку, існуючим у нормативно-

правовій базі України, насамперед Конституції України, правовим упущенням стосовно права 

нормотворчих суб’єктів давати офіційне (й відповідно обов’язкове) тлумачення створених ними 

нормативно-правових актів. Конституція України [57] надає право створювати нормативно-правові 

акти Верховній Раді України (ст. 85), Президенту України (ст. 106), Кабінету Міністрів України, 

міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади (ст. 117), органам місцевого 

самоврядування (ст. 144), але нічого не зазначає про можливість їх тлумачення. Щодо законів, то 

правом офіційного тлумачення Основний Закон наділяє Конституційний Суд України. Стосовно 

інших нормативно-правових актів, то автентичне тлумачення здійснюється, вочевидь, з огляду на 

існуючу традицію та відсутність прямої заборони з боку закону. Однак, і пункт другий ст. 150 

Конституції України не говорить про винятковість права на інтерпретацію законів Конституційним 

Судом, і конституційні норми не містять прямої заборони щодо такого права Верховної Ради.  
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конституційного правосуддя України: «рішення Верховної Ради України, зокрема 

закони, постанови, інші акти, а також рішення Верховної Ради України щодо 

прийняття (відхилення) постатейно законопроектів, поправок до них приймаються 

лише на пленарному засіданні Верховної Ради України за умови особистої участі 

народних депутатів України в голосуванні та набрання встановленої Конституцією 

України, законом про регламент Верховної Ради України кількості голосів на їх 

підтримку», то не складно зауважити, що у результаті тлумачення вихідна 

«материнська» норма змінюється, набуває нового, дещо ширшого характеру. 

Змінюються також її структурні складові – диспозиція та гіпотеза. Конституційний 

Суд України не є творцем юридичних норм, а надана ним інтерпретація чинних 

правових норм призводить до їх і уточнення, і корекції (особливо, коли йдеться про 

тлумачення норм з формально невизначеними поняттями). Не можна також не 

зауважити те, що сьогодні серед науковців і практиків продовжується дискусія 

стосовно «статусу» інтерпретаційно-правових актів, як специфічних юридичних 

актів, що мають нормативно-правовий характер. 

На тлі такої далеко не ідеальної та імовірнісної нормативної регламентації 

правотлумачення постає величезний масив роз’яснювального плану постанов 

Пленуму Верховного Суду України, Вищого Господарського та Вищого 

Адміністративного суду України (правові наслідки яких сьогодні в Україні є ще не 

до кінця з’ясованими), близьких «за духом» до делегованого офіційного 

тлумачення-роз’яснення. Згідно з п. 4 ч. І ст. 32 Закону України № 2453-VI від 

07.07.2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» [117], вищі спеціалізовані суди дають 

спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань 

застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції, 

тобто їхнє тлумачення не є обов’язковим. 

Чималий інтерес викликає практика юридичного регулювання 

правотлумачення у найближчих (і за географією, і за визначальними рисами 

правової системи) сусідів України – Білорусії і Молдови. У цих державах 

тлумачення юридичних норм регулюється насамперед законами про нормативні 

акти. Ст. 70 Закону Республіки Білорусь № 361-З від 10.01.2000 р. «Про 
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нормативно-правові акти Республіки Білорусь» [74] визначає порядок офіційного 

тлумачення НПА. Відповідно до неї, у випадку виявлення незрозумілостей і 

відмінностей у змісті НПА, а також суперечностей у практиці його застосування, 

правотворчий чи уповноважений ним орган здійснюють офіційне тлумачення цих 

норм. За тлумачення уточнюється чи роз’яснюється зміст норми, визначається її 

місце у законодавстві, а також зв’язки з іншими нормами. Білоруський законодавець 

також установив, що тлумачення не може супроводжуватись зміною чи 

доповненнями НПА. 

Отож, можна зауважити, що Закон Республіки Білорусь «Про нормативно-

правові акти Республіки Білорусь» [74] окреслює підстави, суб’єкти, зміст 

офіційного тлумачення, «згадує» про системне тлумачення. Логічною є норма про 

недопустимість змін і доповнень до інтерпретованого НПА. Однак, на нашу думку, 

виникає питання: чи не суперечить такий нормативно-правовий припис, 

передбаченій частиною другою цієї статті, можливості уточнення змісту правових 

норм (чи не буде уточнення змістовним доповненням). 

Закон Республіки Молдова № 317-XV від 18.07.2003 р. «Про нормативні акти 

Уряду і інших органів центрального і місцевого публічного управління» [377] 

присвячує питанню тлумачення окрему главу третю «Офіційне тлумачення 

нормативного акта», яка містить аж три статті. У них установлюється, що 

тлумачення становить систему логічних операцій, спрямованих на роз’яснення 

змісту нормативних приписів, і є офіційним, коли здійснюється за допомогою 

нормативного акта про тлумачення (того ж рівня, що і роз’яснювальний акт). 

Суб’єктом офіційного тлумачення нормативних актів є органи, які їх видали.  

Здійснений аналіз ілюструє те, що законодавство Білорусії та Молдови, 

аналогічно як і проект Закону України «Про нормативно-правові акти» [26], 

тлумачення нормативно-правових приписів регламентує поверхнево і фрагментарно. 

Однак, зважаючи на напрацювання правників сусідніх держав, можна запозичити 

ідею виділення розуміння, підстав, суб’єктів, змісту, наслідків та оформлення 

результатів офіційного тлумачення НПА. 
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Сьогодні характеру правової аксіоми набуло розмежування тлумачення 

юридичних норм на тлумачення-з’ясування та тлумачення-роз’яснення. 

Тлумачення-з’ясування – це внутрішня інтелектуальна діяльність суб’єкта щодо 

встановлення змісту (смислу) юридичної норми [78, с. 181]. Суб’єкт тлумачення 

оперує певним визнаним правовою спільнотою способом тлумачення. Водночас 

сутнісна основа тлумачення-з’ясування полягає в заснованому на правовій 

свідомості, аксіологічних і правових установках інтерпретатора оцінюванні 

праворегулятивного змісту нормативно-правових приписів. Саме останнє є 

причиною того, що в окремих випадках судді Конституційного Суду на основі 

загалом єдиних способів тлумачення обстоюють різні позиції і роблять різні 

висновки. Ілюстрацією цього може бути рішення Конституційного Суду України у 

справі № 3-рп/2012 від 25.01.2012 р. [176] за конституційним поданням правління 

Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень ст. 1, частин 

першої, другої, третьої ст. 95, частини другої ст. 96, пунктів 2, 3, 6 ст. 116, частини 

другої ст. 124, частини першої ст. 129 Конституції України, пункту 5 частини 

першої ст. 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої ст. 9 Кодексу 

адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими 

положеннями Конституції України. Чотири судді Конституційного Суду України 

Лилак Д. Д., Маркуш М. А., Стецюк П. Б., Шишкін В. І. висловили окремі думки, в 

яких зайняли і аргументували свої позиції, у тій чи іншій частині відмінні від 

ухваленого Судом рішення.  

Результатом тлумачення-з’ясування стає по суті правотлумачувальна оцінка 

інтерпретатора, яка трансформується у певну форму роз’яснення. Способи тлумачення-

з’ясування сьогодні не тільки всебічно досліджені науковцями (поняття, зміст, правила 

і таке інше) і детально вивчаються практиками [456, с. 121–501], а й стали частиною 

правосвідомості сучасного юриста. Проте про тлумачення-з’ясування, яке є першою 

стадією тлумачення змісту юридичних норм, згадується тільки у деяких рішеннях 

Конституційного Суду України та окремих думках суддів Конституційного Суду. 

Постає логічне питання про їх нормативне закріплення, зокрема, і в проекті Закону 
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України «Про нормативно-правові акти». За вирішення цього питання, на нашу думку, 

треба дотримуватися двох принципів: доцільності та можливості. 

Зважаючи на плюралізм позицій, який може виникати навколо тлумачення 

однієї і тієї ж норми (наприклад, тлумачення Конституційним Судом України ст. 58 

Конституції України та НПА, пов’язаних з нею), видається, що доцільно. Юридична 

формалізація способів тлумачення-з’ясування обмежуватиме суб’єктивізм 

інтерпретатора. Однак, ознайомившись із існуючим науковим доробком щодо 

тлумачення-з’ясування, робиш висновок, що через великий обсяг інформації, а 

інколи й дискусійності окремих положень, це неможливо. Актуальним стає 

створення окремого правового документа, який би вичерпно охоплював основні 

компоненти та особливості тлумачення-з’ясування. Такий правовий акт мав би 

створюватись Міністерством юстиції України у формі Методичних рекомендацій 

щодо тлумачення НПА України. На основі існуючих напрацювань можна 

запропонувати такий варіант юридичної регламентації тлумачення-з’ясування: 

«тлумачення тексту НПА має в своїй основі такі способи тлумачення-з’ясування 

змісту юридичної норми як, мовне, логічне, системне, історичне, цільове, 

функціональне, спеціально-юридичне. 

Мовне – з’ясування змісту юридичних норм шляхом використання 

філологічних правил (лексичних, синтаксичних, морфологічних тощо). Вони 

конкретизуються в юридико-лінгвістичних [454, с. 90–124] та юридичних правилах 

мовного тлумачення [383, с. 97–103]. 

Логічне – з’ясування змісту юридичних норм шляхом використання логічних 

прийомів: логічне перетворення, логічний аналіз поняття, умовиводи ступеня, 

висновки за аналогією, висновки від протилежного, доведення до абсурду [383, с. 

103–109; 129, с. 771–773].  

Системне – з’ясування змісту юридичних норм шляхом установлення логічних 

зв’язків норми з іншими нормами: зв’язку норми, яка тлумачиться із нормою, яка 

розкриває зміст терміна, що є в інтерпретованій нормі; зв’язку загальних і 

спеціальних норм; зв’язку відсильних статей [129, с. 770–771], зв’язку 

взаємозв’язаних норм шляхом порівняння [383, с. 110]. 
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Історичне – з’ясування змісту юридичних норм шляхом урахування 

конкретно-історичних умов створення норми. 

Цільове (телеологічне) – з’ясування змісту юридичних норм шляхом вивчення 

мети створення цієї норми. Має в своїй основі декілька правил [383, с. 124–130]. 

Функціональне – з’ясування змісту юридичних норм шляхом урахування умов 

(політичних, економічних, соціальних), в яких функціонує норма. 

Спеціально-юридичне – з’ясування змісту юридичних норм на основі правил 

тлумачення засобів нормопроектної техніки, що використовувались під час 

створення НПА» [177, с. 98–108]. 

Водночас, зважаючи на те, що правила тлумачення-з’ясування набувають 

критеріального характеру під час створення інтерпретаційно-правових актів, у 

статті, яка стосується тлумачення-роз’яснення, необхідно зафіксувати: те, що 

роз’яснення змісту тексту НПА здійснюється шляхом використання таких способів 

тлумачення-з’ясування змісту юридичної норми, як мовне, логічне, системне, 

історичне, цільове, функціональне, спеціально-юридичне; обов’язок суб’єкта 

офіційного тлумачення, мотивуючи своє розуміння змісту юридичної норми, 

посилатися на використаний спосіб тлумачення-з’ясування. 

Якщо тлумачення-з’ясування – це те, що стосується насамперед безпосередньо 

суб’єкта правотлумачення, то тлумачення-роз’яснення має значення для інших 

суб’єктів – творення, систематизації, реалізації та застосування НПА. Програмний 

для інших стадій правового регулювання характер тлумачення-роз’яснення змісту 

юридичних норм зумовлює потребу його нормативної регламентації.  

Однак, необхідно зауважити, що стосовно юридичного регулювання 

правотлумачення виникає чимало питань. Перше, за яких обставин відбувається 

тлумачення НПА і чи повинні ці обставини бути вказані в правових актах? Сьогодні 

науковці уже визначили перелік підстав, які зумовлюють необхідність тлумачення 

НПА. Це, наприклад, такі: нечіткість або абстрактність законодавчих формулювань, 

незбігання змісту норми права і статті НПА; можливість з’ясування змісту 

нормативно-правових приписів лише у взаємозв’язку з іншими юридичними 

нормами тощо [223, с. 405]. При цьому не можна не згадати позицію С. С. Алєксєєва 
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про те, що тлумачення права – необхідний та обов’язковий елемент у реалізації 

права й це обумовлено певними причинами [106, с. 126]. На нашу думку, у окремих 

випадках орган конституційного правосуддя змушений інтерпретувати норми лише 

через намагання певних груп суб’єктів задовольнити свої економічні, політичні чи 

інші інтереси. Формулювання чітких передумов для роз’яснення змісту НПА, 

особливо офіційного й відповідно обов’язкового, є чималим позитивом і запобігає 

надмірній, інколи доволі суб’єктивній, конкретизації нормативно-правових 

приписів. Згадаймо резонансне рішення Конституційного Суду України, яке надало 

тодішньому Президенту України Л. Кучмі право втретє претендувати на пост глави 

держави. Тому, вважаємо, що рішення про офіційне тлумачення-роз’яснення НПА 

України (а це своєрідна форма їх удосконалення) повинно прийматися лише за 

наявності певних передумов. Систематизуючи наукові позиції, пропонуємо до 

підстав для інтерпретації юридичних норм віднести: незрозумілість, складність, 

неоднозначність, нечіткість формулювання нормативно-правових приписів та інші 

недоліки НПА, зумовлені порушенням правил нормопроектування (детальний опис 

цих правил пропонується у Методичних рекомендаціях Міністерства юстиції 

України та інших органів влади); наявність спеціальної термінології (професійної, 

технічної, іншомовної тощо); наявність оціночних термінів; незбігання норми і 

статті НПА; можливість з’ясування змісту юридичної норми лише у 

взаємовідносинах з іншими нормами. 

У базовому законі про НПА варто було б зазначити, що тлумачення-

роз’яснення здійснюється лише за наявності передбачених у ньому підстав. 

У проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» [26] йдеться про 

офіційне тлумачення, офіційне роз’яснення та роз’яснення, яке не є вирішальним 

для суб’єктів. Науковці виокремлюють (звичайно, акцентуючи на різних назвах і 

критеріях) два основні види тлумачення-роз’яснення – офіційне та неофіційне [2, с. 

420; 129, с. 765; 106, с. 140–141; 240, с. 696; 33, с. 349]. П. М. Рабінович виділяє, 

крім зазначених, і такий вид тлумачення, як офіціозне (роз’яснення змісту 

юридичної норми, котре є формально обов’язковим тільки для осіб та організацій, 

адміністративно підпорядкованих суб’єкту роз’яснення) [78, с. 182]. С. С. Алєксєєв 
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до нормативного офіційного тлумачення відносить автентичне, легальне і 

правозастосувальне [106, с. 140]. Для виділення із доктринальної бази тих положень, 

які повинні отримати нормативне закріплення, на нашу думку, треба зважати на те: 

чи може бути таке тлумачення-роз’яснення загальнообов’язковим (нормативним); 

чи можуть результати того чи іншого різновиду тлумачення-роз’яснення слугувати 

засобом удосконалення змісту інтерпретованих юридичних норм. Також 

визначальною вимогою до змісту проектованих нормативних документів і базовим 

принципом сучасного права є законність – це насамперед відповідність 

Конституції та законам України. Реалізація цього принципу під час створення 

документа щодо тлумачення НПА проявлятиметься у тому, що регламентація 

правотлумачної діяльності повинна здійснюватись у межах існуючого правового 

поля України, яке сьогодні є неоднозначним.  

Відповідно до існуючої сьогодні в Україні практики, обов’язковими для 

застосування є роз’яснення правотворчими суб’єктами виданих ними нормативних 

актів (автентичне) й роз’яснення суб’єктів, спеціально уповноважених здійснювати 

тлумачення законодавства, зокрема тлумачення Конституційного Суду України. 

Важливу роль для правозастосувальної практики мають роз’яснення Верховного 

Суду та Вищих судів України, у зв’язку із чим простежується бажання надати їм 

загальнообов’язкового характеру. Тому на порядку денному сьогодні юридичне 

визнання інтерпретаційно-правових актів вищої судової влади джерелами права 

України. Ознайомившись із правовими документами, в яких надається роз’яснення 

змісту юридичних норм, зауважуєш, що деякі з них мають казуальний характер. 

Наприклад, обов’язковим для правовідносин, які стали підставою для 

конституційного звернення Київської міської ради професійних спілок щодо 

офіційного тлумачення частини третьої ст. 21 Кодексу законів про працю України 

(тлумачення терміна «законодавство», яким визначається сфера застосування 

контракту як особливої форми трудового договору), є рішення Конституційного 

Суду України № 12-рп/98 від 09.07.1998 р. [271] Відповідно до рішення органу 

конституційного правосуддя України, термін «законодавство», що вживається у 

частині третій ст. 21 Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери 
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застосування контракту як особливої форми трудового договору, треба розуміти так, 

що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови 

Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету 

Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції 

України і законів України. Таке трактування законодавства далеко не збігається з 

існуючими нині в Україні доктринальними позиціями і, вочевидь, викликатиме 

застереження науковців і практиків стосовно інших правовідносин.  

Отож, у проекті Закону України «Про нормативно-правові акти України», 

видається, варто зафіксувати, що: з метою однакового розуміння змісту юридичних 

норм, які закріплюються в НПА України, здійснюється їх офіційне тлумачення-

роз’яснення. Соціальне призначення саме офіційного роз’яснення права полягає у 

тому, щоб забезпечити однозначне (уніфіковане) розуміння змісту юридичної норми 

усіма, хто може чи повинен її застосовувати, реалізовувати або навіть тільки вивчати 

[78, с.180]. Формування єдиного та однозначного розуміння змісту юридичної норми 

– крок до змістовного уточнення, відтак «внутрішнього» удосконалення НПА 

України. Прикладом цього може бути рішення Конституційного Суду України № 11-

рп/98 від 07.07.98 р. [455], в якому надається тлумачення частин другої і четвертої ст. 

94 Конституції України [57]. Зіставимо конституційні норми із їх інтерпретацією: 

«строки підписання та офіційного оприлюднення Президентом України законів 

України, визначені частинами третьою та четвертою ст. 94 Конституції України, 

починаються з наступного дня після їх отримання Президентом України. Якщо 

закінчення п’ятнадцятиденного строку, передбаченого частиною другою ст. 94 

Конституції України, а також десятиденного строку, передбаченого частиною 

четвертою ст. 94 Конституції України, припадає на вихідний або святковий день, то 

днем закінчення цього строку є наступний робочий день». 

Акти офіційного тлумачення-роз’яснення мають загальнообов’язковий 

характер, стосуються невизначеного кола правовідносин, виступають джерелами 

права України, якщо це передбачено чинним законодавством України.  
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Пов’язаними із змістом і призначенням інтерпретаційно-правових актів є коло 

суб’єктів, які здійснюють роз’яснення НПА. Такими суб’єктами можуть бути 

нормотворчі суб’єкти та суб’єкти, яким делегується права на тлумачення. В Україні, 

однак, це питання, видається, не до кінця врегульованим. Щодо офіційного 

тлумачення (автентичного та делегованого) згадується лише про повноваження 

Конституційного Суду України давати офіційне тлумачення Конституції України та 

законів України. Оскільки офіційне тлумачення-роз’яснення здійснюється й іншими 

органами Української держави, це доцільно законодавчо регламентувати. 

Науковці звертають увагу на такий елемент правотлумачувальної діяльності, 

як об’єкт тлумачення [223, с. 406]. Не аналізуючи існуючі підходи, видається, 

доцільно приєднатися до позиції розробників проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26], які у ч. 1 ст. 72 зазначили, що з метою однакового 

застосування НПА чи його окремих норм здійснюється їх роз’яснення. 

Конкретизація предмета тлумачення – НПА чи його окремих норм оціночними 

категоріями «щодо застосування яких виникають труднощі», «стосовно яких 

існують різні розуміння» і т. д. (як пропонують деякі науковці), на нашу думку, 

лише створить передумови для суб’єктивізму і з боку тих, хто ініціює тлумачення, і 

тих, хто його здійснює. Юридична практика повинна сама виділяти із існуючого 

правового масиву НПА чи юридичні норми, які потребують офіційного тлумачення. 

Єдине, що хотілося б додати до ч. 1 ст. 72 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [26], то це термін «розуміння», і сформулювати 

зазначений нормативно-правовий припис так: «з метою однакового розуміння та 

застосування НПА чи його окремих норм здійснюється їх офіційне тлумачення-

роз’яснення». Адже власне відсутність однозначності під час трактування змісту 

юридичної норми є причиною її різного застосування. 

Тлумачення-роз’яснення змісту юридичних норм є різновидом юридичної 

діяльності [457, с. 357], результат якої значною мірою залежить від дотримання 

низки різноманітних правил. Власне ці правила, що охоплюють вимоги, порядок та 

принципи тлумачення (якщо ще долучити й передумови), і формують кістяк 

правотлумачувальної техніки. Необхідність дотримання правил правотлумачення 
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зумовлюється можливими правоінтерпретаційними помилками (порушення мовних 

правил у формуванні дефініції тлумачення; логічні, концептуальні та юридичні 

помилки; неповнота конструкції тлумачення [458, с. 564–575] тощо). Техніка 

тлумачення юридичних норм є одним із різновидів юридичної техніки і охоплює 

систему засобів, правил, прийомів, способів тлумачення. Т. В. Кашаніна, 

розрізняючи два компоненти техніки тлумачення НПА – інтерпретаційну техніку та 

інтерпретаційну технологію, зазначає, що під час тлумачення використовується 

набір прийомів, способів і методів [180, с. 346]. При цьому визначальне значення, на 

думку науковця, мають способи тлумачення. Л. І. Чулінда, досліджуючи юридико-

лінгвістичне тлумачення текстів НПА, звертає увагу на правила такого тлумачення 

[454, с. 90]. Б. В. Малишев пропонує правила мовного тлумачення; прийоми 

формальної логіки, які використовуються у логічному тлумаченні; типові зв’язки 

між нормами права, що слід ураховувати під час системного тлумачення; прийоми 

цільового (телеологічного) тлумачення [383, с. 76–135]. Отож, можна констатувати 

відсутність єдиної наукової позиції стосовно складу правотлумачної техніки.  

Оскільки кількість і спектр цих правил надзвичайно широкий, закріпити їх 

доцільніше не у Законі України «Про нормативно-правові акти», а в Методичних 

рекомендаціях стосовно тлумачення НПА. 

Результати тлумачення роз’яснення фіксуються в інтерпретаційно-правових 

актах. Форма таких актів повинна бути спеціально передбачена в НПА, який визначає 

правовий статус суб’єкта уповноваженого давати офіційне тлумачення, або ж 

відповідати категорії та вимогам, що ставляться до правових актів, які видає суб’єкт 

правотлумачення. В іншому разі виникатимуть сумніви в обов’язковості 

правотлумачувальних приписів. Наприклад, Лист Міністерства освіти і науки 

України № 1/9-21 від 21.01.1010 р. «Про переведення на вакантні місця державного 

замовлення» [364] за умови, що порядок переведення регулюється затвердженим 

наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р. Положенням про 

порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних 

закладів освіти [459]. Відповідно ж до пункту 8 затвердженого Указом Президента 

України № 240/2013 від 25.04.2013 р. Положення про Міністерство освіти і науки 
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України [460], МОН України в межах своїх повноважень видає накази, організовує та 

контролює їх виконання, тобто про листи, що є обов’язковими для виконання, нічого 

не зазначено. Саме тому, видається, потребує законодавчого закріплення норма, 

відповідно до якої офіційне роз’яснення НПА повинно оформлятися у формі 

правового акта, визначеного законодавством. Оскільки інтерпретаційно-правові акти 

набувають по суті нормативно-правового характеру, до вимог, які встановлюються до 

них (і повинні міститись у Методичних рекомендаціях), треба віднести, наприклад, 

такі: вимоги нормопроектної техніки, що встановлюються до текстів НПА; вимоги 

реквізитного характеру, що встановлюються до відповідної категорії правового акта.  

Ще один важливий аспект правотлумачення – це його значущі для правового 

регулювання, насамперед застосування права, результати. Постає питання – офіційне 

роз’яснення повинно містити інформативний, допоміжний, уточнювальний характер 

чи бути обов’язковим для суб’єктів застосування інтерпретованих нормативно-

правових приписів? Першому підходу відповідає ч. 5 ст. 72 проекту Закону України 

«Про нормативно-правові акти» [26]: «офіційне тлумачення … є обов’язковим під час 

застосування НПА …», другому – частина 4 цієї статті: «офіційне тлумачення … не 

може містити нових норм права». Ілюстративним у цьому контексті є рішення 

Конституційного Суду України у справі № 11-рп/98 від 07.07.98 р. [455] за 

конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин 

другої і третьої ст. 84 і частин другої і четвертої ст. 94 Конституції України, відповідно 

до якого: «Положення частини другої ст. 84 Конституції України треба розуміти так, 

що рішення Верховної Ради України … приймаються лише на пленарному засіданні 

Верховної Ради України за умови особистої участі народних депутатів України в 

голосуванні … . Положення частини третьої ст. 84 Конституції України щодо 

здійснення народним депутатом України голосування на засіданнях Верховної Ради 

України означає його безпосереднє волевиявлення незалежно від способу голосування, 

тобто народний депутат України не має права голосувати за інших народних депутатів 

України на засіданнях Верховної Ради України». Нагадаємо, що, відповідно до ст. 150 

Конституції України [57], офіційне тлумачення Конституції України та законів України 

ухвалюється рішеннями Конституційного Суду України, які є обов’язковими для 
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виконання на території України. У такому випадку усі закони (відповідно до згаданого 

рішення Конституційного Суду, порушення встановленої Конституцією України 

процедури ухвалення законів та інших правових актів Верховною Радою України є 

підставою для визнання їх неконституційними), прийняті Верховною Радою України 

всупереч цьому рішенню (а таких законів чимало), мають визнаватись нечинними!!! 

Тому дивує «війна» між опозицією та більшістю на початку роботи Верховної Ради 

України сьомого скликання навколо питання про особисте голосування народними 

депутатами під час прийняття українським парламентом рішень. 

З метою запобігання таким «казусам» нормативного закріплення потребує 

правило, відповідно до якого акти офіційного роз’яснення НПА є обов’язковими для 

суб’єктів їх реалізації та застосування. Сумнівним у цьому ракурсі є введення в 

юридичні норми, які регулюють правотлумачення, положення про те, що офіційне 

тлумачення не може містити норми права. По-перше, тлумачення як діяльність не 

може містити правові приписи; вони можуть закріплюватися лише в актах 

тлумачення. По-друге, обов’язковість тлумачень Конституційним Судом України 

Конституції України та законів України на території України – це одна із ключових 

складових нормативності, яка є визначальною ознакою юридичної норми. 

Отож, тлумачення НПА чи їх юридичних норм може слугувати способом їх 

удосконалення лише за умови нормативного закріплення правил (у широкому 

розумінні) їх офіційного тлумачення. З цією метою пропонуємо модель юридичної 

норми, покликаної регламентувати офіційне тлумачення нормативної бази в Україні 

(див. пункт 26 Пропозицій).  

Детальна юридична формалізація правотлумачувальної діяльності 

(насамперед те, що стосується правотлумачувальної техніки) повинна додатково 

здійснюватись у розроблених Міністерством юстиції України Методичних 

рекомендаціях щодо тлумачення НПА України. Основними компонентами техніки 

тлумачення НПА мають бути підстави, правила тлумачення-з’ясування та правила 

тлумачення-роз’яснення, вимоги до інтерпретаційно-правових актів (звичайно, у 

поєднанні із приписами статті, запропонованої для введення в проект Закону 

України «Про нормативно-правові акти» [26]).  
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Висновки до розділу 6 

Підсумовуючи проведене у цьому розділі дослідження, необхідно 

констатувати наявність декількох основних форм удосконалення НПА України: 

стратегічний характер має приведення національного законодавства у відповідність 

до норм міжнародного, насамперед європейського, права; усунення ж безпосередніх 

недоліків НПА може здійснюватись шляхом внесення до них змін і доповнень,  

видання їх у новій редакції, їх кодифікації та офіційного тлумачення-роз’яснення.  

Підтримуючи намагання суб’єктів творення та офіційного тлумачення 

правових норм в Україні максимально закріпити принцип пріоритетності норм 

міжнародного права над національним, вважаємо, що більш правильно вести мову 

про міжнародні договори України не як про частину національного законодавства, а 

як про джерело права України; відповідно визначати їх місце в ієрархічній системі 

джерел права України, а не в системі НПА. Міжнародний договір не може 

включатися до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України. 

Від має реєструватися в спеціальному реєстрі міжнародних договорів України, 

ратифікованих Верховною Радою, чи загальному реєстрі джерел права України (які, 

на нашу думку, будуть у майбутньому створені). 

 Одним із важливих напрямів створення реального механізму приведення 

національного права у відповідність до міжнародного, на нашу думку, може бути 

використання правил нормопроектування, вироблених на рівні європейських 

міждержавних правових систем, тобто інструментарію формування європейського 

права. Удосконаленню НПА України у призмі вимог стандартів міжнародного права 

сприятиме і окреслений нами комплекс юридичних та організаційних заходів. 

Ознайомлення із законодавством України доводить, що, наприклад, закони без 

внесених до них змін і доповнень – радше рідкість ніж загальне правило. Попри це, 

сьогодні на нормативному рівні чітко не визначені підстави та технологія 

корегування НПА, не окреслено коло суб’єктів, наділених правом ініціювати зміни 

до законодавства та контролювати їх внесення; між правилами внесення змін, 

закріпленими у правових актах різних нормотворчих органів  (навіть стосовно однієї 

категорії нормативно-правових актів), наявні  суттєві відмінності. 
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 Сьогодні необхідно уніфікувати систему правил внесення змін до НПА, які 

містяться у різних методичних рекомендаціях, закріпивши її у проекті Закону 

України «Про нормативно-правові акти» (див. пункт 22 Пропозицій), створити 

спеціальну норму, яка окреслює технологію внесення таких змін (див. пункт 21 

Пропозицій). 

Правоудосконалення може здійснюватись також шляхом видання НПА у 

новій редакції та створення нового НПА на заміну чинному. Зміна НПА шляхом 

видання у новій редакції полягає у вдосконаленні (уточненні, доповненні, 

розширенні) змісту закріплених у ньому юридичних норм без зміни його 

формальних характеристик (назви, структури, структурних елементів). Створення 

НПА на заміну чинному проявляється у розробці нового за формальними 

параметрами та змістовно відмінного від чинного НПА. 

Видання НПА у новій редакції чи створення НПА на заміну чинному мають 

здійснюватись відповідно до техніко-технологічних вимог і правил, які ми, 

систематизувавши, пропонуємо у форматі  нормативного закріплення (див.  пункти 

23 і 24 Пропозицій). 

Особливими формами удосконалення НПА є їх кодифікація та офіційне 

(нормативне) тлумачення. Особливості кодифікаційної технології визначаються 

значною мірою особливостями кодифікованих актів. Головною відмінністю 

кодифікаційної техніки від техніки проектування «звичайного» нормативного 

документа є те, що вона дозволяє не тільки створити новий правовий акт, а й 

упорядкувати в єдиному кодифікаційному документі низку нормативних актів. 

Стосовно засобів нормопроектувальної та кодифікаційної технік, які  

використовуються для формування змісту законів і кодексів, то, на нашу думку, 

відмінностей не може бути. Відмінності ймовірні лише щодо тих засобів, які 

слугують основою для форми НПА, – структурних і реквізитних. Особливістю  

структури кодексу є те, що він може складатися із книг, Загальної та Особливої 

частин. Специфіка реквізитів – у назві кодифікованих актів. 

Юридичним підгрунтям офіційного тлумачення-роз’яснення НПА України є 

хіба що конституційна норма, яка надає Конституційному Суду України право 
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тлумачити Конституцію та закони України. Усі інші аспекти правоінтерпретаційної 

діяльності (зокрема стосовно правотлумачної техніки) грунтується сьогодні на 

доктринальних положеннях і правосвідомості правників. Тому тлумачення-

роз’яснення НПА (чи юридичних норм) може слугувати ефективною формою їх 

удосконалення лише за умови законодавчої регламентації. На основі проведеного 

дослідження пропонуємо нормативно закріпити: перелік підстав для інтерпретації 

юридичних норм; коло суб’єктів, наділених правом офіційного тлумачення;  

способи тлумачення-з’ясування, які можуть слугувати основою 

правоінтерпретаційних висновків; загальнообов’язковість актів офіційного 

тлумачення-роз’яснення (див. пункт 26 Пропозицій).  
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках сформульовано найважливіші результати та положення 

дисертації, наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, яка полягає у створенні загальнотеоретичної моделі механізму 

удосконалення НПА України.  

1. НПА – це офіційний письмовий документ, який приймається (видається) 

уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначених законом формі та 

порядку, встановлює, змінює чи скасовує формально обов’язкові правила поведінки 

певного (нормативно визначеного) кола неперсоніфікованих суб’єктів, на яких він 

вчиняє прямий (безпосередній) регулятивний вплив, і розрахований на невизначену 

кількість реалізацій чи застосувань. У запропонованій дефініції деталізовано певні 

ознаки нормативності правового впливу: коло його адресатів має бути нормативно 

визначене, однак неперсоніфіковане; стосовно них цей вплив має бути прямим 

(безпосереднім).  

2. Нормативного закріплення потребує чітка ієрархічна система усіх НПА 

України, що матиме не стільки теоретичне, скільке практичне значення; слугуватиме 

одним із засобів забезпечення ефективного правового регулювання суспільних 

відносин. Запропоновано легалізувати таку систему НПА України: Конституція 

України, закони про внесення змін до Конституції України, закони та рішення, 

прийняті всенародним референдумом, які змінюють конституційні норми; закони та 

рішення нормативного характеру, прийняті всенародним референдумом; кодекси та 

закони України; постанови Верховної Ради України нормативного характеру; 

нормативні укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; НПА 

центральних органів виконавчої влади; НПА інших органів державної влади; рішення 

місцевих референдумів, що мають нормативний характер; рішення місцевих рад та їх 

виконавчих органів нормативного характеру; нормативні розпорядження голів 

місцевих державних адміністрацій; розпорядження голів обласних і районних у містах 

рад, міських, селищних, сільських голів нормативного характеру; нормативні акти 

керівників структурних підрозділів органів держави, підприємств, установ, організацій. 
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3. Визначальним інтегральним показником досконалості НПА є їхня якість, 

зокрема й відсутність у них техніко-технологічних недоліків. В останньому аспекті 

якість НПА – це високий рівень його техніко-технологічної досконалості, що 

забезпечує здатність ефективно регулювати суспільні відносини в інтересах 

більшості суспільства.  

4. Недоліки НПА – це внутрішні і зовнішні прояви неналежного використання 

засобів нормопроектної техніки та недотримання правил нормотворчої технології, 

що знижують його якість. За формою зовнішнього прояву (а відповідно й за 

ступенем негативного впливу на якість) вирізняються три групи техніко-юридичних 

недоліків: чітко виражені, частково виражені та латентні (приховані). Технологічно-

юридичні недоліки класифікуються на певні різновиди залежно від: їх змістовної 

складової; стадій нормотворчого процесу; форм прояву у нормах, які регламентують 

нормотворчу діяльність.  

5. Удосконалення нормативно-правових актів – це здійснювана спеціально 

уповноваженими суб’єктами за допомогою техніко-технологічного інструментарію 

нормотворення юридична діяльність, спрямована на недопущення та усунення 

недоліків у нормативно-правових актах. Механізм правоудосконалювальної діяльності, 

з огляду на притаманні сучасним НПА України недоліки, включає уточнення терміно-

поняття «нормативно-правовий акт», нормативне визначення системи НПА України, а 

також розвиток техніко-технологічного інструментарію їх створення та корегування.  

6. Засобами удосконалення НПА є складові нормопроектної техніки. Для 

підвищення їх дієвості обґрунтовано варіанти нормативного закріплення вимог, 

яким вони мають відповідати, та правил (насамперед підстав) їх використання під 

час створення чи удосконалення НПА. З цією метою запропоновано додаткові й 

оновлені норми до проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» (які 

стосуються засобів, способів і форм правоудосконалення). 

Створення (удосконалення) НПА України повинно здійснюватись насамперед із 

дотриманням загальних вимог до їх змісту: адекватного відображення у них реального 

стану суспільних відносин; закріплення у них соціальних цінностей і правових 

установок більшості суспільства; забезпечення принципу верховенства права; 
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узгодженість із домінуючими моральними нормами; достовірність і обґрунтованість.  

НПА (чи зміни до них) повинні відповідати логічним вимогам: тотожності; 

несуперечності; однозначності; послідовності викладу тексту; узгодженості; 

системності; недопустимості дублювання. 

До НПА – задля визначення їх змісту та основних напрямів правового 

регулювання – повинні включатись статті, в яких закріплюються правові принципи. 

Принципи права (як засіб нормопроектної техніки) забезпечують насамперед 

сталість змісту НПА, слугують засобом подолання нормативних прогалин. Однак 

застосування принципів права у тексті НПА допустиме лише за наявності низки 

визначених у роботі передумов та із дотриманням окреслених нами правил, які 

запропоновано нормативно закріпити.  

Єдності підходів стосовно розуміння та застосування потребує такий засіб 

нормотворчої техніки, як правова дефініція. Щодо назви цього засобу, то видається 

за доцільне мовити про дефініцію саме терміна НПА, розглядаючи її як розкриття 

змісту поняття, позначеного цим терміном, шляхом виділення основних, сутнісних 

ознак поняття. Найважливішими підставами для дефінування (визначення) у НПА 

окремих термінів є їхня неточність, юридична чи логіко-граматична складність, 

надмірна специфічність, різноплановість трактування наукою та практикою, 

різнорозуміння, іноземність походження. Нормативного закріплення потребує і 

система вимог до дефініцій.  

Важливою передумовою досконалості НПА є правильність використання у 

них юридичних конструкцій. Юридична конструкція – це нормативно закріплена 

модель системи типових структурованих правових явищ, яка є основою для 

формування нормативно-правових приписів. Юридичні конструкції повинні 

відповідати вимогам повноти, узгодженості, простоти та змістовної визначеності, 

сталості (стабільності), техніко-юридичної досконалості; вони вводяться у текст 

НПА лише за наявності певних передумов. 

Правові презумпції, фікції й аксіоми як засоби нормопроектувальної техніки 

повинні відповідати насамперед змістовним вимогам: відображати взаємопов’язані 

й повторювані правові явища імовірнісного характеру (правові презумпції); 
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регламентувати хибні чи недостовірні юридично значущі факти (правові фікції); 

закріплювати загальновизнані правові положення (правові аксіоми). Вони 

використовуються у НПА лише за наявності певних передумов із дотриманням 

вимог стосовно структурних елементів юридичної норми та із застосуванням 

формально визначених термінів. 

Дослідження НПА України на предмет відповідності їх тексту мовним 

правилам вказує на наявність у них чималої кількості мовних помилок. Причинами 

цього є: певна «затеоретизованість» наукових досліджень; плюралізм наукових 

підходів; суттєві відмінності між доктринальними напрацюваннями та мовними 

правилами, закріпленими у таких актах. За такої ситуації визначального характеру 

набуває комплекс організаційних заходів задля недопущення чи усунення 

зазначених недоліків: уніфікація існуючих стосовно правничої мови результатів 

досліджень і формування єдиної наукової доктрини; удосконалення (уточнення, 

доповнення, розширення і т. д.) на цій основі нормативних і рекомендаційних 

приписів, які встановлюють правила текстуального оформлення НПА; 

запровадження практики проведення мовних експертиз проектів НПА; залучення до 

розробки проектів НПА фахівців із питань правничої мови; розробка словників 

юридичної термінології. 

7. Технологічно-юридичні недоліки НПА зумовлюють необхідність 

нормативно-організаційного удосконалення окремих компонентів нормотворчого 

процесу (правотворчої технології) в Україні. Йдеться про планування нормотворчої 

діяльності, правовий моніторинг, розробку концепції нового НПА, експертизу 

проектів НПА, встановлення параметрів їх темпоральної чинності, їх державну 

реєстрацію. 

Аналіз нормотворчої практики в Україні вказує на певну стихійність у 

діяльності правотворчих суб’єктів. Задля підвищення ефективності планування 

нормотворчої діяльності і забезпечення реалізації результатів численних 

теоретичних напрацювань із цієї проблематики запропоновано на законодавчому 

рівні визначити планування як стадію нормотворчого процесу та виокремити види 

планування, а також закріпити: обов’язковість планування усіх видів 
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правотворчості; обов’язковість координації планування нормотворчої діяльності 

єдиним органом, наприклад Міністерством юстиції України; обов’язковість 

розробки довгострокових програм розвитку законодавства, які повинні охоплювати 

прогнозування основних етапів створення і удосконалення НПА; обов’язковість 

планування створення конкретних НПА. 

Потенційним засобом для удосконалення чинних НПА (та й для створення 

нових) є правовий моніторинг їх ефективності. Належна реалізація потенціалу 

правового моніторингу можлива лише за умови нормативного визнання 

моніторингової діяльності стадією нормотворчого процесу, юридичного визначення 

підстав, об’єкта, кола суб’єктів та стадій правового моніторингу. Крім того, 

необхідними є законодавче надання моніторингових повноважень певним органам 

держави та науковим організаціям, розробка ґрунтовних методичних рекомендацій 

щодо правил проведення та реалізації результатів різних видів моніторингу.  

Нині дедалі частіше робота над проектами НПА розпочинається із розробки 

концепцій проектів. Однак, і на доктринальному, і на нормативному рівнях 

простежується плюралізм щодо вибору термінології, яка має позначати цю стадію 

нормотворчого процесу, і основних положень, що повинні міститися у концепції. Є 

підстави вважати створення концепції НПА окремою стадією нормотворчого 

процесу. Успішність реалізації завдань цього етапу нормотворчої процедури 

зумовлюється трьома групами гарантій: нормативними, змістовними, 

організаційними. 

Серед засобів запобігання недолікам нормативно-правової бази та їх усунення 

чільне місце посідає експертиза проектів НПА. З метою забезпечення реалізації її 

завдань і функцій у правотворчому процесі запропоновано низку уніфікованих щодо 

неї правоположень: визначення, види, ініціатори та суб’єкти проведення, механізм 

реалізації її результатів. Вважаємо, що сьогодні також необхідно суттєво оновити 

чинні Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів НПА, 

затверджені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41, 

зокрема шляхом установлення: нових, крім правової, різновидів експертиз; переліків 

питань, що повинні охоплюватись тією чи іншою експертизою; відповідних критеріїв 
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оцінки та правил проведення різних видів експертиз; вимог до експертних висновків.  

Завершує процес створення окремих видів НПА України їх державна 

реєстрація. Аналіз законодавства, яке встановлює правила реєстрації, та її практики 

вказує на необхідність його конкретизації та доповнення, розширення критеріїв 

оцінки та розширення системи вимог до НПА, що подаються на реєстрацію.  

Важливою складовою правотворчої діяльності, з якою безпосередньо 

пов’язана дія НПА, є їх оприлюднення та набрання ними чинності. Попри 

аксіоматичний характер низки доктринальних положень і законодавчих приписів 

стосовно цього, на практиці виникають питання щодо моменту опублікування, дня 

набрання чинності і напряму дії у часі окремих НПА України. Тому запропоновано 

доповнити чинне та проектоване законодавство спеціальними нормами про 

оприлюднення НПА і набрання ними чинності, про їх пряму, зворотну та 

переживаючу дії у часі.  

8. Приведення НПА України у відповідність до норм міжнародного права 

повинно здійснюватись не тільки шляхом прямого «калькування», а й із 

використанням правил нормотворчої техніки, визначених спеціальними міжнародними 

актами. Підготовка проектів змін до НПА України з метою їх адаптації до приписів 

міжнародного права повинна здійснюватись за участю трьох категорій фахівців: 

представників тієї галузі права, із якої розробляється законопроект, фахівців із техніки 

нормопроектування і спеціалістів із міжнародного права. 

9. Усунення недоліків нормативно-правових актів здійснюється внесенням 

змін і доповнень до останніх, виданням їх у новій редакції, їх кодифікацією та 

офіційним нормативним тлумаченням.  

Однією з причин внесення змін до НПА має слугувати їх невідповідність 

вимогам і правилам нормопроектної техніки. Зважаючи на різні правила (які 

містяться нині у різноманітних методичних рекомендаціях) внесення змін до таких 

актів, задля їх уніфікації, розширення і конкретизації запропоновано модель 

юридичної регламентації означеної форми удосконалення НПА.  

НПА видаються у новій редакції за необхідності внесення змін до більшої 

частини закріплених у них юридичних норм, чи за умови, що ці зміни порушують 
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правоположення, сформульовані шляхом використання нормопроектної техніки. 

Новий НПА на заміну чинному створюється за потреби зміни предмета, методу чи 

принципів правового регулювання, відповідно пов’язаних із ними правових явищ. 

Ухвалення НПА у новій редакції полягає загалом у вдосконаленні (уточненні, 

доповненні, розширенні чи звуженні) змісту закріплених у ньому юридичних норм 

без суттєвої зміни його формальних характеристик (назви, структури, структурних 

елементів). 

У випадку, коли є надмірне «накопичення» НПА, які регулюють однорідну 

сферу суспільних відносин, і коли це завдає шкоди їх якості, законодавець 

використовує кодифікацію. Зіставивши техніко-технологічні аспекти створення 

кодексів та інших законодавчих актів, констатовано, що є певна відмінність у 

структуруванні цих актів (зокрема, особливостями структури кодексу є те, що він 

може складатися із книг, або із Загальної і Особливої частин; натомість закони 

зазвичай поділяються на розділи, і лише великі за обсягом закони у межах розділів 

охоплюють глави).  

Певні недоліки НПА можуть долатися шляхом офіційного тлумачення-

роз’яснення змісту нормативно-правових приписів. Однак, як доводить аналіз 

правотлумачувальної практики, інтерпретація НПА може слугувати формою їх 

удосконалення лише за умови нормативного закріплення правил офіційного 

нормативного тлумачення НПА. Тому запропоновано нормативно окреслити 

основні складові техніки тлумачення НПА, зокрема: визначити підстави та коло 

суб’єктів, наділених правом офіційного тлумачення-роз’яснення; вказати, які види 

тлумачення-з’ясування можуть слугувати мотиваційною основою для офіційної 

інтерпретації нормативно-правових приписів; установити межі обов’язковості 

інтерпретаційно-правових актів.  

10. Важливими передумовами формування системи юридичних гарантій 

створення досконалих НПА має стати Закон України «Про нормативно-правові акти 

України» (до його проекту подано пропозиції стосовно удосконалення) та створення 

функційного механізму належної реалізації у правотворчій практиці техніко-

технологічного інструментарію нормотворення (правоудосконалення). 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Ознаки правових актів України (розроблено автором) 

Нормативно-правовий Індивідуально-правовий Інтерпретаційно-

правовий 

офіційний акт 

компетентного 

правотворчого органу, що 

приймається у порядку 

спеціальної правотворчої 

процедури 

акт будь-якого органу 

держави або іншого 

уповноваженого суб’єкта 

акт правотворчого 

органу (аутентичне 

тлумачення) чи 

спеціально 

уповноваженого органу 

(делеговане 

тлумачення) 

документально оформлений;  

має усі необхідні реквізити 

може мати різні 

юридично визначені 

форми зовнішнього 

прояву 

має визначену форму 

зовнішнього виразу, 

зумовлену правовим 

статусом органу, що 

здійснює тлумачення 

встановлює юридичну 

норму (правило загального 

характеру); діє щодо 

неперсоніфікованого кола 

суб’єктів і правовідносин, 

має неодноразовий характер 

встановлює правила 

поведінки (поширюється) 

лише іднивідуально 

визначених суб’єктів 

(одного чи певного кола) 

у конкретних 

правовідносинах, має 

одноразову дію 

встановлює правила 

розуміння юридичної 

норми: нормативного та 

індивідуального 

характеру 

підлягає офіційному 

оприлюдненню 

доводиться до відома 

зацікавлених суб’єктів 

обнародується залежно 

від категорії акта 

приймається у випадку 

необхідності встановити, 

зміними чи скасувати 

правила загального 

характеру 

видається з метою 

виникнення 

правовідносин та їх 

забезпечення, встановлює 

зв’язки між суб’єктами 

права 

створюються за 

виникнення труднощів 

у розумінні та 

застосуванні правових 

норм 
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Додаток Б 

Пропозиції з удосконалення проекта Закону України  

«Про нормативно-правові акти»40 (розроблено автором) 

1. Стаття … Визначення термінів 

дефініція (визначення) терміна нормативно-правового акта – це розкриття 

змісту позначеного ним поняття шляхом виділення його основних ознак; 

експертиза проекта нормативно-правового акта – це діяльність, спрямована на 

встановлення його відповідності вимогам нормопроектної техніки; 

логічні засоби нормопроектування – це система логічних вимог і правил, які 

використовуються під час створення проектів НПА; 

концепція нормативно-правового акта – це документ в якому визначено 

доцільність конкретного в певних умовах правового регулювання суспільних 

відносин, основні напрями та засоби такого регулювання, очікувані результати, 

ймовірні витрати та організаційні заходи, пов’язані із реалізацією цього 

нормативно-правового акта; 

напрям дії нормативно-правового акта у часі – це його нормативно визначений 

регулятивний вплив на минулі, або існуючі, або майбутні суспільні відносини, 

юридична регламентація яких може змінюватись з часом; 

недоліки нормативно-правового акта – це внутрішні і зовнішні форми прояву 

неналежного використання нормопроектної техніки та недотримання правил 

нормотворчої технології, що знижують його якість; 

нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, який 

приймається (видається) уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у 

визначених законом порядку та формі, встановлює, змінює чи скасовує формально 

обов’язкові правила поведінки певного (нормативно визначеного) кола 

неперсоніфікованих суб’єктів, на яких він здійснює прямий (безпосередній) 

регулятивний вплив, та спрямований на невизначену кількість реалізацій чи 

застосувань; 

нормопроектна техніка – система вимог, засобів і правил, що 

використовуються для створення проекту нормативно-правового акта;  

правова аксіома – це загальновизнаний постулат, прямо чи опосередковано 

відображений у нормі права; 

правова фікція – це нормативно закріплена можливість визнання юридично 

значущими неіснуючих чи недоведених фактів; 

принципи права як засоби нормопроектної техніки – це зумовлені 

закономірностями суспільного буття керівні засади (ідеї), які закріплюються в 

––––––––––––––––– 
40 Йдеться про згаданий у монографїї проект Закону України «Про нормативно-правові 

акти» [26].  
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нормативно-правових актах з метою визначення змісту та основних напрямів 

правового регулювання; 

правовий моніторинг – це діяльність, яка полягає у фіксації, аналізі та оцінці 

результатів дії конкретного нормативно-правового акта чи групи нормативно-

правових актів; 

якість нормативно-правового акта – це рівень його техніко-юридичної 

досконалості, що забезпечує здатність регулювати суспільні відносини в інтересах 

більшості суспільства; 

юридична конструкція – це нормативно закріплена модель системи типових 

структурованих правових явищ, яка призначена для формування правових норм. 

2. Стаття … Система нормативно-правових актів України 

1. До нормативно-правових актів України належать: 

1) Конституція України, закони про внесення змін до Конституції України, 

закони і рішення, прийняті всеукраїнським референдумом, які змінюють 

конституційні норми; 

2) закони та рішення нормативного характеру, прийняті всеукраїнським 

референдумом; 

3) кодекси та закони України; 

4) постанови Верховної Ради України нормативного характеру; 

5) нормативні укази Президента України; 

6) постанови Кабінету Міністрів України; 

7) нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади; 

8) нормативно-правові акти інших органів державної влади; 

9) рішення місцевих референдумів, що мають нормативний характер; 

 10) рішення місцевих рад та їх виконавчих органів нормативного характеру; 

11) нормативні розпорядження голів місцевих державних адміністрацій; 

12) розпорядження голів обласних і районних у містах рад, міських, селищних, 

сільських голів нормативного характеру; 

13) нормативні акти керівників підприємств, установ, організацій. 

2. Юридична сила нормативно-правового акта визначається ієрархічним 

місцем органу, що його видав, у системі державного апарату або органів місцевого 

самоврядування. 

3. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є джерелом права України. 

4. Якщо міжнародним договором, який набрав чинності в установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному 

законодавстві України, то норми законодавства України повинні приводитись у 

відповідність до правил, визначених міжнародним договором, шляхом внесення 

змін до них чи прийняття нових нормативно-правових актів.  
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5. Під час визначення ієрархії нормативно-правових актів України 

враховуються міжнародні договори України за їх юридичною силою. 

3. Стаття … Структура нормопроектної техніки  

1. Змістовні вимоги, правила та засоби: 

1) загальні вимоги до нормативно-правового акта; 

2) логічні вимоги та правила; 

3) засоби формування змісту нормативно-правового акта: принципи права, 

правові конструкції, правові дефініції, правові презумпції, правові фікції, правові 

аксіоми.  

2. Засоби конструювання форми нормативно-правового акта: 

1) функціональна мова нормативно-правового акта; 

2) структура нормативно-правового акта; 

3) формальні реквізити нормативно-правового акта. 

4. Стаття … Загальні вимоги до змісту нормативно-правового акта 

1. Відображення у його змісті (насамперед у нормативних приписах) реальних 

суспільних відносин. 

2. Закріплення домінуючих соціальних цінностей; відповідність аксіологічним 

і правовим установкам суспільства, які ґрунтуються на інтересах більшості. 

3. Забезпечення принципу верховенства права. 

4. Узгодженість нормативних приписів із домінуючими моральними нормами.  

5. Доцільність і обґрунтованість створення нормативно-правового акта. 

5. Стаття … Логічні вимоги до нормативно-правових актів 

1. Проекти нормативно-правових актів повинні відповідати логічним вимогам: 

1) тотожність – терміни та словосполучення, які позначають одні й ті ж 

поняття, повинні використовуватись в одному і тому ж розумінні;  

2) несуперечність – між нормативно-правовими приписами створюваного та 

інших нормативно-правових актів не має бути суперечності; 

3) «виключення третього» – нормативно-правові приписи повинні 

встановлювати однозначні, реальні та конкретні правила поведінки суб’єктів права; 

4) послідовність викладу тексту нормативно-правового акта – логічний 

зв’язок компонентів проекту нормативно-правового акта, перехід від загальних 

положень до більш конкретних, причинно-наслідкових зв’язків між 

установлюваними правовими явищами; 

5) узгодженість – проектовані нормативно-правові приписи та нормативно-

правові акти повинні відповідати чинним нормативно-правовим приписам і 

нормативно-правовим актам;  

6) системність – створювані нормативно-правові акти є складовою системи 

законодавства і повинні посідати у ній своє функціонально визначене місце; 
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7) недопустимість дублювання – нормативно-правові приписи не можуть 

повторювати уже чинні нормативно-правові приписи. 

6. Стаття … Принципи права 

1. Принципи права повинні використовуватись у проектах створюваних 

нормативно-правових актів за наявності таких передумов (підстав): 

1) необхідність закріплення принципів права, що входять у систему стандартів 

міжнародного права;  

2) відтворення принципів права, закріплених у нормативно-правовому акті, 

який раніше регулював цю категорію суспільних відносин;  

3) створення нормативно-правових актів, нормативні приписи яких 

конкретизують принципи права, закріплені у конституційних нормах; 

4) наявність доктринальних висновків і переконаність правової спільноти 

щодо розуміння певних принципів права та необхідності їх нормативного визнання; 

5) необхідність закріплення принципів права, які опосередковано відображені 

у тексті нормативно-правового акта, з метою їх виділення у спеціальній нормі та 

надання їм методологічного, визначального значення; 

6) наявність правових аксіом галузевого правового регулювання та доцільність 

їх виділення у формі принципів права. 

2. Закріплення принципів права у нормативно-правових актах повинно 

здійснюватись відповідно до таких правил: 

1) у статтях нормативно-правових актів, які визначають засади відповідного 

законодавства, мають закріплюватись основоположні принципи права та принципи, 

що визначають соціальну спрямованість галузевого праворегулятивного впливу; 

2) принципи права мають фіксуватись у кодексах і законах, які є базовими для 

регулювання певної сфери суспільних відносин; 

3) принципи права доцільно викладати на початку тексту нормативно-

правового акта у спеціальній статті; 

4) назви принципів права мають супроводжуватись їх нормативною 

інтерпретацією. 

3. Формулювання (виклад) принципів права у статтях нормативно-правових 

актів повинно здійснюватись із дотриманням мовних вимог та вимог до дефініцій. 

7. Стаття … Дефініції (визначення) термінів нормативно-правових актів 

1. Підстави (передумови) для визначення термінів: 

1) поняття оформлено з допомогою слів, які часто використовуються у 

звичайній мові і викликають неоднозначні змістовні інтерпретації;  

2) з огляду на мету проектованого нормативно-правового акта терміну 

надається не загальнопоширене, а спеціалізоване значення;  

3) термін по-різному трактується юридичною наукою і практикою; 

4) неточні терміни;  
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5) терміни, які рідко трапляються;  

6) іноземні терміни; 

7) складні юридичні терміни. 

2. Основні вимоги до дефініцій:  

1) у дефініціях повинні відображатися тільки суттєві ознаки узагальнених 

явищ, ці ознаки повинні мати правове значення; 

2) дефініції повинні охоплювати весь клас явищ, відображених відповідним 

поняттям; 

3) дефініції мають бути адекватними – їх обсяг повинен збігатися із поняттям, 

що визначається; 

4) не повинні містити термінів, які визначаються; 

5) видовою відмінністю має бути ознака, властива тільки поняттю, що 

визначається, і відсутня у інших поняттях цього ж роду; 

6) визначення не може бути заперечувальним; 

7) визначення терміна не повинно суперечити його звичайному значенню; 

8) недопустимість визначення невідомого через невідоме; 

9) недоцільність використання у визначенні формально невизначених, 

насамперед оціночних, термінів;  

10) формулювання визначень повинно бути коротким. 

3. Правові дефініції мають розміщуватись на початку нормативно-правового 

акта.  

8. Стаття ... Юридичні конструкції  

1. Юридичні конструкції повинні відповідати таким вимогам: 

1) повнота – здатність регулювати усі типові суспільні відносини, незважаючи 

на їх індивідуальні особливості, наявність усіх елементів юридичної конструкції; 

2) узгодженість з іншими юридичними конструкціями та нормативно-

правовими приписами; 

3) простота та змістовна визначеність – застосування тільки тих термінів, 

які безпосередньо позначають структурні елементи юридичної конструкції, 

текстуальне оформлення і змістовне навантаження, яке не потребує тлумачення і не 

зумовлює різне розуміння під час реалізації та застосування юридичної конструкції; 

4) сталість (стабільність) – здатність відображати основні принципи 

правового регулювання певного типу суспільних відносин і не залежати від змін у 

нормативно-правових актах; 

5) техніко-юридична досконалість – відсутність прогалин і дублювань, 

дотримання термінологічних і стилістичних правил. 

2. Підстави використання юридичних конструкцій у проектах нормативно-

правових актів: 
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1) наявність доктринально визнаних юридичних конструкцій, які доцільно 

ввести у текст створюваного нормативно-правового акта; 

2) якщо юридична конструкція відображає і закріплюватиме стандарти певної 

галузі права; 

3) необхідність нормативної формалізації юридичної природи типових 

державно-правових явищ; 

4) необхідність абстрагування у межах певної групи суспільних відносин, які 

потребують правового регулювання, від різноманіття їхніх форм і виокремлення 

основних взаємопов’язаних елементів майбутніх правовідносин; 

5) необхідність створення типізованих законодавчих моделей, які 

відображають структуровані правовідносини й будуть основою інших нормативно-

правових приписів; 

6) необхідність об’єднання в єдине логічно завершене ціле змістовно 

пов’язаних, однак формально різних, елементів правовідносин. 

9. Стаття … Правові презумпції, фікції, аксіоми 

1. Правові презумпції відображають взаємопов’язані і повторювані правові 

явища ймовірнісного характеру. 

2. Передумови (підстави) використання правових презумпцій у тексті 

нормативно-правових актів: 

1) необхідність створення норм для регулювання однорідних соціальних 

відносин, які характеризуються стійкими системними зв’язками та 

закономірностями, повторюваністю, тотожними формами зовнішнього прояву та 

єдиною соціальною значущістю за умови відсутності інших засобів правотворчої 

техніки для впливу на такі суспільні відносини;  

2) ймовірнісна позитивна значущість правового впливу на суспільні відносини 

у перспективі; 

3) необхідність правової економії; 

4) підтвердження юридичною практикою істинності нормативних припущень.  

3. Правові фікції регламентують неістинні юридично значущі факти. 

4. Передумови (підстави) використання юридичних фікцій у тексті 

нормативно-правових актів: 

1) необхідність закріплення положень, які завідомо не є істинними на момент 

їх введення у нормативно-правовий акт, однак необхідні для досягнення цілей 

закону (законодавця);  

2) необхідність регулювання правових відносин на основі таких соціально 

значущих фактів, які є завідомо недостовірними чи імовірно хибними, зокрема 

необхідність забезпечення прав суб’єктів правовідносин, виникнення, зміна чи 

припинення яких пов’язані з такими фактами. 

5. Правові аксіоми закріплюють загальновизнані правові положення. 



 453 

6. Передумови (підстави) використання правових аксіом у тексті нормативно-

правових актів: 

1) необхідність юридичної формалізації загальновизнаних правових положень; 

2) необхідність закріплення засадничих принципів права і правового 

регулювання; 

3) необхідність створення концептуальних, базових юридичних норм; 

4) необхідність забезпечення сталості створюваного нормативно-правового 

акта в умовах політичної, економічної та соціальної нестабільності. 

7. Правові презумпції, фікції та аксіоми повинні закріплюватись у статтях 

нормативно-правових актів із дотриманням вимог стосовно структури юридичної 

норми, із використанням формально визначених термінів, із дотриманням мовних 

правил. 

10. Стаття … Нормотворча технологія 

1. Нормотворча процедура складається із таких стадій:  

1) встановлення необхідності нормативного регулювання чи удосконалення 

нормативно-правових актів за результатами їх моніторингу;  

2) планування нормотворчої діяльності;  

3) ініціювання розробки проекту нормативно-правового акта;  

4) розроблення концепції нормативно-правового акта;  

5) обговорення концепції із науковцями, практиками, зацікавленими 

суб’єктами;  

6) підготовка проекту нормативно-правового акта;  

7) проведення експертизи проекту нормативно-правового акта;  

8) обговорення проекту нормативно-правового акта із науковцями, 

практиками, зацікавленими суб’єктами;  

9) подання проекту нормативно-правового акта на розгляд правотворчим 

суб’єктам;  

10) обговорення проекту нормативно-правового акта у колективних 

правотворчих суб’єктах; 

11) прийняття (ухвалення) нормативно-правового акта;  

12) реєстрація (у випадках визначених законодавством) і оприлюднення 

нормативно-правових актів. 

11. Стаття … Планування нормотворчої діяльності  

1. Планування нормотворчої діяльності охоплює: 

1) прогнозування основних етапів створення нормативно-правових актів; 

2) планування створення і удосконалення певних груп нормативно-правових 

актів;  

3) планування створення чи удосконалення конкретного нормативно-

правового акта. 
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… 

6. Планування нормотворчої діяльності є обов’язковим для усіх органів, 

наділених правом створювати нормативно-правові акти. 

7. Координацію із прогнозування та планування нормотворчої діяльності 

здійснює Міністерство юстиції України.  

8. Міністерство юстиції України здійснює контроль за реалізацією планів 

нормотворчих робіт. 

12. Стаття … Правовий моніторинг 

1. Правовий моніторинг як складова нормотворчого процесу здійснюється з 

метою виявлення необхідності та можливостей удосконалення чинного або 

створення нового нормативно-правового акта на основі оцінки результатів 

праворегулятивного впливу чинного нормативно-правового акта. 

2. До основних підстав моніторингу чинних нормативно-правових актів 

належать, зокрема: виявлені у них під час застосування недоліки, неоднозначність 

сприйняття суспільством, проблеми із ефективністю праворегулятивного впливу, 

особлива суспільна значущість. 

3. Об’єктами правотворчого моніторингу є нормативно-правові акти та їх 

праворегулятивна ефективність, пов’язані із ними соціально-правові явища.  

4. Суб’єктами правотворчого моніторингу можуть бути: 

1) органи Української держави, наділені правом створювати нормативно-

правові акти чи вносити до них зміни; 

2) суб’єкти, спеціально уповноважені для проведення моніторингу; 

3) недержавні формування.  

5. Етапи правового моніторингу як складової нормотворчої діяльності: 

1) ініціювання питання про необхідність проведення моніторингу чинного 

нормативно-правого акта; 

2) вибір об’єкта моніторингового дослідження;  

3) визначення суб’єктів проведення моніторингу;  

4) визначення завдань, що ставляться перед моніторингом;  

5) вибір певного його виду та методології проведення;  

6) моніторингова діяльність (вивчення, аналіз та оцінювання наслідків 

реалізації нормативно-правового акта, пов’язаних із цим нормативно-правовим 

актом соціально-політичних та інших чинників);  

7) підготовка висновків проведеного моніторингу (які можуть бути підставою 

для удосконалення чи оновлення нормативно-правового акта);  

8) реалізація результатів моніторингу у створенні проекту нового чи 

удосконаленого нормативно-правового акта. 

13. Стаття … Концепція нормативно-правового акта 

1. Концепція нормативно-правового акта повинна вказувати на:  
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1) суспільні відносини, які потребують правового регулювання шляхом 

прийняття нового нормативно-правового акта;  

2) рівень їх правової регламентації чинним законодавством; причини 

прийняття нового нормативно-правового акта (нездатність наявної нормативно-

правової бази належно регулювати суспільні відносини);  

3) мету прийняття нового нормативно-правового акта; предмет правового 

регулювання та коло суб’єктів, на яких поширюватиметься дія нормативно-

правового акта;  

4) співвідношення створюваного нормативно-правового акта із міжнародним і 

національним правом;  

5) структуру проекту нормативно-правового акта;  

6) механізм реалізації нормативно-правового акта;  

7) прогнозовані правові, політичні, економічні та інші наслідки реалізації 

нормативно-правового акта;  

8) ймовірні фінансові та інші економічні й соціальні витрати, необхідні для 

реалізації нормативно-правового акта;  

9) організаційні заходи, необхідні для створення, прийняття та впровадження 

нормативно-правового акта. 

2. Концепція нормативно-правового акта створюється розробниками проекту 

нормативно-правового акта і узгоджується із ініціаторами зміни чинного чи 

прийняття нового нормативно-правового акта та зацікавленими суб’єктами. 

3. Концепція нормативно-правового акта є основою для розробки його 

проекту. 

14. Стаття … Експертиза проекту нормативно-правового акта 

1. Види експертиз проекту нормативно-правового акта: 

1) правова, антикорупційна, наукова – обов’язкові; 

2) фінансово-економічна, гендерна, екологічна – за наявності відповідного 

предмета правового регулювання; 

3) громадська – за умови особливої соціальної значущості створюваного акта. 

2. Ініціювати проведення необов’язкових експертиз можуть нормотворчі 

органи, розробники та замовники проекту нормативно-правового акта. Проведення 

експертизи проекту нормативно-правового акта може також ініціюватися на різних 

етапах нормотворчого процесу його основними суб’єктами. 

3. Суб’єкти проведення експертиз:  

1) структурні підрозділи нормотворчих суб’єктів; 

2) спеціально уповноважені органи держави;  

3) науково-дослідні організації, вищі навчальні заклади, фахівці, які мають 

відповідну кваліфікацію та спеціальні знання у тій галузі якої стосується проект 

нормативно-правового акта;  
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4) громадські об’єднання, організації. 

5. Перелік питань, що повинні охоплюватись тією чи іншою експертизою, 

відповідні критерії оцінки та правила проведення різних видів експертиз проектів 

нормативно-правових актів, а також вимоги до експертних висновків 

установлюються Методичними рекомендаціями Міністерства юстиції України.  

6. Висновки обов’язкових експертиз щодо удосконалення проектів 

нормативно-правових актів є обов’язковими для суб’єктів, відповідальних за 

розробку чи прийняття нормативно-правового акта. У разі відмови від урахування 

експертних висновків відповідні суб’єкти повинні мотивувати свою відмову. 

15. Стаття … Реєстрація нормативно-правових актів України 

…  

2. До Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України 

вносяться усі нормативно-правові акти, які входять до системи нормативно-

правових актів України, визначеної цим законом. 

3. Нормативно-правові акти центральних та місцевих органів виконавчої 

влади після їх видання підлягають обов’язковій державній реєстрації у Міністерстві 

юстиції України та його структурних підрозділах (залежно від категорій актів). 

Порядок їх реєстрації визначається законодавством України. 

16. Стаття … Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів України 

… 

2. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється після їх 

включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України і 

присвоєння реєстраційного номера. 

3. Офіційним оприлюдненням нормативно-правових актів (крім опублікування 

в офіційних друкованих виданнях) вважається їх розміщення на офіційних сайтах 

Міністерства юстиції України та його структурних підрозділів (залежно від 

категорій актів).  

17. Стаття … Набрання нормативно-правовими актами України чинності 

1. Нормативно-правові акти України можуть набирають чинність: 

1) після їх державної реєстрації;  

2) після їх опублікування в офіційних друкованих виданнях; 

3) з календарної дати, вказаної у нормативно-правовому акті; 

4) з моменту настання певних юридичних фактів, зазначених у ньому. 

18. Стаття … Дія нормативно-правових актів 

1. Нормативно-правові акти України діють у часі, просторі та за колом 

суб’єктів. 

2. Дія нормативно-правових актів України розпочинається із моменту 

набрання ними чинності. 

19. Стаття … Напрям дії нормативно-правових актів у часі  



 457 

1. Нормативно-правові акти України можуть мати пряму, зворотну та 

переживаючу дію у часі.  

2. Пряма дія нормативно-правового акта у часі – це його здатність регулювати 

передбачені ним правовідносини, що виникли після набрання ним чинності, а також 

відносини, які виникли до набрання ним чинності і продовжують існувати, однак 

лише стосовно тих прав та обов’язків суб’єктів таких правовідносин, які виникли 

після набрання ним чинності. 

3. Зворотна дія нормативно-правового акта у часі – це його здатність 

регулювати передбачені ним правовідносини, що виникли до набрання ним 

чинності, ще з моменту їх виникнення, що викликає юридичну переоцінку цих 

правовідносин відповідно до вимог акта. Нормативно-правові акти чи їх окремі 

норми зазвичай не можуть мати зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони 

поліпшують правовий статус фізичних (за винятком правового статусу посадових 

осіб) та юридичних осіб, пом’якшують або скасовують юридичну відповідальність. 

4. Переживаюча дія нормативно-правового акта – це його здатність 

продовжувати регулювати правовідносини, які виникли ще до набрання чинності 

новим нормативно-правовим актом і тривають після цього.  

20. Стаття … Недоліки нормативно-правових актів України; їх усунення та 

подолання 

1. Види недоліків нормативно-правових актів:  

1) недоліки, що є наслідком недотримання правил безпосередньо 

нормопроектної техніки: колізії; прогалини; дублювання; помилки щодо змісту та 

форми акта; неузгодженість юридичних норм; неналежне використання формально 

невизначених понять; 

2) недоліки, зумовлені порушенням нормотворчої процедури (правил, 

визначених для кожної зі стадій нормотворчого процесу). 

2. Способи усунення недоліків нормативно-правових актів: внесення змін і 

доповнень; прийняття у новій редакції; кодифікація; офіційне (нормативне) 

тлумачення. Удосконалення нормативно-правових актів повинно здійснюватись із 

використанням відповідних засобів юридичної техніки. 

3. Подолання недоліків у процесі правореалізації чи правозастосування: 

1) для подолання прогалин у нормативно-правових актах застосовується 

аналогія закону чи аналогія права у випадках передбачених законом; 

2) у тих випадках, коли способи подолання недоліків законодавчо не 

визначені, для їх подолання можуть використовуватись тлумачення-роз’яснення 

обов’язкового чи рекомендаційного характеру, узагальнення правозастосувальної 

практики, доктринальні положення.  

21. Стаття … Внесення змін до нормативно-правових актів  
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1. Зміни до нормативно-правових актів України вносяться тими суб’єктами, 

які їх прийняли. 

2. Зміни до нормативно-правових актів України вносяться лише шляхом 

прийняття нормативно-правових актів такого ж виду і такої ж юридичної сили. 

3. Необхідність внесення таких змін може визнаватися за результатами 

проведення відповідними правотворчими суб’єктами чи Міністерством юстиції 

України моніторингу наслідків реалізації (застосування) чинних нормативно-

правових актів. 

4. Міністерство юстиції України, а також наукові установи за його 

дорученням, надають правотворчим суб’єктам пропозиції про внесення змін до 

створених ними нормативно-правових актів. 

5. Правотворчі суб’єкти зобов’язані розглянути ці пропозиції та врахувати їх 

під час внесення змін до чинного законодавства чи надати Міністерству юстиції 

України мотивовану відмову.  

6. Зміни до нормативно-правових актів приймаються за процедурою 

прийняття відповідної категорії нормативно-правових актів. 

22. Стаття … Правила внесення змін до нормативно-правових актів 

1. Зміна нормативно-правових актів України допускається зокрема і у випадку 

їх невідповідності вимогам і правилам нормопроектної техніки. 

2. До нормативно-правового акта можуть вноситися такі зміни: нова редакція 

нормативно-правового акта, його окремих розділів, глав, статей, частин статей, 

пунктів, підпунктів, абзаців, речень; заміна слів або їх виключення; доповнення акта 

новими розділами, главами, статтями, частинами статей, пунктами, підпунктами, 

реченнями, словами. 

3. Якщо проектом нормативно-правового акта пропонуються лише 

доповнення, його назва викладається лише як «Внесення змін». Нормативно-

правовий акт про внесення змін повинен містити назву нормативно-правового акта, 

до якого вносяться зміни. 

4. Якщо із нормативно-правового акта, який приймається, випливають зміни 

до чинних нормативно-правових актів, одночасно розробляється відповідний проект 

про внесення змін до них. 

5. У нормативно-правовому акті, до якого вносяться зміни, обов’язково 

зазначається джерело його опублікування, а також джерело опублікування 

нормативно-правових актів, якими до нього вносилися зміни. У разі, коли зміни 

вносяться до нормативно-правового акта, який викладено в новій редакції, зміни 

вносяться до його оновленої редакції з посиланням на джерело опублікування цієї 

редакції. 

6. Зміни вносяться до нормативно-правового акта, а не до нормативно-

правового акта про внесення змін до нього. У випадках, якщо необхідно змінити 
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термін уведення нормативно-правового акта про внесення змін у дію або інше 

положення, що стосується порядку введення його в дію, доцільно внести зміни до 

нормативно-правового акта про внесення змін. Зміни вносяться тільки до того 

розділу, який стосується набрання чинності або порядку введення в дію 

нормативно-правового акта про внесення змін. 

7. Якщо зміни вносяться до кількох нормативно-правових актів, вони 

подаються в хронологічному порядку, причому, якщо в переліку актів, до яких 

вносяться ці зміни, є кодекси, вони зазначаються першочергово. 

8. Якщо в проекті нормативно-правового акта зазначається строк уведення 

його у дію, цей акт повинен складатися з двох частин. У першій викладаються зміни 

до нормативно-правового акта, а у другій – строк набрання ним чинності і 

доручення, що зумовлені його прийняттям. Це правило не застосовується, якщо 

нормативно-правовий акт викладається у новій редакції. 

23. Стаття … Видання нормативно-правового акта у новій редакції або на 

заміну чинного 

1. Нормативно-правовий акт видається у новій редакції, або створюється 

новий на заміну чинному у випадку внесення змін до більшої частини закріплених у 

ньому юридичних норм, або за умови, що ці зміни порушують правоположення, 

створені (сформульовані) шляхом використання нормопроектної техніки. 

2. Зміна нормативно-правового акта шляхом видання його у новій редакції 

полягає у вдосконаленні (уточненні, доповненні, розширенні, звуженні) змісту 

закріплених у ньому юридичних норм без зміни його формальних характеристик 

(назви, структури, структурних елементів).  

3. Створення нормативно-правового акта на заміну чинного полягає у розробці 

нового за формальними параметрами та змістовно відмінного від чинного 

нормативно-правового акта. 

24. Стаття … Правила видання нормативно-правового акта у новій редакції 

або на заміну чинного 

1. Видання нормативно-правового акта у новій редакції повинно 

здійснюватись за такими правилами: 

1) нормативно-правовий акт у новій редакції має розпочинатися із вказівки 

про те, що він є новою редакцією існуючого нормативно-правового акта. 

(Наприклад, у тексті закону про внесення змін указується: «Внести зміни до Закону 

України … , виклавши його у новій редакції»); 

2) нормативно-правовий акт у новій редакції повинен зберігати первинну 

назву; 

3) у новій редакції нормативно-правового акта зазначається джерело тільки 

його опублікування; 
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4) структура нормативно-правового акта у новій редакції повинна відповідати 

структурі змінюваного акта. Якщо необхідно включити нові структурні одиниці, то 

вони мають розташовуватись поряд із близькими за змістом положеннями базового 

нормативно-правового акта, їх нумерація повинна збігатися із існуючою. Нові 

юридичні норми позначаються додатковими цифрами; 

5) відмінності у змісті юридичних норм оновленого нормативного акта та 

норм його попередньої редакції допустимі у межах коректив, внесених у його 

предмет, методи чи принципи правового регулювання; 

6) у прикінцевих положеннях нормативно-правового акта у новій редакції має 

бути закріплено порядок набрання ним чинності, напрям дії у часі, а також вказівку 

про втрату чинності нормативно-правовим актом у попередній редакції станом на 

день змін; 

7) у прикінцевих положеннях нормативно-правового акта у новій редакції 

можуть міститись приписи про внесення відповідних змін (якщо такі зміни не є 

суттєвими) і до інших, пов’язаних із ним, нормативно-правових актів. 

2. Новий нормативно-правовий акт на заміну чинному має розроблятись із 

урахуванням таких правил: 

1) назва нового нормативно-правового акта може відтворювати назву 

змінюваного нормативно-правового акта або бути дещо відмінною із урахуванням 

корегування предмета правового регулювання; 

2) структурні та змістовні параметри нового та змінюваного нормативно-

правових актів можуть бути відмінними у зв’язку зі змінами його предмета, методів 

чи принципів правового регулювання; 

3) у прикінцевих положеннях нового нормативного документу має бути 

закріплено порядок набрання ним чинності, напрям дії у часі, а також вказівку про 

втрату чинності раніше чинним нормативно-правовим актом. 

3. Одночасно із проектом нормативно-правового акта (нового чи викладеного 

у новій редакції), що змінює певні аспекти правового регулювання, повинні 

розроблятись окремі проекти про внесення змін і до суміжних нормативно-правових 

актів. 

25. Стаття … Техніко-технологічні особливості кодифікації 

1. Кодифікаційна діяльність здійснюється із використанням засобів 

нормопроектної техніки. 

2. Кодекси можуть складатися із книг, загальної та особливої частин.  

3. Кодифікаційна технологія зумовлюється особливостями кодифікованих 

актів. 

4. Кодифікаційна діяльність здійснюється відповідно до правил, установлених 

нормативними документами, що визначають процедуру створення нормативно-

правових актів. 



 461 

26. Стаття … Офіційне (нормативне) тлумачення-роз’яснення нормативно-

правових актів 

1. З метою однакового розуміння та застосування нормативно-правового акта 

чи його окремих норм здійснюється їх офіційне (нормативне) тлумачення-

роз’яснення. 

2. Офіційне (нормативне) тлумачення-роз’яснення здійснюється у випадку 

неуніфікованості практики застосування юридичних норм. 

3. Роз’яснення змісту тексту нормативно-правового акта чи його норм 

здійснюється шляхом використання таких способів тлумачення-з’ясування 

юридичної норми, як мовне, логічне, системне, історичне, цільове, функціональне, 

спеціально-юридичне. Суб’єкт офіційного тлумачення-роз’яснення, мотивуючи своє 

розуміння змісту юридичної норми, зобов’язаний зазначати використаний ним 

спосіб (способи) тлумачення-з’ясування. 

4. Офіційне (нормативне) тлумачення-роз’яснення повинно фіксуватися або у 

самому нормативно-правовому акті, положення якого роз’яснюються, або ж у формі 

визначеного законодавством окремого правового акта. Акти офіційного тлумачення-

роз’яснення є обов’язковими для суб’єктів їх реалізації та застосування, стосуються 

невизначеного обсягу правовідносин певного виду та можуть виступають 

джерелами права України, якщо це передбачено її чинним законодавством. 
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Додаток В 

Недоліки нормативно-правових актів України (н.п.а.),  

зумовлені помилками в нормопроектній техніці (розроблено автором) 

Засоби, вимоги, правила Назва н.п.а. Недоліки 
1 2 3 

Загальні вимоги  

до змісту н.п.а. 

  

Законність Про засади державної 

мовної політики [461] 

не відповідає ст. 10 Консти-

туції України [57], рішенню 

Конституційного Суду 

України № 10-рп/99 [478] 

 Про захист суспільної 

моралі [462] 

норми про продукцію 

«сексуального» характеру 

не відповідають ст. 10 

Євроконвенції [423] 

Соціальна адекватність Про утилізацію 

транспортних засобів 

[432] 

не відповідає інтересам 

громадян, які бажають 

купити автомобілі, про що 

свідчить суттєве зниження 

продажу нових авто 

Ефективність  Про безоплатну правову 

допомогу [463] 

декларативність норм, які 

надають права на безплатну 

допомогу 

 Про захист тварин від 

жорстокого поводження 

[464] 

не містить механізму 

контролю за виконанням 

Економічність Про захист тварин від 

жорстокого поводження 

[464] 

не проведені фінансово-

економічні розрахунки 

втілення закону у життя 

 Про підвищення 

престижності 

шахтарської праці [465] 

витрати шахтарям на ком-

пенсацію за оплату електро-

енергії, газу та централь-

ного опалення перевищують 

можливості бюджету 

Реальність Про правила етичної 

поведінки [479] 

відсутній механізм 

реалізації 

 Про захист тварин від 

жорстокого поводження 

[464] 

не забезпечений матеріаль-

ними і організаційними 

ресурсами 

Своєчасність Про міжнародні 

договори [235] 

закон треба було приймати 

у кінці 90-их р. для розвитку 

малого бізнесу, трудової 

міграції і таке інше 
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Продовження додатка В 
1 2 3 

 Про захист персо-

нальних даних [466] 

закон прийнято у 2010 р., в той 

час як Конвенція Ради Європи № 

108 «Про захист осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою 

персональних даних» – у 1981 р. 

[480] 

Стабільність Про вибори депутатів 

Верховної Ради АРК 

[467] 

закон прийнято 10.07.2010 р., а 

вже 30.08.2010 р. внесено зміни 

Логічні правила   

Зрозумілість тексту Про судоустрій  

і статус суддів [117] 

п. 1 ч. 1 ст. 83: нечітко визначена 

вичерпність підстав дисцип-

лінарної відповідальності суддів  

Однозначність 

термінології 

Кримінальний кодекс 

[155] 

у розділі 6 «Злочини проти 

власності» чуже майно фактично 

розуміється як чужа річ 

Визначеність Про безоплатну правову 

допомогу [463] 

ст. 1 – не до кінця визначені 

джерела фінансування 

Узгодженість 

частин н.п.а. 

Про зайнятість 

населення [468] 

ст. 1 – «визначення термінів». П. 

3 ч. 1 встановлює: «вакансія – 

вільна посада (робоче місце), на 

яку може бути працевлаштована 

особа». Натомість п. 20 

закріплює: «робоче місце – місце 

(приміщення), на якому 

працівник постійно чи 

тимчасово перебуває в процесі 

трудової діяльності і яке 

визначене, зокрема на підставі 

трудового договору (контракту)»  

Узгодженість н.п.а. 

з іншими н.п.а. 

Регламент ВР України 

[85] та Указ Президента 

України «Про порядок 

офіційного 

оприлюднення НПА та 

набрання ними 

чинності» [99] 

ч. 1 ст. 139 Регламенту ВР [85] 

встановлює, що закони публі-

куються в газеті «Голос України» 

та Відомостях Верховної Ради 

України, які вважаються офіцій-

ними друкованими засобами 

масової інформації.  

Натомість п. 1 Указу [99] вста-

новлює, що офіційними 

друкованими виданнями законів 

є також Офіційний вісник 

України, газета  «Урядовий  
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Продовження додатка В 
1 2 3 

  кур’єр», інформаційний бюлетень 

«Офіційний вісник Президента 

України» 

Недопустимість 

дублювання 

Про зайнятість 

населення [468] 

п. 3 ч. 2 і п. 8 ч. 3 ст. 15 частково 

дублюються 

Недопустимість 

колізій 

Кримінальний 

процесуальний Кодекс 

[50] і ЗУ «Про засади 

державної мовної 

політики» [461] 

ч. 1 ст. 29 КПК [50] встановлює, 

що: «кримінальне провадження 

здійснюється державною мовою».  

Натомість у ч. 1 ст. 14 Закону 

[461] встановлено, що: 

«судочинство в Україні у … 

кримінальних справах 

здійснюється державною мовою. 

У межах території, на якій 

поширена регіональна мова (мови) 

… за згодою сторін суди можуть 

здійснювати провадження цією 

регіональною мовою (мовами)» 

Недопустимість 

прогалин 

Кримінальний кодекс 

[155] 

ч. 3 ст. 189 встановлює відпо-

відальність за «Вимагання, 

поєднане з насильством, 

небезпечним для життя чи 

здоров’я особи, або таке, що 

завдало майнової шкоди у 

великих розмірах». А про 

вимагання поєднане з на-

сильством, яке не є небезпечним 

для життя чи здоров’я особи, 

законодавець нічого не зазначає 

Послідовність роз-

міщення норм у 

тексті н.п.а.  

Про місцеве 

самоврядування [123] 

послідовність визначення термінів 

і їх розташування у ст. 1 

несистематизована та незрозуміла  

Юридична 

конструкція 

  

Узгодженість Методичні рекомен-

дації з нормо-

проектування [89; 95; 

90; 91; 96] 

неузгодженість правил 

нормопроектної техніки 

Повнота Цивільний кодекс 

[145] 

ст. 910 (договір перевезення 

пасажира і багажу). 

Прогалина – при здаванні багажу 

не передбачено суб’єктів права на 

таке здавання, натомість є перелік   
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  суб’єктів права одержання багажу 

Формальна визна-

ченість 

Про місцеве само-

врядування [123] 

право комунальної власності.  

У конструкції використано оціночні 

поняття «доцільно», «економно», 

«ефективно» 

Дефініція   

Визначення термінів 

у випадку 

необхідності  

Про оцінку земель 

[469] 

у ст. 1 дається визначення терміна 

«дата оцінки земельної ділянки». 

Однак далі у законі цей термін не 

згадується  

(визначення не треба, а є) 

 Про судоустрій і 

статус суддів [117] 

ч. 2 ст. 87 установлює, що «при 

обранні дисциплінарного стягнення 

стосовно судді враховуються харак-

тер проступку, його наслідки, особа 

судді, ступінь його вини, обставини, 

що впливають на можливість 

притягнення судді до дисциплі-

нарної відповідальності». 

Однак визначення проступку у 

законі не дається  

(визначення треба, а немає)  

Правило однознач-

ності 

Про охорону праці 

[470] 

визначення терміна «роботодавець». 

У законодавстві України дається 22 

дещо різні визначення цього терміна. 

Визначення «охорони праці», 

пропоноване у законі, відрізняється 

від її визначення у Методичних 

рекомендаціях для проведення атес-

тації робочих місць 

Зрозумілість Про міжнародне 

приватне право 

[273] 

«обхід закону – застосування до пра-

вовідносин з іноземним елементом 

права іншого, ніж право, передбачене 

відповідним законодавством»  

Відповідність тлу-

мачення терміна 

його змісту 

Про оцінку земель 

[469] 

«земельні поліпшення».  

Термін сприймається, як підвищення 

якості самої землі (наприклад родю-

чості), а не її забудова 

Недопустимість ви-

користання у визна-

ченні терміна, що 

тлумачиться  

Про оцінку земель 

[469] 

«дата оцінки земельної ділянки – 

дата …» 
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Недопустимість 

визначення невідо-

мого через невідоме 

Про волонтерську 

діяльність [471] 

«волонтерська діяльність – ... 

здійснюється волонтерами, 

волонтерськими організаціями, … 

волонтерської допомоги» 

Недоцільність 

використання 

оціночні поняття 

Про захист суспіль-

ної моралі [462] 

термін «порнографія» визначається 

із використанням оціночних та 

морально-етичних категорій 

Недоцільність 

використання 

відсилань 

Про оцінку земель 

[469] 

«непрофесійна оцінка землі – оцінка, 

проведена із порушенням 

кваліфікаційних вимог, що 

визначаються цим законом» 

Відображення тільки 

суттєвих ознак 

Про авторське пра-

во і суміжні права 

[472] 

такі дефініції, як «аудіовізуальний 

твір», «фонограма», «відеограма» 

містять несуттєві ознаки 

Відображення ознак, 

що мають правове 

значення 

Про захист суспіль-

ної моралі [462] 

дефініція терміна «видовищний 

захід сексуального характеру». 

Більшість із ознак не мають 

правового значення 

Обсяг визначення 

повинен збігатися із 

поняттям, що 

визначається  

Про заборону граль-

ного бізнесу в 

Україні [473] 

«організатори азартних ігор» – 

термін ширший, ніж його 

інтерпретація 

Повнота визначення Кодекс адміністра-

тивного судочин-

ства України [474] 

дефініція «суб’єкт владних 

повноважень» не повна, оскільки 

дається вказівка про можливість 

існування іншого суб’єкта 

Визначення повинно 

бути коротким 

Про засади запобі-

гання та протидії 

корупції [475] 

визначення терміну «корупція» (ч. 1 

ст. 1 Закону) 

Правова презумпція   

Дотримання мовних 

правил 

Сімейний кодекс 

[146] 

ст. 37 (шлюб є правозгідним, крім…) 

Правова фікція   

Обґрунтованість Цивільний кодекс 

[145] 

ст. 35 «Надання повної цивільної 

дієздатності» визначає випадки 

надання повної цивільної дієздат-

ності особі до досягнення повноліття 

та надання їй усіх цивільних прав та 

обов’язків. Постає питання про 

відшкодування такою особою 

завданої матеріальної шкоди у 

випадку відсутності заробітку чи  
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  майна. Чи можуть нести 

відповідальність її батьки? 

Правова аксіома   

Відповідність пра-

вовим та суспіль-

ним реаліям 

Податковий 

кодекс [49] 

4.1.6: «соціальна справедливість – 

установлення податків та зборів 

відповідно до платоспроможності 

платників податків» 

Структура н.п.а.   

Назва повинна 

відповідати змісту 

Про зайнятість 

населення [468] 

назва передбачає регулювання питань, 

пов’язаних із зайнятістю населення. 

Натомість, закон регулює питання 

соціальної підтримки безробітних  

Преамбула (вимоги 

до змісту) 

Кодекс законів 

про працю [124] 

замість вказівки про цілі та мотиви 

прийняття кодексу окреслюється його 

зміст 

Обов’язковість 

преамбули 

Податковий 

кодекс [49], 

Цивільний проце-

суальний кодекс 

[250], 

Код. про адмін. 

прав. [251] 

не містять преамбул 

Правила нумеру-

вання структурних 

елементів н.п.а.  

Земельний кодекс 

[249] 

містить тільки Загальну частину, 

Особлива ж частина відсутня 

 Кримінальний 

процесуальний 

кодекс [50] 

у частинах статей містяться абзаци, 

які не позначаються (нумеруються): 

статті 97 ч. 2, 100 ч. 6, 121 ч. 1, 143 

ч. 3, 163 ч. 6, 174 ч. 1, 182, 183 ч. 3, 

202 ч. 4, 213 ч. 1, 216 ч. 2, 3, 5, 223 

ч. 7, 224 ч. 9, 225 ч. 1  

 Пост. КМ. «Про 

дер. реєстр. н.п.а. 

міністерств, інших 

органів вик. 

влади» [97] 

є тільки частини чи пункти 

(незрозуміло). Інших складових немає 

Відповідність зміс-

ту норм назві стук-

турного елементу, у 

якому вони закріп-

лені 

Про судоустрій та 

статус суддів [117] 

розділ V має назву «Забезпечення 

належного кваліфікаційного рівня 

судді» 

Натомість у ст. 81 та 82, які входять 

до цього розділу, йдеться лише про 

Національну школу суддів України. 
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Перехідні 

положення 

Код. про адмін. 

прав. [251] 

відсутні 

Реквізити н.п.а.   

Необхідність вка-

зівки про реєстра-

цію 

Про міжнародні 

договори [235] 

відсутня дата реєстрації в Мін’юсті та 

реєстраційний номер в Єдиному 

державному реєстрі н.п.а. 

Мова н.п.а.   

Зрозумілість  

(ясність) 

Податковий кодекс 

[49] 

мова перенасичена спеціальними 

термінами, заплутана 

Простота Про інформаційне 

агентство [476] 

у ст. 3 використано термін 

«слововживання» 

Експресивна 

ейтральність 

Сімейний кодекс 

[146] 

ч. 3 ст. 55: «Дружина та чоловік 

відповідальні один перед одним, 

перед іншими членами сім’ї за свою 

поведінку в ній».  

Літературний, не юридичний 

формат викладу 

Стислість (лаконіч-

ність) 

Про судоустрій і 

статус суддів [117] 

відповідно до ч. 3 ст. 148 «Начальник 

територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України за поданням голови міс-

цевого суду призначає на посаду 

керівника апарату місцевого суду, 

заступника керівника апарату 

місцевого суду та звільняє їх з поса-

ди, за поданням голови місцевого 

суду застосовує до них заохочення 

або накладає дисциплінарні стягнення 

відповідно до закону; присвоює 

керівнику апарату місцевого суду, 

його заступнику ранги державного 

службовця відповідно до 

законодавства про державну службу». 

Виникає повтор та ще й різне 

формулювання повноважень 

Недоцільність 

використання 

дієприслівникових 

зворотів 

Про засади держав-

ної мовної політики 

[461] 

ст. 23 «Держава, підкреслюючи 

важливість міжкультурного діалогу і 

багатомовності, дбає про розвиток 

україномовних форм культурного 

життя …» 

Неперевантаження 

речень 

Сімейний кодекс 

[146] 

ч. 4 ст. 19: норма складна для 

розуміння 
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Економічність 

тексту 

Про правовий статус 

іноземців та осіб без 

громадянства [477] 

ст. 4: зміст частин 4–14 в основному 

повторюється 

Граматичні 

правила 

Кримінальний 

кодекс [155] 

вживання слів, не властивих 

укрїнській мові:  

ст. 428 «залишення гинучого 

корабля» –має бути «потопаючого 

корабля»; 

вживання російських синтаксичних 

конструкцій: ст. 57 «покарання у 

виді виправних робіт» – має бути 

«покарання виправними роботами». 

Аналогічно ст.ст. 58, 60, 61, 62, 71, 

72 

Стилістичні 

правила 

Кримінальний 

кодекс [155] 

ст. 310 «посів снотворного маку» – 

має бути «снодійного маку»;  

ч. 2 ст. 136 «ненадання допомоги 

малолітньому» – має бути 

«неподання …» 

Лексичні правила Про судоустрій і 

статус суддів [117] 

ч. 2 ст. 67 «приймання документів 

…» – має бути «прийом документів» 

Точність  Кримінальний 

кодекс [155] 

ст. 120 «Доведення до самогубства» 

встановлює:  

«Доведення особи до самогубства 

або до замаху на самогубство, що є 

наслідком жорстокого з нею повод-

ження, шантажу, примусу до проти-

правних дій або систематичного 

приниження її людської гідності …». 

Термін «замах на самогубство» 

неточний, оскільки у кримінальному 

праві йдеться про замах на злочин, 

самогубство ж не є злочином. 

Правильніше, наприклад, закріпити 

«… або до спроби здійснити 

самогубство» 

Недоцільність 

синонімії 

Конституція 

України [57] 

«набирає чинності» (ч. 5 ст. 94 

Конституції) – «набуває чинності» 

(ст. 160 Конституції) 

Обгрунтованість 

використання 

оціночних понять 

Про судоустрій і 

статус суддів [117] 

викликає сумніви застосування 

оціночних понять у п. 1 і особливо п. 

4 ч. 1 ст. 83 
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Засоби 

нормо-

проектної 

техніки 

Правила використання засобів  

нормопроектної техніки у правових актах 

1 2 3 4 5 6 

 Методичні 

рекомендації з 

підготовки та 

оформлення 

проектів законів 

України, 

нормативно-

правових актів 

Президента 

України, 

Кабінету 

Міністрів 

України, МНС 

та дотримання 

правил нормо-

проектної тех-

ніки, затверд-

жені наказом 

МНС № 851  

від 10.12.2007 р. 

[91] 

Методич-

ні реко-

мендації 

щодо 

розроб-

лення 

проектів 

законів та 

дотриман-

ня вимог 

нормо-

проектної 

техніки, 

Затверд-

жені пос-

тановою 

колегії 

Мінюсту 

№ 41 від 

21.11.2000 

р. [89] 

Рекомен-

дації з 

питань 

підготов-

ки, 

державної 

реєстрації 

та обліку 

відомчих 

НПА, 

Затверд-

жені 

постано-

вою 

колегії 

Мін’юсту 

№ 31 від 

27.03.1998 

р. [88] 

Про 

затверд-

ження 

правил 

підготов-

ки проек-

тів актів 

Кабінету 

Міністрів 

України, 

затверд-

жені 

постано-

вою 

Кабінету 

Міністрів 

України 

№ 870 від 

06.09.2005 

р. [212] 

Вимоги до 

нормо-

проектувальної 

техніки  

під час розробки 

наказів у 

Міністерстві 

охорони здоров’я 

України, 

затверджені 

наказом 

Міністерства 

охорони здоров’я 

№ 68 від 

02.02.2010 р. [96] 

Вступна 

частина 

(преамбула) 

проекту 

нормативно-

правового 

акта 

Преамбула сти-

сло інформує 

про мету 

прийняття 

закону. 

Не повина дуб-

лювати зміст 

інших струк-

турних 

елементів 

проекту та не 

може містити 

нормативних 

приписів. 

Преамбула є 

невід’ємною 

частиною і 

враховується 

при тлумаченні 

Преам-

була у 

законо-

проекті 

подається, 

коли є 

потреба 

роз’ясни-

ти 

необхід-

ність і 

мету 

видання 

законів. 

Правові 

норми до 

неї не 

включа-

ються 

Вступна 

частина 

подається 

у проекті, 

якщо є 

потреба у 

роз’яснен-

ні мети та 

мотивів 

прийняття 

акта 

У 

вступній 

частині 

визнача-

ється мета 

прийняття 

або зазна-

чається 

акт 

законо-

давства, 

відповідно 

до якого 

чи на 

виконання 

якого 

постанова 

прийма-

ється 

Наказ повинен 

містити преам-

булу – вступну 

частину, яка 

містить посилан-

ня на відповідну 

структурну 

одиницю компе-

тенційного н.п.а., 

дає стислу 

інформацію про 

необхідність та 

мету прийняття 

цього наказу і 

підлягає 

врахуванню при 

роз’ясненні та 

застосуванні 

наказу 
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 та застосуванні 

законопроекту 

    

Текст проету 

нормативно-

правового 

акта та його 

мова 

Текст 

нормативного 

акта пишеться за 

правилами 

чинного  

українського 

правовису. 

Мова законо-

проекту, 

нормативного 

акта Кабінету 

Міністрів 

України повинна 

відповідати 

критеріям 

зрозумілості, 

точності, 

стислості 

стандарти-

зованості і 

єдності 

Текст про-

екту 

викла-

дається 

стисло, 

простою 

літератур-

ною 

мовою, по 

можли-

вості 

короткими 

фразами. 

Мова 

повинна 

бути 

зрозу-

мілою і 

точною, 

фрази – 

несклад-

ної 

конструк-

ції без 

зайвого 

переванта-

ження 

підрядни-

ми речен-

нями і 

займен-

никами. 

Необхідно 

також 

уникати 

прислів-

никових 

та діє-

прислів-

никових 

зворотів 

Текст 

виклада-

ється 

держав-

ною 

мовою, 

однознач-

ною, 

чіткою та 

зрозу-

мілою 

терміноло-

гією. Коли 

якийсь 

термін має 

різні 

значення, 

то з тексту 

повинно 

бути 

зрозуміло, 

в якому з 

них засто-

совується 

він у 

цьому акті 

Текст 

проекту 

документа 

виклада-

ється з 

дотри-

манням 

норм 

сучасної 

україн-

ської 

мови, з 

викорис-

танням 

дієслів у 

теперіш-

ньому 

часі. 

Майбут-

ній та 

минулий 

час 

застосо-

вується 

лише тоді, 

коли необ-

хідно на-

голосити 

на 

часовому 

співвідно-

шенні 

двох подій 

Текст наказу 

повинен 

відповідати 

нормативам 

державної мови, 

не повинні 

вживатися 

звороти 

розмовної мови 

та її 

експресивних 

форм, нечіткі 

словосполучен-

ня, загальні 

міркування 
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Додаток Е 

Принципи права у кодексах України (розроблено автором) 

Кодекс 

Усього 

принципів 

права 

кількість 

З них З них 
З них 

відображають 

З них 

закріплюються 

за
га

л
ь
н

і 

сп
ец

іа
л
ь
н

і 

ті
л
ь
к
и

 

н
аз

в
а 

тл
у
м

а-

ч
ат

ь
ся

 

ю
р
и

д
и

ч
н

у
 

д
ія

л
ь
н

іс
ть

 

п
р
ав

о
в
і 

я
в
и

щ
а 

у
 с

п
ец

. 

ст
ат

тя
х

 

у
 Н

П
А

 

за
га

л
о
м

 

ЦК [145] 8 5 3 8 - 5 3 Ст. 3 - 

ЦПК [250] 10 3 7 2 8 8 2  Ст. 5, 6, 8, 

10, 11, 12, 

13 

ГК [186] 7 2 5 7 - 7 - Ст. 6 - 

ГПК [452] 4 2 2 2 2 4 - - Ст. 4,42, 

43, 44 

КК [155] 3 - 3 - 3 3 - - Ст. 2, 65 

КПК [50] 22 10 12 22 22 13 9 Ст. 7 Ст. 8–29 

Сімейн. 

[146] 

1 - 1 - 1 1 - - Ст. 5 

Земельн. 

[249] 

6 2 4 6 - 4 2 Ст. 5 - 

Податк. 

[49] 

11 5 6 - 11 5 5 Ст. 4 - 

Про адмін. 

прав. [251] 

1 1 - - 1 - 1 Ст. 7 - 

Про прац. 

[124] 

9 1 8 1 8 8 1 - Ст. 21, 51, 

81, 9 
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Додаток Ж 

Критерії відповідності дефініції вимогам нормо проектування (розроблено автором) 

Оцінка дефініції (визначення) терміна «……………» на відмінність вимогам 

№ Вимога 

В
ід

п
. 
+

 

Н
е 

в
ід

п
. 

–
 

№ Вимога 

В
ід

п
. 
+

 

Н
е 

в
ід

п
. 

–
 № Вимога 

В
ід

п
. 
+

 

Н
е 

в
ід

п
. 

–
 

1 відображати 

тільки суттєві 

ознаки 

узагальнених 

явищ, ці ознаки 

повинні мати 

правове 

значення 

 5 видовою 

відмінністю 

повинна бути 

ознака, 

властива тільки 

поняттю, що 

визначається і 

відсутня у 

інших поняттях 

цього ж роду 

 9 недоціль-

ність вико-

ристання у 

визначенні 

формально 

невизначе-

них, насам-

перед 

оціночних, 

термінів 

 

2 бути повними і 

відображати усі 

узагальнювані 

явища 

 6 визначення не 

може бути за-

перечувальним 

 10 правило 

однознач-

ності 

 

3 бути адекват-

ними – їх обсяг 

повинен збігати-

ся із поняттям, 

що визначається 

 7 визначення 

терміна не 

повинно супе-

речити його 

нормальному 

значенню 

 11 формулю-

вання 

визначень 

повинно 

бути 

коротким 

 

4 не містити 

терміни, які 

використо- 

вуються у 

понятті, що 

визначається 

 8 правило 

недопусти-

мості визна-

чення неві-

домого через 

невідоме 
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Додаток З 

Співвідношення правових презумпцій, фікцій та аксіом (розроблено автором) 

Критерії Правові 

презумпції 

Правові фікції Правові аксіоми 

Форма закріплення Інколи не прямо 

закріплені у 

законі, а 

випливають  

з нього 

Нормативно 

закріплені 

Прямо чи 

опосередковано 

закріплені у 

правовій нормі 

Спосіб формування 

(джерельне пого-

дження) 

Відображають 

звичні, постійні, 

повторювані 

правові явища 

Формуються 

законодавцем 

безпосередньо 

Відображають 

цінності права та 

правового 

регулювання 

Змістова основа Ймовірно істинні 

положення 

Неістинні, хибні 

положення 

Загальновизнані 

правові постулати 

Можливість 

спростування 

Можуть бути 

спростовані 

Неспростовні Питання про 

спростування не 

виникає взагалі 

Функції Полегшують 

досягнення мети 

правового 

регулювання 

Сприяють подо-

ланню 

невизначеності 

та формалізо-

ваності права 

Установлюють 

загальні засади 

правового 

регулювання 

Структура Гіпотеза (умова 

дії правила); 

диспозиція  

(саме правило); 

можливість 

спростування 

або 

контрпрезумпція

[180, с. 186] 

 

Зміст правової 

фікції виража-

ється словами 

ніби, якщо, 

припустимо: 

гіпотеза та 

диспозиція + в 

окремих 

випадках 

можливість 

реституції 

Констатувальне 

твердження; 

найчастіше  

у формі диспозиції 
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Додаток К 

Співвідношення вимог і правил щодо мови нормативно-правового акта,  

визначених на доктринальному41 та нормативному актах42 рівнях  

(розроблено автором) 

Вимоги та правила, запропоновані науковцями Вимоги та правила, встановлені  

в правових документах України 

1 2 

До мови 

Зрозумілість (1), (3), (6), Зрозумілість**, зрозумілість*** 

Точність (1), (3), (5), (6), (8), Точність** Точність*** 

 Фрази нескладної конструкції** 

 Необхідно уникати прислівникових  

і дієприслівникових зворотів** 

 Внутрішня узгодженість*** 

 Побудова за правилами логіки та 

граматики*** 

 Текст пишеться за правилами чинного 

українського правопису*** 

––––––––––––––––– 
41 Доктринальний підхід ілюструється через висвітлення позицій в наведених джерелах: 

Общая теория государства и права. Академический курс. Т. 2: Право / отв. ред. М. Н. Марченко. – 

М.: Норма, 2007. – С. 524 (1); Риндюк В. І. Техніко-юридичні помилки в нормативно-правових 

актах: поняття та види / В. І. Риндюк // Держава і право. Вип. 57. – К., 2012. – С. 5 (2); 

Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. – М.: Эксмо, 2007. – С. 119–123 

(3); Москалькова Т. Н. Нормотворчество: научно-практическое пособие / Т. Н. Москалькова, 

В. В. Черников. – М.: Проспект, 2011. – С. 250 (4); Проблемы теории государства и права: учебник 

/ под ред. А. В. Малько. – М.: Юрлит-информ, 2012. – С. 259–264 (5); Мирошников Е. Г. Ясность и 

точность как требования к языку закона / Е. Г. Мирошников // Проблемы юридической техники: 

сборник статей под ред. В. М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 212 (6); Алексеев С. С. Общая 

теория права: учебник / С. С. Алексеев. – М.: Проспект, 2008. – С. 487 (7); Алексеев С. С. Право: 

азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М.: Статут, 

1999. – С. 112 (8). Цікавими є вимоги до мови закону, запропоновані у доктринального характеру 

Посібнику з законотворчості (Пособие по законотворчеству: канадский опыт для России / под ред. 

С. В. Кабышева. – М.: Формула права, 2009. – С. 79–87) (9). 
42 Для дослідження використано документи, в якиих є найбільше положень щодо мови 

нормативного акта: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 р. № 870 

Правила підготовки проектів Кабінету Міністрів України*; схвалені постановою колегії Міністерства 

юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки**; затверджені наказом МНС України від 10.12.2007 р. 

№ 851 Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів України, нормативно-

правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання правил 

нормопроектної техніки***; Проект Закону «Про нормативно-правові акти», внесений народним 

депутатом України Ю. Мірошниченком (реєстр. № 7409 від 01.12.2010 р.)****. 
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Доступність (3), Текст викладається стисло, простою 

літературною мовою, за можливості 

короткими фразами**; текст повинен 

відповідати нормам державної мови**** 

Чіткість (1), (5), (8),  

Короткість (3), (5), Стислість*** 

 Стандартизованість*** 

 Єдність*** 

 У тексті положення повинні бути 

викладені так, щоб не виникало різне 

тлумачення**** 

Визначеність (8)  

Імперативний характер викладу (8)  

До термінології 

 Визначення термінів обов’язкове, якщо 

вони часто вживаються* 

 Терміни визначаються у НПА, коли 

…**** 

 У термінах не повинні міститися 

нормативні положення* 

 Терміни визначаються за нормами 

ділового мовлення*  

 Терміни наводяться в алфавітному 

порядку та в іменниковій формі* 

 Визначення термінів доцільно давати 

при першому вживанні*** 

 Кількість визначень не повинна бути 

надмірною*** 

 Точність** 

 Уніфікованість** 

Одноманітність (1),   

Використання у прямому значенні (4)  

Використання у загальновідомому значенні (4), 

загальновизнаність (7), апробованість (9) 

 

Однозначність змісту (4), (9)  

Єдність термінології (4), (7)  

Стійкість (7)  

Зрозумілість (9)  

Економічність (9)  

Експресивна нейтральність (9)  

Послідовність (9)  

До стилю  

 Текст документу викладається з дотри-

манням норм сучасної української мови* 
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Закінчення додатка К 

1 2 

 Різні слова не можуть вживатися для 

визначення одного поняття* 

 Вживання синонімів недопустиме* 

 Застосовуються лише широковживані 

слова іншомовного походження* 

 Текст проекту не повинен бути 

перевантажений умовними 

скороченнями* 

Виключення пафосності, гіпербол, метафор, алегорій 

(1) 

Слід уникати недоречних 

словосполучень* 

Офіційність (1), (2), (3), (4) Офіційно-діловий стиль**** 

Рівність (1)   

Спокійність (1)   

Стриманість (1), строгість (3),  

Директивність (1), владність (3),   

Документальність (2),  

Експресивна нейтральність (2), нейтральність (3),  

Стеоретипність (2),  

Ясність (2), (9),  

Формалізація (2),  

Стандартизованість (4)  

Точність (2),  

Економічність (2),  

Повнота (2),  

Безпристрасність (3),  

Лаконічність (4)  

Конкретність (4)  

Короткість (9)  

Зручність для читання (9)  

Достовірність (9)  
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Додаток Л 

Нормативне закріплення правил досягнення відповідності національного 

законодавства нормам міжнародного права (розроблено автором) 

№ 
Назва  

правового акта 

Приписи, що зобов’язують  

до врахування у процесі нормотворення норм 

міжнародного права 

1 2 3 

1 Положення про порядок підготовки 

та внесення проектів актів 

Президента України, затверджене 

Указом Президента України від 

15.11.2006 р. № 970/2006 [118] 

До проектів указів, що за предметом правового 

регулювання належать до сфер, правовідносини в 

яких регулюються правом Європейського Союзу, 

додається експертний висновок Міністерства юстиції 

України щодо відповідності проекту аcquis 

communautaire. У разі, коли ... проект указу не 

відповідає аcquis communautaire, до проекту 

додається обгрунтування необхідності видання 

такого акта без урахування аcquis communautaire, а в 

самому проекті має бути чітко визначено строк дії 

указу (п. 8) 

2 Положення про державну реєстра-

цію НПА міністерств, інших орга-

нів виконавчої влади, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.12.1992 р. № 731 [97] 

Державна реєстрація НПА полягає у проведенні 

правової експертизи на відповідність його … 

Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. і протоколам до неї, міжнародним 

договорам України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, та аcquis 

communautaire, а також з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини…. (п. 1) 

3 Регламент Кабінету Міністрів 

України, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

18.07.2007 р. № 950 [86] 

Проект постанови Кабінету Міністрів …, що за 

предметом правового регулювання належать до сфер, 

правовідносини в яких регулюються правом 

Європейського Союзу, підлягає опрацюванню із 

урахуванням аcquis communautaire.  

Під час опрацювання проекту акта Кабінету 

Міністрів України головний розробник визначає: 

– джерела аcquis communautaire, що регулюють 

правові відносини у зазначеній сфері; положення 

аcquis communautaire, що повинні бути враховані в 

проекті;  

– обгрунтовує у разі необхідності недоцільність 

урахування положень аcquis communautaire і 

передбачає в проекті акта строк його дії (ст. 46). 

Проект постанови Кабінету Міністрів України …, що 

зачіпає права та свободи, грантовані Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод, 

підлягає оприлюдненню з урахуванням положень  
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Продовження додатка Л 

1 2 3 

  зазначеної Конвенції та практики Європейського 

суду з прав людини. При цьому головний розробник 

визначає: чи містяться у проекті акта положення, що 

зачіпають права та свободи, гарантовані Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод; 

яких положень Конвенції стосується проект акта. 

Головний розробник забезпечує врахування  

у проекті акта Кабінету Міністрів положень 

Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (ст. 47). 

4 Методичні рекомендації щодо 

розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної 

техніки, схвалені постановою 

Міністерства юстиції України від 

21.11.2000 р. № 41 [89] 

Під час розроблення законопроектів слід 

ураховувати: 

– норми чинних міжнародних договорів України, які 

стосуються теми законопроекту;  

– положення Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та Європейськими 

Співтовариствами, зважаючи на її значення для 

реалізації проголошеного Україною курсу на 

європейську інтеграцію;  

– основні положення законодавства ЄС, якщо 

предмет правового регулювання законопроекту 

віднесено до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства відповідно до Концепції адаптації або 

рішень Міжвідомчої координаційної ради з адаптації 

законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. Для цього аналізуються 

тексти актів законодавства ЄС з питань, що належать 

до сфери правового регулювання законопроекту, та 

забезпечується певний ступінь відповідності 

законопроекту цим нормам.  

5 Методичні рекомендації про поря-

док підготовки, подання на дер-

жавну реєстрацію, скасування, 

обліку та зберігання НПА митних 

органів України, затверджені 

Наказом Державної митної служби 

України від 08.07.2003 р. № 441 [95] 

У довідці про відповідність проекту основним 

положенням законодавства ЄС зазначаються 

відомості щодо: 

а) належності акта за предметом правового 

регулювання до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства; 

б) оцінка ступеня відповідності положень акта тим 

основним правовим нормам ЄС, до яких Україна 

взяла на себе зобов’язання наблизити національне 

законодавство … (п. 8.4). 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1994_06_14/MU94K16U.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1994_06_14/MU94K16U.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1994_06_14/MU94K16U.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1999_08_16/an/16/KP991496.html#16
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Закінчення додатка Л 

1 2 3 

6 Методичні рекомендації з підго-

товки та оформлення проектів 

законів України, НПА Президента 

України, Кабінету Міністрів 

України, МНС та дотримання 

правил нормопроектної техніки, 

затверджені Наказом МНС від 

10.12.2007 р. № 851 [91] 

Проект постанови Кабінету Міністрів …, що за 

предметом правового регулювання належать до 

сфер, правовідносини в яких регулюються правом 

Європейського Союзу, підлягає опрацюванню із 

урахуванням аcquis communautaire.  

Проект постанови Кабінету Міністрів України …, 

що зачіпає права та свободи, гарантовані Кон-

венцією про захист прав людини і основоположних 

свобод, підлягає оприлюдненню з урахуванням 

положень зазначеної Конвенції та практики 

Європейського суду з прав людини. 
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Додаток М 

Правила внесення змін до нормативно-правових актів,  

установлені у правових актах України (розроблено автором) 

Назва правового документа/ 

правила 

Назва  

правового документа/ 

правила 

Назва  

правового документа/ 

правила 

Доктринальні 

[60, с. 79-84] 

1 2 3 4 

Схвалені постановою 

колегії Міністерства 

юстиції України від 

21.11.2000 р. № 41 Мето-

дичні рекомендації щодо 

розроблення проектів 

законів та дотримання 

вимог нормо-проектної 

техніки [89] 

Затверджені постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 06.09.2005 

р. № 870 Правила 

підготовки проектів 

Кабінету Міністрів 

України [212] 

Затверджені наказом 

МНС України від 

10.12.2007 р. 

№ 851Методичні 

рекомендації з 

підготовки та 

оформлення проектів 

законів України, НПА 

Президента України, 

Кабінету Міністрів 

України, МНС та 

дотримання правил 

нормопроектної 

техніки [91] 

 

До закону можуть вносити-

ся такі зміни: нова редакція 

закону, його розділів, глав, 

статей, частин статей, пунк-

тів, підпунктів, абзаців, 

речень; заміна слів та їх ви- 

ключення; доповнення 

закону розділами, главами, 

статтями, частинами статей, 

пунктами, підпунктами 

тощо 

Внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України або 

визнання її такою, що 

втратила чинність, 

оформляється постано-

вою, а до розпоряджен-

ня – розпорядженням, а 

також постановою, якщо 

одночасно вносяться 

зміни до постанов і 

розпоряджень  

До закону можуть 

вноситись такі зміни: 

1) нова редакція 

закону; 2) нова 

редакція розділів, 

глав, статей, частин 

статей, пунктів, 

абзаців, речень; 3) 

заміна слів та (або) їх 

виключення; 4) 

доповнення закону 

розділами, главами, 

статтями, частинами 

статей, пунктами, 

підпунктами тощо 

Зміною вважа-

ється: заміна чи 

виключення 

слів, цифр, 

речень; ви-

ключення 

структурних 

одиниць зак. 

акта; нова 

редакція струк-

турної одиниці 

зак. акта; допов-

нення структур-

ної одиниці ста-

тті зак. акта 

новими 

словами, циф-

рами або пропо-

зиціями; допов-

нення структур-

ними одиниця-

ми зак. акта; 

призупинення 

чи продовження 

дії зак. акта або 

його 

структурних 

одиниць 
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Продовження додатка М 

1 2 3 4 

Якщо в законопроекті 

зазначається строк 

введення закону в дію, 

законопроект має склада-

тися з двох розділів. 

Перший – внесення змін до 

закону, другий – строк 

набрання чинності законом 

і доручення, що зумовлені 

прийняттям закону. Це 

правило не застосовується, 

якщо закон викладається в 

новій редакції. Його 

структура має бути такою, 

як і структура закону, 

викладеного в новій 

редакції 

Змінами, що вносяться 

до акта Кабінету 

Міністрів України, може 

бути передбачено: нову 

редакцію його розділів 

(підрозділів), пунктів, 

підпунктів абзаців, ре-

чень; заміну слів або 

доповнення словами, 

цифрами, реченнями та 

їх виключення; 

доповнення акта 

розділами (під-

розділами), пунктами, 

підпунктами; 

доповнення пунктів, 

підпунктів словами, циф-

рами, реченнями, 

абзацами 

У разі, якщо 

законопроектом 

пропонуються лише 

доповнення, назва 

викладається лише як 

внесення змін 

 

Внесення змін 

до 

законодавчих 

актів оформля-

ється само-

стійним законо-

давчим актом 

У разі, коли зміни вносять-

ся до закону, який викла- 

дено в новій редакції, 

зміни вносяться до його 

оновленої редакції з 

посиланням на джерело 

опублікування цієї 

редакції. Посилання на всі 

попередні редакції онов-

леного закону не робляться 

У разі внесення змін до 

пункту, який складається 

з кількох абзаців, слід 

обов’язково зазначати 

його місце у тексті цих 

змін 

Якщо із закону, який 

приймається, 

випливають зміни до 

чинного закону або 

його скасування, 

одночасно розробля-

ється відповідний 

законопроект 

Законопроекти 

про зміни до 

НПА подаються 

із проектами, 

що 

встановлюють 

нове правове 

регулювання 

У разі внесення до закону 

(статті закону) змін, що за 

обсягом охоплюють 

більшу частину тексту або 

істотно впливають на його 

зміст, закон (статтю 

закону) доцільно викласти 

в новій редакції 

Якщо зміни, що 

вносяться до акта 

Кабінету Міністрів 

України (окремих норм), 

за обсягом займають 

більшу частину тексту 

або істотно впливають на 

його зміст, доцільно 

викласти акт (окремі 

норми) у новій редакції 

У разі внесення до 

закону (статті закону) 

змін, що за обсягом 

охоплюють більшу 

частину тексту або 

істотно впливають на 

його зміст, закон 

(статтю закону) 

доцільно викласти в 

новій редакції 

При необхідно-

сті внесення у 

чинний закон 

значної кілько-

сті змін, закон 

видається у 

новій редакції 

Зміни вносяться до закону, 

а не до закону про 

внесення змін до нього. У 

випадках, коли доцільно 

внести зміни до закону про 

внесення змін, зміни 

вносяться тільки до його 

другого розділу, який 

стосується набрання чин-

ності або порядку 

В акті Кабінету 

Міністрів України, до 

якого вносяться зміни, 

обов’язково зазначається 

джерело опублікування 

змін, що вносилися до 

нього раніше. 

У разі внесення змін 

до закону, який 

викладено в новій 

редакції, зміни 

вносяться до його 

оновленої редакції з 

посиланням на 

джерело опублі-

кування цієї редакції. 

Посилання на всі 

попередні редакції  

У разі внесення 

незначної кіль-

кості змін у 

чинний закон, 

приймається 

закон про 

внесення до 

нього змін, в 

якому перерахо-

вуються зміни 

та доповнення,  
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1 2 3 4 

введення в дію закону, як-

що необхідно змінити 

термін введення закону в 

дію або інше положення, 

що стосується порядку вве-

дення його в дію 

 оновленого закону не 

наводяться 

які необхідно 

внести 

 

У разі внесення змін до 

статті, яка має кілька 

частин, пунктів, абзаців, 

слід обов’язково вказувати 

їх місце розташування 

У разі викладення акта 

Кабінету Міністрів 

України в новій редакції 

зазначається джерело 

опублікування тільки 

основного акта 

Формули, за допо-

могою яких вносяться 

поправки, 

(модифікаційні 

формули) мають бути 

стандартизовані, а 

обраних формул треба 

ретельно дотриму-

ватися 

Закон про вне-

сення змін має 

починатися пре-

амбулою, яка 

містить перелік 

структурних 

частин, до яких 

вносяться зміни 

Якщо зміни вносяться до 

кількох законів, вони пода-

ються в хронологічному 

порядку, причому, якщо в 

переліку актів, до яких 

вносяться зміни, є кодекси, 

вони ставляться на 

першому місці 

Якщо акт доповнюється 

новим пунктом, наво-

диться джерело 

опублікування всіх змін, 

що вносилися до нього 

раніше, якщо зміни 

вносяться до тексту 

документа – джерело 

опублікування всіх змін 

до цього тексту. В інших 

випадках зазначається 

джерело опублікування 

тільки тих змін, що 

стосуються пунктів (аб-

заців), до яких вносяться 

зміни 

Текст законопроекту, 

який вносить зміни, 

друкується жирним 

шрифтом, а 

положення закону, до 

якого вносяться зміни, 

друкуються звичай-

ним шрифтом. 

Формат є тим же, що і 

формат будь-якого 

нового закону, з 

метою полегшення 

зведення положень, 

що були змінені, у 

новому законі 

Усі зміни до 

НПА вносяться 

шляхом 

прийняття змі-

нюючого акта 

тієї ж 

юридичної сили 

 

Якщо закон доповнюється 

новим розділом (главою,  

статтею), він також 

ставиться на першому 

місці. Нумерація при 

цьому не змінюється 

Перевага надається 

викладенню у новій 

редакції речень, підпунк-

тів, пунктів, розділів 

(підрозділів), а не 

численній заміні слів, 

речень, абзаців 

Якщо у зв’язку  

із прийняттям законо-

проекту є значна 

кількість  

законодавчих актів 

або їх структурних 

одиниць, які 

підлягають зміні та 

доповненню, їх 

переліки оформля-

ються самостійним 

законопроектом. 

Законопроекти з 

переліками таких 

актів готуються 

розробниками проекту 

основного законопро-

екту і подаються ра-

зом з ним 

У заголовку має 

бути вказано: 

предмет 

правового 

регулювання,  

ціль, назва акта, 

що підлягає 

зміні. 

Не вказуються 

причини, моти-

ви та підстави 

внесення змін. 
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 Якщо зміни вносяться до 

нової редакції акта Кабі-

нету Міністрів України, 

зазначається джерело 

його опублікування. 

Посилання на попередню 

редакцію цього акта не 

робиться 

  

У законі, до якого 

вносяться зміни, обов’яз-

ково зазначається 

джерело опублікування, а 

також джерело 

опублікування законів, 

якими до закону вно-

силися зміни 

Зміни вносяться до 

основного акта Кабінету 

Міністрів України, а не 

до акта про внесення 

змін до нього. В окремих 

випадках можливе 

внесення зміни до акта 

про внесення змін, але це 

може стосуватися лише 

норми щодо набрання 

ним чинності 

  

При викладенні закону в 

новій редакції або в разі 

доповнення його новим 

розділом, главою або 

статтею зазначається 

джерело опублікування 

всіх змін, що вносилися 

до закону. В інших випад-

ках слід зазначати 

джерело опублікування 

тільки тих змін, що стосу-

ються статей, до яких у 

даний час вносяться зміни 

У разі внесення змін до 

кількох актів Кабінету 

Міністрів України  

текст змін розміщується 

в хронологічному поряд-

ку прийняття актів 

  

Щодо зміни термінології 

або назви органів в 

усьому тексті закону, то 

такі зміни слід об’єднати, 

вони розташовуються 

наприкінці законопроекту 

Якщо йдеться про 

уточнення термінології 

або зміну найменування 

органу (органів) в 

усьому тексті акта 

Кабінету Міністрів 

України, зміни 

об’єднуються в один 

пункт і розміщуються в 

кінці проекту акта 

 Мова закону про 

внесення змін 

включає звер-

нення до 

структурних 

елементів 

закону, що змі-

нюється. Вико-

ристовуються 

лінгвістичні та 

змістовні струк-

турні елементи, 

реквізити 

законодавчого 

акта, що 

змінюється 
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 У разі, коли текст змін 

до акта Кабінету 

Міністрів України за 

обсягом перевищує одну 

сторінку, зміни 

викладаються на 

окремому аркуші.  

У разі внесення змін до 

затвердженого актом 

Кабінету Міністрів  

України документа у 

назві зазначається лише 

назва документа, до яко-

го вносяться зміни 

  

 Проект акта про 

внесення змін до акта 

Кабінету Міністрів 

України оформляється 

таким чином:  

1) якщо назва постанови 

збігається з назвою 

документа, повна назва 

постанови не 

наводиться; 2)……* 

  

 

*У вказаній постанові дається подальший детальний опис. 
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Додаток Н 

Співвідношення чинних та проектованих у новій редакції законів України 

(розроблено автором) 

Чинні 

закони України 

Проектовані у новій редакції  

закони України 

1 2 

Закон України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР «Про 

залізничний транспорт» [442] 

Закон України «Про залізничний транспорт 

України» (нова редакція) [439] 

Цей Закон визначає основні правові, економічні та 

організаційні засади діяльності залізничного 

транспорту загального користування, його роль в 

економіці і соціальній сфері України, регламентує 

його відносини з органами виконавчої влади, орга-

нами місцевого самоврядування, іншими видами 

транспорту, пасажирами, відправниками та 

одержувачами вантажів, багажу, вантажобагажу і 

пошти з урахуванням специфіки функціонування 

цього виду транспорту як єдиного виробничо-

технологічного комплексу 

Цей закон визначає правові, організаційні та 

соціально-економічні засади 

функціонування залізничного транспорту 

України 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення основних понять Стаття 1. Визначення основних термінів 

Стаття 2. Залізничний транспорт у 

народногосподарському комплексі та соціальній 

сфері держави  

Стаття 2. Сфера дії Закону 

Стаття 3. Законодавство про залізничний 

транспорт  

Стаття 3. Принципи функціонування 

залізничного транспорту в Україні 

Стаття 4. Управління залізничним транспортом  Стаття 4. Законодавство про залізничний 

транспорт 

Стаття 5. Майно залізничного транспорту  Глава 2 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 Стаття 5. Основи державного регулювання у 

сфері залізничного транспорту 

Розділ VII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  Глава 12 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-III «Про 

вищу освіту» [443] 

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вищу освіту» 

(нова редакція). Проект викладений в листі 

Міністерства освіти і науки України № 1/9-

796 від 08.11.2010 р. Міністру освіти і науки 

Автономної Республіки Крим [440] 

Цей Закон спрямований на врегулювання 

суспільних відносин у галузі навчання, виховання, 

професійної підготовки громадян України. Він 

установлює правові, організаційні, фінансові та 

інші засади функціонування системи вищої освіти, 

створює умови для самореалізації особистості,  

Цей Закон спрямований на врегулювання 

суспільних відносин у галузі вищої освіти. 

Він установлює правові, організаційні, 

фінансові та інші засади функціонування 

системи вищої освіти, створює умови для 

самореалізації особистості, забезпечення  
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Закінчення  додатка Н 

1 2 

забезпечення потреб суспільства і держави у 

кваліфікованих фахівцях 

потреб суспільства і держави у 

кваліфікованих кадрах 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 

Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту  Стаття 2. Законодавство України про вищу 

освіту  

Стаття 3. Державна політика у галузі вищої освіти  Стаття 3. Державна політика у галузі вищої 

освіти  

Стаття 4. Право громадян на вищу освіту Стаття 4. Право громадян на вищу освіту 

Стаття 5. Мова навчання у вищих навчальних 

закладах  

Стаття 5. Мова (мови) навчання у вищих 

навчальних закладах  

Розділ II СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ  

РОЗДІЛ IІ СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

Стаття 6. Структура вищої освіти Стаття 6. Структура вищої освіти 

Розділ XIV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ ХIV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII «Про 

прокуратуру» [444] 

Закон України «Про прокуратуру» (нова 

редакція) від 05.11.2013 р. № 3541, 

внесений Президентом України в парламент 

31.10.2013 р. [441] 

 Цей Закон визначає правові засади 

організації прокуратури України, систему 

прокуратури, статус прокурорів, порядок 

здійснення прокурорського 

самоврядування, а також установлює 

систему і загальний порядок забезпечення 

діяльності прокуратури 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  Розділ I. Засади організації і діяльності 

прокуратури 

Стаття 1. Прокурорський нагляд за додержанням 

законів в Україні 

Стаття 1. Прокуратура 

Стаття 2. Генеральний прокурор України Стаття 2. Функції прокуратури 

Стаття 3. Правові основи діяльності прокуратури Стаття 3. Засади діяльності прокуратури 

Стаття 4. Завдання прокурорського нагляду за 

додержанням законів 

Стаття 4. Законодавство про прокуратуру і 

статус прокурорів 

Стаття 5. Функції прокуратури  Стаття 5. Здійснення функцій прокуратури 

виключно прокурорами 

Розділ V ІНШІ ПИТАННЯ  

ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ПРОКУРАТУРИ 

Розділ XІІ. Прикінцеві положення  

Розділ XІІІ. Перехідні положення 
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Додаток П 

Структурні елементи нормативно-правових актів України  

(розроблено автором) 

Назва н.п.а.: кодексу 

закону 

Структурні елементи нормативно-правового акта (н.п.а) 

н
аз

в
а 

п
р
еа

м
б

у
л
а 

к
н

и
га

 

р
о
зд

іл
 

гл
ав

а 

ст
ат

тя
 

ч
ас

ти
н

а 
ст

. 

п
у
н

к
т 

п
ід

п
у
н

к
т 

аб
за

ц
 

п
р
и

к
ін

ц
ев

і 

п
о
л
о
ж

ен
н

я 

п
ер

ех
ід

н
і 

п
о
л
о
ж

ен
н

я 

д
о
д

ат
к
и

 

ін
ш

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Податковий кодекс [49] + - - + + + + + - - + + -  

Кримінальний 

процесуальний 

кодекс [252] 

+ - - + + + + + - - + + - 

п
ар

аг
р
аф

 

Сімейний 

кодекс [146] 

+ - - + + + + + - - + - -  

Кодекс про 

адміністративні 

правопорушення [251] 

+ - - + + + + - - - - - -  

Земельний 

кодекс [249] 

+ - - + + + + + - - + + -  

Кримінальний 

кодекс [155] 

+ - - + - + + + - - + + - 

за
г.

 і
 о

со
б

. 

ч
ас

т.
 

Житловий 

кодекс [382] 

+ + - + + + + + 

 

- - - - -  

Цивільний 

кодекс [145] 

+ - + + + + + + - + + + -  

Цивільний  

процесуальний 

кодекс [250] 

+ - - + + + + + - - + + -  

Господарський  

кодекс [186] 

+ - - + + + + + - - + - -  

Господарський 

процесуальний 

кодекс [452] 

+ - - + - + + + - - - - -  

Закон «Про судострій 

і статус суддів» [117] 

+ - - + + + + + 

 

- - + + -  

Закон «Про вибори 

Президента України» 

[481] 

+ - - + - + + + - - + - -  

Закон «Про вибори 

народних депутатів 

України» [241] 

+ - - + - + + + - - + + -  

Закон «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» [123] 

+ + - + + + + + - - + + -  

 


