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АНОТАЦІЯ
Кувітанова Ю. І. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України: загальнотеоретична характеристика. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01. «Теорія та історія держави і
права; історія політичних і правових учень». – Львівський національний
університет імені Івана Франка, Львів, 2018.
Дисертація присвячена дослідженню правової природи нормативноправових актів Кабінету Міністрів України (Уряду), аналізу основних вимог
правотворчої техніки, а також правил правотворчої технології, які забезпечують
якість відповідних актів.
Новизна наукових положень і результатів полягає в тому, що ця
дисертаційна робота є першим у вітчизняній теорії держави і права
комплексним дослідженням нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, не тільки через їхню загальнотеоретичну характеристику, а й через
з’ясування техніко-технологічного інструментарію їх створення.
У роботі досліджено основні ознаки нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України з урахуванням їх ґенези, а також відображення у
зарубіжному досвіді. За результатами дослідження виокремлено такі істотні
ознаки

цих

(підзаконний

актів

як:

характер),

нормативно-правовий
особлива

сфера

характер,

правового

підзаконність

регулювання

та

встановлений порядок їх прийняття.
У роботі підкреслено, що нормативно-правовий характер актів Уряду
полягає у встановленні, зміні або скасуванні правових норм, не зважаючи на
наявність у акті приписів ненормативного характеру. Підзаконний характер
нормативно-правових актів Уряду розкривається через три основні складові:
нормативну

(законодавчі

положення),

суб’єктну

(місце

і

призначення

правотворчого органу у системі органів державної влади), а також цільову
(функція цих актів). Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,
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відповідно до одного із ключових принципів права, що органи державної влади
повинні діяти лише у межах прямо встановлених законом, мають прийматися
лише з питань, які віднесені до повноважень Уряду, на цьому базується така їх
ознака як особлива сфера правового регулювання. Встановлений порядок
прийняття та опублікування нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України є їх необхідною ознакою в умовах демократичного суспільства.
Набули

подальшого розвитку

положення

щодо таких ознак як

підзаконність, а також конституційність нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України.
Нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України (з точки зору
цільового його розуміння) визначено як спосіб здійснення державної
виконавчої влади, який через встановлення, зміну або припинення дії правових
норм, сприяє виконанню функцій, покладених на Уряд.
У роботі запропоновано класифікацію нормативно-правових актів Уряду
за юридичною силою. Їх можна поділити на: акти, прийняті в межах власних
повноважень; акти делегованої правотворчості та квазі-урядові акти. На
підставі аналізу класифікацій нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, що містяться у науковій літератури було виявлено низку порушень
вимог правотворчої техніки, особливо, щодо обрання правильної форми акта, а
також запропоновано шляхи подолання такої ситуації.
Відзначено, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України
повинні відповідати змістовим та формальним теоретико-технічним вимогам.
Перші відображаються у принципах формування змісту (суті) правових
приписів, а другі – правилах словесного формулювання і системного поєднання
у тексті такого акта.
У роботі запропоновано тест на визначення відповідності проекта
нормативно-правового

акта

Уряду

загальнолюдським

цінностям,

який

забезпечує виконання однієї з перших змістових вимог правотворчої техніки.
Набуло подальшого розвитку положення про відповідність нормативноправових актів Кабінету Міністрів України загальновизнаним нормам
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міжнародного права, важливою частиною яких визначається практика їх
реалізації міжнародними інституціями.
Встановлено,

що

відповідність

сфери

правового

регулювання

проявляється у її обмеженості компетенцією Уряду, виключно в цілях
здійснення державного управління, однорідністю регульованих відносин, а
також повнотою правового регулювання і його відповідності реаліям
суспільного життя. Аргументується, що необхідною вимогою є відповідність
проектованих нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України реаліям
суспільного життя, яка досягається за допомогою визначення механізмів
існування таких відносин та виявленню недоліків їх функціонування шляхом
аналізу правозастосовної практики, насамперед, адміністративної і судової,
через виявлення існуючих неправових норм.
На підставі аналізу правотворчої практики Кабінету Міністрів України
було виявленно випадки порушення вимоги обрання належної форми акта.
Аргументується, що практика затвердження різноманітних нормативноправових актів постановами Уряду є порушенням вимог правотворчої техніки,
а також недотриманням чинного законодавства.
За результатами дослідження серед формальних вимог правотворчої
техніки

до

нормативно-правових

актів

Кабінету

Міністрів

України

виокремлено ряд логічних, мовних, а також структурних вимог.
Відзначено, що теоретико-технологічні правила мають свої специфічні
особливості на таких основних стадіях створення нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України: підготовки проекта; погодження, консультацій,
експертування і прийняття, оприлюднення та набрання чинності.
Стверджується, що стадія підготовки проекта нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України містить теоретико-технологічні правила,
покликані виявити потребу у правовому регулюванні, відсіяти питання,
регулювання яких не є необхідним, максимально обмежити предмет правового
регулювання, а також сприяти найбільш повному, вичерпному та якісному
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правовому

регулюванню,

яке

спирається

на

найкращі

досягнення

правотворення, правозастосовної діяльності та наукові доробки.
У роботі отримали свій розвиток інституційна та функційна складові
правотворчої технології на стадії погодження, консультацій, експертування в
частині правил погодження, експертування і громадського обговорення проекта
нормативно-правового

акта

Кабінету

Міністрів

України.

Крім

того,

запропоновано більш широке застосування сучасних інформаційних технологій
та їх можливостей на цій стадії.
На підставі аналізу правотворчої практики Уряду на стадії прийняття,
оприлюднення та набрання чинності нормативно-правових актів запропоновано
ряд змін, серед яких закріплення обов’язковості попереднього опрацювання та
обговорення проекта, а також ухвалення акта більшістю голосів членів
Кабінету Міністрів України, а не за замовчуванням.
За результатами дослідження, було запропоновано ряд змін до
Конституції України, Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини», Регламенту Кабінету Міністрів України, а також Правил підготовки
проектів актів Кабінету Міністрів України. Пропоновані зміни спрямовані на
забезпечення відповідності нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України зазначеним вище теоретичним положенням, досягнення високого рівня
їх якості з точки зору правотворчої техніки, а також на підвищення
ефективності процесу їх розробки і прийняття.
За результатами роботи запропоновано вивчати вимоги правотворчої
техніки та правила правотворчої технології щодо створення нормативноправових актів Кабінету Міністрів України у рамках курсів, семінарів та інших
заходів підвищення кваліфікації для спеціалістів, які працюють у відповідній
галузі. Крім того, доречним є введення спеціальних дисциплін у навчальні
програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.
Дисертаційні

положення,

висновки

та

пропозиції

можуть

використовуватись у науково-дослідній діяльності для удосконалення й
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подальшого розвитку загальнотеоретичних розробок у галузі джерел права,
нормативно-правових актів, актів Кабінету Міністрів України, а також для
використання у енциклопедичній літературі; у правотворчі діяльності – для
удосконалення чинного законодавства, що стосується розробки і прийняття
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України; у правозастосовній
діяльності – для розширення сфери безпосереднього застосування правових
принципів, що становлять основу романо-германської правової сім’ї, в процесі
вирішення судами справ, що стосуються чинності нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України; у навчальній діяльності – при викладанні
навчальних курсів «Теорія права і держави», а також в межах курсів
спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації; при підготовці підручників,
посібників і методичних матеріалів.
Ключові слова: нормативно-правовий акт, Кабінет Міністрів України,
нормативно-правових характер, підзаконність, правотворчість, правотворча
техніка, правотворча технологія.
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SUMMARY
Kuvitanova Y. I. Legal Acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine:
General Theoretical Characteristic. – the Manuscript.
The thesis for a Candidate (Doctor of Philosophy)’s Degree in Law on specialty
12.00.01. “Theory and History of the State and Law; History of Political and Legal
Studies”. — Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2018.
The purpose of the research is to identify the nature of the legal acts of the
Cabinet of Ministers of Ukraine (the Government), to analyze the main requirements
of the legislative technique and rules of the legislative technology that ensure
enactment of high-quality legal acts.
Novelty of the scientific concepts is that this thesis is the first Ukrainian
complex theoretical research on the legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine
encompassing both legislative technique and technology tools of their enactment.
Main features of the legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, their
evolution as well as foreign experience are studied. Regulatory character, subordinate
legislative character, special regulatory framework and the determined order of
enactment are pointed as the main features of the aforementioned acts. Regulatory
character consists in the enactment, amending and abolishment of legal norms
notwithstanding the fact that legal act may contain non-legislative provisions.
Subordinate legislative character of the legal acts of the Cabinet of Ministers of
Ukraine has three elements: legislative (provisions of active legislation), subjective
(place and role of the enacting body within the state apparatus) and functional
(purpose of legal acts). According to one of the most essential legal principles (state
agencies are entitled to act solely within legal framework) the legal acts of the
Cabinet of Ministers of Ukraine shall regulate only fields specifically designated as
the Government authority. Determined order of enactment is an essential feature of
legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine.
The legal act of the Cabinet of Ministers of Ukraine (interpreted teleologically)
is a method of executive authority that facilitates performance of governmental duties
by enactment, amending and abolishment of legal norms.
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The legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine are classified on the basis
of legal force into the legal acts adopted within own legal framework, delegated acts
and quasi-governmental acts. They are classified on the basis of the form into
primary and secondary acts. Both classifications detected non-compliance with the
requirements of the legislative technique. The research offers the solutions how to
enforce compliance.
The legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine should comply with
substantial and formal theoretico-technical requirements. Substantial requirements
comprise: compliance with universal human values, generally recognized rules of
international law, the Constitution and the laws of Ukraine, preset legal framework,
accordance with social reality. Compliance with universal human values could be
reached by the testing offered in the research. Compliance with generally recognized
rules of international law is interpreted not as a mere conformity with rules as stated
in the documents but rather conformity with the rules as interpreted by authorized
international institutions. Preset legal framework should be bound by the
Government’s authority, similarity of the regulated legal relations, correspondence to
the real life.
Formal theoretico-technical requirements to the legal acts of the Cabinet of
Ministers of Ukraine comprise: logical, language and structural requirements. Correct
selection of the act’s form is an essential formal requirement as well.
Theoretico-technological rules are specific on the main stages of enactment:
project drafting; approvals, consultations, expert appraisal and adoption, publishing
and entering into force. The stage of

project drafting comprehends the rules

addressed to ensure that there is a need for legal regulation and limit a subject of legal
regulation upon analysis of acting legislation, law enforcement and scientific
research. Institutional and functional elements of the legislative technology on the
stage of approvals, consultations and expert appraisal have been developed in this
research. Legislative amendments of adoption procedure were offered on the basis of
the research, i.a. preliminary studying, discussion and adoption of the legal acts of the
Cabinet of Ministers of Ukraine on the basis of personal voting should be obligatory.
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subordinate legislative character, legislative drafting, legislative technique, legislative
technology.
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. У зв’язку із розвитком уявлень про
право та правову систему України змінилися вимоги до окремих його джерел,
серед яких нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України (далі – Уряд,
КМУ). Зважаючи на непересічну вагу актів Уряду, є потреба у поглибленому
вивченні як їх сутності й правової природи, так і вимог до їх розробки та
створення.
Комплексне дослідження нормативно-правових актів (далі – НПА) КМУ
з позиції загальної теорії держави і права, крізь призму вимог правотворчої
техніки та правотворчої технології до їх створення, із врахуванням
загальновизнаних принципів права і принципів романо-германської правової
сім’ї, спрямоване на істотне покращення їх якості, підвищення ефективності
урядового правового регулювання, в кінцевому результаті – новий рівень
дотримання принципу верховенства права в Україні.
Протягом

років

незалежності

України,

вітчизняні

правознавці

неодноразово торкалися у своїх дослідженнях різних аспектів такого правового
явища як нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України. Науковий
інтерес до урядових актів проявлявся як у царині теорії держави і права, так і у
галузевих науках, зокрема адміністративного та конституційного права.
Правознавці неодноразово торкалися у своїх дослідженнях різних
аспектів такого правового явища як НПА КМУ. Серед вітчизняних дослідників,
які присвятили свої праці проблемам правотворчості, в тому числі Уряду, слід
відзначити Л. Горбунову, С. Плавича і О. Томкіну. Значні здобутки у
дослідженні питань правотворчої техніки і технології були зроблені О.
Богачовою, Д. Гудимою, Ж. Дзейко, В. Косовичем, Л. Луць. Загальнотеоретичні дослідження актів КМУ здійснювали М. Кельман, А. Колодій, В.
Копєйчіков, С. Лисенков, Л. Луць, П. Рабінович, О. Скакун та інші правознавці.
Теоретичні дослідження у галузі правотворчої техніки і технології здійснювали
такі зарубіжні науковці: А. Алєксєєв, Ю. Арзамасов, М. Бляхут, С. Бошно, Т.
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Васільєва, К. Вестбомке, Й. Вроблєвскі, С. Вронковська, В. Громіський, Г.
Єллінек, Р. фон Ієрінг, Й. Качор, Т. Кашаніна, Л. Келлер-Льоублі, Н. Коркунов,
П. Краузе, Р. А. Рінов, А. Рух, В. Сирих, Ю. Тіхоміров, А. Трауб, Ф. Ульман, В.
Уманська, Р. Фішер, Т. Фляйнер, К. Целарек та інші.
Не зважаючи на значну кількість публікацій з цієї проблематики, в
сучасній правовій науці майже відсутні комплексні монографічні дослідження,
присвячені загальнотеоретичній характеристиці НПА КМУ; недостатньо
висвітлені теоретико-технічні та теоретико-технологічні питання створення цих
актів. Все вищенаведене свідчить про актуальність обраної теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження здійснено згідно з планом наукової діяльності
кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка, зокрема в межах тем
«Загальнотеоретичні та філософські аспекти правотворення в Україні» (номер
державної реєстрації 0109U004354), «Актуальні питання правотворення та
правозастосування в Україні» (номер державної реєстрації 0112U003525);
«Техніка та технологія юридичної практики» (номер державної реєстрації
0015U003954), «Юридичні засоби забезпечення прав людини в Україні: стан та
основні напрями удосконалення» (номер державної реєстрації 0118U000622).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є з’ясування
правової природи НПА КМУ, формулювання основних вимог правотворчої
техніки і правил правотворчої технології, що забезпечують їхню якість.
Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі завдання:
- визначити та детально проаналізувати ознаки НПА КМУ;
- сформулювати визначення поняття «нормативно-правовий акт Кабінету
Міністрів України»;
- здійснити класифікацію НПА КМУ за різними критеріями з метою більш
детального аналізу їх ознак;
- визначити та дослідити теоретико-технічні вимоги до змісту та форми
НПА КМУ;
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- визначити, які теоретико-технологічні правила повинні бути дотримані на
основних стадіях створення НПА КМУ;
- сформулювати пропозиції щодо вдосконалення існуючого законодавства,
яке регулює питання розробки та прийняття НПА КМУ; запропонувати
організаційні заходи, які сприятимуть підготовці та прийняттю НПА
КМУ високої якості.
Об’єктом дослідження є нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України.
Предметом

дослідження

є

загальнотеоретичні

закономірності,

притаманні НПА КМУ, техніко-технологічні особливості їх створення.
Методологія дослідження ґрунтується на концептуальних положеннях
матеріалістичної діалектики та соціального детермінізму (потребовий підхід) із
використанням загальнонаукових і спеціальних методів, серед яких: історикоправовий (застосовувався при аналізі історії становлення НПА урядів),
загальнотеоретичний (був основою для виділення основних ознак НПА КМУ і
стадій їх створення), метод техніко-юридичного аналізу (застосовувався для
формулювання пропозицій з удосконалення НПА КМУ і процесу їх розробки),
структурно-функціональний

(застосовувався

для

виокремлення

предмета

дослідження і встановлення місця НПА КМУ у системі джерел права),
порівняльно-правовий (сприяв виявленню типових ознак НПА КМУ), а також
методи формальної логіки (аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і
конкретизація,

опис,

характеристика,

узагальнення,

порівняння

–

застосовувалися для визначення поняття «нормативно-правовий акт Кабінету
Міністрів України», виявлення його специфічних ознак, виділення стадій
створення, формулювання правил правотворчої техніки, що стосуються НПА
КМУ).
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що за
результатами проведеного дослідження виокремлено низку характеристик НПА
КМУ, що містять такі елементи:
уперше:
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-

з’ясовано, що підзаконний характер НПА КМУ містить в своїй основі
три складові: нормативну, суб’єктну, цільову. Нормативна – відповідно
до Конституції України та законів України постанови КМУ повинні
відповідати Конституції та законам України, указам Президента України
та постановам Верховної Ради України. Суб’єктна – КМУ є вищим
органом виконавчої влади, відповідальним перед Президентом України
та Верховною Радою України, підконтрольним і підзвітним Верховній
Раді України. Цільова – метою прийняття НПА Уряду є виконання
Конституції та законів України. Водночас, запропоновано розмежувати
сфери правового регулювання постанов КМУ, постанов Верховної Ради
України та указів Президента України;

-

запропоновано

способи

ефективного

нормативного

забезпечення

конституційності НПА КМУ. Зокрема, вказано на необхідність
удосконалити п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд
України», замінивши положення «акти Кабінету Міністрів України»
словосполученням «нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України». На предмет конституційності повинні оцінюватись лише
постанови КМУ;
-

встановлено

непряму

неконституційність

практики

затвердження

постановами КМУ інших НПА (порядки, правила, інструкції тощо), що є
свідченням обрання неналежної форми акта та є порушенням статті 117
Конституції України, що вимагає внесення змін як до існуючого
законодавства, так і правотворчої практики;
-

виокремлено

комплекс

теоретико-технічних

вимог

до

змісту

проектованих НПА Уряду. Зокрема, запропоновано тест на визначення
відповідності проекта НПА КМУ загальнолюдським цінностям. Його
застосування дозволить на початкових стадіях створення НПА КМУ
обрати найбільш вдалі методи правового регулювання.
-

аргументовано

необхідність

імплементації

загальнотеоретичних

підходів щодо поняття, ознак та класифікації НПА КМУ у правотворчу
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практику та її нормативне регулювання. Насамперед, ч. 4 ст. 52 Закону
України «Про Кабінет Міністрів України», відповідно до якої «акти
Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів України», привести у відповідність
до нормативно-правових приписів цього ж акта, які встановлюють, що
акти КМУ нормативно-правового характеру видаються у формі
постанов, а акти КМУ з організаційно-розпорядчих та інших поточних
питань у формі розпоряджень. Отож, розпорядження не є НПА й не
повинні підлягати державній реєстрації;
удосконалено:
-

визначення поняття НПА КМУ (з точки зору цільового розуміння), – це
спосіб здійснення державної виконавчої влади, який через встановлення,
зміну або припинення дії правових норм сприяє виконанню функцій,
покладених на український Уряд;

-

класифікацію НПА КМУ за юридичною силою: на акти, видані у межах
власних повноважень Уряду та ті, що видані у межах делегованої
правотворчості, а також квазі-урядові акти, до яких належать акти,
прийняті окремими членами Уряду або його допоміжними органами, що
регулюють тотожні або суміжні сфери із тими, що належать до
компетенції КМУ, і фактично відіграють роль НПА Уряду;

-

окремі вимоги правотворчої техніки до створення НПА КМУ:
відповідність

проекта

НПА

КМУ

загальновизнаним

нормам

міжнародного права із обов’язковим урахуванням правоінтерпретаційної
діяльності відповідних міжнародних інституцій (Міжнародного Суду
Справедливості, Комітету з прав людини ООН та інших, а не лише
Європейського суду з прав людини);
-

окремі правила розробки та ухвалення НПА КМУ, на основі чого
запропоновано ряд змін до чинного законодавства України: зміна кола
ініціаторів урядової правотворчості та суб’єктного складу процедур
погодження та обговорення проекту з розширенням можливостей
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зовнішньої ініціативи; закріплення обов’язкової розробки концепції
НПА КМУ у певних випадках; усунення окремих етапів опрацювання
проектів на відповідність законодавству Європейського Союзу та
європейським

стандартам

у

сфері

дотримання

прав

людини;

підтримання концепції єдиної правової експертизи зі скасуванням усіх
інших.
набули подальшого розвитку:
-

наукові положення щодо ознак НПА КМУ: нормативно-правовий
характер набувається актами Уряду, не зважаючи на наявність приписів
ненормативного характеру. Наявність одного нормативного припису є
ознакою того, що акт КМУ є нормативно-правовим.
Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх

використання у:
- науково-дослідній діяльності – для удосконалення й подальшого розвитку
загальнотеоретичних розробок у галузі джерел права, НПА, актів КМУ;
використання в енциклопедичній літературі;
- правотворчій діяльності – для покращення якості НПА КМУ та для
удосконалення чинного законодавства, яке регулює питання їх створення;
- правозастосовній діяльності – для розширення сфери безпосереднього
застосування правових принципів в процесі вирішення судами справ, що
стосуються чинності НПА КМУ;
- науково-педагогічній діяльності – при викладанні навчальних курсів
«Теорія права і держави», а також в межах курсів спеціальної підготовки
та підвищення кваліфікації; при підготовці підручників, посібників і
методичних матеріалів.
Запропоновані автором пропозиції змін до законодавства були надіслані
на розгляд до КМУ та зареєстровані за реєстраційним №: КУ-8048633.
Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана на кафедрі
теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка та обговорена на її засіданнях. Основні її
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положення було оприлюднено у доповідях на 8 науково-практичних
конференціях:

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Розвиток

державності та права в Україні: реалії сьогодення» (м. Одеса, 13-14 серпня 2011
року); Всеукраїнській конференції науковців та практиків «Теоретикопрактичні механізми розбудови правової держави» (м. Львів, 23-24 вересня
2011 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Роль права у
забезпеченні законності та правопорядку» (м. Запоріжжя, 11-12 жовтня 2011
року);

ХVIІІ

регіональній

науково-практичній

конференції

«Проблеми

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 26-27 січня 2012
року); XІ Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції
«Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 2022 квітня 2012 року); ХХ звітній науково-практичній конференції «Проблеми
державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 6-7 лютого 2014
року);

ХХІ

звітній

науково-практичній

конференції

«Проблеми

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 12-13 лютого
2015 року); ІІ Всеукраїнській науково-практичні конференції «Юридична
техніка і технологія: теорія та практика застосування» (м. Львів, 24-25
листопада 2016 року). Тези усіх доповідей опубліковано.
Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи
викладено у 14 публікаціях, а саме у 6 наукових статтях, з яких 4 опубліковано
у виданнях, що визнані фаховими з юридичних наук в Україні, 1 – у науковому
періодичному виданні іншої держави, 1 – у інших виданнях. Також
опубліковано 8 тез доповідей, виголошених на наукових конференціях.
Структура та обсяг дисертації зумовлені її метою та завданнями.
Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які об’єднують десять
підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний
обсяг роботи становить 285 сторінок, з яких основний текст – 218 сторінок,
список використаних джерел викладений на 36 сторінках і охоплює 358
найменувань, додатки – на 18 сторінках.
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РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
(ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
1.1. Огляд наукової літератури за темою
Формування сучасного розуміння актів уряду, притаманних їм ознак, а
також їх місця в системі нормативно-правових актів держави було тривалим
процесом, протягом якого одні характеристики втрачали актуальність, а інші
підтверджували своє значення. Тривалим та нелінійним був також процес
розвитку правотворчої техніки та технології створення урядових актів. Беручи
свої основи у роботах давньогрецьких мислителів, спираючись на доробок
філософів Нового часу, знання у цих галузях істотно модифікувалися та набули
нових масштабів. На сьогоднішній день накопичено значний обсяг наукового
матеріалу, який потребує опрацювання та систематизації з врахування сучасних
тенденцій розвитку правової науки.
Перші зародки наукового знання про суть та техніку створення
нормативно-правових актів можна віднайти у працях давньогрецьких і
давньоримських мислителів Платона, Аристотеля та Цицерона. Зокрема,
Аристотель торкається

питання

справедливості

та її

відображення

у

нормативному регулюванні [343, с. 92]. Його ідея справедливості у праві
знайшла своє відображення у цій роботі під час формування вимог до змісту
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.
Роботи філософів Нового часу заклали основи теорії поділу влад, яка є
основою виділення гілки державної виконавчої влади, її специфічних функцій
та основного призначення, в них також було сформульовано ключові вимоги до
законів та інших нормативно-правових актів. Зокрема, Дж. Локк у своїх працях
наголошував на необхідності суворого поділу на закони та адміністративні
розпорядження (підзаконні нормативно-правові акти у широкому сенсі або акти
уряду у вузькому) [342, с. 320, 405]. Крім того, ідеї Ш. Монтеск’є [142; 143;
345, с. 162-164] мали важливе значення під час дослідження підзаконного
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характеру нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Правила
створення зводу законів Ф. Бекона [22, с. 507-536] заклали основи правотворчої
техніки сучасності.
Ідеї класика німецької філософії І. Канта [90, с. 596-604], який є
родоначальником загального правового підходу, мали важливе значення для
цієї роботи в частині виділення ознак нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України. Погляди Г. Кельзена [305] на систему норм права знайшли
відображення у частині дослідження, присвяченій ознакам нормативноправових актів Кабінету Міністрів України.
Питання правотворчої

техніки досліджувалися

такими

класиками

юридичної науки як Ф. Жені, Ф. Савіньї, Г. Радбрухт, І. Бентам.
Знаковим монографічним виданням є книга Р. фон Ієрінга «Юридична
техніка» [86], яка не втрачає своєї актуальності й на даний час та
використовується в якості практичного посібника. Це масштабне, ґрунтовне та,
по суті, перше дослідження у галузі проектування та створення нормативноправових актів, засад і його основних особливостей. Монографія зазначала
численних перевидань [87] та неодноразово використовувалася дослідниками у
їх роботі. Має ця праця своє значення і при дослідженні правотворчої техніки
створення урядових нормативно-правових актів, в тому числі й вітчизняних.
Дослідження такого правового явища як акти уряду стали актуальними
наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя. Наряду із загальним підйомом рівня
юридичної науки, збільшенням інтересу до права як суспільного феномена,
увагу науковців почали привертати різні джерела права, в тому числі
нормативно-правові акти виконавчої влади. В ті часи здійснювалися активні
теоретичні розробки як в галузі системи нормативно-правових актів і їх
співвідношення, взаємодії, так і в галузі саме урядової правотворчості,
результати яких були викладені у монографічній літературі. Особливо варто
відзначити наукові праці Г. Єллінека, А. А. Алєксєєва та Н. М. Коркунова, які
були присвячені актам уряду.
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Першою вагомою монографією у царській Росії цього періоду є праця
відомого графа М. М. Сперанського «Посібник із дослідження законів»,
опублікована в першій половині ХІХ століття [253]. Попри положення
загальної теорії держави і права, аналізу існуючої системи державної влади,
робота містить дослідження нормативно-правових актів та, що важливо, вплив
на їх формування та дію визначених факторів суспільного життя.
Особливої уваги в контексті цього дослідження вартує видана дещо
пізніше монографія Н. М. Коркунова «Указ і закон: дослідження» [117],
присвячена аналізу співвідношення та взаємодії двох видів нормативноправових актів, які за своєю суттю є різними за юридичною силою. Крім того,
автор детально аналізує кожен із них, приділяючи значну увагу саме урядовим
актам – указам.
Важливе значення мають дослідження Г. Єллінека про право та державу
[158], а також його робота «Закон і указ» 1887 року [335], яка містить аналіз та
порівняння двох центральних для сучасної держави нормативно-правових актів
й в багатьох аспектах не втрачає своєї актуальності й досі.
В тому ж часі друком виходить багатотомна праця А. Д. Градовського,
присвячена, в основному, дослідженню державного ладу, управління та права
[45]. Ґрунтовним та змістовним тогочасним дослідженням є також монографія
А. А. Алєксєєва «Міністерська влада в конституційній державі. Її основи, роль
та сучасне місце» [4], опублікована у 1910 році. Автор детально аналізує не
лише сутність міністерської влади, статус, призначення та функції уряду, але й
здійснює детальний аналіз його правотворчої діяльності, її співвідношення із
правотворчістю інших органів державної влади, досліджує природу актів, що
приймаються у результаті такої діяльності.
На початку ХХ століття вийшла друком книга Г. Ф. Шершеневича.
«Загальна теорія права» [311], яка також заслуговує на увагу, адже серед інших
положень загальної теорії права, автор приділяє увагу також аналізу різних
нормативно-правових актів, в тому числі й урядових.
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Серед українських дослідників того періоду слід відзначити О.
Кістяківського [83], Ф. Тарановського [260], А. Башмакова [12], які працювали
на теренах Російської імперії, та С. Дністрянського [60] і Ю. Панейка [147], які
мешкали на західних теренах України, тогочасній Австро-Угорській імперії.
Кожен із них вніс свій вклад у розуміння урядових актів та правотворчої
техніки.
На основі зазначених досліджень, які характеризуються високим рівнем
узагальнення

та абстрактності, проведено

історичний

аналіз розвитку

нормативно-правових актів уряду, що дозволило ознайомитись із ґенезою
ознак, частина з яких і сьогодні залишається характерною для об’єкта
дослідження.
Зазначені наукові праці є фундаментальними дослідженнями як з теорії
права, так і у галузі правотворчої техніки, вони мали істотний вплив на
подальший розвиток юридичної науки у цілому та можуть використовуватися
як база досліджень і зараз.
Друга половина ХХ століття в Європі ознаменувалася значним поступом
як у галузі юриспруденції або загальної теорії права, так і правотворчої техніки
і технології. Серед інших праць окремої уваги заслуговує «Введення у
юриспруденцію» Лорда Ллойда [343], який детально розкриває сутність та
особливості

основних

видів

нормативно-правових

актів.

Варто

також

відзначити наукові доробки Е. Каролана [326], Е. Барендта [319], К. Майєра
[344]. Порівняльно-правове дослідження Р. Давіда та К. Жоффре-Спінозі [49]
стало основою для синхронного порівняльно-правового дослідження урядових
актів у межах цієї роботи.
У розвиток правотворчої техніки і технології значний вклад зробили такі
європейські науковці: К. Вестбомке [355], П. Краузе [340], Р. А. Рінов [348], Й.
Вроблєвскі [357].
За часів Радянського Союзу інтерес науковців був зміщений у сторону
техніко-технологічних аспектів створення як актів уряду, так і системи
законодавства

в

цілому.

В

теоретичному

аспекті

питання

урядової
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правотворчості досліджувалося такими відомими теоретиками права як С. С.
Алєксєєв [5; 162; 263], Д. А. Керимов [95-101; 161], Н. Г. Алєксандров [165;
270], А. І. Дєнісов [56; 132; 262], А. Б. Венгеров [33; 164], П. О. Недбайло [150].
З техніко-технологічного боку акти уряду досліджувалися, зокрема, Ю. А.
Тіхоміровим [81; 280; 289; 290], С. В. Полєніною [148] і А. С. Піголкіним [148;
164; 169; 251; 317].
Варто відзначити й загальнотеоретичні розробки у галузі нормативноправових актів здійснювані у той час А. М. Васільєвим. Його дослідження
проводились як у широких межах, в тому числі як вклад у написання
підручників з теорії права [267; 273], так і безпосередньо в рамках більш
вузьких

спеціалізованих

досліджень,

наслідком

яким

стала,

зокрема,

монографія «Акти управління (Значення, проблема дослідження, поняття)» та
інші [25-28].
Крім того, значний вклад у загальнотеоретичне дослідження різних видів
нормативно-правових актів зробив Ю. А. Тіхоміров [289]. Почавши із
ґрунтовного дослідження закону, як ключового нормативно-правового акту у
вісімдесятих роках минулого сторіччя, він продовжив свою наукову роботу вже
у сучасній Російській Федерації, досліджуючи нормативно-правові акти у
широкому значенні [290]. Крім того, його науковий інтерес поширився й на
дослідження техніки нормопроектування [81].
Правотворчість та різні її види також були предметом дослідження і А. В.
Міцкевича. Такий його наукова праця «Правотворчість в СРСР» [232] є
значним, всебічним та вичерпним дослідженням різних видів правотворчості, в
тому числі й урядової. Цей науковий доробок має вагомий вплив на сучасні
дослідження у вказаній галузі. Крім того, А. В. Міцкевич є автором багатьох
важливих праць у сфері загальної теорії держави і права [164].
Значний обсяг інформації, яка є результатом масштабних наукових
досліджень у галузі теорії держави і права, міститься у підручниках та
навчальних

посібниках.

Результати

загальнотеоретичних

досліджень,

предметом яких були саме урядові акти у своїй більшості викладені саме у
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навчальній літературі, оскільки теорія держави і права – це не лише
загальнотеоретична, але й прикладна галузь юридичної науки. Таким чином,
значне різноманіття поглядів на правову природу нормативно-правових актів
уряду, як і на нормативно-правові акти у цілому, містяться у підручниках,
посібниках, енциклопедіях.
Таким

чином,

загальнотеоретичні

дослідження

правотворчості

та

нормативно-правових актів лише частково спрямовувались на вивчення
безпосередньо урядових актів, в той час як нормативно-правові акти Кабінету
Міністрів України взагалі не були предметом ґрунтовних монографічних
досліджень.
Попри те, що наукові розробки у галузі правотворчої техніки і технології
здійснювалися багатьма науковцями та досягли високого теоретичного, а їх
результати – практичного значення, можна констатувати, що такі технікотехнологічні дослідження носять неповний та односторонній характер.
Значним доробком у галузі правотворчої техніки та технології є праця
колективу авторів під керівництвом Р. О. Халфіної «Наукові основи радянської
правотворчості» [148], яка містить ґрунтовний аналіз порядку, правил та
процесу створення нормативно-правових актів. Робота включає, в тому числі, й
аналіз правотворчої техніки у розрізі урядових актів, що є важливим для цього
дисертаційного дослідження.
Крім того, окремо варто відзначити «Мову закону» А. С. Піголкіна [317].
Це дослідження – глибинний, ґрунтовний та детальний аналіз правил
застосування мови під час створення нормативно-правових актів, з якого можна
почерпнути широкі знання нюансів використання мовних засобів, мовних
оборотів та інших мовленнєвих засобів у нормопроектуванні, які не втрачають
своєї актуальності. Із деякими застереженнями, а також допрацюваннями,
результати зазначеного дослідження використано у цій роботі при рекомендації
мовних правил, що повинні бути дотриманні при створенні тексту нормативноправових актів Кабінету Міністрів України.

27
Як вже зазначалось, в наукових працях радянського періоду меншим
чином торкаються загальнотеоретичних досліджень нормативно-правових
актів, а більший акцент роблять на правотворчій техніці і технології, правилах
створення таких актів.
В сучасній українській та світовій правовій науці все частіше звертаються
до глибинного і ґрунтовного дослідження окремих джерел права, в тому числі
до теоретичних досліджень різних нормативно-правових актів, про що,
зокрема, свідчить значна кількість дисертаційних досліджень, проведених на
відповідну тематику. Що стосується дослідження правотворчості Кабінету
Міністрів України з позицій загальної теорії права, то на даний час ця
проблематика є найменш розробленою серед інших. Загальні теоретичні її
аспекти розглядаються переважно в межах загальних досліджень джерел права.
Наукові розробки у питаннях актів уряду сьогодні здійснюються такими
вченими-правознавцями як П. М. Рабінович, Л. А. Луць, О. Ф. Скакун, М. С.
Кельман, С. Л. Лисенков, Н. М. Марченко та інші.
Теоретичні розробки у галузі джерел права, дослідження основ
державного устрою, який має вплив на формування урядової правотворчості,
конституційні засади правотворчості доволі активно здійснюються сьогодні як
в Україні та на інших пострадянських просторах, так і за кордоном. Крім того,
значна увага приділяється перевиданням праць авторів минулого [335].
Переосмислюється вплив базових конституційних устроїв на діяльність
держави і, в тому числі, її правотворчість [326]. Окремі конституційні засади
досліджуються через їх вплив на правотворчість виконавчої влади [41]. Кожне
із цих досліджень має значення для комплексного аналізу місця, ролі, природи
урядових актів, зокрема нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, а також базових до них вимог, аналізу факторів, які впливають на їх
створення та подальше застосування.
Непересічне

значення

має

аналіз

спеціалізованої

літератури

з

правотворчої техніки та технології. В сучасний період серйозний інтерес
юридичної науки зосереджений на дослідженні концептуальних основ
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правотворчої техніки і технології. Значна кількість вчених присвятила свою
наукову діяльність дослідженням саме у вказаній галузі. Наприклад, науковий
інтерес професора С. В. Бошно лежить саме у площині правотворчості, про що
свідчить кількість опублікованих нею праць, зроблених висновків [20; 21]. Крім
того, ціла плеяда сучасних європейських науковців, серед яких Р. Фішер [328],
А. Трауб, Л. Келлер-Льоублі, Т. Фляйнер, А. Рух, Ф. Ульман [318], К. Целарек
[327], М. Бляхут, В. Громіський, Й. Качор [323], С. Вронковська [358],
здійснюють наукові дослідження у царині правотворчої техніки і технології.
Однією із провідних науковців у галузі нормопроектування та
правотворчої техніки можна вважати Т. В. Кашаніну. Її монографія з юридичної
техніки [92] – це монументальна праця, яка містить теоретичний аналіз
підготовки

нормативно-правових

актів,

розуміння

поняття

і

сутності

правотворчої, як елемента юридичної, техніки, види, стадії, а також
дослідження особливостей техніки створення, в тому числі, урядових актів.
Зазначена монографія мала значний вплив на цю роботу, на формування
дослідницького підходу, на структурування та загальне уявлення про цілі
дослідження.
«Нормографія» за редакцією доктора наук Ю. Г. Арзамасова [152] – ще
одна фундаментальна робота сучасності у галузі правотворчої техніки. Втім,
його науковий інтерес поширюється також і на дослідження правотворчості, а
саме відомчої правотворчості, як специфічного її виду [8].
Непересічною роботою, як з точки зору науки права, так і практики
правотворчості, слід вважати посібник доктора юридичних наук Т. А.
Васільєвої [29]. У ньому, не зважаючи на те, що вектор дослідження
спрямований у бік законів, у логічній та послідовній формі викладені
рекомендації з правотворчої технології, що з певними застереженням та
поправками можуть застосовані до дослідження вітчизняних урядових актів у
відповідній частині.
Дослідженням

нормативно-правових

актів

виконавчої

влади

комплексного характеру, який поєднує як загальнотеоретичну, так і техніко-
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технологічну складову, є монографія доктора юридичних наук В. П. Уманської
[298], в якій автор звертається до аналізу сутності актів виконавчої гілки влади
та піднімає питання їх створення, проектування та прийняття.
Серед сучасних українських науковців, які займаються проблемам
правотворчої техніки, слід відзначити Ж. О. Дзейко [58], монографія якої
розкриває сутність і призначення правотворчої техніки у розрізі століть, а
також О. В. Богачову [19], яка аналізує співвідношення правотворчої техніки і
технології.
Варто зазначити, що сучасний період у науковій спільноті позначився
очевидним пожвавленням досліджень нормативно-правових актів, в тому числі
й Кабінету Міністрів України, з позицій загальної теорії держави та права,
водночас, тенденції, закладені в радянський час, й надалі проявляються у
превалюванні

досліджень

правотворчої

техніки

і

технології

над

загальнотеоретичними дослідженнями їх правової природи.
1.2. Методологія дослідження

Наукове дослідження – це складний, багатоетапний процес, успіх якого в
значній мірі залежить від методології його здійснення. Чітка методологія є
необхідною для будь-якого дослідження, в тому числі й юридичного, адже
становить інструментальну основу його здійснення.
Таким чином, для початку необхідно визначити що таке методологія. У
наукових колах методологія розуміється у широкому і вузькому сенсі. В
широкому значенні, під методологією розуміють «філософське вчення про
систему методів наукового пізнання та перетворення реальної дійсності, а
також вчення про застосування принципів, категорій, законів діалектики та
науки до процесу пізнання і практики в інтересах набуття нових знань» [11, с.
17], «вчення, цілісну теорію з поняттями й категоріями, світогляд, через призму
якого і здійснюється пізнання з допомогою методів у відповідності з
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технологією їх застосування – методикою» [120, с. 6] або науку про організацію
діяльності, яка спрямована на отримання нових результатів [151, с. 20], чи
систему способів та принципів організації практичної і теоретичної діяльності,
а також вчення про неї [123, с. 12].
У більш вузькому значенні методологія трактується як «вчення про
структуру, логічну організацію, методи, засоби і форми діяльності дослідника в
процесі пізнання ним досліджуваних явищ» [93, с. 42].
Методологія

у

рамках

правових

наук

розуміється

як

різновид

загальнонаукової методології, що має свої характерні особливості, пов’язані із
специфікою об’єкта пізнання, метою та функціями дослідження [95, с. 91], а
також його спрямованістю. Отже, під методологією юридичної науки
розуміють сукупність підходів, методів і засобів пізнання державно-правових
явищ, що спрямовані на отримання соціально значимих знань про ці явища,
організацію їх у певну систему [126, с. 48] або «систему підходів, методів і
засобів пізнання державно-правових явищ та виокремлення загальних
закономірностей їх виникнення, функціонування та розвитку» [125, с. 13], а
також «вчення (теорію) про їх використання при дослідженні державноправових явищ» [236, с. 37].
Водночас, методологію загальної теорії держава і права можна визначити
як систему теоретичних вихідних засад, підходів, методів, конкретних логічних
прийомів і способів пізнання та дослідження державно-правових явищ [301, с.
15; 268, с. 14-17]. До методології відносять світоглядну позицію дослідника,
основні концепції, фундаментальні принципи, форми і методи пізнання та
поняттєво-категоріально апарат [3, с. 9].
Таким чином, структурно методологія загальнотеоретичного дослідження
у галузі права включає в себе вихідні концептуальні засади, прийоми
дослідження та методи пізнання, серед яких саме останні займають центральну
частину, оскільки методи дослідження – це способи побудови системи знань та
її обґрунтування, сукупність прийомів та операцій практичного і теоретичного
осягнення державно-правової дійсності [234, с. 7-8].
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Методологія, відтак, є інструментарієм дослідника, правильність та
послідовність у виборі якого є необхідною передумовою ефективного та
корисного дослідження. Методологія забезпечує досконалість дослідження
[254, с. 49-50].
Рівночасно, методологія – це також вчення про методи і засоби, які
використовуються під час здійснення дослідження. Методологія права є не
лише інструментом, але й водночас об’єктом дослідження. У зв’язку із новим
витком розвитку вітчизняної правової науки, пов’язаним із докорінною зміною
політико-правової системи та базових укладів українського суспільства,
наріжним каменем стало питання удосконалення методології правових
досліджень.
Активна робота у галузі методології права та правових досліджень
здійснюється у межах діяльності Львівського національного університету імені
Івана Франка, зокрема професор Л. А. Луць є основоположником та автором
курсу

«Методологія

правових

досліджень»,

спеціалізованої

навчальної

дисципліни для магістрів згаданого університету, а також автором і
співавтором багатьох наукових праць з вищезазначених питань. Крім того,
певна частина наукових досліджень з питань методології права проводилась на
базі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та
Київського національного університету внутрішніх справ, про що свідчить
значна кількість опублікованих робіт у вказаній галузі [46-48; 62; 127; 128; 170;
172; 278; 286-288; 302]. В той же час, Національною академією внутрішніх
справ з 2011 року двічі на рік випускається спеціалізований часопис
«Філософські та методологічні проблеми права», в якому публікуються
актуальні дослідження [121] з методології права та правових досліджень, що, в
свою чергу, дозволяє науковцям оптимізувати процес досліджень.
Більше

того,

чимало

авторів

піднімає

методологічні

питання

безпосередньо у галузі правотворчості [59; 233], що підкреслює актуальність та
важливість теми.
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Окрім значного інтересу вітчизняних науковців до питань методології,
що може бути наслідком кардинальних змін як політико-правового життя, так і
підходу до науки, очевидною є зацікавленість закордонних авторів у
вдосконаленні та розробці методологічних основ досліджень у юриспруденції.
Зокрема, такі тенденції можна помітити у наукових колах Німеччини та
Угорщини [334; 349; 354], що пояснюється глибоким усвідомленням того, що
методологія правових досліджень, у певній мірі, є основою основ, центральним
засобом для подальшого розвитку усієї правознавчої науки.
Для вітчизняного правознавства першим і найбільш глобальним
поштовхом для розвитку та подальшого дослідження проблем методології
стала міжнародна науково-теоретична конференція «Проблеми методології
сучасного правознавства», яка була проведена Київським регіональним
центром Академії правових наук України в 1996 році. Саме на цій конференції
були закладені основи та ключові напрями розвитку вітчизняної методології
правознавства. До основних сформульованих рекомендацій слід віднести:
спрямованість правознавчих досліджень та їх результатів на соціальну цінність
та ефективність, що має визначатися значною мірою методологічною
обґрунтованістю таких досліджень; методологія пізнання у сукупності із
методологією правотворення та правозастосування охоплюється в широкому
значенні методологією правознавства; методологічні основи права потребують
переосмислення, тісно пов’язаного із подоланням догматичних ідеологізованих
стандартизованих недіалектичних схем розуміння права, його сутності,
призначення та зумовленості, у зв’язку із докорінною зміною життєвих
обставин та створення незалежної української держави; із вищезазначеним
тісно

пов’язане

визнання

необхідності

удосконалення

методології

правознавства, оскільки стан дослідження методологічних проблем у галузі
явно відстає від потреб сучасності, має відчутні проблеми, наявні прояви
абстрактного соціально-беззмістовного визначення державно-правових явищ,
неналежної оцінки правових принципів, невідповідності вимогам практики,
потребам об’єктивної реальності; усі структурні елементи мають вагому роль в
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системі методології правознавства, вони визначаються, проявляються та
взаємодіють між собою особливим чином та мають бути досліджені на всіх
рівнях:

світоглядному

(філософському),

загальнонауковому,

спеціально-

науковому рівні юридичної науки та її галузей, тощо; крім того, жоден із
методологічних підходів до дослідження не може бути абсолютизований, в
кожному разі він повинен визначатися специфікою предмета та цілей
дослідження, використання методів дослідження поза межами їх евристичних
можливостей вважається неприйнятним; як філософи, так і юристи повинні
здійснювати філософсько-правові дослідження, так як саме філософія права
становить

концептуальний,

світоглядно-методологічний

фундамент

правознавства [238].
Вищезазначені рекомендації є важливим дороговказом для розвитку
сучасної науки правознавства, неухильне їх дотримання є фундаментом
ефективності та істинної науковості усіх сучасних досліджень. Слід зауважити,
що наукова спільнота не залишилась до таких напрацювань байдужою та
послуговується ними у своїх роботах. Враховано їх і при обрані методології
вказаного дисертаційного дослідження.
Перш за все, для того, щоб надати вичерпну характеристику методології
цього дослідження, необхідно звернутися до її структурного аналізу, тобто
поділу на три рівні. Таким чином, повністю розкрити питання використаної під
час

дослідження

методології

можна

охарактеризувавши

окремо:

концептуальний дослідницький підхід, методи дослідження та окремі прийоми
дослідження.
Відправною точкою будь-якого дослідження завжди та за будь-яких умов
є концептуальний підхід, парадигма, фундамент і основа методології
дослідження.

Так,

під

парадигмою

розуміється

система

наукових

фундаментальних установок, уявлень та понять, що застосовуються, система
знань і цінностей, що визначає пріоритети у виборі цілей та засобів їхніх
досягнень, система цілісного осмислення пізнавальної та практичної діяльності
[168]. Концептуальний підхід – це світоглядна аксіоматична засада (ідея),
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побудована на гранично широких, загальних філософських категоріях, яка
постулює загальну стратегію дослідження, відбір фактів, що вивчаються та
аналізуються, а також спосіб тлумачення і розуміння результатів дослідження
[301, с. 15]. Концептуальний підхід – це аксіома, точка зору, світогляд, яке
обирається перед початком дослідження. Це світоглядна позиція, в якій деякі
постулати приймаються за істину, і виходячи із чого підбирається весь
подальший методологічний інструментарій. Таким чином, як парадигма, так і
концептуальний підхід, позначають модель методологічної діяльності, є
основою дослідження. Парадигма, або концептуальний підхід, обирається
дослідником виходячи із особливостей досліджуваного явища та цілей, які він
перед собою ставить.
У цьому дослідженні, враховуючи прикладне значення теорії держави і
права, а також зважаючи на практичну важливість такого явища як нормативноправові акти Кабінету Міністрів України, при обранні між ідеалістичним та
матеріалістичним спрямуванням парадигми, перевагу було надано саме
останньому. На відміну від ідеалізму, що базується на припущенні про
існування певного «ідеального начала», це дослідження спрямоване на
досягнення реальних результатів, а тому ґрунтується на матеріалістичному
розумінні світу і права, де першоджерелом вважається матерія, а не дух.
Для найкращого осмислення та аналізу предмета цього дослідження
обрано діалектичний підхід, що дозволяє дослідити явище у розвитку, в русі.
Оскільки дослідження є загальнотеоретичним, виявляється необхідність відійти
від вузького сприйняття предмета дослідження як виключно нормативноправових актів Кабінету Міністрів України, а дослідити «урядові акти», тобто
нормативно-правові акти вищого органу державної виконавчої влади, як би він
не називався – Кабінету Міністрів України, уряд чи рада міністрів, у їх
розвитку, з урахуванням історичних та ідеологічних змін, вивести єдине
розуміння основних, ключових ознак. Окрім цього, не зважаючи на наявність
вагомого доробку у галузі правотворчої техніки і технології, створеного
вітчизняними та закордонними науковцями, є потреба в удосконаленні та
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специфікації техніко-технологічного інструментарію створення урядових актів.
Еволюція поняття нормативно-правового акта, нормативно-правового акта
уряду, так само як і поняття правотворчої техніки і технології, їх засобів є
свідченням доречності застосування діалектичного підходу. Більше того, є
вагомі підстави вважати, що поняття правотворчої техніки і технології, їх
предмет, метод і засоби досі перебувають і продовжуватимуть перебувати у
процесі становлення. Таким чином, для цього дослідження якнайкраще підійде
матеріалістична діалектика.
Доцільним буде поєднати матеріалістично-діалектичну парадигму із
соціологічними теоріями права, які виявляють відповідність урядових
нормативно-правових актів, а саме із соціальним детермінізмом, який
гармонійно доповнить та посилить обрану для дослідження парадигму, надасть
дослідженню прикладний характер та не відокремлюватиме його від суспільних
реалій.
Соціальний

детермінізм,

як

концептуальний

підхід,

вихідним

положенням якого є пов’язування змін в одних суспільних умовах із змінами у
інших, взаємозалежність системи

суспільних

умов між собою. Саме

взаємозв’язок соціальних явищ є ключовим для соціального детермінізму.
Проте, його застосування у цьому дослідженні обмежується визнанням
можливості існування випадковостей, хоча їх роль вважається незначною.
Зважаючи на значну кількість течій у межах цього напрямку, у цьому
дослідженні за першопричину взяті потреби людини, групи людей, суспільства.
Тобто було застосовувано потребовий підхід, визначений професором П. М.
Рабіновичем, в межах якого соціальна сутність явища сприймається як
можливість виступати засобом задоволення потреб людини чи соціальної
групи. Таким чином, у рамках цього підходу необхідно встановити, перш за
все, потреби яких суб’єктів задовольняються досліджуваним явищем (окремих
людей чи їх груп, соціальних страт чи суспільства в цілому), а також які саме
потреби задовольняються [235]. Під час дослідження урядових актів, та
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України зокрема, потребовий
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соціальний детермінізм має евристичне та практичне значення, надаючи
можливість встановити взаємозв’язок між предметом дослідження та іншими
соціальними факторами, з’ясувати, чиїм інтересам він слугує, а також
ідентифікувати необхідні зміни для того, щоб суспільство в цілому отримувало
користь та задовольняло таким чином усі свої потреби.
Враховуючи обрану парадигму, було використано такі методи пізнання
як:

історико-правовий,

загальнотеоретичний,

метод

техніко-юридичного

аналізу, структурно-функціональний, порівняльно-правовий, а також методи
формальної логіки (аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і
конкретизація, опис, характеристика, узагальнення, порівняння), які, зрештою,
є доцільними та необхідними у кожному науковому дослідженні, та
використовувалися протягом усього дослідження. Доповнення застосованої
діалектичної парадигми використанням методів формальної логіки є виключно
ефективним та може вважатися класичним поєднанням для правових
досліджень [100, с. 12-13].
Методи аналізу і синтезу, дозволяючи переходити від менш конкретних
до більш конкретних правових категорій, мають інтегральний характер. На
думку Д. А. Керімова процес пізнання має багатоступеневу природу, його
можна умовно зобразити як рух від безпосереднього споглядання конкретного
після його аналізу, через утворення абстракцій, за чим йде їх практична
перевірка, що змінюється синтезом абстракцій із його наступною практичною
перевіркою, в результаті чого приходимо до конкретного як єдності
багатоманітного [96].
Абстрагування як метод наукового дослідження полягає у відокремленні
одних властивостей, зв’язків та відношень явищ від інших, відверненні від
неістотних ознак досліджуваного предмета із виділенням найбільш суттєвих та
важливих ознак, а його використання на початку дослідження дозволяє
превентивно вирішити наукову проблему, зосереджуючись на основних її
аспектах [136, с. 33]. Під абстрагуванням також розуміють відсторонення від
несуттєвих ознак явища, з метою виявлення закономірностей розвитку

37
досліджуваних явищ в їх незмінній повторюваності та у виділенні основних,
типових ознак, що властиві всьому виду, класу або типу певних явищ, та
відрізняють його від інших. Як результат застосування методу абстрагування
найбільш характерні ознаки явища державно-правового характеру повинні бути
відображені у належних поняттях чи категоріях з граничною точністю,
найбільшою чіткістю і з допомогою відповідних лінгвістичних прийомів та
компонентів, фіксуючи в узагальненому виді суть й закономірні зв’язки
правової реальності, її об’єктів, фактів, подій [166, с. 5, 10].
Метод абстрагування якнайкраще поєднується із методом узагальнення,
який дозволяє переходити від знання про одиничне до знання про загальне. Для
узагальнення притаманним є розширення об’єму думки, а іноді окремих її
складових, а також перехід від окремих фактів, подій, явищ та предметів до їх
мисленнєвого ототожнення та, як результат, формування про них загальних
понять чи суджень. Застосування методу узагальнення є необхідною умовою
формування відповідних гіпотез, теорій та концепцій [43, с. 6-7].
Як відомо, конкретизація — це метод дослідження явищ у всій їх
різнобічності, якісній багатосторонності на відміну від абстрактного вивчення
предметів, за допомогою якого досліджується стан предмету у зв'язку з
конкретними умовами його існування та історичного розвитку.
Застосування методів аналізу і синтезу у їх взаємозв’язку сприяє
системності, послідовності, комплексності та різнобічності дослідження: за
допомогою методі аналізу здійснюється гіпотетичний поділ цілісного явища
або предмета дослідження на складові (частини, властивості, відношення),
метод синтезу же дозволяє об’єднати складові в єдине ціле, спираючись на
знання, отримані у процесі їх дослідження [136, с. 34].
Метод

індукції

(неповної

індукції), який

дозволяє дати докази

невипадковості тій регулярності (закономірності), що спостерігається, завдяки
виявленню причинно-наслідкових зв’язків. Такі знання мають ймовірний
характер, тому для їх верифікації застосовуються інші методи, зокрема,

38
дедукція. Дедукцією ж є метод отримання нових знань на основі вже наявних,
який супроводжується рухом від загального до окремого [10, с. 30].
Метод аналізу застосовувався у цьому досліджені, зокрема, для
виявлення

специфічних

ознак

урядових

нормативно-правових

актів,

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також під час
виділення стадій створення нормативно-правових актів уряду. За допомогою
методу

синтезу

шляхом

об’єднання

ключових

ознак

було,

зокрема,

сформульовано визначення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України.
Водночас, менш суттєві, незначні та вторинні ознаки були відсіяні за
допомогою

методу

абстрагування.

Крім

того,

шляхом

узагальнення,

розповсюджуючи ознаки аналізованих нормативно-правових актів уряду
(нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, урядів республіки
Білорусь, Польщі, Німеччини, історичних актів уряду) на нормативно-правовий
акт уряду (як родове поняття). Завдяки використанню методу індукції було
досліджено окремі нормативно-правові акти реальних урядів різних часів і
країн. Крім того, методи аналізу і синтезу дозволили дати визначення поняттю
нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України.
Водночас, дедуктивний метод став у нагоді під час формування
рекомендацій щодо покращення техніки і технології створення урядових
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.
Системний метод у цій роботі був визначальним під час дослідження
методів правотворчої техніки і технології, а також для формулювання
пропозицій щодо їх вдосконалення.
Конкретизація стала методологічною основою для виділення техніки і
технології створення урядових нормативно-правових актів. Крім того, метод
конкретизації становив важливе підґрунтя загальнотеоретичного дослідження
нормативно-правових актів уряду у тісному взаємозв’язку із конкретними
умовами, зокрема форми правління, державного устрою і режиму правління.
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Абстрагування стало основою загальнотеоретичної частини дослідження,
оскільки дозволило припустити дію принципів верховенства права, демократії
та поділу влад під час визначення основних ознак нормативно-правового акта
уряду.
Якщо методи формальної логіки є невід’ємними для правового аналізу, то
історико-правовий метод – це основа для діалектичного підходу, його базовий
метод, що дозволяє відстежити розвиток і еволюцію такого правового явища, як
урядовий

акт.

Історико-правовий

метод

засновується

на

необхідності

урахування послідовності подій, конкретного часу, його особливостей [246, с.
34]. Матеріалізм у досліджені проявляється, в тому числі, через використання
формально-догматичного методу, за допомогою якого аналізується таке
поняття як нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, а також тісно
із ним пов’язані, у законодавстві та правозастосовній практиці. Зважаючи на те,
що право являє собою комплексне явище, важко уявити дослідження будьякого з його явищ відокремленим та відірваним від усіх інших, таким чином,
застосування

структурно-функціонального

методу

дозволить

у

цьому

дослідженні виокремити предмет дослідження від суміжних явищ, а саме
нормативно-правових актів, джерел права, а також віднайти його місце у їх
системі.
Крім того, обґрунтованим видається застосування порівняльно-правового,
в тому числі й історико-правового, методу, так як дослідження урядових актів
без врахування зарубіжного та історичного досвіду було б частковим та
неповним, не відображало би усіх сторін досліджуваного явища. Під час цього
дослідження було використано різні форми порівняльно-правового методу.
Синхронне порівняння було здійснене шляхом зіставлення і протиставлення
окремих ознак нормативно-правових актів українського уряду з нормативноправовими актами урядів інших держав. Порівняння ознак нормативноправових актів урядів різних часів було здійснено у межах діахронного
порівняння.
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Важливе значення під час цього дослідження мало застосування
загальнотеоретичного методу. Цей метод визначається як спосіб пізнання
державно-правових явищ, що складається із сукупності прийомів, за
допомогою яких виокремлюються загальні закономірності їх виникнення,
функціонування та розвитку [125, с. 9]. До зазначених прийомів належать:
збирання та вивчення одиничних фактів, індукція та дедукція, формалізація,
узагальнення та абстракція. Цей набір прийомів зумовлений предметом
загальної теорії права і дозволяє виокремити загальні закономірності державноправових явищ та виявити серед них ключові. Формалізація, як один з таких
прийомів, дозволяє абстрагуватися від змісту явищ, що досліджуються та
узагальнити знання про них на основі схожості форм. У дослідженні був
широко застосований понятійний апарат загальної теорії держави і права.
Зокрема, у межах дослідження застосовувалися такі поняття як «держава»,
«поділ влад», «виконавча влада», «нормативно-правовий акт», «норма права»
та інші.
Метод

техніко-юридичного

аналізу

спрямований

на

розкриття

спеціальних юридичних понять, конструкцій та процедур, дозволяючи виявити
їх логічні та нормативні зв’язки між собою та дійсністю [167, с.18]. Цей метод
був застосований при досліджені особливостей та проблем створення
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Застосування цього
підходу було корисним також під час формулювання пропозицій щодо
вдосконалення техніки і технології створення урядових нормативно-правових
актів.
В цій роботі акцентується увага як на традиційних характеристиках
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України (поняття, ознаки, види,
класифікація тощо), так і на теоретико-технічних вимогах до цих актів та
теоретико-технологічних правилах їх створення. Вимоги до нормативноправових актів Кабінету Міністрів України розглядаються як теоретикотехнічні, оскільки з одного боку в них відображено загальнотеоретичні
конструкції, властиві нормативно-правовим актам загалом (н.п. законність та
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конституційність), з іншого – їх перелік знайшов своє відображення у низці
практичних рекомендацій з питань правотворчої техніки. Крім того,
загальновизнаним є те, що проблематика правотворчої техніки вивчається в
межах курсу теорії держави і права. Основні правила створення якісних
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України крізь призму теорії
права,

оскільки

відповідають

загальнотеоретичним

закономірностям

правотворчості і, водночас, належать до предмету правотворчої технології.
Серед інших спеціально-юридичних методів застосовувався метод
юридичної герменевтики. Юридична герменевтика є системою знань про
принципи та способи тлумачення права з метою встановлення змісту правової
норми.

Герменевтика

як

метод

тлумачення

письмових

джерел може застосовуватися, в тому числі, на стадії тлумачення норм права
[256, с. 435]. Таким чином, герменевтичний метод дозволяє здійснити
раціональну інтерпретацію, яка зумовлюється ідеалом наукового пізнання [300,
с. 357]. Цей метод використовувався у дослідженні під час тлумачення актів
законодавства, сприяючи з’ясуванню змісту норм права, які, зокрема,
визначають статус і характер правотворчих повноважень Кабінету Міністрів
України, місце його нормативно-правових актів у системі нормативно-правових
актів України.
Висновки до Розділу 1
На сучасному етапі як вітчизняною, так і закордонною юридичною
наукою не здійснюються фундаментальні комплексні загальнотеоретичні
дослідження такого виду джерела права як нормативно-правові акти Уряду. Не
зважаючи на їх значну питому вагу серед джерел законодавства, а також
важливе значення для діяльності держави, їх вивченню не приділяється
достатньо уваги. За традицією, що склалася у радянські часи, увага теоретиків
права, в тому числі й при дослідженні питань урядових актів, зміщена до
правотворчої техніки та технології, в той час як загальнотеоретичним
розробкам приділяється менше значення. Правотворча техніка і технологія, як
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похідні напрями, повинні базуватися на положеннях загальної теорії держави і
права. Формування та аналіз правил створення нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України повинні бути нерозривно пов'язані з їх
загальнотеоретичним дослідженням, із глибинним розумінням їх сутності.
Систематизуючи використану при написанні дисертаційної роботи
літературу, можна виділити такі її різновиди: 1) підручники та посібники з
загальної теорії держави і права, в яких містяться стислі результати досліджень
сутності, ознак та видів актів Уряду; 2) монографії загальнотеоретичного
спрямування, в яких викладені теоретичні положення, що стосуються системи
джерел права, НПА або їх окремих видів; попри їх високий рівень узагальнення
та науковості, відсоток таких праць є незначним; 3) монографічні дослідження з
юридичної техніки та технології; 4) праці прикладного характеру, розраховані
на практичне використання при роботі з НПА та мають наукове значення.
Результати наукового дослідження, їх повнота та істинність, залежать, в
першу чергу, від обраної методології. Зважаючи на практичну значимість НПА
КМУ, для дослідження обрано матеріалістичну парадигму, для найкращого
осмислення та аналізу його предмета – діалектичний підхід, що дозволяє
дослідити його у розвитку. Матеріалістично-діалектична парадигма поєднана із
соціологічними теоріями права, які виявляють відповідність НПА КМУ
потребам суспільства, а саме із соціальним детермінізмом (потребовий підхід),
який гармонійно доповнив та посилив обрану для дослідження парадигму.
Відтак, наукові праці, а також законодавство, інші джерела та практика
застосування НПА Уряду аналізуються у цьому дослідженні виходячи із
першості

матерії

матеріалістичної

над

духом,

діалектики

та

а

також

з

соціального

концептуальних
детермінізму

положень

урахуванням

факторів, які на них впливають. Враховуючи обрану парадигму, використано
загальнотеоретичний метод, який включає такі прийоми як збирання та
вивчення одиничних фактів, індукція та дедукція, формалізація, узагальнення
та абстракція; методи пізнання: історико-правовий, загальнотеоретичний, метод
техніко-юридичного

аналізу,

структурно-функціональний,

порівняльно-
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правовий; методи формальної логіки, зокрема аналізу і синтезу, індукції та
дедукції, абстрагування і конкретизації, опису, характеристики, узагальнення та
порівняння; спеціально-юридичні методи: юридичної герменевтики, метод
техніко-юридичного аналізу. Використання обраної методології дозволило
досягти мети дослідження через виконання поставлених завдань в повному
обсязі.
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
2.1. Ознаки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
Метою цього дослідження є встановлення правової природи нормативноправового акта Кабінету Міністрів України. Відтак, проведений у цьому розділі
загальнотеоретичний аналіз актів вітчизняного Уряду, їх ознак, функцій, а
також місця в системі нормативно-правових актів та інших джерел права
України, дозволив удосконалити визначення поняття нормативно-правовий акт
Кабінету Міністрів України.
Теорія держави і права як наука не обмежується дослідженням існуючої
практики окремих держав [157, с. 14], а прагне глибинного дослідження
внутрішніх ознак таких феноменів як право та держава [269, с. 134], а також із
ними пов’язаних, існує потреба розглядати нормативно-правові акти Кабінету
Міністрів України у більш широкому аспекті. Ця наука збирає та узагальнює
багатовіковий та мультикультурний досвід [157, с. 14; 269, с. 136], спираючись
на величезне багатство історії розвитку держави та права. Враховуючи сучасні
реалії їх існування та функціонування у різноманітних країнах світу, теорія
держави і права досліджує глибинні основи вищезазначених явищ, їх якісні
внутрішні зв’язки, робить основний акцент на тих закономірностях, що
притаманні всім державно-правовим явищам певного роду [33, с. 15; 107, с.
120-122; 135, с. 24; 264, с. 27] у найбільш абстрактному вигляді [134, с.9; 255, с.
412; 262, с. 4; 274, с. 15; 275, с. 6].
Зважаючи на те, що теорія держави і права вивчає основні та закономірні
властивості правових явищ в узагальненому вигляді [248, с. 10], у цій
дисертаційній роботі, а зокрема й в цьому розділі, нормативно-правові акти
Кабінету Міністрів України досліджуються як видове поняття, якому також
притаманні усі ознаки урядових нормативно-правових актів, тобто тих, які
приймалися та приймаються вищими колективними органами державної влади,
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в тому числі й зарубіжних країн, які за своєю суттю та функціями відповідають
статусу Кабінету Міністрів України, незалежно від назви: «кабінет міністрів»,
«рада міністрів», «уряд» тощо, як поняття родового.
Отже, термін «уряд» для цілей йього дослідження використовується як
загальне родове поняття [1, с. 30; 56, с. 444; 57, с. 15], яке може бути
застосоване до будь-якої форми державного правління із будь-якою структурою
вищих органів державної влади чи гілок влади. У юридичній літературі термін
«уряд» широко вживається як синонім до позначення назви колегіального
органу, який стоїть на чолі виконавчої влади [308, с. 12] відповідної держави.
В науковій літературі цей термін також вживається і на позначення
виконавчої гілки влади в цілому, проте у цьому дослідженні його використано
для позначення саме вищого органу виконавчої влади. Так само не варто
змішувати його із поняттям «держава», як трапляється у юридичній літературі.
[36, с. 70-75]
Таким чином, цей розділ спрямований на дослідження загальних,
глибинних, стійких ознак нормативно-правових актів уряду, а також на
з’ясування, виокремлення специфічних ознак, що характеризують правову
природу нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Це дозволило
систематизувати існуючі наукові підходи, узагальнити результати попередніх
досліджень, вивівши їх тим самим на більш загальний, теоретичний рівень, й
провівши на цій основі детальний аналіз постанов та розпоряджень Кабінету
Міністрів України – здійснити глибинне дослідження нормативно-правових
актів вітчизняного Уряду. З огляду на вищенаведене, це дисертаційне
дослідження маючи достатній рівень абстрактності, не є відірваним від
сучасних реалій нашої держави та містить практичні поради.
Серед актів Кабінету Міністрів України виокремлюють постанови і
розпорядження,

які

є

правовими,

підзаконними,

офіційно-владними,

обов’язковими до виконання актами на території України, а також чинні
декрети, які є законодавчими актами, виданими в період реалізації Кабінетом
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Міністрів України делегованих йому Верховною Радою України повноважень у
сфері законодавчого регулювання передбачених законом питань [293, с. 14-15].
Зважаючи на різну правову природу нормативно-правових актів, які
можуть прийматися Кабінетом Міністрів України, та беручи до уваги практику
делегування правотворчих повноважень, акти, які приймаються в межах такого
роду правотворчості, можуть бути предметом самостійного вивчення, зокрема,
йдеться про нормативно-правові акти, прийняті в межах делегованої
парламентом правотворчості, які, хоч і мають юридичну силу, співмірну із
юридичною силою законів, проте відрізняються за правовою природою.
Основна увага

в цьому дисертаційному дослідженні

зосереджена на

нормативно-правових актах Уряду, прийнятих в межах власної компетенції.
Зазначене зумовило й відповідну структуру дослідження: спочатку
проаналізовано існуючі підходи до визначення поняття нормативно-правового
акта Кабінету Міністрів України та інших урядів; на основі цього аналізу та
порівняння з урядовими актами інших часів та держав, визначено ключові
ознаки, що відображають правову природу нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України; на основі цього сформульовано авторське
визначення поняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України;
здійснено їх класифікацію за різними критеріями; визначено місце як в системі
нормативно-правових актів, так і інших джерел права України.
У науковій юридичній літературі зустрічаються різні трактування
нормативно-правових актів уряду, розуміючи їх як:
- підзаконні акти вищого виконавчо-розпорядчого органу державної
влади, які видаються на основі законів, встановлюють правові норми з питань,
віднесених до компетенції відповідних органів [273, с. 314];
- підзаконні акти вищого виконавчо-розпорядчого органу державної
влади, які видаються на основі та на виконання законів, встановлюють правові
норми з питань, віднесених до компетенції відповідних органів [272, с. 462];
- акти правотворчості відповідного органу державної влади, які містять
правові норми [162, с. 270];
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- письмові документи, які встановлюють, змінюють чи відміняють
правові норми й виступають як юридичний засіб організації оптимального
функціонування та впорядкування діяльності у відповідних галузях суспільних
відносин [82, с. 6];
- акти-управління, підзаконні акти, що приймаються вищим органом
виконавчої влади у межах установленої компетенції відповідно до закону й на
підставі закону, спрямовані на регулювання суспільних відносин [122, с. 27];
- результати здійснення функцій правового регулювання, правові
інструменти реалізації політики уряду у різних сферах суспільного життя [8, с.
238].
Таким чином, розуміння нормативно-правових актів уряду різними
науковцями має багато спільного, водночас, є певні відмінності, які мають
непересічне значення для науки загальної теорії держави і права. Провівши
аналіз вищенаведених визначень, очевидним є різний підхід до розуміння
основних ознак урядових актів, які впливають на визначення їх сутності.
Саме тому необхідно з’ясувати, в чому полягає сутність нормативноправових актів Кабінету Міністрів України, які його ознаки та функції. Це
дослідження розпочато з виокремлення та детального дослідження основних
ознак нормативно-правових актів Уряду, детальна характеристика яких, з
урахуванням досвіду інших країн, дозволила якнайкраще осягнути та зрозуміти
досліджуване явище, стала основою для формулювання визначення поняття
«Нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України».
У дослідженні виокремлені основні ознаки та факультативні особливості
норматвино-правових атків Уряду. Під час дослідження аналізувалися позиції
закордонних та вітчизняних науковців з загальної теорії держави і права, також
взято до уваги науковий доробок з конституційного, адміністративного та
суміжних галузей права, минулого та сьогодення. Після детального аналізу
значного масиву урядових нормативно-правових актів та викладених у науці
доктринальних положень, представлено власну точку зору автора, позицію
щодо кожної з вищезазначених ознак. Таким чином, нормативно-правові акти
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Кабінету Міністрів України були детально, глибоко та всесторонньо
досліджені.
Оскільки

законодавство

є

системою,

побудованою

на

принципі

ієрархічності, то зрозуміти юридичну сутність урядового акта, як і будь-якого
іншого, можна розглядати його лише як елемент цілісної системи [247, с. 12], в
межах якої він існує та функціонує. Відтак, окремо розглянуто питання місця
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у системі нормативноправових актів, а також джерел права України загалом. Дослідження
співвідношення нормативно-правових актів Уряду з іншими нормативноправовими актами за юридичною силою має важливе значення для розуміння їх
правової природи, сутності та призначення. Отже, визначення місця
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у ієрархії нормативноправових актів та серед інших джерел права є необхідним для розкриття їхньої
сутності як правового явища, а також для досягнення мети та цілей цього
дослідження.
Крім того, у цьому розділі здійснено класифікацію нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України за різними критеріями: юридичною силою,
сферою правового регулювання, терміном дії та іншими. Класифікація була
застосована до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України з метою
більш детального аналізу видових особливостей їх окремих видів, а також з
метою більш ґрунтовного їх аналізу.
Повно та вичерпно дослідивши природу нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України, характеризуючи їх основні та факультативні
ознаки, місце у системі законодавства та серед джерел права, а також їх видове
різноманіття, критично розглянувши існуючі у правовій науці точки зору щодо
розуміння цих нормативно-правових актів, сформульовано власне визначення
поняття «Нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України». Таке
визначення базується на основі детально досліджених та проаналізованих ознак
нормативно-правових актів Уряду, відображає реальну сутність позначуваного
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поняття, розкриває правову природу нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України.
До основних ознак нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України можна віднести нормативно-правовий характер, підзаконний характер,
особливу сферу правового регулювання, визначену форму та встановлений
порядок їх підготовки, прийняття та опублікування. З цими ключовими
ознаками також тісно пов’язані й інші характеристики, які мають важливе
значення для розуміння природи та сутності нормативно-правових актів Уряду.
Першочерговою ознакою нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України слід вважати їх нормативно-правовий характер. Не всі акти уряду
України за своєю сутністю є нормативно-правовими. Враховуючи призначення
та зміст діяльності уряду, як центрального органу державної виконавчої влади,
основною функцією якого є безпосередня реалізація функцій держави (в т.ч.
примусу [271, с. 94]), видається очевидним, що значну частину урядових актів
мають становити акти ненормативного, індивідуального характеру. Такі акти
спрямовані на пряме виконання завдань та функцій будь-якого уряду, в тому
числі й вітчизняного, та становлять значну частину прийнятих Кабінетом
Міністрів України актів. Проте, Кабінет Міністрів України повинен бути
наділений правотворчими повноваженнями. Урядова правотворчість формує
значну частину нормативної бази України й є одним з основних важелів впливу
українського уряду на суспільні відносини, засобом впровадження його
політики у життя [122, с. 24]. Кабінет Міністрів України видає власні
нормативно-правові акти з метою ефективного регулювання життя держави.
Саме урядові акти нормативного характеру і є основним об’єктом цього
дослідження та власне нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів
України, прийнятим в межах його власної компетенції, присвячена ця частина
роботи.
Для кращого розуміння нормативно-правового характеру актів Кабінету
Міністрів України як їх основної та необхідної ознаки видається за необхідне
звернутися до його еволюції у юридичній науці та практиці.
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Правотворчі повноваження уряду в абсолютній монархії мають похідний
характер від прав монарха, оскільки лише суверен був наділений всією
повнотою влади, а уряд виконував при ньому допоміжну роль [313, с. 213].
Компетенція, повноваження, а також правотворчість останнього напряму
залежали від волі монарха, як намісника Бога на землі. За таких обставин,
нормативно-правовий характер не вважається необхідною характеристикою
урядових актів, він їм притаманний, скоріше, «в межах делегованої
правотворчості».
Конституційна монархія передбачає наявність конституції, яка б
регулювала основні сфери суспільних відносини, чи, принаймні, державного
устрою. Таким чином, уряд за конституційної монархії отримує свої
повноваження вже не від суверена, а від народу, шляхом їх закріплення в
нормах основного закону.
За радянських часів нормативно-правовий характер стає обов’язковою
ознакою актів уряду, що випливає з правотворчих повноважень уряду або
прямих норм, закріплених всіма конституціями. В науковій літературі автори
безапеляційно відносять акти уряду до нормативно-правових. Звісно, не всі
акти уряду, як вже зазначалось, є нормативними. Зазвичай, є певна частина
актів, які не носять нормативно-правового характеру, зокрема, розпорядження
уряду про призначення на посаду тощо, хоча стосовно зазначеного в правовій
науці не сформувалося єдиної думки. Деякі автори стверджують, що лише
постанови уряду можуть бути нормативними [104, с. 247; 261, с. 274], інші ж
обґрунтовано зазначають, що як постанови, так і розпорядження можуть
містити норми права [163, с. 156]. Загалом, науковці не оспорюють самої
можливості уряду встановлювати загальнообов’язкові правила поведінки у
своїх актах.
В загальних рисах така позиція поділяється і сучасними українськими
науковцями. Відмінність полягає лише в тому, що сьогодні законодавчо
закріплений не лише нормативно-правовий характер актів Кабінету Міністрів
України, а й те, що лише постанови Кабінету Міністрів України є актами
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нормативно-правового характеру, в той час як розпорядження Кабінету
Міністрів України мають прийматися з індивідуальних питань. Такий поділ був
запроваджений Законом України «Про Кабінет Міністрів України» [75]. Раніше
поділ актів Кабінету Міністрів України на нормативно-правові та ненормативні
не

був

законодавчо

закріплений,

тому

розмежування

між

ними

встановлювалося самим Урядом, зокрема у Тимчасовому регламенті Кабінету
Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
5 червня 2000 року № 915 [215], а потім було також відображене у Регламенті
Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 року № 950 [213].
В той же час існує проблема, що розпорядження Кабінету Міністрів
України, які не можуть мати нормативно-правового характеру, до сьогодні
вносяться до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Ця
ситуація є причиною плутанини та незручностей у користуванні Реєстром, а
також може ввести в оману правозастосовців. Таке положення виникло у
зв’язку з тим, що вищезгаданий реєстр функціонує на підставі указу
Президента України від 27 червня 1996 року № 468/96 [294], який встановлює,
що до Державного реєстру включаються, окрім іншого, чинні, опубліковані та
неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, розпорядження
Кабінету Міністрів України. Можна стверджувати, що на момент його
прийняття воно було виправданим, проте у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про Кабінет Міністрів України» [75], необхідно внести зміни у п. 2
вищезазначеного указу Президента України та виключити з нього слова
«розпорядження Кабінету Міністрів України». Таким чином, буде вирішено
проблему внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів
українського уряду ненормативного характеру.
У зв’язку із необхідністю імплементації загальнотеоретичних підходів
щодо поняття, ознак та класифікації нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України у правотворчу практику та її нормативне регулювання,
потрібно ч. 4 ст. 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»,
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відповідно до якої «акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів України» [75], привести у
відповідність

до

нормативно-правових

приписів

цього

ж

акта,

які

встановлюють, що акти Кабінету Міністрів України нормативно-правового
характеру видаються у формі постанов, а акти Кабінету Міністрів України з
організаційно-розпорядчих та інших поточних питань у формі розпоряджень.
Отож, розпорядження не є нормативно-правовими актами й не повинні
підлягати державній реєстрації.
Таким чином, більшість авторів [165, с. 390; 250, с. 386; 270, с. 493]
поділяє думку, що акти урядів носять нормативно-правовий характер. Це є
цілком виправданим та відображає не лише сучасні реалії та потреби, але й
слугує поштовхом для подальшого розвитку не лише урядової правотворчості,
але й для розвитку всієї системи права загалом. Така позиція підкреслює
реальне значення та функціональне призначення уряду як центрального та
вищого органу державної виконавчої влади. Сьогодні прийняття нормативноправових актів є однією з важливих форм реалізації повноважень уряду [34, с.
250; 56, с.443;].
Кабінет Міністрів України уповноважений приймати нормативно-правові
акти на виконання своїх повноважень відповідно до статті 117 Конституції
України [114], у якій зазначається, що Кабінет Міністрів України в межах своєї
компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до
виконання. А також, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України,
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають
реєстрації в порядку, встановленому законом. З цього випливає логічний
висновок, що постанови чи розпорядження Кабінету Міністрів України, або
обидвоє можуть носити нормативно-правовий характер. Відповідно до статті 50
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [75], а також параграфів 39,
40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 [213], акти Кабінету
Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов,
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розпорядження ж є актами з організаційно-розпорядчих та інших поточних
питань. Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 року №
870 [209], також містять норми, з яких випливає, що постанови мають
нормативно-правовий характер, а розпорядження видаються з оперативних,
організаційно-розпорядчих

питань.

Така

позиція

відповідає

теоретико-

правовим напрацюванням сучасних науковців, зокрема така ж думка
висловлюється у працях колективів авторів на чолі з М. В. Цвіком [66, с. 305] та
М. С. Кельманом [94, с. 336].
Проте, не всі акти Кабінету Міністрів України приймаються у
відповідності до зазначених правил. Зокрема, до 2008 року розповсюдженою
була практика прийняття постанов з таких питань, які належать до категорії
організаційно-розпорядчих, зокрема призначення на посади, розпорядження
землями, майном тощо. Для прикладу можна навести постанови Кабінету
Міністрів України «Про призначення членів наглядової ради відкритого
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 16 січня 2008
року № 12 [225], «Про вилучення, надання у постійне користування і в оренду
земельних ділянок для суспільних та інших потреб, погодження місць
розташування об'єктів і зміну цільового призначення земель» від 26 квітня 2007
року № 681 [180]. Навіть сьогодні, не зважаючи на законодавче регулювання,
деякі постанови видаються Кабінетом Міністрів України з індивідуальних
питань та не мають нормативного характеру, як-то постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови
«Реконструкція аеродрому «Міжнародного аеропорту Харків (Основа)»
комунального підприємства «Харківський міський центр нерухомості» від 24
жовтня 2012 року № 981 [214] та «Про здійснення попередньої оплати робіт,
пов'язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку
«Grune-Woche - 2012» від 12 грудня 2011 року № 1267 [221]. В той же час, деякі
розпорядження мають нормативно-правовий характер, так як стосуються
надання повноважень органам державної влади, зокрема розпорядження
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«Питання Державної податкової служби» від 7 вересня 2011 року № 836-р
[242].
Крім того, у практиці українського правового регулювання та урядової
правотворчості зустрічалися також такі нормативно-правові акти як декрети, 24
з 83 яких і досі є чинними. Ці акти були прийняті в межах делегованої
правотворчості й також мають нормативно-правовий характер.
Таким чином, до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
належать, перш за все, постанови Кабінету Міністрів України1, а також декрети
Кабінету Міністрів України, хоч видання останніх не передбачено чинним
вітчизняним законодавством.
Не зважаючи на одностайність в тому, що акти Кабінету Міністрів
України можуть мати нормативно-правовий характер, науковці не сходяться у
своєму його розумінні, вкладаючи різний сенс у це поняття. Найбільш
поширеною точкою зору є та, що нормативно-правовий характер уособлюється
у наявності в акті норми права. Не можна заперечувати раціональності цієї
позиції, яку поділяє чимала кількість правознавців [33, с. 345; 101, с. 48; 155, с.
241; 161, с. 348; 273, с. 314], втім існють зауваження, які необхідно враховувати
під час дослідження такого поняття як нормативно-правовий характер актів.
Наявність норми права правильно відображає природу значної частини
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, проте в той же час
вона не враховує ряд актів, які також за своєю сутністю є нормативноправовими, але не містять норми права як такої [140, с. 22]. Мова йде про акти,
які змінюють вже існуючі норми права без викладу їх у новій редакції, чи про
визнання певних норм такими, що втратили силу. Формально, спираючись на
розуміння нормативно-правового характеру як наявності норми права, такі акти
не можна віднести до нормативно-правових. Проте, вони є нормативноправовими за своєю сутністю. Зокрема, постанови Кабінету Міністрів України

1

Станом на 10 березня 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив 36682 постанови

55
«Про внесення зміни до переліку населених пунктів, яким надається статус
гірських» від 17 жовтня 2013 року № 757 [184], «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року № 835 і від 17 жовтня 2012
року № 1051» від 2 жовтня 2013 року № 726 [173; 186; 197] не містять повної
правової норми як такої, проте вони вносять зміни у вже існуючі норми,
набуваючи таким чином нормативного характеру. Так само, не можна
заперечити нормативності таких постанов Кабінету Міністрів України про
визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України,
наприклад, постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 09 серпня
2017 року № 556 [179], яка не встановлює нових норм права, проте відміняє дію
вже існуючих. Такі акти не є актами застосування права, не стосуються
конкретно визначеної особи, а також їх дія не вичерпується одноразовим
застосуванням. Беручи до уваги те, що акти, які вносять зміни, діють доки діє
основна норма, а акти, які відміняють чи припиняють дію певних норм права,
діють без обмеження в часі, такого роду акти слід вважати нормативноправовими. Зокрема, акти, які відміняють попередні нормативно-правові акти
Кабінету Міністрів України, хоч і виглядають як такі, що містять приписи
одноразової дії, насправді застосовуються щоразу, коли необхідно з’ясувати,
чим регулюються певні суспільні відносини, таким чином їх дія є постійною та
не вичерпується одноразовим застосуванням. А. В. Міцкевич пропонує
називати такі акти актами нормативно-допоміжного значення, він наголошує,
що як такі вони не містять норми права, проте є різновидом нормативноправових актів [140, с. 24-25].
Характеризуючи нормативно-правовий характер як ознаку актів Кабінету
Міністрів України, варто спиратися на те, що вони встановлюють, змінюють
або скасовують правові норми. Деякі науковці [21, с. 96; 134, с. 510; 154, с. 123;
162, с. 66, 270; 248, с. 312-313] не розділяють цієї ознаки із наявністю в акті
норми права, вони використовують їх паралельно. Визначаючи акт нормативноправовим за критерієм наявності у ньому правової норми, коло актів, які мають
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право вважатися нормативними, обмежується, тож варто погодитися з точкою
зору А. В. Міцкевича, який зазначав, що головна ознака нормативного акта – це
правотворче призначення як акта, що встановлює, змінює чи відміняє правові
норми [140, с. 26]. Таким чином, охоплюються всі нормативно-правові акти, в
тому числі ті, які мають не лише правовстановлююче значення, але й
правозмінююче чи правоскасовуюче. Крім того, це підкреслить його
правотворче значення як джерела права [248, с. 313].
Більш того, в науці нема єдиної точки зору, яка б стосувалася актів, так
званого, «змішаного» характеру, які поряд з нормативними містять також
приписи індивідуальні. Така ситуація часто трапляється на практиці, коли
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України одночасно містять
нормативну частину, а також розпорядження правозастосовного характеру, що
пояснюється основним призначенням виконавчої влади здійснювати практичне
управління державними справами. Таким чином, такі акти містять одночасно
приписи нормативного та індивідуального, правозастосовного характеру.
Раніше у науковій літературі висловлювалася думка, що такі акти можуть
вважатися нормативно-правовими лише у разі, якщо нормативний зміст у них є
основним [141, с. 26-27], превалюючим. Однак, більш обґрунтованою та
логічною видається позиція, згідно з якою акт є нормативно-правовим, якщо
він містить хоч один припис нормативного характеру. Слушною видається
аргументація, що кожен акт в цілому може бути або ненормативним, або
нормативним згідно з принципом «tertium non datur» [140, с. 29]. Таким чином,
віднесення актів такої природи до нормативно-правових не суперечить
обраному в цьому дисертаційному дослідженні підходу, оскільки у будь-якому
випадку такі акти встановлюють, змінюють або скасовують норми права і, тому
їх слід вважати нормативно-правовими, не залежно від наявності приписів
ненормативного характеру.
Прикладом такого «змішаного» акту є постанова Кабінету Міністрів
України «Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України» від 18 січня
2006 року № 26 [176], першим пунктом якої інший нормативно-правовий акт
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Уряду визнається таким, що втратив чинність, пунктом другим вносяться зміни
до чинної постанови, а третій пункт містить приписи індивідуального
характеру.
Отже, ключовим при визначенні нормативно-правового характеру акта є
встановлення, зміна або скасування ним правових норм. Аналогічною є і
позиція

Вищого

господарського

суду

України

[244].

Таким

чином,

вибудовується логічна послідовність: нормативно-правовий акт встановлює,
змінює чи припиняє певні норми права, а потім вони застосовуються, в тому
числі завдяки прийняттю індивідуальних правозастосовних актів. Тому
помилковим буде зазначати, що акт Кабінету Міністрів України спрямований
на виникнення, зміну чи припинення суспільних відносин (адміністративноправових чи будь-яких інших з метою реалізації виконавчої влади чи без такої
мети) [105, с. 146]. Слушною є думка С. В. Бошно, яка зазначає, що
нормативно-правовий акт не пов'язаний з функціонуванням правовідносин, він
виконує «засновницьку» роль стосовно них [21, с. 98].
Таким чином, визначаючи нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України як такі, що встановлюють, змінюють чи припиняють правовідносини,
фактично відбувається їх змішування з правозастосовними актами. Проте, не
зважаючи на наявність нормативно-правових актів, які містять індивідуальні
приписи

(«змішані»

акти),

спрямованість

на

встановлення

чи

зміну

правовідносин не є необхідною ознакою нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України, це радше виняток. Призначенням, метою нормативноправових актів Кабінету Міністрів України є регулювання [248, с. 312-313], а не
встановлення чи зміна суспільних відносин. Прийняття урядом України
нормативно-правового акта не тягне за собою автоматичного виникнення
правовідносин, прав та обов’язків у суб’єктів права, такий акт лише слугує
зразком правовідносин, які мають скластися за визначених ним обставин [310,
с. 84].
Нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України завжди впливає на
норму права, яка втілює собою кінцевий продукт правотворчості. Отже, багато
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ознак, притаманних правовим нормам, переходять до нормативно-правових
актів. Проте, помилковим є повне ототожнення, змішування ознак правової
норми та нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України [140, с. 31].
Ознаки норми права та нормативно-правового акта пов’язані між собою, але не
є повністю однаковими, оскільки норма права є змістом, в той час як акт –
формою, і не всі характеристики, притаманні змісту, відображаються на формі,
хоча нормативно-правовий характер акта не може розходитися зі змістом
(правовою нормою) по суті [140, с. 33].
Можна також виокремити ряд характеристик, властивих нормативноправовим актам Кабінету Міністрів України, зокрема: загальнообов’язковий
характер, неперсоніфікований адресат, необмеженість випадків використання,
невичерпність незалежно від виконання, які розглянемо детальніше нижче.
Перш за все, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України є
загальнообов’язковими, вони повинні виконуватися всіма громадянами,
установами

та

організаціями,

незалежно

від

форми

власності

та

підпорядкування. Вони є обов’язковими також для органів державної влади та
їх посадових осіб, в тому числі для органів інших гілок влади та їх службовців,
оскільки державна влада є єдиною [155, с. 241; 161, с. 348], а тому правотворчі
повноваження Кабінету Міністрів України розповсюджуються на всіх без
винятку.
Ознакою,

тісно

пов’язаною

із

загальною

обов’язковістю,

є

неперсоніфікованість адресата. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України звернені до невизначеного кола осіб [21, с. 100] або суб’єктів [245, с.
126], вони стосуються не конкретно визначених осіб, а всіх або більшості з них
[161, с. 348] – тих, хто відповідає або може відповідати закладеним у
відповідному акті критеріям, або ж просто всіх без винятку. Деякі науковці
вказують на цю ознаку як на неконкретність, а не неперсоніфікованість, адже
нормативно-правові акти не визначають, не конкретизують, осіб, до яких вони
звернуті, – адресатів [309, с. 145; 310, с. 85]. Не зважаючи на критику А. В.
Міцкевича, який зазначав, що існують нормативні акти, яким не властива така
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ознака, як неконкретність адресата, як у випадку актів звернених до певних
органів, організацій, про їх створення, наприклад [140, с. 45], не можна
заперечити логічності цього твердження: адресати у нормативному акті
визначені бути не повинні. Заслуговує також на увагу пропозиція вважати
конкретність адресата негативною ознакою – якщо акт стосується певної
визначеної особи, то він не є нормативним. Проте, це вносить деяку плутанину
у загальну концепцію нормативно-правового акту: з одного боку існують
нормативні акти, які не можна характеризувати неконкретністю адресата, його
конкретність є підставою для визнання акту ненормативним, а індивідуальним.
Отже, нормативно-правовий характер акта Кабінету Міністрів України
проявляється у неперсоніфікованості (неконкретності) адресата.
Ще однією з ключових особливостей, яка дозволяє охарактеризувати
нормативно-правові акти, є можливість їх неодноразового застосування [21, с.
100; 140, с. 46]. Нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України діє з
моменту його прийняття до моменту його скасування (припинення дії) і
протягом цього часу він може бути застосований до необмеженого кола
правових відносин, його дія не вичерпується [одноразовим] використанням. Ця
формула, виведена Д. А. Керимовим, отримала застереження А. В. Міцкевича
щодо вірності застосування слова «одноразового», адже, як зазначає
правознавець, неодноразове виконання нормативно-правового акта не є
підставою для вичерпання його дії. В цьому випадку ми погоджуємося із
позицією А. В. Міцкевича, оскільки будь-яка кількість випадків виконання
приписів нормативно-правового акта не впливає на його чинність [140, с. 46].
Розглядаючи неодноразовість використання як невичерпність дії нормативноправового акта його використанням, ми підійшли до наступної ознаки, яка
характеризує суть нормативно-правового характеру як основної ознаки актів
Кабінету Міністрів України.
Нормативно-правовий характер актів Кабінету Міністрів України полягає
у тому, що вони містять приписи, якими встановлюються, змінюються чи
припиняється дія норм права. Крім того, такі акти мають загальнообов’язковий
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характер, тобто повинні виконуватися усіма суб’єктами права. Невиконання чи
неналежне виконання є підставою для притягнення особи до різних видів
юридичної відповідальності, проте, жодним чином не впливає ні на чинність
самого акта, який було порушено, ні на обов’язок всіх інших суб’єктів права
дотримуватися правових норм, встановлених ним. З метою спрощення
формулювання, для більшої чіткості та зрозумілості, вказівку на акти, якими
змінюються чи скасовуються норми права слід опустити, оскільки в кожному
випадку їх основною метою є вплив на норму права.
На відміну від актів застосування права, незалежно від формулювання,
застосованого у нормативно-правовому акті, його дія зберігається не зважаючи
на виконання відповідного припису. На відміну, судове рішення, яке у своїй
резолютивній частині містить припис «зобов’язати … видати свідоцтво про
право власності на…», вичерпає свою дію з моменту вчинення відповідним
суб’єктом дій з видання свідоцтва про право власності. В той же час
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України можуть містити, для
прикладу, компетенційні норми, які за формулюванням схожі на вищенаведене,
проте не вичерпуються їх виконанням. Так припис: «зобов’язати … затвердити
інструкцію з видання свідоцтв про право власності», такий припис має багато
спільного із попереднім, проте він розуміє під собою не лише одноразове
затвердження відповідної інструкції, але й подальше внесення у неї змін,
доповнень чи її скасування, такий припис не зобов’язує відповідного суб’єкта
здійснити конкретні дії, а надає йому певні повноваження.
Таким чином, нормативно-правовий характер актів Кабінету Міністрів
України проявляється через встановлення, зміну або скасування норм права та
характеризується

загальнообов’язковістю,

неперсоніфікованістю

адресата,

можливістю неодноразового використання, а також дією незалежно від
виконання.
Однією з ключових ознак, які характеризують нормативно-правові акти
Кабінету

Міністрів

України,

є

їх

підзаконний

характер.

Сьогодні

загальновизнаною формулою є те, що нормативно-правові акти Уряду повинні
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прийматися на основі законів та не можуть їм суперечити. Проте, є важливе
застереження. Підзаконний характер набувається нормативно-правовими
актами уряду за умов дії принципів верховенства права, верховенства закону, а
також основних принципів демократії та поділу влад. У цьому дослідженні такі
передумови винесені «за дужки», увагу сконцентровано на дослідженні ознак
актів Кабінету Міністрів України за умов дотримання державою мінімальних
демократичних вимог, які виставляє сучасність. За умов абсолютної монархії,
тоталітаризму та деяких інших режимів далеко не завжди нормативно-правові
акти уряду, теоретично або практично, носять підзаконний характер. За таких
видів режиму державного правління дотримання принципів поділу влад та
верховенства права не завжди є пріоритетним чи просто не визнається. Як
зазначав А. І. Денисов, на різних ступенях розвитку держави чи просто у різні
часові періоди сприйняття правової природи актів уряду є відмінним та не
завжди можна провести чітку межу між ними та законами [56, с. 444]. Тим не
менше, наука загальної теорії держава і права покликана не тільки, та не
стільки, аналізувати існуючі моделі державно-правових явищ, як конструювати
бажані, саме тому основна увага зосереджена на аналізі такої ознаки
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України як підзаконність.
Зважаючи, що на сприйняття і розуміння актів уряду теоретиками права
завжди впливають не лише основні концептуальні положення про систему
джерел права та про систему нормативно-правових актів, але й державний
устрій, форми правління і, власне, від останніх двох аспектів зазвичай залежать
основоположні ознаки досліджуваних актів, звернемось до історії вчення про
урядові акти. Підзаконний характер – одна з основних ознак нормативноправового акту уряду. Проте, ця ознака не завжди вважалася такою, що
невід’ємно притаманна цим актам. Зокрема, за часів монархії зовсім не
обов’язково акти уряду приймалися на основі та у відповідності до законів,
розмежування між цими актами в цілому було дуже відносним.
У зв’язку з особливістю становища уряду як допоміжного органу при
абсолютній монархії, першочергово дослідниками вважалося, що будь-який акт
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уряду, уповноваженого на те монархом, незалежно від форми, в якій його
видано, був наділений силою закону. Професор А. А. Алєксєєв аргументував це
тим, що в абсолютній монархії ані діяльність монарха, ані його уряду не
розвивалися та не могли розвиватися в межах, встановлених законом; вони
були надзаконними, так як не було самої можливості провести розмежування
між законом та адміністративним розпорядженням й юридично підпорядкувати
останнє закону [4, с. 118-306]. Таке становище зумовлено тим, що абсолютна
монархія будується на принципі верховенства монарха та його волі, жодних
незалежних представницьких органів, які б здійснювали виключно законодавчі
функції, в ній не існувало. Монарх поєднував у собі всі гілки влади: і
законодавчу, і виконавчу, і судову. А уряд, який хоч і підпорядковувався
суверену та його волі, як такої відповідальності перед народом не ніс, він
швидше виконував допоміжні функції при монарху. Крім того, урядова
правотворчість на етапі абсолютної монархії не була чітко відмежована від
правотворчості суверена. Науковці того періоду не приділяли особливої уваги
розмежуванню актів виключно уряду та актів монарха, виданих з ініціативи
уряду або його членів. За таких обставин, підзаконність як характерна ознака
нормативно-правових актів уряду не виділялася та не могла бути виділена.
В умовах конституційної монархії акти уряду мали вже чітко підзаконний
характер та приймалися у відповідності до законів. Урядова правотворчість
була виключно засобом досягнення мети, яка визначалася народом через
виборний законодавчий орган. Проте, не всі науковці поділяють наведений
підхід, вважаючи його таким, що повністю нівелює значення уряду та
перетворює виконавчу владу на повністю залежну від законодавчої [4, с. 118121]. Вони вважають, що частина повноважень у врегулюванні окремих питань
існування держави має належати уряду; що виконавча влада має бути наділена
певною правотворчою компетенцію [117, с. 2-5; 335, с. 369]. Ця компетенція
повинна поширюватися на питання, що потребують правового регулювання та
не врегульовані законодавчо, хоча в деяких випадках і врегульовані
законодавчо сфери можуть підпадати під урядову правотворчість, яка може
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бути прерогативною навіть щодо законодавства, оскільки основний закон
ставить на перше місце не формальне виконання вимог, а саме благо народу.
Підзаконний характер актів уряду підкреслює і Н. М. Коркунов, зазначаючи,
що менш важливі правові норми приймаються органами виконавчої влади і
називаються указами (директивами, постановами тощо), на відміну від власне
законів. Ці акти підпорядковуються законам і є обов’язковими лише у тому
випадку, коли не суперечать останнім [116, с. 301-363]. Таким чином, при
переході від абсолютної монархії до конституційної, акти уряду вже набувають
підзаконного характеру, хоча і з деякими застереженнями, не втрачаючи
повністю можливість мати юридичну силу, рівну закону, за умови дотримання
певних вимог.
Науковцями радянських часів зроблено висновок про те, що нормативноправовим актам уряду притаманний підзаконний характер [165, с. 389] і така
ознака є невід’ємною та необхідною. Уряд приймає нормативно-правові акти на
основі та на виконання діючих законів [162, с. 274; 273, с. 313], для їх
подальшої конкретизації [276, с. 419]. Тогочасні науковці підкреслюють, що
уряд займається не прийняттям законів, а організацією їх виконання,
забезпеченням ефективного виконання ланками державного апарату своїх
функцій в економічній, соціальній, адміністративно-політичній сферах [273, с.
308]. Норми актів уряду не можуть суперечити законам, вони містять лише їх
конкретизацію, вказівки стосовно способів і порядку їх застосування [91, с.
374].

У

визначеннях,

які

даються

радянськими

науковцями

часто

підкреслюється не лише виконавча, але й розпорядча функція нормативноправових актів уряду, що може бути пояснене специфічним типом економіки –
адміністративно-командним, який на той час існував у державі. Згодом таке
уточнення до розуміння правової природи актів уряду втратить свою
актуальність і за ними закріпиться лише ознака підзаконності.
Отже, історичний аналіз урядових актів дозволяє зробити висновок про
те, що вони не завжди характеризувалися підзаконним характером, проте в
сучасних умовах науковці солідарні в тому, що така риса є невід’ємною.
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Вважається, що нормативні-правові акти уряду, в тому числі й Кабінету
Міністрів України, повинні прийматися на основі та на виконання законів. Така
позиція висвітлюється зокрема у О. В. Зайчука, В. С. Ковальського, А. М.
Колодія, С.Л. Лисенкова, Л. А. Луць, Н. М. Онищенко, О. Д. Тихомирова та Л.
М. Шестопалова [124, с. 149; 125, с. 223; 277, с. 196; 279, с. 68; 280, с. 196; 281,
с. 347].
Сьогодні підзаконний характер є загальновизнаною ознакою нормативноправових актів уряду України. Проте, варто розглянути детальніше, яким
реальним змістом вона наповнена.
Перш за все, важливо розуміти що можна вважати джерелом
підзаконності нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України? Деякі
науковці [155, с. 241; 273, с. 249] вважають, що їх «підпорядкованість» законам
пояснюється тим, що кожен нормативно-правовий акт носить на собі відбиток
сили, яка його породила, тобто акти Кабінету Міністрів України займають
місце у ієрархії після законів тому, що уряд України підпорядкований та
підзвітний Парламенту. Та видається, що таке твердження не можна вважати
коректним. Беручи до уваги вихідне застереження, що у цьому дослідженні
увага сконцентрована на аналізі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України за умови визнання та застосування сучасних надбань у галузі
державотворення, функціонування в Україні основоположних принципів права
та демократизму, при обґрунтуванні позиції слід звернутися до концепції
поділу влад.
Теорія поділу влад вважається центральною концепцією сучасного
конституціоналізму [319, с.137, 140-142] в усьому світі. Ця доктрина має
довготривалу

історичну

та

політичну

репутацію,

значний

вплив

на

функціонування державної влади [326, с. 1]. Концепція поділу влад стала
вихідною при формуванні конституцій більшості сучасних держав, відправним
пунктом для організації діяльності та взаємодії органів державної влади.
Відповідно до цієї теорії, державна влада складається з трьох основних гілок:
законодавчої, виконавчої та судової, які є самостійними та незалежними одна
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від одної. Вважається, що творцями цієї теорії були Джон Локк та Шарль
Монтеск’є. Джон Локк виступає родоначальником вихідних ідей поділу влад, в
той час як автором концепції у більш сучасному розумінні є саме Шарль
Монтеск’є, з іменем якого її найчастіше і пов’язують [2, с. 20]. Дж. Локк
вважав, що чіткий розподіл владних повноважень якнайкраще слугує
виконанню державою її завдань та підкреслював, що успішне існування
держави засноване на чіткому розподілі публічно-правових повноважень на
складові частини, які урівноважують одна одну [134, с. 364]. Саме він
акцентував увагу на необхідності та значущості розмежування законів та
адміністративних розпоряджень, відповідності останніх законам [39, с. 4], як
відображення різних повноважень суб’єктів їх прийняття. Водночас, Ш.
Монтеск’є

підкреслював

основоположну

цінність

свободи

людини

та

підпорядкування її лише основним законам, згоду на які надано більшістю [134,
с. 367]. Тому розмежування влад має своєю метою не допустити можливості
узурпації влади [248, с. 96] та порушення свободи людини. Відсутність поділу
влад чи механізму їх взаємного стримування веде до концентрації влади, а
також до зловживання нею.
Таким чином, розподіл влад має своєю метою існування трьох
незалежних гілок влади, які стримують одна одну, не даючи можливості одній з
них превалювати чи захоплювати повноваження іншої. Кожна з гілок влади має
своє призначення, свої повноваження та, відповідно, осіб, які її уособлюють, –
законодавців-депутатів, чиновників-урядовців та суддів. Поєднання функцій
кількох або всіх гілок влади в одому суб’єкті несе значну загрозу успішному
функціонуванню держави, гарантіям прав і свобод людини та громадянина.
Отже, одним з фундаментальних принципів теорії розподілу влад є
незалежність гілок влади, а тому не можна стверджувати, що якась із них є
верховною [134, с. 365; 156, с. 143], а інша – підпорядкованою. Запровадження
чи допуск відносин підпорядкування між гілками влади суперечить ідеї поділу
влад та нівелює її основне призначення.
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Справді, за сучасних умов Кабінет Міністрів України, як уособлення
виконавчої гілки влади, зобов’язаний звітувати перед Верховною Радою
України – законодавчою гілкою влади, проте це жодним чином не може бути
розцінено як його підпорядкування. Крім того, відносини підпорядкування
припускають можливість скасування

будь-яких

актів підпорядкованого

суб’єкта, а український парламент не уповноважений скасовувати рішення
вітчизняного

уряду,

для

скасування

чи

визнання

недійсними

яких

застосовується судова процедура, яку може ініціювати парламент або окремі
його члени. Отже, не можна стверджувати, що нормативно-правові акти
Кабінету Міністрів України є підзаконними внаслідок підпорядкування Уряду
Верховній Раді України.
Причину нижчої юридичної сили нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України у порівнянні із законами України необхідно шукати саме у
теорії поділу влад. Законодавча влада наділена правом створювати правові
норми, які знаходять своє втілення у законах, що приймаються парламентом.
Оскільки

парламент,

у

переважній

частині,

обирається

народом,

то

презюмується, що прийняті ним рішення відображають волю більшості
громадян держави. Парламент уповноважений приймати нормативно-правові
акти іменем народу і ніхто інший не може претендувати на ці повноваження.
Уряд же відповідає за виконання прийнятих парламентом законів, втілює їх у
життя. Не можна звести роль уряду до простого виконання законів, у межах
своїх повноважень він встановлює нові норми права, які регулюють виконання
законів [326, с. 2]. А. І. Денисов наголошує на тому, що законодавча діяльність
є не єдиним джерелом правових норм, вони встановлюються, в тому числі
органами державної виконавчої влади [56, с. 443], в той час як Ю. Г. Арзамасов
звертає увагу на те, що уряд приймає активну участь у формуванні
правотворчої політики держави не лише шляхом внесення законодавчих
пропозицій до парламенту, але й шляхом власної правотворчості [8, с. 236-237].
Однак, це не свідчить про недотримання принципу поділу влад, оскільки три
гілки влади існують не відокремлено, ізольовано одна від одної, а разом,
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взаємодіючи між собою. Відтак, можна погодитися із сучасною концепцією
«симфонії» влад, згідно з якою їх розподіл не є надто жорстким, а взаємодія
сприяє більш ефективній діяльності держави [24, с. 5]. Хоч нормативно-правові
акти уряду є необхідними правовими засобами правового регулювання [8, с.
237], порівняно із законотворчістю Верховної Ради України правотворча
діяльність Кабінету Міністрів України посідає нижчий щабель, оскільки не
відноситься до основних завдань Уряду, хоча й має безумовно важливе
значення.
Очевидною є менша вага і значимість нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України у порівнянні із законами України, їх похідний
характер, а відповідно і нижча юридична сила. Оскільки нормотворення не є
основним призначенням уряду України, то і його результати не можуть
претендувати на рівне із законами значення. Верховна Рада України покликана
створювати норми права, тому закони України, у яких вони втілені, мають
першочергове значення порівняно з нормативно-правовими актами Кабінету
Міністрів України, які покликані сприяти виконанню законів України.
Сучасна загальна теорія держави і права вважає постанови Кабінету
Міністрів

України

підзаконними

нормативно-правовими

актами.

Саме

постанови Уряду переважно носять загальний характер і є нормативноправовими за своєю природою. У зв’язку з тим, що Кабінет Міністрів України є
вищим органом державної виконавчої влади, його акти мають підзаконний
характер і разом з тим є обов’язковими до виконання на всій території України.
Така позиція поділяється більшістю сучасних українських науковців [124, с.
149; 125, с. 223; 279, с. 68; 280, с. 196; 281, с. 347].
Підзаконність нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
хоча прямо й не закріплена у Конституції України, випливає із конституційних
та законодавчих положень [306, с. 4], поряд із принципом верховенства закону.
Так, відповідно до статті 92 Конституції України, найважливіші суспільні
відносини в Україні повинні бути врегульовані виключно законами. Закони
згідно конституційних положень є основним, базовим засобом правового
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регулювання. Як випливає зі статей 6, 19, 106, 113, 118, 135 Конституції
України, всі органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та законами України
[114], що підкреслює значущість та виняткову роль законів. Більше того, їх
важливість та більша значимість у регулюванні суспільних відносин
акцентується при розмежуванні законів та інших (підзаконних) нормативноправових актів, у тому числі й актів Кабінету Міністрів України, що, зокрема,
вбачається зі змісту статей 8, 58 Перехідних положень до Конституції України
(Розділ XV) [114]. Таким чином, примат норм законів перед нормативноправовими актами Кабінету Міністрів України випливає з конституційних
положень, які закріплюють принципи верховенства права та закону.
Положення Конституції України отримали свій подальший розвиток у
законодавстві. Відповідно до статті 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України», нормативно-правові акти Уряд приймає на основі та на виконання
законів України [75], що очевидно свідчить про їх підзаконний характер.
У цьому контексті влучною є думка Ю. Панейка про два чинники, які
складають поняття законодавства у конституційній державі: річевий чинник,
що закріплює зміст юридичної чинності (прийняття загальнообов’язкових
норм) та особовий чинник, що закріплює за суб’єктом право прийняття таких
норм, пов’язану із цим форму діяльності (репрезентація народу) [147, с. 73-74].
Хоча він застосовує ці чинники виключно до законодавства, вони цілком
відповідають сучасним реаліям, коли суб’єкт прийняття та зміст правових норм
визначають форму акта та його місце у системі нормативно-правових актів.
Деякі науковці, визнаючи провідну роль закону у відношенні до
нормативно-правових актів уряду, пропонують розподіляти нормативноправові акти на первинні та вторинні, де первинними є закони, які
встановлюють вихідні норми права, а вторинними – акти уряду та інших
органів державної влади, які повинні продовжувати та деталізувати положення,
що містяться у законах [5, с. 60-74; 148, с. 178-179]. За видимої раціональності
та неординарності такого підходу, з ним не можна погодитись, адже вважаючи
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норми права, які містяться, зокрема, в актах Кабінету Міністрів України,
похідними, такими що виключно деталізують ті, що містяться у законах
України, ми заперечуємо сам факт їх існування. Якщо норми актів уряду
повинні конкретизувати положення закону, а не встановлювати нові правила
[148, с. 178-179], то постає питання, що ж таке норма права? Таким чином,
нормативно-правові

акти

Кабінету

Міністрів

України

можна

вважати

підзаконними та нижчими за юридичною силою у порівнянні з законами
України, але не вторинними.
Цікавою, проте спірною, є точка зору, за якою рівень нормативності
нормативно-правових актів уряду є меншим ніж у законів, оскільки останні
розраховані на більш тривалий термін застосування [41, с. 63]. Зважаючи на
єдність державної влади та враховуючи те, що обидва види актів містять норми
права – первинні елементи правової системи, які не змінюють своєї сутності від
того, у якому джерелі права вони зафіксовані, а також те, що саме їх
встановлення, зміна чи скасування дають підстави говорити про нормативноправовий характер певного акта, то нормативність не може бути меншою або
більшою, сильнішою або слабшою, залежати від темпоральної дії акта.
Крім того, з метою забезпечення належного виконання законів,
виконавча влада може не лише деталізувати їх приписи, а й встановлювати
абсолютно нові приписи у межах наданих їй повноважень. Цілком логічним є
те, що відповідно до норм чинного законодавства та Конституції, Кабінет
Міністрів

України

може

бути

уповноважений

здійснювати

правове

регулювання у певній сфері, але таке регулювання не може суперечити
законам, хоча й не повинне вимагати наявності попереднього законодавчого
регулювання. Видається, що наявність подвійного регулювання не свідчить про
високий розвиток правотворчої техніки та законодавства.
Важливо також розуміти що саме вказує на підзаконний характер
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України – прийняття їх на
основі, на виконання, для подальшого розвитку та деталізації закону чи просто
несуперечність йому? Беззаперечним є те, що нормативно-правові акти

70
Кабінету Міністрів України не можуть суперечити нормам закону [276, с. 419].
Цю вимогу слід розглядати як імперативну, в протилежному випадку такі акти
визнаються недійсними, нечинними або скасовуються в цілому чи в частині в
судовому або позасудовому порядку. Зокрема, майже вісім з половиною тисяч
постанов Кабінету Міністрів України втратило чинність. Крім того, у разі
суперечності
Конституції

нормативно-правового
України,

він

може

акта
бути

Кабінету
визнаний

Міністрів

України

неконституційним

із

дотриманням відповідної процедури. Відповідає дійсності й те, що нормативноправові акти Кабінету Міністрів України приймаються на основі та на
виконання законів. Дійсно, саме законами визначаються сфери правового
регулювання, які належать до повноважень Уряду, що є втіленням одного з
основних принципів права, загального правового підходу, запропонованого І.
Кантом [90, с. 596-604], який стверджує, що органи державної влади можуть
діяти виключно в межах, встановлених законом, тобто робити лише те, що
прямо передбачено законом, на відміну від інших осіб, які можуть робити все,
що законом не заборонено. Власне формулювання «на основі та на виконання
законів» вживається у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» [75] й
таке формулювання є не лише виправданим, але й доречним.
Не можна погодитися з тим, що нормативно-правові акти Кабінету
Міністрів України повинні лише деталізувати, конкретизувати положення
закону, що їх основною функцією є розвиток норм законів, як вважають деякі
автори [41, с. 64]. В дійсності, нормативно-правові акти Уряду часто
конкретизують норми законів, проте урядова правотворчість не може
обмежитися виключно продовженням законодавчих норм. В деяких галузях,
зокрема,

тісно

виправданим

пов’язаних

та логічним

із
є

втіленням
безпосереднє

державної

політики,

регулювання

цілком

правовідносин

підзаконними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
Таким

чином,

підзаконний

характер

нормативно-правових

актів

вітчизняного уряду полягає в тому, що вони повинні прийматися на основі та
на виконання законів і не можуть їм суперечити. Нижча юридична сила, а
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також інші ознаки, які характеризують підзаконність цих актів, зумовлені
належністю Кабінету Міністрів України до виконавчої гілки влади та його
функціональним призначенням у тріаді влад. Крім того, важливим моментом є
призначення цих актів, їх основне спрямування, а також результат, заради якого
вони приймаються.
Можна виділити три складові підзаконності нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України: нормативну, суб’єктну, цільову. Нормативна
відображає статус урядових актів згідно з українським законодавством.
Суб’єктна підкреслює місце Уряду у системі органів державної влади, а цільова
– основне призначення цих актів як засобу здійснення виконавчої влади.
Окремо варто розглянути таку ознаку нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України як конституційність. По суті конституційність – це
відповідність нормативно-правового акта Уряду Основному Закону України.
Конституція є основоположним правовим документом, втіленням найвищих
норм, практичною реалізацією ідеї суспільного договору. Примат конституції
як основного закону – загальновизнана максима [341, с. 1-10]. Основний Закон
містить принципові положення щодо організації та функціонування держави,
тому, відповідно, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України повинні
прийматися згідно з його положеннями та в жодному випадку не можуть їм
суперечити. З метою забезпечення відповідності нормативно-правових актів
Уряду Конституції та усунення її порушень, існували та існують різні
механізми, такі як судовий перегляд, в тому числі у рамках особливого
конституційного правосуддя, або зупинення дії таких актів Президентом
України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України тощо.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України повинні бути
конституційними. З цим твердженням погоджуються всі сучасні українські
правознавці. У самій Конституції України закріплено її особливе верховне
положення щодо всіх інших джерел права, в тому числі й актів Уряду. Згідно з
ч. 2 статті 8 Конституції України, вона має найвищу юридичну силу, закони та
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інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України та
повинні відповідати їй [114].
Більше того, аналіз конституційних положень також свідчить про
наявність спеціального механізму забезпечення конституційності нормативноправових актів Кабінету Міністрів України [159, с. 19]. Адже відповідно до
статті 150 Конституції України, питання конституційності актів українського
уряду належить до повноважень Конституційного Суду України та вирішується
у рамках конституційного судочинства [114]. Це суттєва особливість правового
статусу постанов Кабінету Міністрів України та свідчить про їх особливу роль
у правовому регулюванні, підкреслює непересічну важливість поряд із
законами України та актами Президента України.
Виходячи з аналізу положень Конституції України та Закону України
«Про Конституційний Суд України» [76], предметом розгляду Конституційного
Суду України з питань відповідності Конституції України (конституційності)
можуть бути як постанови, так і розпорядження Кабінету Міністрів України. З
метою забезпечення та формалізації такої ознаки нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України як конституційність необхідно удосконалити п. 1 ч.
1 ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд України», замінивши
положення

«акти

«нормативно-правові

Кабінету
акти

Міністрів

Кабінету

України»

Міністрів

словосполученням

України».

На

предмет

конституційності повинні оцінюватись лише постанови Кабінету Міністрів
України, а розпорядження Уряду, які не є нормативно-правовими актами,
відповідно до ст. 55 Конституції України можуть оскаржуватись у судах
загальної юрисдикції на предмет законності.
Варто також проаналізувати це положення у системному зв’язку2 із
нормою п. 15 ч. 1 статті 106 Конституції України, у відповідності з якою

Зміст правових норм можна з'ясувати за допомогою методу системного тлумчення, встановивши всі зв’язки і
залежності, в яких перебувають нормативно-правові приписи [266, с. 526].
2
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Президент України уповноважений зупиняти дію актів Кабінету Міністрів
України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України. Для
скасування відповідної постанови Кабінету Міністрів України з мотивів
невідповідності

Основному

Закону,

Конституція

України

вимагає

від

Президента звернення до Конституційного суду України [114]. Таким чином, в
котрий раз підкреслюється високий статус нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України
Проте, можливість судового оскарження актів Кабінету Міністрів
України, передбачена статтею 55 Конституції України [114], а також
підзаконний статус постанов українського уряду, в цілому нівелюють потребу
існування процедури оскарження конституційності актів Кабінету Міністрів
України в порядку конституційного судочинства. Складність конституційного
судочинства, обмеженість доступу до нього, можуть свідчити про обмеження
прав людини і громадянина: у разі, якщо нормативно-правовим актом Кабінету
Міністрів України порушуються конституційні, тобто основоположні, права
особи, вона опиняється позбавленою права оскаржити такий акт до
Конституційного Суду України. Водночас, існування та використання
механізму оскарження конституційності нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України є безпідставним та необґрунтованим з точки зору
ефективності, оперативності діяльності Конституційного Суду України.
Більше того, за всю історію існування механізму конституційного
оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, було
прийнято лише 17 рішень Конституційного Суду України у справах про
визнання їх повністю або в частині неконституційними. Загалом до
Конституційного Суду України із поданням щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень постанов Кабінету Міністрів України
суб’єкти подання зверталися 69 разів, щодо положень розпоряджень – 6 разів.
Останнє рішення датоване 17 лютим 2010 року. Після 2010 року суб’єкти
подання зверталися щодо конституційності положень постанов Кабінету
Міністрів України двічі у 2013 та 2015 роках, щодо конституційності
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розпорядження Кабінету Міністрів України – один раз у 2013 році. Наведена
статистика яскраво свідчить про непривабливість самого механізму та
відсутність потреби у ньому.
Таким чином, пропонується внести зміни до статті 150 Конституції
України у частині належності до повноважень Конституційного Суду України
вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність)
актів Кабінету Міністрів України, визнавши відповідний підпункт нечинним.
Нормативно-правові

акти

Кабінету

Міністрів

України

повинні

прийматися виключно у межах повноважень, наданих йому Конституцією та
законами України. Слід, однак, звернути увагу на те, що нормативно-правові
акти уряду можуть прийматися в межах повноважень, наданих правовими
звичаями, хоча це є радше винятком із загального правила та може стосуватися
лише країн, які не належать до континентальної правової системи, оскільки в
протилежному випадку порушувався би один із основних принципів права, за
яким органи державної влади повинні діяти лише у межах прямо встановлених
законом повноважень. У відповідних нормах чинного законодавства України
встановлюється перелік сфер правового регулювання, які належать до відання
Кабінету Міністрів України, і виключно в цих межах він може здійснювати
правовстановлюючу діяльність.
Перш ніж прийти до такого розуміння особливої сфери правового
регулювання нормативно-правових актів уряду, правова думка пройшла довгий
шлях еволюції. Це, в першу чергу, пояснюється значним впливом державного
ладу, форми правління та засад побудови держави на розуміння природи
нормативно-правових актів уряду. Для більш глибинного аналізу такої ознаки
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України як особлива сфера
правового регулювання звернемося до історії наукової думки з цього приводу.
За умов абсолютної монархії потреби окреслювати особливу сферу
правового регулювання актів уряду не було потреби, оскільки його діяльність,
як і суверена, не була обмежена жодними об’єктивними межами. Як

75
допоміжний орган, уряд міг приймати акти з будь-яких питань, якщо інше не
визначалося волею самого монарха.
За конституційної монархії науковцями виділяється така ознака актів
уряду

як

особлива

сфера

правового

регулювання.

Крім

формальних

відмінностей від інших нормативно-правових актів, і особливо законів, акти
уряду відрізняються також і за змістом [116, с. 301]. Вважається, що другорядні
суспільні відносини можуть регулюватися урядом в односторонньому порядку,
в своїх актах він може встановити особливе правове регулювання, необхідне
саме цьому типу суспільних відносин. Проте, така матеріальна відмінність актів
уряду,

зокрема

від

законів,

не

піддається

чіткому

та

практичному

формулюванню, оскільки не існує об’єктивного критерію для визначення
другорядності суспільних відносин, які потребують правового регулювання.
Тому на практиці матеріальна відмінність підзаконних актів вищого органу
виконавчої влади від законів визначається за простою формулою: всі суспільні
відносини, що були врегульовані законодавчо, належать до виключної
компетенції законодавчої влади, якщо тільки остання сама не передасть
відповідних своїх повноважень. З усіх питань, що не врегульовані законодавчо,
уряд може самостійно встановлювати юридичні норми, відображені у власних
актах. З цього правила існує лише один виняток – виникнення крайньої
необхідності, в інтересах державної безпеки, у разі, коли немає можливості
здійснення цього у законодавчому порядку, уряд вправі видати акт, що
суперечить

нормам

закону,

за

умови

повної

відповідальності

перед

законодавчим органом [116, с. 302].
У радянській правовій науці визначення сфери суспільних відносин, яка
регулюється актами уряду, стає їх невід’ємною ознакою. Проте, в цьому
випадку, застосування сфери правового регулювання як ознаки актів
спрямована не на відмежування їх від законів, а на загальне визначення сфер
суспільного

життя,

які

такими

актами

регулюються.

Для

прикладу:

господарське, культурне та оборонне будівництво тощо [155, с. 252; 162, с. 276]
або питання, які належать до компетенції уряду [165, с. 390].
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В сучасній правовій літературі все частіше зустрічається позиція, згідно
якої акти уряду повинні прийматися для регулювання другорядних, менш
важливих суспільних відносин. Актами уряду можуть також регулюватися
відносини щодо втілення у життя норм закону, відносини з реалізації приписів,
встановлених законом, якщо їх реалізація неможлива без окремої деталізації у
нормах підзаконних актів. Проте, із таким вузьким трактуванням погодитися не
можна. Нормативно-правові акти уряду мають чітку законодавчо визначену
сферу правового регулювання, яка не обов’язково повинна збігатися із сферою
законодавчого регулювання. Широке коло суспільних відносин, що потребує
правового регулювання, може бути безпосередньо врегульоване нормами
урядових актів за умови, що ці відносини не мають важливого, принципового
значення, і не потрібують законодавчого регулювання, а належать до сфери
державної виконавчої влади та тісно з ними пов’язані.
Неможливо докладно визначити весь спектр так званих «другорядних»
суспільних відносин, які повинні або можуть бути врегульовані нормативноправовими актами уряду. Лише законодавець може встановити чіткий перелік
сфер суспільного життя, регулювання яких належить до правотворчої
компетенції уряду. Теоретичне встановлення таких рамок може вести лише до
безпідставної зміни меж урядової правотворчості, оскільки вона орієнтована на
врегулювання швидкоплинних потреб суспільства, які постійно змінюються.
Відтак, видається недоречним встановлювати жорсткі межі для визначення
сфери правового регулювання нормативно-правових актів уряду.
Сферу правового регулювання нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України можна визначити виходячи з положень статті 116
Конституції України, у якій закріплений широкий перелік функцій Уряду,
своєрідних напрямів його діяльності, завдань і цілей, а не конкретно
визначених повноважень [114]. Їх аналіз дає підстави стверджувати, що Кабінет
Міністрів України є органом загальної компетенції [1, с. 34-35] та може
регулювати своїми актами широке коло суспільних відносин у різних галузях.
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Таким чином, у Конституції України визначені загальні межі діяльності
вітчизняного уряду.
Ще однією ознакою нормативно-правових актів уряду є прийняття їх у
відповідності до встановлених вимог у визначеному порядку. Ця ознака може
вважатися другорядною, оскільки вона не відображає внутрішню сутність
урядового акта, та є важливою, оскільки неухильне дотримання встановленої
процедури прийняття акта Кабінету Міністрів України є вимогою для визнання
його чинним. Легальність акта зумовлюється, в тому числі й дотриманням
процедури його створення [357, с. 131].
Прийняття нормативно-правових актів Уряду у рамках певної, заздалегідь
встановленої, процедури визнається необхідною ознакою багатьма науковцями
[21, с. 97; 155, с. 239; 310, с. 79]. Дійсно, виходячи з принців верховенства права
та верховенства закону, для їх ефективної реалізації необхідним є дотримання
процедур, які встановлюються для мінімізації можливостей порушень та
зловживань з боку відповідних посадових осіб або уряду в цілому. Уряд за
своєю структурою є колективним органом державної влади та включає в себе
декількох посадовців (зазвичай – міністрів з різних питань-галузей), які
уповноважені приймати рішення, що відображаються у нормативно-правових
актах, колегіально. Оскільки колегіальність, на відміну від одноособовості,
завжди тягне за собою потребу узгоджувати інтереси та точки зору, а також дає
можливості для дискусії, є потреба врегулювати порядок прийняття таким
органом рішень та формалізації їх у нормативно-правових актах. Крім того,
важливість суспільних відносин, які врегульовуються урядовими актами, є
однією з причин необхідності дотримання таких встановлених процедур, що
дає змогу краще забезпечити дотримання прав і свобод людини на гідному
рівні. Відповідні процедури та вимоги можуть встановлюватися різними
нормативно-правовими актами. Встановлення таких правил законом не є
необхідною умовою, процедура підготовки та прийняття урядового акта може
бути передбачена також відповідними актами уряду. Все це характерно й для
порядку та процедури прийняття актів Кабінетом Міністрів України.
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Розуміння такої ознаки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, як їх прийняття у відповідності до встановлених вимог у визначеному
порядку, є неповним без усвідомлення необхідності його офіційного
оприлюднення. Сьогодні дотримання вимог щодо доведення змісту урядового
нормативно-правового акту до населення є наріжним каменем загальної теорії
держави і права, а також юридичної практики. Належне оприлюднення
нормативно-правових

актів

є

необхідною

умовою

забезпечення

функціонування принципу верховенства права, а також дотримання прав і
свобод людини та громадянина. Одним із основоположних принципів права
встановлено, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Таким
чином, необхідним є, як мінімум, доступ до такого закону, в тому числі й
підзаконних актів, можливість ознайомитися з його вимогами, оскільки несення
відповідальності за порушення норм, змісту яких особа дізнатися не могла,
було би безпідставним та позбавленим логічного обґрунтування.
Окрім вищенаведеного, важливе значення має форма, в якій приймаються
нормативно-правові акти уряду. Наявність вимог щодо процедури прийняття
втрачає свою доречність, якщо нема встановленої форми, у якій мають існувати
вищезазначені акти. Більшість науковців поділяє думку, що нормативноправові акти уряду повинні мати форму письмового документа [21, с. 97; 122, с.
25-28; 290, с. 16]. Крім того, вказівка на письмову документарну форму є
необхідною для розуміння сутності нормативно-правового акту уряду. В
науковій юридичній літературі під урядовим актом як джерелом права цілком
обґрунтовано розуміють не правотворчу дію безпосередньо, а її результат –
обов’язкову форму, у якій виражаються встановлені урядом норми права [140,
с. 27].
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у вигляді постанов
приймаються за процедурами, встановленими Законами України «Про Кабінет
Міністрів України» [75], «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» [72], «Про міжнародні договори України» [77].
Деталізовані положення щодо підготовки та прийняття нормативно-провових
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актів Кабінету Міністрів України містяться у Регламенті Кабінету Міністрів
України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 року № 950 [213]. Крім того, під час підготовки, прийняття та
опублікування застосовуються й інші підзаконні нормативно-правові акти,
затверджені як Кабінетом Міністрів України, так і безпосередньо міністрами
Кабінету Міністрів України. Така процедура передбачає, зокрема, такі стадії, як
погодження та консультації, громадське обговорення, експертний аналіз,
розгляд на засіданні Кабінету Міністрів України та голосування. За загальним
правилом, постанови Кабінету Міністрів України, окрім тих, що містять
інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного
опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше
дня їх опублікування. Щодо письмової та документарної форми постанов
Кабінету Міністрів України, то такі формальні вимоги прямо не закріплені,
проте очевидно слідують зі змісту нормативно-правових актів, які містять
норми щодо підготовки та прийняття відповідних постанов.
Зважаючи на результати попереднього дослідження, для визначення
поняття нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України слід звернути
особливу увагу на його призначення, а також на основну мету діяльності
українського уряду, досягненню якої повинні сприяти відповідні акти. Таким
чином, для розуміння правової природи таких актів недостатнім є посилання до
письмового документу, як форми його вияву, або констатації факту, що це є
нормативно-правовий акт особливого виду, оскільки це не відображає його
сутності. Кабінет Міністрів України є найвищим органом державної виконавчої
влади, основна мета його діяльності – це здійснення державного управління,
втілення закону в життя. Нормативно-правові акти КМУ – це не само суть, а
лише один із способів досягнення його цілей.
Отже, нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України - це спосіб
здійснення державної виконавчої влади, який через встановлення, зміну або
припинення дії правових норм сприяє виконанню функцій, покладених на
український Уряд. Водночас, це письмовий документ, прийнятий вищим
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колегіальним органом державної виконавчої влади держави в межах
повноважень, наданих Конституцією та законами України, у визначеному
порядку, який встановлює, змінює або припиняє дію правових норм і
покликаний регулювати суспільні відносини.
2.2. Місце нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у
системі нормативно-правових актів та у системі джерел права України
Місце нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у ієрархії
нормативно-правових актів та джерел права України є їх важливою
характеристикою, що також сприяє розумінню їх природи. Не зважаючи на
відсутність нормативного визначення поняття системи нормативно-правових
актів, розмежування законів і підзаконних актів, що підкреслюється сучасними
українськими вченими [119, с. 1; 282, с. 438], сьогодні місце нормативноправових актів Уряду визначається нормами Конституції України. Вона
встановлює, що його постанови за своєю юридичною силою нижчі за
Конституцію та закони України, укази Президента України, проте вищі за акти
всіх інших органів виконавчої влади, що випливає з наступного.
Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на її основі та повинні відповідати їй,
що закріплюється статтею 8 Конституції України. Згідно положень статті 116
Конституції України, Кабінет Міністрів України забезпечує виконання
Конституції і законів України, актів Президента України [114]. Зважаючи на
вищевикладене та, оскільки, Кабінет Міністрів України видає постанови і
розпорядження, які є обов’язковими до виконання, виключно у межах своєї
компетенції, очевидним є те, що акти Кабінету Міністрів України повинні
прийматися у відповідності та на виконання Конституції і законів України,
актів Президента України. У системі нормативно-правових актів України вони
посідають нижчий щабель у порівнянні з нормативно-правовими актами
Парламенту та мають меншу юридичну силу.
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Виходячи з системного аналізу ч. 3 статті 113 Конституції України [114]
та ч. 1 статті 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [75],
випливає, що акти Кабінету Міністрів України за юридичною силою також є
нижчими, аніж акти Президента України. Беручи до уваги цей факт та право
Президента України припиняти дію нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України з мотивів їх невідповідності Конституції України із
одночасним зверненням до Конституційного Суду України, Президент України
як гарант Основного Закону України є повноцінним главою держави. Таким
чином, інститут президенства ані формально, ані фактично не можна віднести
до жодної з трьох класичних гілок влади. Він скоріш належить до системи
стримування і противаг або, у концепції «симфонії» влад, є «диригентом».
Отже, цілком логічним є те, що його акти за юридичною силою є вищими за
акти Кабінету Міністрів України. Тим не менше, щодо цього є суттєві
застереження.
З одного боку, не можна погодитися з тим, що Президент України, який
формально не названий головою уряду, фактично здійснює роль голови
державної

виконавчої

влади

[1,

с.

31].

Хоча,

за

умов

відсутність

відповідальності Президента України за здійснювану політику уряду [115, с.
83], враховуючи широкі повноваження та роль Президента України, можна
зробити висновок, що діяльність Президента України у багатьох випадках
підміняє діяльність Уряду [171, с. 115], що є порушенням балансу влад
(позначається терміном «нерівноправна діархія» [230, с. 42]). Таким чином,
пропонується розв’язати зазначене питання шляхом чіткого розмежування сфер
правового регулювання нормативно-правових актів Президента України та
Кабінету Міністрів України.
Виходячи з положень статей 113 та 116 Конституції України [114] та
статті 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [75], якими Кабінет
Міністрів України визначається як вищий орган у системі органів виконавчої
влади, що наділений повноваженнями щодо спрямування та координації роботи
міністерств, інших органів виконавчої влади, статті 118 Конституції України
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[114], відповідно до якої місцеві державні адміністрації підзвітні та
підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня, Кабінет Міністрів
України є найвищим органом виконавчої влади та займає вищу сходинку в
ієрархії, аніж міністерства, відомства, інші центральні органи виконавчої влади
та місцеві органи державної влади. Акти Кабінету Міністрів України є
обов’язковими до виконання, що прямо закріплено статтею 117 Конституції
України. Відповідно до статті 119 Конституції України [114], статті 2 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації» [78], місцеві державні
адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці
забезпечують виконання Конституції, законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого
рівня.
Юридична сила підзаконних нормативно-правових актів залежить від
становища правотворчих органів, їх компетенції, а також характеру і
призначення самих актів [248, с. 336], тому нормативно-правові акти Кабінету
Міністрів України посідають чільне місце серед актів інших органів виконавчої
влади, маючи серед них найвищу юридичну силу, зважаючи на правовий статус
Уряду [84]. Таким чином, акти. Акти міністерств, відомств та місцевих
державних адміністрацій повинні відповідати не лише Конституції і законам
України, але й нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України. Все
вищевказане відображене на рисунку (Дод. Б).
Таким чином, конституційні та законодавчі положення сьогодні цілком
відображають наукові підходи. Хоч в науці й пропонується прийняти додаткові
законодавчі акти, такі як Класифікатор нормативно-правових актів України [18;
119, с. 1], необхідність та доцільність таких дій видається сумнівною.
Проте, не всі акти Кабінету Міністрів України підпадають під
вищезазначену характеристику, а саме – не всі акти мають підзаконний
характер. Мова тут йде про декрети Кабінету Міністрів України. Такі декрети
приймалися в особливому порядку та мали не підзаконний характер, а
фактично прирівнювалися за юридичною силою до законів, оскільки були
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прийняті Кабінетом Міністрів України в межах делегованих Верховною Радою
України повноважень.
Законом України «Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів
України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання»
від 18 листопада 1992 року [80], Кабінету Міністрів України тимчасово,
строком до 21 травня 1993 року, було делеговано повноваження видавати
декрети в сфері законодавчого регулювання з питань, передбачених пунктом 13
статті 97 Конституції України, щодо відносин власності, підприємницької
діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної, науковотехнічної політики, кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної
політики оплати праці і ціноутворення. У зв’язку з прийняттям зазначеного
закону, 19 грудня 1992 року були внесені зміни до чинної на той момент
Конституції України, а саме, доповнено її статтею 97-1 такого змісту:
«Верховна Рада України у виняткових випадках двома третинами голосів від
загальної кількості народних депутатів України може законом делегувати
Кабінету Міністрів України на визначений термін повноваження видавати
декрети в сфері законодавчого регулювання з окремих питань, передбачених
пунктом 13 статті 97 Конституції України. Кабінет Міністрів України з метою
реалізації делегованих повноважень ухвалює декрети, які мають силу закону.
Декрети можуть зупиняти дію конкретних законодавчих актів або вносити до
них зміни і доповнення. Декрет після його підписання Прем'єр-міністром
України передається до Верховної Ради України і набуває чинності у порядку,
встановленому частиною 5 статті 97 Конституції України, якщо протягом
десяти днів з дня одержання декрету Верховна Рада України не наклала на
нього вето. У період здійснення Кабінетом Міністрів України делегованих
повноважень Верховна Рада України може законом скасувати декрети Кабінету
Міністрів України або їх окремі положення, якщо вони суперечать Конституції
України. Після закінчення терміну делегування повноважень Кабінету
Міністрів України Верховна Рада може скасовувати або змінювати декрети
законами України».
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Декрети Кабінету Міністрів України залишаються тими нормативноправовими актами, що мають юридичну силу на рівні законів. В період до 21
травня 1993 року ними могли вноситися зміни та доповнення до законів,
тимчасово зупинятися їх дія, для прикладу, декрет «Про внесення змін до
Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності» від 12 травня 1993 року № 49-93
[52], декрет «Про єдиний митний тариф» від 11 січня 1993 року № 2097-XII [54]
тощо. Кабінет Міністрів України був лише тимчасово уповноважений приймати
декрети у сфері законодавчого регулювання і прийняв за цей час 83 декрети, 24
з яких чинні досі, зокрема, декрети Кабінету Міністрів України «Про систему
валютного регулювання і валютного контролю» [55], «Про державне мито» [53]
та інші.
У більшості держав Європи нормативно-правові акти уряду також носять
підзаконний характер та мають нижчу юридичну силу, ніж конституції та
закони.

Проте,

достатньо

розповсюдженим

є

інститут

делегування

правотворчих повноважень, що закріплюється безпосередньо у нормах
конституції.
Нормативно-правові акти уряду Республіки Молдова, постанови та
розпорядження, відповідно до Конституції 1994 року мають підзаконний
характер,

видаються

для

організації

виконання

законів.

Можливості

делегування уряду законодавчих повноважень не передбачається [111, с. 317;
112, с. 225].
Відповідно до статей 87, 92 та 146 Конституції Республіки Польща, Рада
Міністрів уповноважена видавати загальнообов’язкові розпорядження, які за
юридичною силою менші за закон, приймаються у відповідності до закону та на
його виконання [339].
Федеральний

уряд

Швейцарської

Конфедерації

також

прямо

не

уповноважений приймати акти, які мали б силу закону. Згідно з положеннями
статті 182 Федеральної Конституції, ордонанси – нормативно-правові акти
Федерального уряду, є підзаконними нормативно-правовими актами, якими
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забезпечується виконання не лише законів та постанов Федерального
парламенту, але й судових рішень федеральних судових органів. Отже, в
системі нормативно-правових актів Швейцарської Конфедерації ордонанси
Федерального уряду займають третє місце [111, с. 314].
Конституції ж Франції, Італії та Румунії мітять норми, які прямо надають
урядам цих держав право у виключній сфері законодавчого регулювання
приймати нормативно-правові акти, які мають силу закону. Згідно з нормами
відповідних конституцій такі повноваження надаються урядам спеціальним
законом [16; 109, с. 83; 110, с. 61; 111, с. 74; 292, с. 261-270]. Водночас,
Конституція Румунії 1991 року передбачає можливість прийняття таких актів
(ордонансів) урядом в терміновому порядку, лише у виключних випадках, та
чинності вони набувають після подання на затвердження парламенту [109, с.
85].
Проаналізувавши доктринальні положення, наведені у юридичній
літературі, та законодавство різних країн, в тому числі й вітчизняне, можна
зробити висновок, що акти уряду, як в Україні, так і закордоном, прийняті в
межах власних повноважень, мають виключно підзаконний характер, займаючи
у системі підзаконних нормативно-правових актів чільне місце. В той же час,
розповсюдженим є інститут делегування правотворчих (законотворчих)
повноважень уряду. Акти, прийняті в межах делегованих повноважень, мають
силу закону.
Підсумовуючи вищенаведене, можна запропонувати наступні шляхи
вирішення проблемних питань вітчизняної урядової правотворчості. Перш за
все, необхідно привести у відповідність практику прийняття постанов
виключно нормативно-правового характеру, а розпоряджень – з організаційнорозпорядчих, поточних питань. Врегулювання співвідношення нормативноправових актів Кабінету Міністрів України та Президента України не потребує
внесення змін ані до Конституції України, ані до чинного законодавства. Так,
правова система України належить до сім’ї континентального права, в якій
важливе значення відіграють принципи права. Одним з основних принципів є
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діяльність органів державної влади та посадових осіб виключно в межах
наданих їм повноважень. Відтак, правотворчість Президента України не
повинна підміняти правотворчість Кабінету Міністрів України, він повинен
приймати акти виключно з питань, віднесених до його безпосередньої
компетенції. Для внесення ясності у це питання ключове значення має
відігравати практика, особливо судова, яка має спиратися не лише на
нормативно-правові акти, але й на загальні принципи права. Що стосується
декретів Кабінету Міністрів України, то систематизувавши законодавство,
особливо у сфері державного регулювання підприємницької діяльності, буде
вирішено декілька проблем правового регулювання одночасно.
Таким чином, нормативне визначення місця постанов Кабінету Міністрів
України у ієрархії нормативно-правових актів в загальному відповідає
сучасним науковим підходам. Декілька наявних проблем у цій галузі можуть
бути вирішені шляхом систематизації законодавства та прийняття додаткових
законодавчих

актів.

Крім

того,

важливе

значення

для

визначення

співвідношення актів уряду України з актами інших органів державної влади
має застосування загальних принципів права, які історично є одним з
найважливіших джерел континентального права.
Щодо співвідношення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України з іншими джерелами права, то тут необхідно звернути увагу на
належність нашої держави до країн континентального права і на особливе
значення писаного права у ній.
Нормативно-правовий акт – це сьогодні першочергове, одне з ключових
джерел права в країнах континентальної правової сім’ї, країнах писаного права,
де у разі необхідності врегулювання певних суспільних відносин перш за все
звертаються до законодавчих актів [49, с. 78]. Що стосується інших джерел
права, то вони з точки зору цього постулату займають підпорядковане місце
після закону, якому класично надається перевага в правовому регулюванні. Це
доктрина, теоретичний підхід, який склався, проте, фактично, не відображає
реального стану речей. Беззаперечне слідування такій доктрині могло би бути
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прийнятним для певних правових шкіл XIX сторіччя, проте вона ніколи не
знаходила належної підтримки у практиці, й навіть в теорії права все більш і
більш відкрито визнають, що абсолютний примат нормативно-правового акту в
країнах континентальної правової сім’ї є фікцією. Науковці констатують
поступове послаблення віри у пріоритет закону [118, с. 20], частіше звертають
увагу на те, що поряд із законом існують й інші значущі джерела права [49, с.
118]. Проте, значення закону для правового регулювання важко переоцінити.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України мають вищу
юридичну силу порівняно із правовими звичаями, що випливає, зокрема, з ч. 2
статті 7 Цивільного кодексу України [303].
Оцінюючи

співвідношення

нормативно-правових

актів

Кабінету

Міністрів України з нормативно-правовим договором, необхідно виходити з
того, що такі договори бувають різними за своїм характером, сферою правового
регулювання, а також суб’єктами, які його укладають. У відповідності зі
статтею 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на
обов'язковість

яких

надана

Верховною

Радою

України,

є

частиною

національного законодавства України [114]. Отже, належним чином укладені
міжнародні договори набувають юридичної сили того акта, яким їм було
надано законності в межах правового поля відповідної країни, проте із деякими
застереженнями, – за ними зберігається особливий статус [324, с. 918]. Згідно з
ч. 2 статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України», якщо
міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому
порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті
законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору
[77]. З огляду на вищенаведене, постанови Кабінету Міністрів України за
юридичною силою є нижчими ніж міжнародно-правові договори, які
укладаються від імені України, а також від імені Уряду України.
Крім того, за своєю юридичною силою постанови Кабінету Міністрів
України є також нижчими за конституційні договори. На сьогодні, у
вітчизняній

практиці

існує

єдиний

приклад

такого

договору

–

це
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Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом
України про основні засади організації та функціонування державної влади і
місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України від 8 червня 1995 року [113], попри це його важливість важко
переоцінити.
Що стосується інших нормативно-правових договорів, таких як, зокрема,
колективні, то вони є нижчими за своєю юридичною силою за постанови
Кабінету Міністрів України.
Вважається, що такі джерела права як правова доктрина та правовий
прецедент не визнаються і не діють в Україні. Хоча це є спірним питанням,
зважаючи на прийняття Закону України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006
року, яким практику Європейського суду з прав людини визнано джерелом
права [68], хоча це суперечить доктринальним позиціям науковців у галузі
діяльності Європейського суду з прав людини, а так само його безпосередній
позиції і нормам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Детально аналізуючи вітчизняну судову практику не можливо не звернути
увагу на позитивну тенденцію, що у своїх рішеннях судді крім посилання на
законодавство та практику Європейського суду з прав людини, також цитують
доктринальні положення видатних юристів, що свідчить про розвиток таких
нетипових для України джерел права, як правовий прецедент та правова
доктрина. Отже, наявні формальні підстави для порівняння їх юридичної сили з
постановами Кабінету Міністрів України. Проте, ще рано визнавати правовий
прецедент та правову доктрину джерелами права в Україні, оскільки таким
чином побічно буде визнано та схвалено допущену законодавцем правотворчу
помилку (норму статті 17 вищезазначеного Закону) новим витком розвитку
системи джерел права України, що може потягнути за собою значні деформації.
Отже, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України за своєю
юридичною силою посідають нижчий щабель за більшість чинних міжнародних
нормативно-правових договорів, а також єдиний конституційний договір,
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існуючий на даний час в системі джерел права України. В той же час, у
порівнянні з правовим звичаєм примат безумовно належить нормативноправовим актам Кабінету Міністрів України.
Таким чином, можна зробити висновок, що на місце нормативноправових актів Кабінету Міністрів України в системі джерел права впливають
місце правотворчого органу в системі органів державної влади та їх
функціональне призначення.
2.3. Класифікація нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
Нормативно-правові

акти

Кабінету

Міністрів

України

можна

класифікувати за багатьма критеріями, серед яких: характер, юридична сила,
сфера правового регулювання, термін дії, територія дії, відкритість, правове
призначення. Це дозволить проаналізувати різні аспекти такого явища як
нормативно-правовий акт Уряду, осягнути його природу [231, с. 57] та
проблеми його ролі і функцій [252, с. 17].
За юридичною силою нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України можна поділити на акти, видані у межах власної правотворчості, та ті,
що видані у межах делегованої правотворчості, а також квазі-урядові акти.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті у межах
власних правотворчих повноважень, цілком відповідають проаналізованим
вище ознакам. Перш за все, вони мають підзаконний характер та юридичну
силу, яка, відповідно, є нижчою за юридичну силу Основного Закону та
поточних законів, актів Президента України. Крім того, вони приймаються з
питань, що належать до відання державної виконавчої влади відповідно до
конституції чи інших законів, що регулюють діяльність уряду України.
В Україні, відповідно до норм Конституції України [114] та закону
України «Про Кабінет Міністрів України» [75], до таких актів на сьогодні
належать лише постанови Уряду, яким притаманні усі вищезазначені ознаки.
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Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які приймалися та
за умов надання відповідного права можуть прийматися, українським урядом в
межах делегування законодавчих повноважень, на відміну від першої групи,
характеризуються іншими ознаками та мають свої специфічні особливості.
Відповідно до вже згаданого принципу поділу влад, правове регулювання
найважливіших суспільних відносин є основною функцією законодавчої гілки
влади, а згідно принципу жорсткого поділу влад – її виключною функцією.
Проте, із значним поширенням популярності концепції «симфонії» влад [24, с.
5], а також внаслідок історичного розвитку протягом XIX-XX сторіч [307, с.
216], доволі широкого розповсядження набула процедура делегування
повноважень у законодавчий сфері, коли парламент передає свої повноваження
щодо регулювання певної сфери суспільних відносин уряду.
Інститут

делегування

законодавчих

повноважень

може

бути

передбачений конституцією [352; 353], яка регулює загальні умови та принципи
його застосування, або вони формуються історично чи на теоретичному рівні
[307, с. 217]. Зазвичай, делегування повноважень відбувається на підставі
закону, в тому числі спеціального, але в будь-якому випадку вимагається
наявність

волевиявлення

законодавчого

органу

у

формі

його

акта

встановленого виду. Таким актом визначається коло суспільних відносин, які
можуть бути врегульовані урядом, а також термін дії таких повноважень. До
такого кола суспільних відносин належать ті, яким надається особлива вага у
державі й тому, відповідно, вони є предметом законодавчого регулювання.
Проте, за деяких обставин повноваження щодо їх врегулювання можуть бути
делеговані

уряду.

Крім

того,

вищезазначені

повноваження

надаються

парламентом не безстроково, що було би істотним порушенням принципу
поділу влад, а лише на певний регламентований період.
Зважаючи

на

своєрідність

інституту

делегування

законодавчих

повноважень, а також його особливу природу, існують значні відмінності у
його застосуванні в різних країнах. Деякі конституції та звичаї конституційного
права передбачають необхідність подальшого підтвердження парламентом дії
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актів, прийнятих урядом в межах делегованих повноважень, для того щоб вони
отримали статус чинного закону та могли забезпечити правове регулювання. В
інших країнах застосовується інший механізм: акти уряду, прийняті у межах
делегування повноважень, є чинними, якщо парламент не висловить
заперечень. Особливим є також те, що в деяких державах таке делегування є
безумовним, тобто протягом строку делегування сам парламент не має права
законодавчо регулювати суспільні відносини, що належать до сфери
делегованих повноважень, хоча за ним можуть і зберігатися відповідні права.
Крім того, якщо це передбачено конституцією або актом про делегування, уряд
може бути уповноважений не лише створювати нормативно-правові акти із
визначених питань, але й вносити зміни та відміняти існуючі.
Більше того, характерним є те, що після закінчення терміну делегування
повноважень, акти, прийняті в його межах, можуть бути змінені або скасовані у
порядку, встановленому для законів. Таке ж правило стосується процедури їх
оскарження, в тому числі й в порядку конституційного судочинства.
Таким

чином,

для

урядових

актів

делегованого

законодавства

притаманною є чітко визначена сфера правового регулювання, яка зазвичай
належить до законодавчого регулювання, особлива процедура їх прийняття,
набуття ними чинності та, відповідно, відмінна від інших актів уряду правова
природа та юридична сила. За юридичною силою такі акти теоретично є
рівними із законами, хоча можуть називатися по-різному (ордонанси, декрети
тощо), проте, за своєю природою вони є похідними від законів. Відповідно, такі
урядові акти формально не носять підзаконного характеру, але повинні
відповідати Основному Закону, а також не виходити за межі, визначені актом,
яким уряду були передані законодавчі повноваження. Тому не можна не
погодитися із твердженням В. М. Шаповала про те, що акти уряду, прийняті в
межах

делегування

повноважень,

можна

вважати

підпорядкованим

законодавством [307, с. 219]. Ці акти не є підзаконними як такі, водночас вони
не є в повній мірі рівними за своєю силою із законами, виходячи з того, що
вони повинні відповідати, як мінімум, одному закону.
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Для Кабінету Міністрів України такими актами є декрети, що були
прийняті у відповідності до Закону України «Про тимчасове делегування
Кабінету

Міністрів

України

повноважень

видавати

декрети

в

сфері

законодавчого регулювання» [80]. Не зважаючи на те, що дія цих актів була
розрахована лише на перехідний період, частина з них ще досі є чинною.
Враховуючи

вищенаведене,

а

також

завершення

строку

делегування

повноважень, постає питання класифікації таких актів. Як було зазначено
раніше, декрети Кабінету Міністрів України за своєю суттю не є підзаконними
актами, а належать до так званого «підпорядкованого» законодавства, тобто в
загальному на них має поширюватися статус законів, за винятком того, що вони
не можуть регулювати питання, не визначені законом, у відповідності до якого
вони були прийняті. Таким чином, зміни та доповнення в них зараз можуть
бути внесені виключно Верховною Радою у межах законодавчої процедури, те
саме стосується їх скасування повністю або у частині. Що стосується їх
оскарження, то вони можуть бути визнані неконституційними у тому ж
порядку, що й закони. Проте, залишається одне питання, невирішене у площині
теорії права: яким чином може бути оскаржена їх відповідність Закону України
«Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень
видавати декрети в сфері законодавчого регулювання»? Відповідність
підзаконних нормативно-правових актів законам за загальним правилом
належить до компетенції судів загальної юрисдикції, а не Конституційного
Суду України, але декрети Кабінету Міністрів України не є підзаконними
актами. Відтак, можна стверджувати про існування прогалини у правовому
регулюванні в цій частині.
Ще одним з видів актів уряду України (по факту, а не формально) за
юридичною силою можна назвати «квазі-урядові» акти. До квазі-урядових актів
можна віднести акти, які формально не є нормативно-правовими актами,
прийнятими Кабінетом Міністрів України у межах власних або делегованих
повноважень за встановленою процедурою, а прийняті окремими членами
Кабінету Міністрів України чи його допоміжними органами. Такі акти
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характеризуються нижчою юридичною силою, якщо вони прийняті у межах
повноважень видавника, та відмінними від нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів

України

ознаками.

Проте,

вони

можуть

набувати

деяких

характеристик, притаманних нормативно-правовим актам Уряду, та фактично
відігравати роль цих актів. Таким чином, акти, прийняті не безпосередньо
Кабінетом Міністрів України, але регулюють сфери суспільних відносин
тотожні або тісно пов’язані із тими, що регулюються нормативно-правовими
актами Уряду, відіграють роль квазі-урядових актів. Така ситуація є небажаною
та негативно відображається на функціонуванні системи нормативно-правових
актів, а, відповідно, і на дотриманні принципів законності та верховенства
права.
Прикладом квазі-урядових актів можна вважати, зокрема, деякі акти
міністрів Кабінету Міністрів України. Для прикладу розглянемо Порядок
роботи з документами та організації діловодства у Секретаріаті Кабінету
Міністрів України, затверджений наказом Міністра Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2007 року № 1383 [146]. Згідно п. 1.1 цього Порядку, він
визначає єдині правила документування управлінської діяльності Кабінету
Міністрів України, його Секретаріату та інших підпорядкованих органів. В
тому числі він регулює питання підготовки проектів нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України та видання цих актів. Зокрема п. 7.1.1.
встановлює, що підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України для
розгляду на його засіданнях здійснюється підрозділами відповідно до
Регламенту та цього Порядку. Таким чином, вищезазначеним Порядком
регулюються процедурні питання, вирішення яких належать до компетенції
Кабінету Міністрів України.
Згідно з одним із засадничих принципів права, який вже згадувався у цій
роботі, органи державної влади та їх посадові особи можуть робити лише те,
що прямо передбачено законом, або, як закріплено у статтях 6 та 19
Конституції

України,

вони

зобов'язані

діяти

лише

у

конституційно

встановлених межах на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
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передбачені Конституцією та законами України. У відповідності до пп. 9 та 10
статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України спрямовує і
координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади та виконує інші
функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента
України [114]. Крім того, ч. 2 статті 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» встановлено, що Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу
владу не лише безпосередньо, але й через міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві
державні адміністрації, спрямовує та координує роботу цих органів. Крім того,
процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України, до яких також
належать питання підготовки його актів Секретаріатом, відповідно до ч. 2
статті 4 вищезазначеного Закону регулюються Регламентом Кабінету Міністрів
України. Відповідно до статті 44 цього ж Закону, Міністр Кабінету Міністрів
України може здійснювати керівництвом консультативними, дорадчими чи
допоміжними органами, що створюються Кабінетом Міністрів України за його
дорученням, а також здійснювати інші функції, визначені законодавством.
Виходячи з положень статті 48 згаданого Закону, Секретаріат Кабінету
Міністрів України є його допоміжним органом, положення, яким він керується
у своїй діяльності, затверджується Кабінетом Міністрів України, а його
Керівником може бути Міністр Кабінету Міністрів України. [75]. Таке
положення було затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12
серпня 2009 року № 850, згідно пп. 17 п. 6 якого він видає накази з питань, які
належать до його компетенції, в тому числі щодо організації роботи
Секретаріату у відповідності до пп. 1 того ж пункту [196].
Як випливає із вищенаведеного, такі акти, як Порядок роботи з
документами та організації діловодства у Секретаріаті Кабінету Міністрів
України, затверджений наказом Міністра Кабінету Міністрів України від 27
вересня 2007 року № 1383 [146], приймаються у відповідності до
законодавства, проте можна вважати, що вони виходять за межі розуміння
зазначеного конституційного принципу, оскільки в кінцевому результаті,
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посадова особа, а саме Міністр Кабінету Міністрів України діяв не в межах
визначених законом, а в межах, встановлених нормативно-правовими актами
Кабінету

Міністрів

України.

Крім

того,

вищенаведеними

Правилами,

регламентуються не лише поточні питання діяльності Секретаріату, але й ті, що
належать до виключної компетенції самого Кабінету Міністрів України. Таким
чином, будучи формально законними, вони підміняють акти безпосередньої
урядової правотворчості і таким чином ускладнюють не лише правореалізацію,
але й чітке функціонування вітчизняної системи нормативно-правових актів,
вносять непотрібні непорозуміння у питання застосування права, стають
причиною невиправданого нормативного нагромадження.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, видані ним у
межах власної компетенції, можна класифікувати за їх відношенням до закону.
Таким чином їх можна поділити на:
- такі, що прийняті на виконання закону, – це підзаконні нормативно
правові акти, які приймаються Кабінетом Міністрів України для реалізації норм
закону, в тому числі за його прямою на це вказівкою.
До таких, зокрема, можна віднести постанову Кабінету Міністрів України
«Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських» від 11 серпня
1995 року № 647 [224], яка була прийнята на виконання положень статті 2
Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» [79].
- такі, що приймаються для деталізації або подальшого розвитку закону, –
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які мають на меті
розширити нормативно-правове регулювання, первинно визначене, встановлене
законом.
До актів цього виду можна віднести постанову Кабінету Міністрів
України «Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій
реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» від 18
лютого 2002 року № 199 [190], яка була прийнята у межах повноважень,
наданих Кабінету Міністрів України Законом України «Про застосування
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реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг» [74] та на розвиток його положень.
-

такі,

що

приймаються

для

встановлення

первинного

правового

регулювання у сфері виключної компетенції Кабінету Міністрів України.
За сферою правового регулювання нормативно-правові акти Кабінету
Міністрів України можуть бути:
у

-

суверенітету,

сфері

державного

незалежності,

будівництва, забезпечення державного

єдності,

дотримання основних принципів

правової держави.
До завдань Кабінету Міністрів України, на виконання яких ним можуть
прийматися нормативно-правові акти у цій галузі, можна віднести визначені
статтею 116 Конституції України: забезпечення державного суверенітету і
економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої
політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента
України, а також вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
громадянина; здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та
національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю,
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; спрямування та координація роботи
міністерств, інших органів виконавчої влади [114]. Для прикладу: Постанови
Кабінету

Міністрів

України

«Про

утворення

територіальних

органів

Міністерства доходів і зборів» від 20 березня 2013 року № 229 [228]; «Про
забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини та його секретаріату» від 29 листопада 1999 року № 2164 [188], «Про
структуру військового резерву людських ресурсів» від 18 жовтня 2006 року №
1426 [227].
-

в

економічній

та

фінансовій

сферах,

в

тому

числі

у

зовнішньоекономічній.
Це відображається у таких повноваженнях Кабінету Міністрів України:
забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у
тому

числі

амортизаційної,

податкової,

структурно-галузевої

політики;
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розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного розвитку;
забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення
управління об'єктами державної власності відповідно до закону; організація і
забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи.
- у зовнішньополітичній сфері.
Відповідно до п. 1 статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів
України здійснює зовнішню політику держави [114]. Згідно ч. 3 статті 12
Закону України «Про міжнародні договори України», міжнародні договори, які
укладаються від імені Уряду України затверджуються у формі постанови
Кабінету Міністрів України [77]. Серед таких можна назвати постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Угоди (у формі обміну нотами)
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії про відкриття пунктів
пропуску для міжнародного сполучення» від 4 вересня 2013 року № 656 [218];
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для забезпечення головування України у міжнародних інституціях» від
26 березня 2012 року № 244 [198].
- у соціальній сфері.
До завдань Кабінету Міністрів України у цій галузі належать:
забезпечення проведення політики у сферах праці та зайнятості населення,
соціального

захисту,

охорони

здоров'я;

розроблення

і

виконання

загальнодержавних програм соціального розвитку. Наприклад, постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів» від 3 грудня 2009 року №
1345 [203], «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» від 24 лютого 2003 року № 250
[205].
- у сфері науки, освіти, культури і спорту.
Кабінет Міністрів України здійснює забезпечення проведення політики у
сферах освіти, науки та культури; розроблення і виконання загальнодержавних
програм науково-технічного та культурного розвитку; забезпечення розвитку і
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державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави.
Наприклад, постанови Кабінету Міністрів України «Про ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг» від 8 серпня 2007 року № 1019 [222] та
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах» від 9 серпня 2001 року № 978 [194].
- в екологічній та інших сферах, передбачених законами України.
За терміном дії нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України
поділяються на тимчасові (чинність яких обмежено в часі) та постійно діючі
(строк дії яких не визначено).
За територією дії можна класифікувати нормативно-правові акти
Кабінету Міністрів України, які діють або на всій території держави, або у
визначеному регіоні.
За критерієм відкритості нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України можна поділити на такі, що доступні всім фізичним та юридичним
особам, а також на акти з обмеженим доступом, в якому міститься
конфіденційна, секретна інформація або державна таємниця. Останні мають
право на існування виключно у тому випадку, якщо вони жодним чином не
стосуються прав і свобод людини.
За правовим призначенням нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України

можна

поділити

на

правовстановлюючі,

правозмінюючі,

правоскасовуючі, комплексні та змішані, котрі містять поряд із нормативними
також і положення правозастовчого характеру.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України також можна
класифікувати за дією: у часі (вступом у силу – за спливом вказаного строку, за
спливом строку після опублікування, одразу після опублікування; втратою сили
– сплив строку дії, скасуванням, припиненням дії); у просторі; за колом осіб
(правовим статусом, статтю, віком, професією, інше) [106, с. 35].
Крім того, у правовій науці запропоновано ще один вид класифікації
нормативно-правових актів уряду і, зокрема, Кабінету Міністрів України: за
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формою. Так, Л. М. Горбунова поділяє урядові акти на підставі цього критерію
на основні, до яких належать постанови, та вторинні, а саме статути, правила,
положення, інструкції, програми та інші [41, с. 93].
Для аналізу такого роду класифікації необхідно, перш за все, з’ясувати
яку природу мають відповідні акти, віднесені до тієї чи іншої категорії.
Дослідивши

особливості

вищезазначених

актів,

а

також

можливість

застосування до них названого критерію, можна зробити висновок про
недоцільність здійснення такого роду класифікації, оскільки на відміну від
класифікації за часом чи територією дії або за юридичною силою, аналізовану
класифікацію не можна вважати класичною, або такою, що зустрічається у
більшості науковців.
Відносно України, постанови Кабінету Міністрів дійсно можна вважати
основними нормативно-правовими актами уряду України. Саме постанови
Кабінету Міністрів України приймаються ним у межах власної компетенції на
виконання своїх завдань та функцій, таким чином їх питома вага, а також
значення для діяльності Уряду є більшими, аніж таких актів делегованої
нормотворчості,правотворчості як декрети. Загалом, постанови є єдиними
актами нормативно-правового характеру, які має право приймати Кабінет
Міністрів України.
Розглянемо питання статутів, правил, положень, інструкцій та програм як
вторинних урядових актів. Перш за все, з’ясуємо, що являють собою такі акти.
У публічному праві під статутом розуміють, в основному, нормативноправовий акт, який регламентує організацію або державної влади в цілому у
певному адміністративному утворені тощо, або державного управління у
конкретних сферах [31, с. 847].
Правила – це нормативно-правовий акт, який встановлює порядок
визначеної діяльності, відображає послідовність та зміст будь-яких дій [20, с.
64]. Вони встановлюють єдиний порядок організації здійснення певної
діяльності чи окремих дій, єдині вимоги до поведінки учасників правовідносин
у відповідній сфері, яка включає обмежене коло суспільних відносин, має
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високий ступінь деталізації [31, с. 669]. «Синонімічним» актом можна вважати
порядок, оскільки по суті правила завжди встановлюють певний порядок, таким
чином, порядком може називатися нормативно-правовий акт, що регулює
процедуру, механізм реалізації повноважень, прав і обов’язків, вчинення
певних дій суб’єктами правового регулювання [31, с. 660]. Прикладами таких
актів можуть бути Порядок призначення і виплати державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250, який регулює процес
надання матеріальної допомоги потребуючим родинам [205], а також Правила
проїзду

великогабаритних

та

великовагових

транспортних

засобів

автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 30, в яких
детально регламентуються відносини у відповідній сфері [226].
Положенням вважають форму нормативно-правового акта переважно
організаційно-установчого характеру [31, с. 653], яким регулюються основи
діяльності певного органу, установи, питання їх правового статусу, а також
організаційні основи їх діяльності. Як приклад можна навести Положення про
Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 923, яким закріплюються норми,
що визначають правовий статус та визначають основи діяльності вказаної
комісії [195]. Іноді використання назви «положення» не відповідає дійсній
сутності акта, зокрема у випадку з Положенням про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 року № 978 [194], оскільки цей документ не стосується
функціонування певного органу чи установи, а регулює процедурні питання
акредитації навчальних закладів, то змістовним було би вжити назву «Правила»
або «Порядок».
Інструкція – це нормативно-правовий акт, який спрямований на детальне
роз’яснення порядку, закону чи іншого нормативно-правового акту, виданий
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органом чи установою [20, с. 64]. Близький до такого акту як правила, але має
певні відмінності у предметі регулювання. На відміну від правил, інструкція
регулює дії суб’єктів відносно матеріальних об’єктів, а не окремо їх поведінку
та взаємодію між собою. Інструкцію доречно застосовувати для регулювання
питань з діловодства. Теоретично, для закріплення порядку відшкодування
шкоди, як у випадку Інструкції про порядок і розміри компенсації
(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до
органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у
провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та
виплати

державним спеціалізованим установам судової

експертизи

за

виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710 [192],
більш доречним було б викладення нормативного матеріалу у формі порядку чи
правил.
Програмою є документ, який містить перелік заходів, які необхідно або
планується виконати. Програму скоріш слід вважати документом розпорядчого
характеру, в якому міститься план щодо наступної діяльності у певній сфері, з
визначеного питання. Зважаючи на сферу застосування програм, вони частіше
за все затверджуються розпорядженнями Кабінету Міністрів України та не
несуть нормативно-правового характеру. Отже, їх в принципі не варто
розглядати поряд із вищенаведеними актами разом.
Таким чином, так звані «вторинні» акти, за винятком останнього –
програми, за своєю сутністю є нормативно-правовими актами, що випливає із їх
визначень. Це знаходить своє підтвердження не лише у юридичній літературі
[41, с. 93], але й має своє нормативне закріплення. Зокрема, у пункті 6 Правил
підготовки

проектів

актів

Кабінету

Міністрів

України,

затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 року № 870,
зазначається, що проект постанови Кабінету Міністрів України готується у разі,
в тому числі, затвердження положення або іншого нормативно-правового акта
[209]. За таких обставин, Кабінет Міністрів України одним нормативно-

102
правовим актом (постановою) фактично затверджує інший нормативноправовий акт.
Затвердження нормативно-правового акту іншим не можна вважати
виправданим. Дійсно, як свідчить практика вітчизняного правотворення, такі
акти як положення, порядок чи інструкція, зазвичай затверджуються іншими
нормативно-правовими актами, приймати які уповноважений відповідний орган
державної влади, в такому ж порядку вносяться й зміни до них [185]. Проте,
вище перелічені. Перелічені нормативно-правові акти є самостійними та
повинні прийматися окремо, а існуюча практика насправді є викривленням
правотворчої техніки. Затвердження окремих нормативно-правових актів стало
на території сучасної України нормою за радянських часів і така практика
триває донині, в деяких випадках навіть зустрічалося своєрідне «багаторівневе»
затвердження [20, с. 65], коли, наприклад, постановою затверджувався порядок,
а порядком – інструкція. Така ситуація потребує вирішення, існуючу практику
необхідно вважати неналежною та відмовитися від неї, оскільки вона є
непрямим порушенням Конституції України. Як вже було зазначено, згідно із
статтями 6 та 19 Конституції України, органи державної влади та їх посадові
особи можуть діяти лише у відповідності, в межах та на підставі Конституції та
законів України, це стосується в тому числі права видавати нормативно-правові
акти в тій чи іншій формі. Статтею 117 Конституції України встановлено, що
Кабінет

Міністрів

України

уповноважений

видавати

постанови

і

розпорядження [114]. Прийняття ним інших видів нормативно-правових актів,
таких, як зазначені вище порядки, правила, інструкції та положення, що є
самостійними видами нормативно-правових актів, буде неконституційним, а
порушення норм Конституції України є однією із найбільших небезпек і загроз
для верховенства права в Україні.
Беззаперечним є те, що значна частина юристів-практиків звикли
сприймати нормативно-правові акти, які регулюють певну сферу суспільну
відносин, у певній формі. Впродовж тривалого періоду часу сформувалася
традиція регулювати питання правового статусу певного органу актом під
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назвою

«положення»,

питання,

що

стосуються

деталізації

правил

з

документообігу, – «інструкцією» тощо. Проте, беззаперечним є те, що Законом
України «Про Кабінет Міністрів України» [75] регулюються питання правового
статусу та основ діяльності українського уряду, а Законом України «Про
електронні документи та електронний документообіг» [70] встановлюється
порядок користування відповідним видом документів. Отже, відмовитися від
застосування таких форм нормативно-правових актів, які є звичними, на наш
погляд є можливим, замінвши їх належними. Виправданою є необхідність
відмовитися від радянської практики затвердження нормативно-правових актів
одного виду іншими з метою уникнути порушення основоположних правових
принципів, закладених у Конституції України.
Повертаючись до класифікації нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України на первинні та вторинні, варто було б зазначити, що вона
відображає сучасні реалії урядової правотворчості, проте, концептуально і
засадничо не є належною.
Таким чином, класифікація нормативно-правових акті Кабінету Міністрів
України дозволила виявити як притаманні цим актам особливості, що
проявляються яскравіше при детальному аналізі видового різноманіття
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, так і існуючі
проблеми, які зустрічаються в урядовій правотворчості, правотворчі помилки
при виборі форми нормативно-правового акту чи у його змістовому наповненні.
Висновки до Розділу 2
Детальний аналіз нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
дозволив виокремити такі їх необхідні ознаки: нормативно-правовий характер,
підзаконність, особлива сфера правового регулювання та визначений порядок
їх прийняття, підготовки та опублікування (див. Дод. А), що в свою чергу
дозволило

розкрити

правову

природу

об’єкта

дослідження,

а

також

сформулювати авторське визначення поняття «Нормативно-правового акта
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Кабінету Міністрів України» як способу здійснення державної виконавчої
влади, який через встановлення, зміну або припинення дії правових норм,
сприяє виконанню функцій, покладених на український Уряд.
Наділення актів Кабінету Міністрів України нормативно-правовим
характером відображає реальне значення та функціональне призначення уряду
України як центрального і вищого органу виконавчої влади. Нормативноправовий характер актів Кабінету Міністрів України полягає у встановленні,
зміні або скасуванні правових норм, що відображається у наступних
характеристиках: формальній обов’язковості, неперсоніфікованості адресата,
необмеженості використання, а також невичерпності незалежно від виконання.
Як свідчить аналіз чинних постанов Кабінету Міністрів України, які
визнаються єдиними нормативно-правовими актами нашого уряду, вони не
завжди відповідають вимогам, що визначають нормативно-правовий характер
акта. Зокрема, не кожна постанова встановлює, змінює або скасовує норму
права, а також має невичерпний характер. Особливо це стосується постанов
Кабінету Міністрів України про призначення на посади, або затвердження
членів колегіальних органів. Таким чином, існує потреба у більш чіткому
дотриманні розробниками урядових актів вимог законодавства та правотворчої
техніки.
Оскільки в Україні діють принципи верховенства права та закону, а також
поділу влад, однією із ключових ознак нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України є підзаконний характер. На відміну від законодавчого
органу, Верховної Ради України, що обирається народом і наділяється
повноваженнями творити закони, Кабінет Міністрів України покликаний їх
втілювати, що не обмежується простим їх виконанням, а проявляється, в тому
числі, у встановленні нових норм права, урядовій правотворчості. Проте,
правотворення не є основним призначення уряду, його акти мають меншу вагу,
аніж закони України, та похідний від них характер.
Підзаконність нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
урядових актів в України випливає зі змісту статей 6, 8, 19, 58, 92, 106, 113, 118
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та Перехідних положень Конституції України. Відповідно до статті 50 Закону
України «Про Кабінет Міністрів України» нормативно-правові акти Кабінету
Міністрів України приймаються на основі та на виконання законів України.
Підзаконність НПА КМУ також проявляється у їх конституційності. Це
випливає як з аналізу положень Конституції України, так і з наявності
спеціального механізму забезпечення конституційності актів КМУ – вирішення
цього питання шляхом застосування спеціальних процедур у Конституційному
Суді України згідно ст. 150 Конституції України. Виходячи з аналізу положень
Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України»,
предметом розгляду Конституційного Суду України з питань відповідності
Конституції України можуть бути як постанови, так і розпорядження КМУ. З
метою

забезпечення

та

формалізації

такої

ознаки

НПА

КМУ

як

конституційність необхідно удосконалити п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про
Конституційний Суд України», замінивши положення «акти Кабінету Міністрів
України» словосполученням «нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України». На предмет конституційності повинні оцінюватись лише постанови
КМУ, а розпорядження Уряду, які не є НПА, відповідно до ст. 55 Конституції
України можуть оскаржуватись у судах загальної юрисдикції на предмет
законності. Водночас, враховуючи складність та закритість для загалу
конституційних проваджень, для цілей дотримання прав людини, як наступний
крок пропонується внести зміни до ст. 150 Конституції України, забравши
вирішення питання конституційності актів КМУ з компетенції Конституційного
Суду України, оскільки підзаконність передбачає відповідність, в першу чергу,
Конституції України.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України мають прийматися
лише з питань, які віднесені до повноважень Уряду. Ця сфера не обов’язково
повинна збігатися зі сферою законодавчого регулювання, широке коло
суспільних відносин може бути безпосередньо врегульоване нормами актів
Кабінету Міністрів України, за умови, що вони входять до встановлених
напрямів діяльності уряду України.
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Така ознака нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, як
особливий порядок їх прийняття та опублікування, не відображає внутрішню
сутність акта, проте є необхідною в умовах демократичного суспільства для
визнання чинності такого акта. Виходячи з принципів верховенства права і
закону, для їх ефективної реалізації, необхідне чітке дотримання процедурних
та процесуальним норм, що мінімізують можливості зловживань та порушень.
Враховуючи важливість української урядової правотворчості, дотримання
порядку прийняття і опублікування нормативно-правових актів, стоїть на
сторожі дотримання прав і свобод людини.
За загальним правилом, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України мають підзаконний характер та за юридичною силою нижчі за
Конституцію і закони України, а також акти Президента України. Акти всіх
інших органів виконавчої влади у ієрархії нормативно-правових актів
знаходяться нижче за акти Уряду. В той же час, досі чинні декрети Кабінету
Міністрів України мають силу, що відповідає юридичній силі закону, та можуть
бути змінені чи скасовані виключно у законодавчому порядку, оскільки були
прийняті в межах делегованих повноважень.
Таке нормативне визначення місця нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України в загальному відповідає сучасним науковим підходам,
водночас видається, що співвідношення з актами Президента України повинно
вирішуватися шляхом чіткого розмежування сфер правового регулювання, а не
презюмувати вищу юридичну силу останніх над актами Уряду.
Співвідношення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
із принципами права залежить від юридичної сили акта, в якому останні
закріплені. Співвідношення юридичної сили нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України з норматвино-правовими договорами істотно
залежить від суб’єкта його укладення: нормативно-правові договори підписані
від імені України мають вищу юридичну силу, а колективні договори є
нижчими у ієрархії. У порівнянні з правовим звичаєм примат безумовно
належить нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України.
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Класифікація нормативно-правових актів Уряду дозволила виявити
притаманні

цим

актам

особливості

та

існуючі

проблеми

урядової

правотворчості, правотворчі помилки.
За юридичною силою нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України класифіковано на акти, видані у межах власної правотворчості, та ті,
що видані у межах делегованої правотворчості, а також квазі-урядові акти.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, видані ним у
межах власної компетенції, класифіковано за їх відношенням до закону як такі,
що прийняті: на виконання закону; для деталізації або подальшого розвитку
закону; для встановлення первинного правового регулювання у сфері
виключної компетенції Кабінету Міністрів України. Нормативно-правові актів
Уряду класифіковано також за сферою правового регулювання, за терміном та
територією дії, за критерієм відкритості, за правовим призначенням, за формою
тощо.
Виявлено так правотворчі помилки: прийняття квазі-урядових актів,
прийняття нормативно-правових актів за межами повноважень, а також
прийняття «актів у актах». Такого роду порушенняЦі помилки негативно
впливають на правову систему України та можуть бути викорінені шляхом
внесення відповідних змін до законодавства.
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РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО НОРМАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
3.1. Вимоги до змісту нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
Одним із завдань цієї роботи є визначення та дослідження теоретикотехнічних вимог правотворчої техніки, які ставляться до змісту та форми
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. З метою його
виконання, перш за все, визначено, що розуміється під правотворчою технікою,
а потім детально проаналізовано засоби формування змісту цих актів. Друга
частина цього розділу присвячена ґрунтовному дослідженню вимог до форми
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.
Отже, перш ніж звертатися до розгляду вимог, що правотворча техніка
ставить до нормативно-правових актів уряду, слід чітко окреслити, що саме
розуміється під поняттям «правотворча техніка». Оскільки ця робота
присвячена дослідженню саме нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, а не правотворчої техніки, цілком виправданим є лише загальне
окреслення того, що розуміється під правотворчою технікою, та який підхід до
її розуміння поділяється.
Перш за все, сама назва має значну кількість варіацій. Деякі науковці
говорять про юридичну техніку [58, с. 122], інші – про правотворчу [323, с. 1],
частина – про нормотворчу [152, с. 43], окремі зосереджується на законодавчій
або законотворчій техніці [63, с. 124-125; 98, с. 6-7]. Зважаючи на основну
спрямованість цього дослідження, вважається, що юридична техніка є надто
широким поняттям, а законодавча – не відповідає меті дослідження. Таким
чином, у цій роботі розглядається саме правотворча техніка, оскільки мова йде
про створення одного з джерел права України – нормативно-правових актів
вітчизняного Уряду.
Витоки правотворчої техніки сягають ще давньогрецьких часів. Проте,
сучасні її основи були закладені дещо пізніше. Одним із перших апологетів
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особливого роду юридичної техніки був публіцист Тицій [260, с. 151]. Ф.
Савіньї вбачав важливість у формах та методах, за допомогою яких римські
юристи опрацьовували матеріал [85, с. 380]. Ф. Жені зазначав, що законодавча
(правотворча) техніка спрямована на створення правил поведінки, придатних
для практичного застосування [63, с. 124-125].
У англо-американській традиції правотворча техніка сприймалася як
процес. І. Бентам визначав мистецтво законодавства як діяльність законодавця з
розробки й прийняття законів, ті правила, способи і мотиви, які він застосовує,
та які спрямували б поведінку суб’єктів на досягнення задоволення і безпеки
людей, розглядаючи закон як прояв суверена [13, с. 98]. К. Ільберт під
законодавчою технікою розумів законотворчий процес [284, с. 54-120].
У сучасній юридичній літературі, попри значну кількість наукових
досліджень, відсутня єдність у розумінні природи правотворчої техніки, а
науковці у своїх працях по-різному окреслюють її межі: від найширшого
значення до найвужчого [323, с. 1]. Тим не менше, ґенеза правотворчої техніки
свідчить про перехід від широкого її розуміння до більш вузького, таким чином
виокремлюючи

царину

наукових

знань,

що

вирізняється

єдністю

та

однорідністю предмету.
В середині минулого сторіччя з’явився неабиякий інтерес до питань
юридичної, правотворчої та законодавчої техніки, проте знання у цій галузі
були невпорядкованими, частковими та часто вкрай полярними. Зокрема, деякі
науковці зводили правотворчу техніку до досягнень практики, чисто
прикладного

її

розуміння,

вважаючи

правотворчу техніку сукупністю

визначених, отриманих досвідом та перевірених практикою, прийомів та
методів роботи з підготовки та видання різних правових актів [88, с. 65-66].
Зважаючи на те, що ці прийоми і методи є науково обґрунтованими, такими, що
базуються на досягненнях правової науки, визнати правотворчу техніку лише
прикладним засобом не можна, оскільки тоді втрачається будь-який її зміст та
значення.
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З іншого боку, деякі автори сприймають юридичну (частиною якої є і
правотворча

[285, с. 6]) техніку, як

ступінь технічної досконалості

законодавства, рівень майстерності правотворця [259, с. 197]. Проте, за такого
розуміння

втрачається

об’єктивність

юридичної

техніки,

її

зміст

та

призначення, з інструменту вона перетворюється на результат.
Перші два наведені вище підходи є невиправданими та недоцільними для
використання їх у цій роботі. Як свідчить розвиток правової науки, від них
відмовилась більшість дослідників і науковців.
Зокрема, Д. А. Керімов у своїй монографії «Законодавча техніка»
підкреслює їх необґрунтованість [98, с. 6-7]. В той же час, його підхід до
законодавчої (правотворчої) техніки критикується як надто широкий [149, с.
139-140], оскільки автор включає в нього, окрім правил складення проектів
нормативних актів, питань стилю, мови, логіки та структури таких актів,
правил найбільш обґрунтованого викладу окремих положень у статтях
нормативних актів, також і організаційні форми діяльності правотворчих
органів, норми, що визначають процес розгляду та затвердження правових актів
такими органами (правотворчу процедуру), а також правила, що регулюють
питання організації правотворчої діяльності, правила створення, редагування,
погодження та інші способи опрацювання проектів нормативно-правових актів
[98, с. 4]. Якщо з першою частиною можна погодитись без обговорення, то
друга, і справді, викликає запитання. Зокрема, питання про однорідність
предмету правотворчої техніки, за умови включення у неї другого блоку
питань.
Відповідно, правотворчу техніку можна визначити як систему правил
пізнавально-логічного та нормативно-структурного формування нормативноправового матеріалу, до якої входять такі елементи: пізнавально-юридичний,
нормативно-структурний, логічний, мовний, документарно-технічний [314, с.
52-62].
Правотворча техніка включає в себе систему вимог до реквізитів,
структури, змісту нормативно-правового акта, системних зв’язків між нормами
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самого акту, а також з іншими актами, стилю акта [257, с. 390]. У вузькому
значенні правотворча техніка розуміється як система правил, прийомів та
засобів підготовки бездоганних за формою та змістом нормативно-правових
актів [152, с. 43]. Правотворча техніка спрямована на досягнення найвищого
рівня викладу правових норм, їх досконале формулювання та поєднання між
собою.
Деякі науковці звужують обсяг поняття правотворчої техніки до чисто
технічних моментів підготовки проектів нормативно-правових актів, які носять
прикладний характер, стосуються зовнішнього оформлення цих проектів,
методики їх підготовки, але не має прямого відношення до їх змісту [148, с.
254-255]. Такий підхід не є позбавленим сенсу. Справді, розуміючи
правотворчу техніку як питання, пов’язані з загальним вченням про
законодавчу систему, її структуру, побудову [299, с. 21], як знання, що охоплює
розроблення рішень щодо правового регулювання по суті, вироблення норм не
лише по формі, але і за змістом, підміняється вся наука права у цілому. Дійсно,
питання змісту норми права мають займатися галузеві науки, в той час, як
правотворча техніка, повинна вказувати на оптимальний спосіб її викладу та
поєднання з іншими нормами права.
Крім того, у наукових колах точаться дискусія щодо правильності
вживання терміну «правотворча техніка» чи «нормотворча техніка». Частина
науковців схиляється до вживання терміну «нормотворча техніка», оскільки він
є більш точним [15, с. 8; 119, с. 3]. Не зважаючи на це, у конкретному
досліджені вживання терміну «правотворча техніка» є цілком виправданим та
обґрунтованим, так як досліджуються саме правила створення нормативноправових актів уряду України – одного з джерел вітчизняного права. Отже,
йдеться не лише про створення окремих норм, а про творення нормативноправових актів [103, с. 82-83], права в цілому – правотворчість.
Під

правотворчою

технікою,

для

цілей

цього

дисертаційного

дослідження, розуміється галузь знань про правила технічної побудови
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нормативно-правових актів за допомогою спеціальних засобів та прийомів, а
також найбільш загальні змістові вимоги до цих актів.
Серед основних вимог до формування змісту нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України слід виділити: відповідність загальнолюдським
цінностям, яка проявляється через повагу до заінтересованих осіб, відповідність
міжнародно-правовим документам у галузі прав людини, в інтерпретації
сьогодення, відповідність Конституції та законам України; відповідність сфери
правового регулювання, яка повинна обмежуватися компетенцією уряду,
відповідати реаліям життя, а також повною мірою регулювати відповідні
суспільні відносини.
Найбільш суттєві надбання людства, їх уявлення про ідеал у відношенні
до права якнайкраще втілюються у принципі верховенства права. Нормативноправові акти Кабінету Міністрів України є джерелом права і, відповідно,
повинні вписуватися у концепцію верховенства права, відповідати вимогам, які
вона до них ставить. Однією із ключових ідей є розуміння людини й ставлення
до неї як до центру тяжіння у відносинах людина-право-держава, визнання її
головною цінністю. Верховенство права сьогодні – це мета, яку переслідує
світове суспільство. Однією із центральних цілей сучасної України є
формування інститутів, що покликані забезпечити верховенство права. Одним
із ключових елементів цього процесу є правотворення і, зокрема, підзаконне
урядове правотворення. При формуванні нормативно-правових положень актів
Кабінету Міністрів України правотворці повинні виходити в першу чергу із
засадничих положень, з загальновизнаних принципів права.
Верховенство закону є необхідним елементом верховенства права, але не
його віддзеркаленням. З точки зору позитивного права верховенство права є
синонімом верховенства закону, адже закон і є правом, монополію на
встановлення якого має держава. Проте, всі інші доктрини, починаючи з
природного права не погоджуються із цією тезою. Право, як природна
справедливість, було ідеалом ще древніх мислителів. Зокрема, Аристотель
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зазначав,

що

справедливість

за

законом

не

відповідає

природній

справедливості, адже у кожного суспільства своє її розуміння [343, с. 92].
Сучасне суспільство відійшло від позитивістського розуміння права. Не
зважаючи на відсутність панівної філософсько-правової концепції чи течії,
загальне сприйняття права, як феномена, який стоїть над державою, а не
походить від неї, укріпилося у загальному сприйнятті. Оскільки Конституція
України у статті 8 проголошує дію верховенства права [114], необхідним є
врахування

загальнолюдських

уявлень

про

право

і

справедливість у

правотворчій діяльності всіх органів державної влади та, особливо, Кабінету
Міністрів України.
У будь-якому випадку, центральне місце в сучасному праві повинна
посідати людина, а не держава. З цієї тези починається та нею ж закінчується
коло пошуків філософів права від природного права [321, с. 77-81; 347, с. 119122] до соціології права [346, с. 289-361, 377-571] та екзистенціалізму [322, с.
33-60]. Важливе значення має позиція І. Бентама, що щастя, яке проявляється у
задоволенні та безпеці людей, є метою, до якої повинен прагнути право творець
[13, с. 35-41]. Р. Ієрінг зазначав, що право – це інструмент служіння потребам
суспільства, спосіб примирення інтересів індивідуального зі спільним [343, с.
339]. Справді, мета правового регулювання у кінцевому результаті – це завжди
ідеальне поєднання забезпечення інтересів одного, яке не порушує інтересів
всіх і кожного окремого, та водночас інтересів всіх, яке не порушує інтересів
одного.

Забезпечення

суспільних

інтересів

є

метою,

а

непорушність

індивідуальних інтересів – вимогою на шляху до здійснення цілей правового
регулювання.
Однією з принципових вимог до нормативно-правових актів у сучасній
правовій літературі та науці вважається повага правотворців до легітимних
інтересів тих, на кого цей акт розрахований і буде поширюватися [29, с. 25].
Видається, що для перевірки, чи було дотримано вимоги відповідності
загальнолюдським цінностям, а саме, - чи не було порушено інтереси тих, на
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кого буде розповсюджуватися дія нормативно-правового акта Кабінету
Міністрів України, можна запропонувати наступний тест.
Нормопроектант повинен у кожному випадку поставити себе на місце
заінтересованої особи та дати відповідь на питання:
чи порушуються будь-які легітимні інтереси заінтересованої особи?
якщо так, то якою мірою?
чи можна було б забезпечити реалізацію суспільних інтересів іншим
чином, який би не порушував, або меншою мірою порушував би права
заінтересованої особи?
Крім того, варто звернути увагу на практику вирішення спорів
Європейським судом з прав людини та тест, який він застосовує у своїй
професійній діяльності. Кожного разу, розглядаючи справу про порушення
прав людини, судді застосовують тест на пропорційність, вирішуючи наступні
питання:
чи порушено право, затверджене Конвенцією про захист прав людини та
основоположних свобод?
чи була у держави легітимна мета: тобто чи мало правове регулювання
своєю метою забезпечення цілей, визначених конституційно?
чи було використано легітимні засоби?
чи відповідають засоби меті? Це означає необхідність, щоб передбачені у
нормативно-правовому акті засоби могли забезпечити досягнення встановленої
цілі.
чи були використані засоби необхідними? Тобто чи існують засоби, які
сприяють досягненню поставленої мети не порушуючи легітимних інтересів
тих, на кого нормативно-правовий акт розповсюджується? Якщо ні, то чи були
засоби, які меншим чином порушують легітимні інтереси?
пропорційність у вузькому сенсі та балансування, які не відповідають
нашим цілям.
Вищенаведений тест може бути у значній мірі використаний для
забезпечення дотримання Кабінетом Міністрів України загальнолюдських
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цінностей, для забезпечення інтересів людини та суспільства під час здійснення
правового регулювання. У випадку застосування цього тесту до проектів
нормативно-правових актів Уряду, проектанту варто відповідати на питання чи
будуть порушені будь-які права людини або її легітимні інтереси, що випливає
із статусу Кабінету Міністрів України як органу державної виконавчої влади;
легітимною варто розглядати ту мету правового регулювання, що встановлена
не лише у Конституції України, але й у законах України; а також необхідно
встановити, чи не вийшов Кабінет Міністрів України за межі наданий йому
повноважень, чи він використав саме ті правові інструменти, які надані йому
Конституцією та законами України.
Повага до загальнолюдських цінностей, що виявляється через дотримання
принципу верховенства права, у поєднанні із визнанням першочерговості
інтересів того, на кого урядовий акт має поширюватися, є основною і першою
змістовою вимогою до створення нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України зокрема.
Іншою ключовою вимогою до урядової правотворчості, в тому числі й до
правотворчості Кабінету Міністрів України, є дотримання загальновизнаних
міжнародних стандартів у галузі прав людини. Нормативно-правові акти уряду
повинні відповідати вимогам міжнародно-правових документів у галузі прав і
свобод людини та громадянина [7, с. 286]. Міжнародні стандарти у галузі прав
людини не є сталою статичною категорією, вони змінюються та розвиваються
разом із суспільством, а нормативно-правові акти, які приймаються, повинні
відповідати принципам та нормам міжнародного права про права та свободи
людини [152, с. 111]. У зв’язку із необхідністю суворого дотримання
міжнародних стандартів прав та свобод людини і громадянина потрібно
детально вивчити всі міжнародно-правові документи перед початком роботи
над

проектом

відповідного

нормативно-правового

акта

та

проводити

експертизу на предмет дотримання відповідних норм і принципів міжнародного
права [152, с. 111].
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До міжнародно-правових документів у галузі прав людини, на які
необхідно звертати особливу увагу належать: Загальна декларація прав людини
1948 року [65], Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права
[139] та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [138], обидва
1966 року, та Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод
1950 року [108]. Крім того, важливе значення має правоінтерпретаційна
діяльність, зокрема, Міжнародного Суду Справедливості, Комітету з прав
людини ООН, Постійної палати третейського суду (Гаага, Нідерланди),
Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Венеціанської комісії,
тлумачення норм міжнародного права яких може вважатися ключовим та
поворотним для його розвитку.
Окремо варто проаналізувати відповідність актів Кабінету Міністрів
України європейським стандартам у галузі прав людини, а саме нормам
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі –
Європейська конвенція з прав людини) та практиці Європейського суду з прав
людини. Європейська конвенція з прав людини вже давно стала джерелом
правопорядку sui generis (особливого роду) завдяки тому впливу, який вона
розповсюджує на правові системи держав-учасниць, в тому числі завдяки
прогресивній та дієвій практиці Європейського суду з прав людини.
Відмінною рисою Європейської конвенції з прав людини є її особливий
характер як живого, а не статичного інструменту. На відміну від інших
міжнародних документів, які закріплюють права людини, права, закріплені
нею, розвиваються, набуваючи сучасного звучання, а також практичного виразу
завдяки діяльності Європейського суду з прав людини. Як міжнародноправовий договір, Європейська конвенція з прав людини становить частину
національного права та має статус вищий ніж звичайні закони, але нижчий ніж
Конституція, що випливає із положень Декларації про державний суверенітет
України [51], статті 9 Конституції України [114], Закону України «Про
міжнародні договори України» [77], а також підтверджується у рішенні
Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98 у справі про
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тлумачення терміну «законодавство» [241]. З цього випливає, що відповідність
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України Європейській конвенції
з прав людини можна розглядати у розрізі відповідності їх законам України.
Відповідність вітчизняних урядових актів Європейській конвенції з прав
людини має свої особливості. Як вже було зазначено особливу роль у цьому
відіграє практика Європейського суду з прав людини, який вважають
напівконституційним судом для усієї Європи [356, с. 161; 332, с. 670], оскільки
з однієї сторони на нього покладено функцію інтерпретації, яку він здійснює у
динамічний, еволюційний спосіб [351, с. 363], враховуючи умови сьогодення
[329; 330; 331, с. 3-9] та соціальні принципи, які розвиваються у поєднанні із
індивідуальними потребами [332, с. 678]. З іншої ж, діяльність Європейського
суду з прав людини базується на застосуванні інтерпретаційно-прецедентного
підходу, коли кожна наступна справа розглядається із урахуванням попередньої
практики суду. Крім того, як можна зрозуміти із тексту Європейської конвенції
з прав людини, вжиття заходів загального характеру, постійна зміна
законодавства та адміністративної практики у відповідь на нову практику є
обов’язком держав-учасниць, що підтверджується також позицією самого
Європейського суду з прав людини [324, с. 35; 337, с. 703]. Про це також
свідчить досвід останніх років, коли Європейський суд з прав людини все
більше тяжіє до ухвалення так званих «пілотних» рішень, які закликають до
вжиття загальних системних, а не індивідуальних заходів для приведення
національного законодавства або практики його застосування у відповідність
до стандартів Європейській конвенції з прав людини.
Хоча практику Європейського суду з прав людини не можна вважати
джерелом права, що прямо випливає із норм конвенції, як джерело
інтерпретації

вона

значно

розширює

розуміння

первинних

норм.

Інтерпретаційну практику Європейського суду з прав людини слід враховувати
під час проектування нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
так як це сприятиме приведенню українського законодавства у відповідність з
європейськими стандартами у галузі прав людини, а також допоможе уникнути
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порушень прав людини, затверджених Європейською конвенцією з прав
людини, у розумінні Європейського суду з прав людини.
Крім потреби узгоджувати нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України з положеннями Європейської конвенції з прав людини у світлі
тлумачення, здійсненого Європейським судом з прав людини, викликаної
міжнародно-правовими нормами, а також практикою, законодавцем було
закріплено обов’язок усіх суб’єктів правотворчості враховувати практику
Європейського суду з прав людини під час розробки та прийняття нормативноправових актів. Ці та інші обов’язки встановлюються Законом України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» [68]. Зокрема, статтею 13 цього Закону регулюється питання вжиття
заходів загального характеру, до яких віднесено, в тому числі, внесення змін до
чинного законодавства, практики його застосування та адміністративної
практики.

Для

забезпечення

вжиття

заходів

загального

характеру,

у

відповідності до статті 14 вищезазначеного Закону, спеціально уповноважений
орган (Міністерство юстиції України) щокварталу вносить до Кабінету
Міністрів України подання, яке містить пропозиції щодо внесення змін до
чинного законодавства та адміністративної практики. Згідно п. «б» ч. 2 статті
15 того ж Закону, визначений Прем’єр-міністром України центральний орган
виконавчої влади у встановлений строк вносить до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо прийняття нових, скасування чинних нормативно-правових
актів або внесення до них змін. Кабінет Міністрів України в свою чергу видає у
межах своєї компетенції акти на виконання заходів загального характеру
відповідно до п. «а» ч. 3 тієї ж статті Закону. Не зважаючи на прогресивність
вищевказаних

положень

Закону

України

«Про

виконання

рішень

та

застосування практики Європейського суду з прав людини», він містить ряд
недоліків. Перш за все, у ч. 1 статті 13 Закону встановлено, що заходи
загального характеру вживаються з метою забезпечення додержання державою
положень Європейської конвенції з прав людини, порушення яких встановлене
Рішенням, забезпечення усунення недоліків системного характеру, які лежать в
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основі виявленого Європейським судом з прав людини порушення, а також
усунення підстави для надходження до Суду заяв проти України, спричинених
проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді. З чого випливає, що до
уваги беруться лише заходи загального характеру, які вимагаються, виходячи з
Рішення Європейського суду з прав людини, яке стосується безпосередньо
України, згідно з визначенням, поданим у ч. 1 статті 1 вищезазначеного Закону
України.
Необхідно враховувати не лише рішення, які прямо стосуються України,
але й усі рішення, прийняті Європейським судом з прав людини, оскільки у
своїй діяльності він керується інтерпретаційними прецедентами, створеними
ним попередньо і, відповідно, за наявності аналогічних порушень у
законодавстві України, у разі звернення до Європейського суду з прав людини з
такого самого приводу, їх так само буде встановлено. Не дивлячись на
відсутність прямого обов’язку вносити зміни у законодавство або вживати
інших заходів загального характеру у відповідності до рішення, ухваленого
Європейським судом з прав людини проти інших держав, очевидною є
необхідність зміни нормативних положень, які є ідентичними до тих, що були
визнані такими, що порушують норми Європейської конвенції про права
людини, оскільки в іншому випадку це може призвести до негативних наслідків
[320, с. 27].
Зважаючи на вищенаведене, необхідно внести зміни до Закону України
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» з тим, щоб заходи загального характеру вживалися з урахуванням не
лише рішень, які стосуються України, а й практики Європейського суду з прав
людини загалом.
Отже, всі урядові акти повинні відповідати міжнародно-правовим
документам

у

галузі

прав

людини,

у

інтерпретації,

яка

відповідає

сьогоднішньому рівню розвитку суспільства, із урахуванням діяльності
відповідних міжнародних інституцій, судів, які задають темп розвитку. Крім
того, не зважаючи на визнання цього принципу в Україні, зокрема на
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конституційному та законодавчому рівні, слід приділити неабияку увагу
реальному дотриманню зазначених норм та принципів, особливо в урядовій
правотворчості.
Однією із основоположних вимог правотворчої техніки та загальної теорії
держави і права є відповідність положень нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України Конституції та законам України. Як вже було зазначено
вище,

відповідність

вітчизняних

урядових

актів

конституційним

та

законодавчим (у вузькому значенні) положенням є невід’ємною частиною їх
основної ознаки – підзаконності. Цю вимогу також можна вважати вимогою
дотримання ієрархії нормативно-правових актів [152, с. 112]. Дотримання
вимог ієрархічності є одним з елементів системи гарантій законності урядових
нормативно-правових актів, а також належить до системи гарантій дотримання
прав і свобод людини [152, с. 112], забезпечує дотримання принципу
верховенства права. В сучасних умовах реформування, законність урядової
правотворчості має важливе значення. Тому, нормативно-правові акти мають
прийматися виключно у межах компетенції [152, с. 39] у законодавчо
встановленому порядку, а їхній зміст має не суперечити положенням вищих за
ієрархією нормативно-правових актів.
На думку деяких науковців у галузі правотворчої техніки, нормативноправові акти Уряду повинні лише конкретизувати, деталізувати закони,
допомагаючи створенню умов для реалізації положень законів [152, с. 39]. Л.М.
Горбунова дійшла висновку, що підзаконні нормативно-правові акти є
різновидом нормативно-правових актів, що видаються повноважними органами
публічного управління на основі та на виконання положень законів, у
відповідності із ними, для їх подальшої конкретизації та розвитку [40, с. 12].
Проте, відповідність положень урядових актів нормам закону необхідно
розуміти ширше. Не слід зводити її до формальної деталізації положень закону,
Кабінет Міністрів України уповноважений здійснювати нормативно-правове
регулювання у тій галузі суспільних відносин, яка належить до сфери
державної виконавчої влади, та не є врегульованою безпосередньо законом.
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Законність тут буде полягати у прийнятті Кабінетом Міністрів України
нормативно-правових актів у межах його компетенції, за відсутності порушень
норм закону.
Під час підготовки нормативно-правового акту необхідно переконатися,
що питання, які він повинен регулювати, належить до компетенції Кабінету
Міністрів України. Вирішення такого питання допускається виключно у межах,
встановлених законами та іншими актами вищої юридичної сили [152, с. 39].
Таким чином, відповідність актів Кабінету Міністрів України Конституції
та законам України, як вимога правотворчої техніки, тісно переплітається із
загальнотеоретичними положеннями та є невіддільною від них. Тож для
правильного її розуміння необхідно звернутися до теоретичних досліджень
нормативно-правових актів уряду. Крім того, чітке та неухильне дотримання
цього принципу, яке базується на детальному та ґрунтовному вивченні
положень українського законодавства, а також його урахування в урядовій
правотворчості, забезпечить не лише чітку ієрархічність джерел права, їх
системність та єдність, а також є основним способом дотримання принципів
законності і, як результат, верховенства права.
Дотримання меж компетенції урядом є необхідною вимогою під час
проектування його нормативно-правових актів. Ще наприкінці ХVІІ ст. відомий
публіцист Тицій, визначаючи особливий рід юридичної техніки, підкреслював
зв’язаність її межами позитивного права [260, с. 151]. Сьогодні з необхідністю
дотримуватися меж під час урядової правотворчості погоджуються провідні
вчені у галузі правотворчої техніки [152, с. 114]. Кабінет Міністрів України має
право здійснювати нормативно-правове регулювання лише тих питань, які
належать до його компетенції та прямо встановлені Конституцією і законами
України. При цьому він повинен обмежитися застосуванням лише тих заходів,
які безпосередньо необхідні для виконання його функції – здійснення
державної виконавчої влади. Нормативне регулювання питань, віднесених до
його компетенції, яке переслідує іншу мету попри забезпечення здійснення
виконавчої влади, є неприпустимим.

122
Крім того, важливе значення має нормативне регулювання лише тих
суспільних відносин, які можуть бути врегульовані нормами права [92, с. 104].
Не всі суспільні відносини, які теоретично входять до сфери правового
регулювання, можуть бути практично врегульовані у нормативно-правових
актах. Виходячи з загальних положень теорії держави і права, а також беручи
до уваги позицію Т. В. Кашаніної [92, с. 104], можна зробити висновок, що
суспільні відносини, які можуть бути предметом урядового правового
регулювання, повинні відповідати таким вимогам: мати вольовий характер;
піддаватися зовнішньому контролю; допускати можливість застосування
примусу у випадку їх порушення; зачіпати суспільні інтереси; крім того,
необхідною є наявність матеріальних та інших засобів їх реалізації.
Для прикладу, питання посвідчення особи громадянина України, у
відповідності до вищевказаних критеріїв, підлягає правовому регулюванню.
Справді, вказані відносини зачіпають суспільні інтереси, тому що впевненість у
тому, що людина справді є тим, ким називається, ідентифікація особи, є
визначальною у суспільстві, що виходить за межі общинного; до осіб, які
уникають встановлених процедур посвідчення особи, може бути застосований
примус; такі відносини мають вольовий характер, а також будь-яка держава
повинна знайти відповідні ресурси для забезпечення ідентифікації осіб.
Відповідно, можна переходити до аналізу належності питань посвідчення
особи, а також документів, які це забезпечують, до компетенції Кабінету
Міністрів України. Як відомо, згідно п. 10 статті 116 Конституції України,
повноваження уряду визначаються Конституцією та законами України [114].
Проте, до 2014 року, перед внесенням змін до Конституції України, законом
№742-VII від 21 лютого 2014 року, повноваження Уряду визначалися також
актами Президента України. Водночас, акти Президента України приймаються
у відповідності до чинного законодавства України, у межах наданих йому
повноважень. Отже, у відповідності до статей 106 та 116 Конституції України,
питання статусу громадянина, а також його посвідчення, не відносилися до
прямої компетенції ані Президента України, ані Кабінету Міністрів України, за
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винятком права Президента України надавати або позбавляти громадянства,
хоч це стосується правозастосування, а не правотворення. Спираючись на
аналіз інших законів України, в тому числі Закону України «Про громадянство
України» від 8 жовтня 1991 року № 1636-ХІІ, який вже втратив свою чинність,
статтею 29 якого закріплювалися повноваження Президент України, зокрема:
прийняття до громадянства України іноземних громадян та осіб без
громадянства, які постійно проживають на території України; прийняття до
громадянства України іноземних громадян і осіб без громадянства, які
проживають за кордоном і звернулись з відповідними клопотаннями до
Президента України; поновлення у громадянстві України; вихід з громадянства
України; втрату громадянства України (у редакції Закону 1997 року – лише
перших два повноваження) [69]. Крім того, у відповідності з ч. 2 статті 3 Закону
України «Про громадянство України» 1991 року, питання законодавчого
регулювання громадянства в Україні належало до виключної компетенції
Верховної Ради України, а стаття 6 цього ж Закону (у редакції 14 липня 1994
року) визначала, що документами, які підтверджують громадянство України, є
паспорт громадянина України, а для осіб до 16 років – свідоцтво
про народження. Таким чином, Верховна Рада України залишає за собою
виключну компетенцію визначати способи ідентифікації громадян, документи,
що визначають приналежність до громадянства України, як наслідок і
продовження п. 2 статті 92 Конституції України. Не зважаючи на прийняття
Конституції України, а також не беручи до уваги положення Закону України
«Про громадянство України», Президент України, замість висунення ініціативи
прийняття відповідного акту Верховної Ради України та скасування Указу
Президента України «Про паспорт громадянина України для виїзду закордон»
від 28 жовтня 1993 року № 491/93, який регулював питання ідентифікації
громадян [295], залишив його чинним. Крім того, залишалася чинною прийнята
на його розвиток Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за
кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення»

124
№ 231 від 31 березня 1995 року [210]. Як вже було зазначено, регулювання
суспільних відносин, яких стосувалася відповідна постанова, не належало до
компетенції Кабінету Міністрів України, що є порушенням аналізованого
правила правотворчої техніки та свідчить також про порушення такої основної
вимоги до урядового акту, як відповідність чинному законодавству.
Отже, одним із фундаментальних правил правотворчої техніки є
прийняття нормативно-правових актів у межах наданої уряду компетенції, що є
запорукою дотримання як принципів верховенства закону та верховенства
права, так і максими, що орган державної влади може діяти лише у визначений
і дозволений принцип, на відміну від фізичних осіб.
Окрім цього, нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України
повинен регулювати тісно пов’язані між собою типові суспільні відносини [298,
с. 94], які стосуються здійснення державної виконавчої влади. Регулювання
одним актом лише однорідних суспільних відносин свідчить про вищий рівень
розвитку правотворчої техніки. Наявність чітких меж правового регулювання
дозволяє не лише найбільш повно та якісно вирішити проблемні питання, які
існують у певній галузі суспільних відносин, але й забезпечує ефективність
правового регулювання [92, с. 107]. Нормативно-правовий акт повинен бути
пов'язаний спільним змістом, предмет його регулювання має бути єдиним.
Видання нормативно-правового акта з двох чи більше самостійних питань, які
не є тісно пов’язаними між собою є небажаним. Нормативно-правовий акт
може бути комплексним та належати до декількох галузей права, проте, він має
регулювати одне конкретне питання [169, с. 27]. Визначення конкретних меж
правового регулювання проектованого нормативно-правового акта сприяє
звуженню кола суспільних відносин, які мають бути, в першу чергу, детально
досліджені, що дозволяє досягти високого рівня ефективності та дієвості
правового регулювання, здійснюваного Кабінетом Міністрів України. У такий
спосіб, однорідність суспільних відносин, що регулюються проектованим
актом, є важливою передумовою ефективності та повноти правового
регулювання.
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Повнота нормативного регулювання певного питання, відсутність
пробілів та пропусків при викладі правових приписів є обов’язковою вимогою
до нормативно-правового акта [169, с. 24], загальним правилом правотворчої
техніки [92, с. 107]. Ця вимога є логічним продовженням попередніх. Повнота,
цілісність та логічна завершеність нормативно-правового акта досягається
завдяки чіткому визначенню меж правового регулювання, об’єкта та предмета
регулювання [298, с. 93-94]. Необхідним є скорочення до мінімуму кількості
нормативно-правових актів з одного питання з метою підвищення доступності
правового матеріалу, полегшення користування ним, обліку та систематизації.
Бажаним є повне регулювання відповідної сфери правових відносин одним
нормативно-правовим актом. Всі наступні зміни і доповнення повинні
вноситися у відповідний акт, а не прийматися окремо [169, с. 27]. Як приклад
можна навести серію прийнятих Кабінетом Міністрів України постанов, які
регулюють організаційні та фінансові питання допомоги особам, що мають
відношення до антитерористичної операції, серед яких: Постанови Кабінету
Міністрів України від 31 березня 2015 року № 221 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів

щодо

психологічної

реабілітації

постраждалих

учасників

антитерористичної операції» [200]; від 31 березня 2015 року № 200 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» [201];
від 31 березня 2015 року № 179 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та
постраждалих учасників Революції Гідності» [199]. Всі вказані постанови
стосуються одного кола суспільних відносин та частково регулюють певні їх
сфери. Таким чином, кожна окрема постанова сама по собі є неповною, а
правове регулювання цих питань можна було б здійснити одним комплексним
нормативно-правовим актом.
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Отже, повнота правового регулювання впливає, перш за все, на
ефективність такого регулювання, крім того, на зручність використання
нормативної бази, а також на її логічність та системність.
Відповідність нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
реаліям суспільного життя, а також практики правозастосування має важливе
значення для забезпечення ефективності та дієвості правових норм, які у цих
актах містяться.
Науковці завжди підкреслювали необхідність врахування існуючого
стану суспільних відносин, а також потреб суспільства. Ще Ф. Жені та Г.
Радбрухт підтримували ідею, що прогалини у позитивному праві можуть
заповнюватися у процесі застосування правових норм, звертаючи таким чином
увагу на важливість врахування практики правозастосування під час
нормопроектування [258, с. 245-259]. Є. Ерліх зазначав, що право залежить не
від державної влади, а походить від соціальних фактів. Він стверджував, що
існує такий феномен як «живе право», яке відображає дійсність правовідносин,
а не норми прописані у законодавстві [343, с. 340]. Нормативний акт повинен
бути доцільним, правотворець повинен обирати такі заходи, які найбільш
відповідають умовам життя та ведуть до найкращих практичних результатів,
він повинен утримуватися від надмірного обтяження громадян [30, с. 84].
Поділяючи зазначену думку в цілому, видається, однак, що поєднання «живого
права» із законодавством є завданням не судді та юриста, а правотворця в особі
нормопроектанта, який повинен врахувати реалії, що склалися у відповідній
сфері суспільних відносин, відобразити їх у нормативному акті та скоригувати
у відповідності до існуючих потреб. Правотворець повинен прагнути, щоб
нормативний акт відображав соціальні потреби та міг бути повною мірою
реалізований на практиці [29, с. 55].
Нормативно-правові

акти

Кабінету

Міністрів

України

повинні

враховувати реалії об’єктивної дійсності суспільного життя. Нормативноправовий акт, спроектований з максимальним використанням точних,
правильних, доцільних об’єктивних закономірностей, виражає інтереси
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суспільства [97, с. 33]. Детальне дослідження та глибоке розуміння соціальних
процесів та реального стану суспільних відносин, які повинні бути врегульовані
є необхідними для створення нормативного акту, який стане ефективним та
дієвим засобом правового регулювання.

Одночасно, для забезпечення

ефективності акта, що є однією з ключових ознак досконалого нормативноправового акта [237, с. 202], вміщувані в ньому правові норми повинні
закріплювати дієвий механізм вирішення існуючих питань, які потребують
правового регулювання. Закріплення та встановлення норм права, які
максимально сприяють вирішенню проблемних суспільних задач є одним із
основних принципів правотворчості [97, с. 20-25].
Відповідність дійсним закономірностям суспільного життя можна
трактувати різним чином, як дуже вузько, так і безмежно широко. Відповідність
зв’язкам, які склалися у певній сфері під час правозастосовної діяльності, на
думку Ю. Г. Арзамасова, можна вважати дотриманням вимоги відповідності
нормативного акта реальним суспільним відносинам [152, с. 113]. Проте, не
можна погодитися з таким вузьким трактуванням відповідності актів реаліям
суспільних відносин, адже воно є надто обмеженим. Не можна заперечувати
важливості врахування реалій існуючої правозастосовної практики під час
підготовки та проектування нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України. Правотворчість уряду, основним призначення якого є здійснення
державної виконавчої влади, повинна бути спрямована на оптимізацію
виконання його функцій, а отже правозастосування, яке склалося станом на
конкретний момент, та його детальне вивчення є важливими для забезпечення
ефективності регуляторного впливу проектованих актів. Вищезазначену вимогу
необхідно вважати лише однією із багатьох, спрямованих на забезпечення
відповідності нормативно-правових актів Уряду реаліям суспільного життя.
Водночас, така відповідність не означає вираження загальної волі народу,
інтересів всього суспільства [97, с. 33]. Такий підхід є надто широким та
претендує на роль всезагального принципу, який забезпечує не лише
верховенство закону, а й загалом верховенства права. Звісно, не можна
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відкидати його як мету, до якої повинно прагнути правове регулювання в
цілому. Проте, ця вимога є ширшою за обсягом ніж відповідність реаліям
суспільного життя та її не можна використати для розкриття сутності останньої.
Відповідність нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
реаліям суспільного життя складається з декількох взаємопов’язаних елементів,
до яких належать:
- врахування діючих механізмів існування суспільних відносин, які
повинні бути врегульовані;
- дослідження наявності проблемних моментів у цих суспільних
відносинах, які повинні бути усунуті за допомогою правових норм;
- аналіз правозастосовної практики у разі існування попереднього
правового регулювання суспільних відносин;
- аналіз відповідної судової практики;
- дослідження неправових норм, якими регулюються суспільні відносини
(зокрема норм моралі, релігії тощо).
Детальне вивчення та аналіз суспільних відносин, які потребують
правового регулювання, є, беззаперечно, необхідною передумовою створення
ефективного нормативно-правового акта. Правове регулювання, яке спирається
на хибне або неповне уявлення про існуючий стан суспільних реалій, не може
бути дієвим та приносити позитивні результати, на які воно повинно бути
спрямоване.
Правове

регулювання

у

демократичному

суспільстві

повинно

застосовуватися лише за наявності у ньому потреби, і такою потребою є
проблеми, які виникають у суспільних відносинах. Слід, водночас, зазначити,
що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України можуть прийматися з
метою ефективного здійснення державної виконавчої влади та не обов’язково
спрямовані на врегулювання тих чи інших суспільних проблем, а для
забезпечення досягнення певних суспільно-корисних цілей. Проте, моніторинг
проблемних

ситуацій

є

важливим

та

необхідним.

Оскільки

правове

регулювання, яке здійснюється вітчизняним урядом тісно пов’язане із
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безпосереднім виконанням функцій держави з метою забезпечення інтересів
суспільства, вкрай необхідно враховувати реалії правозастосовної практики.
Правотворець повинен брати до уваги усі переваги, а також намагатися
ліквідувати всі існуючі недоліки в процесі застосування аналогічних правових
норм. Всебічний аналіз правозастосовної практики сприяє ефективності
правового регулювання. Зокрема, не відповідає реаліям життя прийнята 29
квітня 2015 року Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на

відновлення

(будівництво,

капітальний

ремонт,

реконструкцію)

інфраструктури у Донецькій та Луганській областях» [208], яка передбачає
порядок фінансування об’єктів капітального будівництва на території областей,
які перебувають у зоні антитерористичної операції, тобто активних бойових дій
із використанням бойової техніки широкого ураження. Враховуючи значний
ризик знищення та пошкодження об’єктів будівництва, втрачається сенс в його
фінансуванні, а значить і в правовому регулюванні цих процедурних відносин.
Ю. Г. Арзамасов підкреслює важливе значення відповідності нормативноправових актів нормам моралі, оскільки це є запорукою їх дотримання.
Більшість норм права дотримуються не у зв’язку з обізнаністю громадянами з
їх положеннями, а власне через їх відповідність загальнопоширеним моральним
канонам. В той же час, прийняття нормативно-правових актів, які суперечать
нормам суспільної моралі, стикається із проблемою їх невиконання, або
виконання із значними затратами на примус [152, с. 114-115].
Тож,

запорукою

дієвості

та

ефективності

нормативно-правового

регулювання, яке здійснюється Кабінетом Міністрів України, є врахування
реалій суспільного життя, які відображаються у механізмі функціонування
суспільних відносин, наявних проблемах, практиці правозастосування, а також
існуючих неправових нормах, що регулюють відповідні відносини. Об’єктивне
та належне їх врахування сприяє підвищенню якості нормативно-правових
актів, які приймаються урядом у межах його повноважень.
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3.2. Вимоги до форми нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
Вимоги до форми нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
включають: вимоги до зовнішньої форми акта, логічні, термінологічні та мовні
вимоги, а також вимоги до руктурування нормативного матеріалу. Дотримання
вказаних зовнішніх (формальних) вимог сприяє правильній об’єктивації
правових норм та, як результат, ефективному правовому регулюванню.
Вибір правильної зовнішньої форми, в яку втілюються норми права [265,
с. 247], є першим кроком на шляху ефективного правового регулювання.
Правильність вибору має важливе значення, адже помилковий вибір може
призвести до недієвості його норм або навіть неправомірності (незаконності)
самого акта [298, с. 95].
Як свідчить практика, правильний вибір форми нормативно-правового
акта є не настільки очевидною і простою задачею, як здається на перший
погляд. Зокрема, на початках українського автономного правотворення нерідко
форма акта обиралася неправильно [229]. Не зважаючи на істотний шлях
розвитку України як незалежної держави, вибір форми нормативно-правового
акта Кабінетом Міністрів України досі є питанням для дискусії та
удосконалення.
Вибір форми акта правотворцем не може бути довільним. Обираючи ту
чи іншу форму суб’єкт правотворчості, в тому числі й Кабінет Міністрів
України, повинен опиратися на законодавчі положення [152, с. 116]. Йдеться,
зокрема, про правові норми, які надають відповідному органу повноваження,
особливо у галузі правотворчості, а також повноваження ініціювати прийняття
нормативно-правових актів іншими органами державної влади. Хоча деякі
автори обмежують вибір форми акта лише нормативно-правовими актами, які
уповноважений приймати відповідний орган [298, с. 95], видається доречним
розглядати це питання більш широко, оскільки крім власних повноважень,
органи державної влади наділяються правом, на приклад, законодавчої
ініціативи. Так, аналізуючи законопроекти, передані на вирішення Верховної
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ради України, слід звернути увагу на те, що доволі значна їх кількість
запропонована вітчизняним урядом, тож не варто обмежувати вибір форми акта
лише власними правотворчими повноваженнями, необхідно також врахувати
можливості ініціювання прийняття актів іншими органами.
Обираючи форму нормативно-правового акта Кабінет Міністрів України
керується нормами Конституції України, Закону України «Про Кабінет
Міністрів України», своїм регламентом, а також іншими нормативноправовими актами. Зокрема, Конституція України встановлює межі компетенції
Кабінету Міністрів України, закріплює перелік нормативно-правових актів, які
він має право приймати, надає уряду право законодавчої ініціативи, встановлює
коло питань, які можуть регулюватися виключно законами України. Закон
України «Про Кабінет Міністрів України» більш детально та широко регулює
питання повноважень Кабінету Міністрів України, а також встановлює
розмежування між постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, надаючи нормативно-правовий характер лише першим. В інших
нормативно-правових актах, зокрема й законах, містяться норми, які
встановлюють повноваження Кабінету Міністрів України у відповідних сферах,
встановлюючи таким чином їх компетенцію, в тому числі й правотворчу.
Форма акта визначається, перш за все, його змістом [298, с. 95]. Т. В.
Кашаніна підкреслює, що форма акта повинна обиратися у два етапи, що
дозволить

більш

детально

проаналізувати

природу

суспільно-правових

відносин, які повинні бути ним врегульовані. Першим етапом вона вважає
визначення сфери правового регулювання (публічно-правова чи приватноправова), а другим – безпосередній вибір правової форми [92, с. 110]. Хоча
такий підхід можна вважати ускладненим, він є унікальним та має право на
існування, оскільки відповідь на перше питання допомагає визначити, чи є
потреба у власне нормативному регулюванні на загальнодержавному рівні, чи
питання може бути врегульоване корпоративними нормами, що є корисним для
уникнення перевантаженості нормативного матеріалу.
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Виходячи із вищенаведеного, при обранні форми майбутнього акта
Кабінет Міністрів України має кілька варіантів:
- ініціювати прийняття нормативно-правового акта іншим органом державної
влади;
- підготувати проект закону та виступити із законодавчою ініціативою у
відповідності до статті 93 Конституції України, якщо питання, які потребують
правового регулювання належать до виключної компетенції Верховної Ради
України і можуть регулюватися лише законами;
-

якщо суспільні відносини є важливими, проте, не належать до

компетенції Кабінету Міністрів України, доручити підготовку та прийняття
відповідного нормативно-правового акта міністерству або іншим центральним
відомствам, чи органу, який підпорядковується Кабінету Міністрів України.
У разі, якщо питання належить до його власної компетенції та потребує
нормативного регулювання, Кабінет Міністрів України приймає рішення про
підготовку постанови Кабінету Міністрів України. Якщо питання може бути
врегульоване у індивідуальному порядку, приймається розпорядження Кабінету
Міністрів України.
Не зважаючи на видиму простоту вибору форми акта, на практиці доволі
часто виникають труднощі із обранням форми нормативно-правового акта.
За наявності чіткого визначення у статті 50 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України», та детальної регламентації у параграфах 39, 40 Регламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 року № 950, що акти Кабінету Міністрів України
нормативного характеру видаються у формі постанов, а розпорядження є
актами з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань, на практиці
виникають труднощі із їх розмежуванням. Зокрема, прийняття постанов
Кабінету Міністрів України з виключно організаційних питань є такою
поширеною

правотворчою

помилкою.

Наприклад,

постанова

Кабінету

Міністрів України від 20 січня 2014 року № 17 «Про здійснення додаткового
випуску

облігацій

зовнішньої

державної

позики

2013

року»,

якою
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затверджується рішення про додатковий випуск облігацій зовнішньої державної
позики [220]. Вищезазначена постанова Кабінету Міністрів України не містить
норм права, а включає у себе виключно організаційно-розпорядчі приписи.
Отже, форма акта була обрана невірно. Аналогічні помилки були допущені при
проектуванні постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №
953 «Деякі питання Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» [174]
та від 18 грудня 2013 року № 930 Деякі питання реалізації проекту соціальноекономічного розвитку «Реконструкція, будівництво аеродромного комплексу
комунального

підприємства

«Міжнародний

аеропорт

Одеса»

[175].

Вищенаведені постанови не містять нормативних положень та є організаційнорозпорядчими за своєю суттю, що очевидно свідчить на користь обрання такої
форми акта як розпорядження Кабінету Міністрів України.
Оскільки

постанови

Кабінету

Міністрів

України

повинні

мати

нормативно-правовий характер, видання їх з організаційно-розпорядчих та
інших питань індивідуального характеру є невиправданим, створює незручності
у користуванні, а також свідчить про низький рівень правотворчої техніки.
Таким чином, необхідно звертати особливу увагу на вибір правильної форми
акта.
Протягом останніх років Кабінет Міністрів України уникає прийняття
розпоряджень, які б містили б нормативні положення. Слід зазначити, що це є
позитивною тенденцією у порівнянні із минулим досвідом. Подальші зміни
мають відбуватися у тому ж напрямку.
Наступною проблемою при виборі форми нормативно-правового акта,
про яку вже опосередковано згадувалось раніше, є використання Кабінетом
Міністрів України так званої форми «акта у акті», тобто практика затвердження
постановою Кабінету Міністрів України самостійного нормативно-правового
акта, який він не уповноважений Конституцією України видавати. Правила,
положення, інструкції, які за своєю внутрішньою природою є самостійними
нормативно-правовими актами, виступають у ролі своєрідних «технічних
додатків», які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України.
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Прийняття актів у такий формі є дуже розповсюдженим у практиці
вітчизняного уряду. Декілька тисяч документів такого роду були прийняті
Кабінетом Міністрів України. Це пояснюється кількома факторами, серед яких:
історичні традиції, пов’язані із сприйняттям актів певного роду, як таких, що
мають свою специфічну сферу, а також пережиток радянської традиції, за якої
одні нормативно-правові акти затверджувати та вводити у дію іншими.
Видається, що перша причина має своє логічне підґрунтя – будь-яка особа,
маючи справу із положенням, одразу робить висновок про те, що цей акт
стосується правового статусу певного органу чи установи, розглядаючи
інструкцію, знає, що йтиметься про порядок виконання певних операцій, так
само як і правила, якими встановлюються єдиний порядок організації
здійснення певної діяльності чи окремих дій, єдині вимоги до поведінки
учасників правовідносин у відповідній сфері. Щодо другої причини, то вона є
виключно відображенням негативної практики, яка глибоко укорінилася у
вітчизняному нормопроектуванні. Незалежно від причин такого явища, воно є
негативним за своєю природою, тягне за собою несприятливі наслідки, серед
яких двозначність, неясність, системні зсуви нормативної бази.
Існуюча практика прийняття «акта у акті» є неналежною, оскільки вона є
не лише грубою помилкою правотворчої техніки, алому слід відмовитися від
неї. Як вже було зазначено, згідноале й неочевидним, опосередкованим, проте,
порушенням Конституції України [114]. Згідно з статтями 6 та 19 Конституції
України, органи державної влади та їх посадові особи повинні діяти лише у
відповідності, в межах та на підставі Конституції та законів України, тобто, у
межах наданих ним повноважень. Згідно зі статтею 117 Конституції України,
Кабінет Міністрів України уповноважений видавати виключно постанови і
розпорядження, прийняття ним інших видів нормативно-правових актів, так як
вже зазначені правила, інструкції, порядки, та положення, які є самостійними
видами нормативно-правових актівв тому числі шляхом затвердження
постановами Уряду, буде неконституційним, а порушення норм Конституції
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України є однією із найбільших небезпек і загроз для верховенства права в
Україні.
Отже, необхідно внести зміни у п. 2 параграфу 29 Регламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 липня 2007 року № 950 [213], а також п. 6 Правил підготовки проектів актів
Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 6 вересня 2005 року № 870 [209], які передбачають, що проект
постанови Кабінету Міністрів України готується, зокрема, у разі затвердження
положення, статуту, порядку, регламенту, правил або іншого нормативноправового акта, визнавши вищезазначені акти нечинними у цій частині. В
першу чергу, слід ухвалити у новій редакції ці акти як постанови Кабінету
Міністрів України «Про порядок діяльності Кабінету Міністрів України» та
«Про підготовку проектів актів Кабінету Міністрів України» відповідно.
Окремо варто звернути увагу на практику затвердження ненормативних
документів, зокрема, типових положень, планів, переліків, тощо. На відміну від
попередніх актів, ці документи не вважаються нормативно-правовими і не
містять нормативних положень, їх затвердження постановами Кабінету
Міністрів України не буде становити порушення конституційних норм щодо
правотворчих повноважень уряду. Така практика є неналежною та суперечить
стандартам правотворчої техніки, в першу чергу тому, що такі акти не містять
нормативних положень, відповідно, і самі постанови Кабінету Міністрів
України, якими вони затверджуються, не містять нормативного елементу, тобто
вищезгадані постанови по суті є індивідуальними актами. Наприклад,
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 588 [212]
було затверджено Примірний регламент центру надання адміністративних
послуг, який має чисто рекомендаційний характер, таким чином вищезазначена
постанова не містить нормативних положень. Так само Державна програма
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016
року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013
року № 717 [191], за своєю суттю є актом виключно організаційного характеру.
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В даному випадку, очевидною є недоречність обрання такої форми акта як
постанова Кабінету Міністрів України, оскільки це вводить в оману і дає
підстави вважати, що цей акт містить нормативні положення, за фактичної
відсутності таких. Отже, правильно було би затверджувати документи такого
роду розпорядженнями Кабінету Міністрів України, як актами організаційнорозпорядчого характеру.
Неналежним також є використання такої форми як постанова Кабінету
Міністрів України для затвердження типових положень, як Типове положення
про відомчу пожежну охорону, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 9 січня 2014 року № 5 [216], умов, як Умови надання у 2013 році
державних гарантій для забезпечення виконання зобов’язань Державного
концерну «Укроборонпром», затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 14 серпня 2013 року № 663 [219], та інших актів організаційнорозпорядчого характеру, незважаючи на те, що водночас такі постанови
визначають перелік інших постанов, що втратили чинність. Варто відмовитися
від такої практики і в разі потреби ухвалювати два акти: розпорядження, що
регулює відповідні організаційні питання та затверджує документи, а також
постанову, якою скасовуються або якою вносяться зміни у попередні постанови
Кабінету Міністрів України.
Найбільш негативною практикою вважається затвердження постановами
Кабінету Міністрів України документів ненормативного характеру, які по суті
містять нормативні положення, як, на приклад, Типовий порядок видачі
дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870 [217].
Вищезазначений

порядок,

як

типовий

документ,

повинен

мати

рекомендаційний характер та містити лише моделі, стандарти, зразки [32, с.
1450] положень, які можуть або повинні бути використані при створенні
відповідного документу. Проте, зі змісту зазначеного Типового порядку
вбачається, що він встановлює процедуру видачі дозволів на порушення

137
об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання дозволів (п.1), а його дія поширюється на юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, що здійснюють порушення об'єктів
благоустрою, пов'язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт (п.2).
Зазначене свідчить про те, що він носить нормативно-правовий характер,
містить норми права (розрахований на необмежену кількість випадків
використання, є невичерпним та поширюється на невизначене коло осіб).
Надання йому нормативного характеру, виклад у ньому норм права є
неприпустимим та вимагає застосування іншої форми акта – безпосередньо
постанови Кабінету Міністрів України, як нормативно-правового акта, який
уряд уповноважений приймати. Аналогічно це стосується усіх типових
документів. У разі прийняття такого акта, він повинен затверджуватися
розпорядженням Кабінету Міністрів України та не може носити нормативноправового характеру.
У кожному випадку, коли Кабінетом Міністрів України встановлюються,
змінюються або припиняються норми права, наслідком має бути прийняття
постанови Кабінету Міністрів України. Затвердження постановою Кабінету
Міністрів України будь-яких інших нормативних, організаційно-розпорядчих
або індивідуальних актів є неприпустимим. У разі потреби документи, які не є
нормативними за своєю суттю, повинні бути затверджені розпорядженням
Кабінету Міністрів України. Єдиним винятком можуть слугувати зразки
документів, бланка або форми, таблиці, чи графіки [152, с. 127], що додаються
до постанови Кабінету Міністрів України як додатки і не є формою акта як такі.
Окрім форми акта – його зовнішнього виразу, важливою також є і логіка
викладу його змісту. Логіка у правотворчій діяльності, а також у нормативному
регулюванні є обов’язковою умовою функціонування норм права, а також
ефективності юридичної роботи як складної розумової та інтелектуальної
діяльності [92, с. 111]. Логіка є невід’ємною частиною права і всієї юридичної
діяльності. Присутність формальної логіки у правотворчості є обов’язковою та
необхідною, логічна основа нормативного тексту може бути непомітною, проте
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не менш важливою [35, с. 143]. Важко переоцінити значення логіки для юриста,
адже саме на основі законів формальної логіки будується його діяльність, саме
завдячуючи їй така діяльність є в принципі можливою. Недотримання логічних
правил правотворчої техніки тягне за собою появу чітко-виражених технікоюридичних недоліків нормативно-правових актів, а саме колізій, прогалин,
дублювань [119, с. 12]. Таким чином, відсутність логіки у нормативноправовому акті робить його не просто малофективним, а ставить під сумнів
його можливість діяти, бути чинним.
Аксіоматичним правилом є одноманітне розуміння термінів, які
вживаються у нормативно-правовому акті Уряду, його порушення тягне за
собою неналежну дієвість положень акта [92, с. 112]. Терміни, як спеціальноюридичні, технічні, так і загальні, повинні вживатися в однаковому значенні у
тексті всього акта, а бажано і в усіх нормативно-правових актах. Вживання
одного і того самого терміна в одному нормативно-правовому акті у різних
значеннях є однією із найгрубших правотворчих помилок. Важливо також
вживати один термін для позначення одного поняття, у правотворчості нема
місця для синонімії, мова юридичних актів є формальною мовою та не потребує
застосування художнього стилю. У цьому дисертаційному дослідженні
зазначене питання розглянуте більш детально у частині, присвяченій мові актів.
У нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України часто
зустрічається вживання термінів-синонімів, в тому числі й в межах одного акта.
Як, наприклад, усувати (усунення) та ліквідувати (ліквідація), реалізовувати
(реалізація) і здійснювати (здійснення) [204; 211]. Необхідно відмовитися від
практики вживання двох різних термінів для позначення одного поняття, а у
цих конкретних випадках перевагу слід надати словам не іншомовного
походження – усувати та здійснювати, а також тим, що від них походять.
Логічна послідовність викладу, зв'язок між собою нормативних приписів,
які розміщуються в одному акті відносяться до основних вимог щодо
нормативно-правових актів [169, с. 24]. Ще Г. Кельзен підкреслював
необхідність системного розташування норм права [305, с. 58]. Логіка викладу
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нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України істотно впливає на
розуміння змісту нормативно-правового регулювання та окремих норм права.
Вона повинна будуватися наступним чином: загальні положення, положення
матеріального права, положення процедурного права, прикінцеві та перехідні
положення. Не вбачається потреби окремо виносити преамбулу і глосарій.
Внутрішня узгодженість положень нормативно-правового акту також є
ознакою його якості [29, с. 59]. Усі положення нормативно-правового акта, у
тому числі менш важливі, другорядні, повинні бути сумісними та логічно
поєднуваними. Дотримання цієї вимоги є запорукою правильної інтерпретації, а
відповідно, і застосування норм правового акта. До прикладу, Постанова
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження
Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» [207] містить
логічну помилку. Так, у п.3 цієї Постанови зазначено, що Міністерству юстиції
продовжити здійснення повноважень щодо забезпечення ведення Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та
забезпечити надання інформації з нього згідно з Порядком, затвердженим цією
постановою, до початку ведення Національним агентством з питань
запобігання корупції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення. Вказаний пункт або термінологічно
неправильно сформульований, або поєднує дві норми, які логічно не
поєднуються між собою, що свідчить про наявність логічної помилки –
відсутності узгодженості.
Узгодженість нормативних положень акта передбачає відсутність
логічних протиріч, а також положень, які ускладнюють або унеможливлюють
розуміння чи застосування інших нормативно-правових приписів, які містяться
у акті. Вимога відсутності протиріч підкреслювалася ще Ф. Беконом та І.
Бентамом [14, с. 246]. Крім того, важливе значення має узгодженість та логічна
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послідовність різних частин нормативно-правового акта. Усі частини акта від
найбільших до найменших (підпунктів тощо) повинні знаходитися у логічному
взаємозв’язку та послідовності.
Внутрішню узгодженість нормативно-правового акта також розуміють як
взаємодію його положень, коли один припис витікає з попереднього, є його
логічним продовженням, розвиває та конкретизує його [92, с. 112]. Тобто
положення нормативно-правового акта повинні викладатися послідовно,
переходити від більш загального до конкретнішого, якщо нормативно-правовий
акт регулює процедурні питання, то відповідні норми повинні викладатися у
належній послідовності, у якій здійснюється регульована діяльність.
Норми права у проекті відповідного акта повинні бути викладені
системно: вони повинні бути внутрішньо узгодженими, взаємоузгодженими та
взаємозалежними [152, с. 121]. Норми, які регламентують блоки тісно
пов’язаних між собою питань, повинні бути об’єднанні в окремі структурні
одиниці нормативно-правового акта. Більше того, правові норми, які містяться
у відповідному акті, повинні узгоджуватися між собою, не бути суперечливими,
тобто не встановлювати правил, виконання яких унеможливлює або значно
ускладнює виконання інших. Свобода від суперечностей визнається принципом
правотворчої техніки відповідно до п. 2 Правил підготовки проектів актів
Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 6 вересня 2005 року № 870 [209]. Під нею Правила розуміють
обрання слів (словосполучень) до різних сфер мовлення, недопустимість
суперечності смислового плану, коли наведені в тексті норми не узгоджуються
одна з одною або взаємно виключаються. До цього принципу також відносять
неприпустимість використання розмовної лексики, русизмів та вузькогалузевих
професіоналізмів.
Таким чином, усі положення нормативно-правового акта, не залежно від
їх значення або питомої ваги, повинні викладатися за допомогою єдиного
поняттєво-термінологічного апарату у логічній послідовності та не можуть
містити суперечностей. Крім того, правові норми, які становлять основний
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зміст акта, повинні узгоджуватися між собою. Уніфікованість термінології та
відсутність протиріч у нормативних положень акта є свого роду зовнішнім і
внутрішнім проявами узгодженості нормативно-правового акта. Відсутність
логічних протиріч, які ускладнюють чи унеможливлюють застосування певних
положень акта, є виявом сутнісної узгодженості, а термінологічна єдність –
формальної узгодженості [29, с. 59].
Нормативний зміст правового акта повинен бути систематизований та
викладений у логічній послідовності у відповідності з чітким планом [29, с. 56].
Частини нормативно-правового акта повинні бути розташовані у логічному
порядку, а також не суперечити одне одному. Важливо, щоб не виникали
суперечності між положеннями нормативно-правового акта, який проектується,
з іншими нормативно-правовими актами, оскільки він не існує ізольовано, а
складає частину системи нормативно-правових актів, є елементом цілого і
повинен гармонійно у нього вписуватися, не порушуючи існуючих зв’язків між
елементами системи. Це забезпечується, в першу чергу дотриманням принципів
конституційності та законності. Необхідним і надзвичайно важливим моментом
є забезпечення відповідності проектованого акта діючим постановам Кабінету
Міністрів України, якщо є потреба, слід коригувати нормативний зміст акта, що
створюється, таким чином, щоб він гармонійно взаємодіяв та не суперечив
існуючим нормативно-правовим актам, а також необхідно вносити зміни або
визнавати такими, що втратили чинність акти в цілому або в частини у разі,
якщо вони суперечать положенням нового акта. Крім того, може існувати
потреба у зміні існуючої адміністративної практики або інших суспільних
відносин, які регулюються актами нижчої юридичної сили, як, наприклад,
накази міністрів. В такому випадку, у разі необхідності, потрібно дати
доручення відповідним органам державної влади врахувати новий нормативноправовий акт та належним чином на нього відреагувати шляхом внесення
зміни, скасування або прийняття нормативно-правових актів. Найкращим
варіантом є самостійне внесення змін, скасування чи прийняття нормативно-
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правового акта підпорядкованими органами або установами із наступним
повідомленням Кабінету Міністрів України.
Відсутність протиріч як в одному нормативно-правовому акті, так і в усій
системі права в цілому, недопустимість формальної дії актів, які фактично
втратили своє значення, або фактично діють в іншій редакції, є необхідними
вимогами правотворчої техніки [169, с. 24]. Дотримання цих параметрів сприяє
формуванню логічної, послідовної та ефективної нормативно-правової бази, а
також підвищенню загальної правової культури.
Вимоги єдності термінології, узгодженості положень нормативноправового акта, як внутрішньої, так і зовнішньої, а також відсутності
суперечностей як між положеннями самого акта, так і з іншими нормативноправовими

актами

є

основними

логічними

вимогами

під

час

нормопроектування. Науковці висувають також ряд додаткових вимог для
забезпечення логічності та послідовності нормативно-правового регулювання.
Ці вимоги стосуються безпосередньо процесу підготовки та проектування
тексту нормативно-правового акта, більшість із них викладена у формі
правотворчих вимог, які забезпечують належну підготовку відповідного акта.
Оскільки правотворчість є складною розумовою діяльністю, яка має
важливе соціальне значення та впливає на життя та розвиток як кожної людини,
так і держави, важливим є її здійснення у відповідності до детально
розроблених наукою моделей, згідно із виробленими нею критеріями.
Правотворча техніка являє собою, в тому числі, набір інструментів – прийомів
створення

нормативно-правових

актів,

якими

необхідно

користуватися

відповідно до науково розроблених правил, до яких належать правила, що
забезпечують створення логічних актів. Технічні прийоми правотворчості
повинні застосовуватися одноманітно та послідовно. За умови застосування
певного технічного прийому у підготовці та оформленні одного акта, необхідно
застосовувати його ж і в усіх аналогічних випадках [169, с. 28]. Важливе
значення має послідовність мисленнєвих операцій, які використовуються під
час створення нормативно-правових актів [92, с. 197]. Логіка як неофіційний,
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проте необхідний, елемент завжди повинна бути присутня у правотворчій
діяльності [152, с. 118]. Таким чином, логічність, послідовність та виваженість
операцій, які здійснюються під час розробки нормативно-правового акта
слугують запорукою його високої якості та логічності.
Нормативні та ненормативні приписи повинні бути чітко розмежовані у
акті, так само як постійні та тимчасові [169, с. 25].
Як вже зазначалось, мова нормативно-правового акта повинна бути
ясною, простою, доступною та має легко запам’ятовуватися. В той же час
простота та доступність викладу не повинні шкодити повноті та точності змісту
нормативних приписів або призводити до непотрібного спрощення та
популізму,

розпливчатості

формулювань,

як

результату.

Складність

врегульованих правових відносин відображається на стилі викладу відповідних
норм актів. Відповідні складнощі можуть та повинні бути, оскільки вони є
відображенням розвитку суспільства та відносин в середині нього [169, с. 26].
Вибір складності мови акта залежить в першу чергу від того, на кого він
розрахований, кого він безпосередньо стосується. Відповідний нормативноправовий акт має бути зрозумілим для того, хто безпосередньо з ним
зіштовхується. Якщо нормативно-правовий акт регулює вузьку спеціалізовану
сферу суспільних відносин, відповідно, мова акта може бути насиченою
спеціальними термінами і поняттями, специфічними виразами [169, с. 26]. Мова
нормативно-правового акта являє собою функціональний стиль літературної
мови, який за своєю сутністю є різновидом офіційного ділового стилю [152, с.
117]. Для мови правотворчості характерними є продуманість, підготовленість
та імперативна модальність особливого роду [239, с. 20].
Стиль викладу нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України
має велике значення, оскільки від нього залежить його розуміння, а відповідно,
і правильне застосування викладених у ньому правових норм. Якісний
нормативно-правовий акт повинен бути не лише логічно та послідовно
викладеним, він має бути написаний професійною доступною, зрозумілою
юридичною мовою [99, с. 89]. Текст урядового акта має бути зрозумілим для

144
його адресатів. Слова нормативно-правового акта повинні розумітися однаково
різними людьми [142, с. 652]. Мова – це єдиний засіб вираження правових
норм, незамінний спосіб вираження юридичної думки, від якої залежить
правильність і загалом функціонування права, важко переоцінити її значення
для формування тексту та цілого процесу створення нормативно-правових актів
уряду. Норми урядових актів регулюють широке коло важливих суспільних
відносин, таким чином, вкрай важливе значення набуває правильність та
доречність використання мови під час створення відповідних актів.
Оскільки нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України повинні
прийматися виключно у межах наданих йому Конституцією та законами
України повноважень, для реалізації покладених на нього функцій, тобто з
метою ефективного здійснення державної виконавчої влади, а не первинного
регулювання найважливіших суспільних відносин, видається, що норми таких
актів повинні бути максимально чіткими, ясними та зрозумілими. Положення
урядових актів повинні бути однозначними у розумінні, не викликати потреби у
їх подальшому розширені або нормативному тлумаченні. До основних вимог
правотворчої техніки до мови та стилю викладу нормативно-правових актів
слід віднести: ясність, точність, доступність [336, с. 9], лаконічність та
офіційність. Всі ці якості повинні бути відображені у тексті нормативноправового акта Кабінету Міністрів України у своєму поєднанні.
Цікавою та вартою уваги є позиція Д. Бухвальда, який виділяє такі
вимоги,

дотримання

яких

сприяє

узгодженості

і

повноті

правового

обґрунтування, які можна легко транспонувати на нормативно-правовий акт і
його виклад: правильність (коректність), відсутність протиріч, інформативність
та повнота [325, с. 126, 156-159]. Ще однією із базових вимог до тексту
нормативно-правового акта, яка спрямована на забезпечення розуміння
адресатами правових норм, що містяться у ньому, є ясність. Така вимога або
правило, принцип виділяється переважною більшістю вчених у галузі
правотворчої техніки [92, с. 119-120; 99, с. 89; 298, с. 93; 317, с. 18-22] й в
багатьох випадках вимога ясності поєднується із вимогою простоти або ж
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розуміється як її синонім [92, с. 119; 317, с. 18]. Можна погодитися із тим, що у
цих принципів є велика доля спорідненості, проте, їх не можна вважати
ідентичними за значенням. Простота викладу у будь-якому випадку означає
ясність, але ясність не завжди передбачає простоту. Зважаючи на це, а також на
специфіку нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, зокрема, їх
сферу правового регулювання та складність суспільних відносин, які до неї
належать, та, особливо, мету такого правового регулювання, необхідно
констатувати, що вимога простоти у застосуванні до урядових актів не може
вважатися обов’язковою. Погоджуючись із обов’язковістю та необхідністю
дотримання вимоги ясності тексту нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України, слід, водночас, зазначити, що вони повинні бути
максимально простими, на скільки це дозволяє складність предмета правового
регулювання. Ясність можна також трактувати як зрозумілість [333, с. 100].
Видається, що ясність – це запорука правильного розуміння тексту нормативноправового акту, тому, відповідно, ясність та зрозумілість можна вважати
синонімами у цьому випадку, зокрема, Т. В. Кашаніна, наприклад, визначає
ясність як зрозумілість нормативно-правових актів [92, с. 119]. У будь-якому
випадку, правові норми, які містяться у акті Кабінету Міністрів України,
повинні бути зрозумілими для тих, кому він адресований. У чому полягає
ясність? Які критерії її визначення? Науковці пропонують різні варіанти
розуміння цього принципу, але найбільш коректним є наступний. Текст
нормативно-правового акта можна вважати ясним, якщо його зміст є
зрозумілим, структура – чіткою, а матеріал викладений логічно [29, с. 55].
Дійсно, особа, яка читає текст нормативно-правового акта повинна чітко
сприймати інформацію, яка у ньому подана, розуміти свої права та обов’язки.
Правильному розумінню положень акта сприяють послідовний виклад, який
спрощує належне сприйняття структурних зв’язків між нормами права, що
містяться у нормативно-правовому акті, чому також допомагає належне
структурування тексту. Ясність нормативно-правового акта безпосередньо
відображається на правильності та повноті з’ясування та розуміння інформації,
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яка у ньому міститься. Від неї залежить ефективність та дієвість нормативних
приписів, що містяться у нормативно-правовому акті. Неясність акта має своїм
наслідком невизначеність у правозастосовній діяльності, потребу у тлумаченні,
роз’ясненні, призводить до непорозумінь та помилок, підкреслює А. С.
Піголкін [317, с. 19]. Необхідно погодитися із тим, що неясність нормативноправових актів Кабінету Міністрів України є негативним явищем, спричиняє
накопичення додаткового нормативного матеріалу, що приймається на
розвиток нормативних положень, які не є повністю зрозумілими, або викликає
потребу подальшому нормативному роз’ясненні, або викликає викривлення
правозастосовної

практики.

Ясність

тексту

нормативно-правового

акта

досягається завдяки дотриманню певних правил та використанню деяких
прийомів під час нормопроектування. До таких правил належать, зокрема,
логічність побудови тексту нормативно-правового акта, чітке структурування у
відповідності до строго визначених критеріїв, термінологічна єдність,
застосування зрозумілих термінів і понять. Досягненню максимальної ясності
тексту нормативно-правового акта сприяє його визначеність, однозначність.
Визначеність тексту полягає у відсутності у ньому двозначності. Вживані
терміни, а також логічні зв’язки у реченнях та між ними повинні бути
максимально

однозначними.

Розпливчатість

та

багатозначність

є

недопустимими [29, с. 55]. Ясності тексту нормативно-правового акта, зокрема,
сприяє використання простих речень, у яких відсутні складні прислівникові та
дієприслівникові

звороти,

складна

підрядність.

Використання

довгих,

багаторівневих речень ускладнює процес розуміння нормативного матеріалу,
викликає потребу у додаткових роз’ясненнях, тлумаченні, а також вводить в
оману, призводить до помилок у правозастосуванні [152, с. 120]. Негативно
позначається на ясності тексту акта вживання складних граматичних
конструкцій [317, с. 20]. Ускладнення нормативних приписів робить норми
права, що містяться в правовому акті, менш зрозумілими та складними у
застосуванні [152, с. 120]. Простим для розуміння можна вважати текст, у
якому використовуються загальновживані слова, фрази мають лінійну
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структуру, а порядок слів у реченні відповідає правилам української мови [29,
с. 55]. Виконання цих умов однозначно сприяє ясності урядових актів. Проте,
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у переважній більшості
регулюють складні суспільні відносини та спрямовані на забезпечення
здійснення державної виконавчої влади, тож правила використання виключно
загальновживаних слів та лінійних речень не повинні становити перешкоди під
час проектування актів. Обираючи варіанти формулювань в кожному разі
необхідно обирати найбільш простий з можливих. Дотримання правил
української мови є обов’язковим та не може мати жодних винятків.
Недотримання правил правотворчої техніки тягне за собою правотворчі
помилки, які можуть негативно позначитися на ясності акта. Недотримання або
неналежне дотримання вимоги ясності може мати різний ступінь [92, с. 119]:
абсолютна

неясність;

неоднозначність;

недостатня

ясність.

Абсолютна

неясність є найгрубішою помилкою, яка в жодному випадку не може бути
допущена при проектуванні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів
України. В той же час двозначність, хоча і є менш грубою помилкою, проте,
зустрічається значно частіше, а тому слід звернути особливу увагу на неї та її
попередження та недопущення. Недостатня ясність, хоча є найменшим
недоліком у порівнянні із двома попередніми, зустрічається найчастіше та
також викликає труднощі у правозастосуванні. Нормопроектант повинен
докласти усіх зусиль для формування ясного та зрозумілого тексту нормативноправового акту та уникати таких помилок як неясність або неоднозначність, що
може негативно позначитися на належності правозастосування. Отож, ясність
тексту нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, як його
зрозумілість, полягає у повному та однозначному [317, с. 22] розумінні
нормативних приписів, які у ньому містяться. Вона досягається завдяки
логічності та максимальній простоті побудови нормативного тексту, що сприяє
дієвості актів та, як кінцевий результат, ефективності здійснення державної
виконавчої влади. Окрім цього, важливою є точність нормативно-правового
акту, що полягає у повній, а якщо це неможливо, – максимальній, відповідності
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[92, с. 120] ідеї правотворця, яку він закладав у акт, із словесним
відображенням цієї ідеї у його тексті. Двозначність та відносність не повинні
мати місця у формулюваннях, що використовуються при побудові нормативноправового акта. Також необхідно враховувати, що вимога ясності стосується
однаковою мірою усіх положень нормативно-правового акта Кабінету
Міністрів України, не можна поділяти його текст на основну, більш важливу, та
менш важливу, другорядну частини. Всі елементи, з яких складається
нормативно-правовий акт, є однаково важливими: і текст, і структурне
оформлення, і навіть його графічна подача [317, с. 22].
Максимальна точність нормативно-правового акта досягається завдяки
дотриманню термінологічних, синтаксичних, логічних та структурних вимог.
До термінологічних вимог належать:
- використання термінів з чітким та суворо визначеним змістом;
- уникнення використання багатозначних термінів (або у разі такої
потреби, надання нормативного визначення такого терміну);
- використання слів та словосполучень у максимально вузькому їх
значенні;
- використання слів та виразів у їх прямому первинному значенні;
- уникнення використання загальних формулювань, які не мають чітко
встановленого змісту;
- використання термінів у тих значеннях, в яких вони вживаються у актах
вищої юридичної сили або рішеннях Конституційного Суду України, з
урахуванням практики Європейського суду з прав людини;
- єдність використаної термінології, тобто застосування одного й того
самого терміна для позначення одного поняття (уникнення використання слівсинонімів для позначення такого поняття, а також позначення одним терміном
виключного одного поняття, а не двох чи більше). Перш за все, непересічну
важливість має єдність термінології в одному акті. Правотворець повинен
прагнути, щоб єдність термінології поширювалася на всю систему права,
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наскільки це можливо (з урахуванням особливостей її побудови, а також з
історичними умовами вживання термінів у вітчизняному праві).
Слід відзначити, що рівень правотворчої техніки у розрізі використання
юридичної термінології істотно виріс у порівнянні із початком ХХ сторіччя,
коли вживана термінологія не завжди була єдиною і стереотипною [58, с. 122].
Питання юридичної термінології, зокрема, піднімалися П. Скоропадським,
упорядковувалися С. Шелухіним, О. Левицьким, К. Квіткою [129, с. 242-243].
На основі їх надбань, які отримали розвиток у наступних правотворців та
науковців,

рівень

застосування

юридичної

термінології

в

урядовій

правотворчості істотно покращився, хоча існує потреба в його подальшому
удосконаленні.
Для полегшення процесу нормопроектування непересічне значення має
створення спеціального програмного забезпечення для всіх органів державної
влади, які наділені правотворчими повноваженнями або правом правотворчої
ініціативи, що містило би повний перелік юридичних та інших спеціальних
термінів, які використовуються при створенні нормативно-правових актів.
Пропонується вносити у таку базу усі наявні законодавчі визначення понять,
які позначаються певними термінами, за відсутності такого визначення у
міжнародних договорах, ратифікованих Україною, законах України чи
підзаконних нормативно-правових актах, рішеннях Конституційного Суду
України, їх визначення у відповідності до того, як їх трактують загальні суди.
Якщо не можливо знайти жодного варіанту нормативного чи судового
визначення певного поняття, доцільно вносити його наукове визначення. Крім
того, поряд із нормативним визначенням доцільно також давати визначення, як
його розуміють уповноважені суб’єкти правозастосування, зокрема суди, або із
зауваженням із правозастосовної практики, а також визначення, сформульоване
науковцями. Наявність цих трьох визначень буде надавати змогу побачити
трактоване поняття не у статиці, а у динаміці, де нормативне визначення – це
вихідна точка, судово-правозастосовне – це відображення недоліків, які
містяться у існуючому визначенні, а наукове – це ідеал, до якого повинен
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прагнути правотворець. Вищезазначена електронна термінологічна база
дозволятиме не лише із зручністю знаходити потрібні визначення термінів та
понять, але й дозволить нормопроектуванню фактично розвиватися у
відповідності до існуючих реалій із врахуванням найновіших наукових
розробок. Варто зауважити, що зазначене програмне забезпечення потребує
чітких правил його використання. Зокрема, у разі наявності у міжнародному
договорі, законі чи рішенні Конституційного Суду України визначення поняття,
у своїй правотворчості Кабінет Міністрів України не уповноважений вносити у
нього зміни чи трактувати якимось іншим чином. Проте, у разі наявності такого
визначення у актах нижчої юридичної сили, уряд вправі змінити його у
відповідності до наукових рекомендацій, з урахуванням недоліків, виявлених
правозастосовною практикою.
Таким чином, термінологічний аспект є дуже важливим для забезпечення
точності нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. З метою
збільшення ефективності, а також для спрощення процесу нормопроектування
в частині термінології, застосовування спеціального програмного забезпечення
видається не лише обгрунтованим, але й вкрай доречним.
Крім термінологічних вимог, точність нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України вимагає дотримання правил, що стосуються стилю
викладу, до яких належать:
- логічна послідовність та гармонійність викладу. Аналізуючи нормативно
правові акти Кабінету Міністрів України, слід, зокрема, звернути увагу на
належність побудови переліків. Вони повинні бути сформульовані таким
чином, щоб не виникало жодного сумніву щодо того, чи елементи переліку
повинні застосовуватися всі водночас чи кожен окремо, чи норма діє при
виконанні всіх умов або кожної окремої [169, с. 140];
- змістова довершеність, що полягає у логічній завершеності кожного
нормативного положення, яке міститься у тексті нормативно-правового акта.
Серед іншого, це також має важливе значення при формулюванні переліків.

151
Використання таких виразів «та інші», «тощо» в кінці переліку є небажаним,
оскільки негативно впливають на визначеність правового регулювання;
- одноманітність способів викладу однотипних формулювань, що означає
[317, с. 23], що різні за змістом положення повинні бути виражені в однаковий
спосіб, із застосуванням однакових орфографічно-синтаксичних засобів.
Точність є однією із визначальних вимог до нормативно-правових актів
Кабінету

Міністрів

України.

Неточність

формулювань,

відсутність

одноманітності вживання термінів та понять призводить до неправильного
розуміння та застосування нормативно-правового акта, відходу від його дійсної
сутності [169, с. 26]. Дотримання термінологічних, синтаксичних, логічних та
структурних правил побудови тексту нормативно-правового акту, є не лише
запорукою його точності, а й кроком на шляху створення ефективного
правового регулювання.
Ще однією важливою вимогою правотворчої техніки є доступність.
Нормативно-правовий акт повинен бути настільки доступним з точки зору
розуміння його мови, наскільки це дозволяє складність питань, які ним
регулюються [29, с. 55]. Однак, доступність нормативно-правового акта
залежить від сфери суспільних відносин, яку він регулює, мети правового
регулювання, а також рівня підготовки та здатності розуміти ті чи інші
формулювання цільовою аудиторією, на яку такий акт розрахований. Відтак,
можна зробити висновок, що вимога доступності є свого роду діалектикою
вимог ясності та точності. Деякі науковці в принципі протиставляють вимоги
доступності

викладу нормативно-правового

акта

та його

точності, у

взаємозв’язку із повнотою та глибиною подання нормативної інформації, та
зазначають, що у будь-якому випадку така конкуренція повинна вирішуватися
на користь точності [338, с. 31-40]. Однак, жодна із цих вимог не є абсолютною,
вони повинні функціонувати у гармонійній взаємодії. Необхідно погодитися із
тим, що прагнення ясності не повинно шкодити точності нормативно-правового
акту, не може допускати примітивізму [317, с. 20].
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Як

вже

зазначалося,

юриспруденція

має

свій

набір

прийомів

формулювання тексту нормативно-правових актів (засобів правотворчої
техніки), які спрямовані на забезпечення найбільш точного викладу юридичнозначимої інформації. Використання спеціальних правових термінів або
юридичних конструкцій замість описових виразів та пояснень звичайною
лексикою не є порушенням вимог ясності та, водночас, забезпечує точність
нормативно-правового акта. Доступність відображає ясність та точність акта у
вимірі його відповідності складності та специфіки регульованих відносин.
Ступінь простоти та ясності нормативно-правового акта повинен залежати від
особливостей сфери правового регулювання, на яку він спрямований, з
урахуванням мети такого регулювання [317, с. 21]. Якщо акт зачіпає вузьку
глибоко спеціалізовану галузь суспільних відносин, цілком виправданим є
застосування притаманної цій сфері термінології, а також мовних оборотів,
структури побудови речень, які дозволяють повною мірою передати
нормативну інформацію.
В кожному випадку розробник нормативно-правового акта повинен
звертати увагу на загальну структуру, побудову фраз, а також підбір слів.
Важливим є структурування тексту, яке забезпечує раціональний, послідовний
та логічно зв’язаний виклад нормативного матеріалу. Графічна організація, а
також пунктуація є необхідними засобами відображення структури тексту, які
забезпечують виконання допоміжної функції для його розуміння [29, с. 55].
Необхідно брати до уваги, кого безпосередньо стосується нормативноправовий акт, який у цього кола осіб рівень підготовки та володіння
спеціальними знаннями. Ступінь складності мови акта повинен обиратися із
урахуванням освітнього та загального культурного рівня його адресатів [317, с.
21]. Проте, важливим є не тільки і не стільки підлаштування рівня складності
мови, що використовується під час проектування нормативно-правового акта, а
підняття загального освітнього рівня, забезпечення високої якості освіти, як
базової, так і спеціальної, вищої освіти, в тому числі й зниження правового
нігілізму.
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Використання

доцільних

засобів

правотворчої

техніки,

зокрема

термінології, юридичних конструкцій, презумпцій, не є порушенням вимоги
доступності, якщо у них є необхідність. Специфіка права, як регулятора
суспільних відносин, полягає у невіддільності форми і змісту, тому ступінь
зрозумілості акта визначається його нормативним змістом, а не правотворцем
[338, с. 31-40]. Абстрактність правових норм, якої вимагає традиція
континентального права, а також важливість системних зв’язків у праві, які
впливають

на

зміст

та

розуміння

окремих

нормативних

положень,

позначаються на доступності нормативно-правових актів.
Попри це, проектант також повинен враховувати мету нормативного
регулювання та співвідносити застосовувані засоби із нею. Актами Кабінету
Міністрів України регулюються, в тому числі, й процедурні питання,
наприклад, даються інструкції заповнення документів чи бланків. В такому разі
нормативно-правовий акт не може бути надто абстрактним, чи містити складні
юридичні конструкції, оскільки його мета – забезпечення здійснення щоденних
операцій державними службовцями нижчого рангу або працівниками різних
служб, і вони повинні чітко розуміти, що від них вимагається. Примітивізм є
забороненим. В такому варіанті, дійсно, конкретність ознак нормативних
приписів, недопустимість як надто загальних, абстрактних формулювань норм,
так і надто конкретних, казуїстичних приписів є необхідною вимогою [169, с.
24].
Положення нормативно-правового акта повинні бути зрозумілими до
сприйняття тих, на кого вони розраховані. Важливим є правильне розуміння
своїх прав та обов’язків адресатами нормативно-правового акта, незалежно від
того, стосується це вузьких спеціалістів у певній галузі, чи широкого кола осіб
[29, с. 59].
Лаконічність або стислість, компактність, економічність вважається
одним із основних атрибутів якісного нормативно-правового акта [29, с. 54; 99,
с. 92-95; 317, с. 26]. Незалежно від назви, цей принцип несе у собі заклик до
уникнення зайвого, до подання лише важливої та необхідної інформації без
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перевантаження тексту непотрібним чи надмірним. Текст нормативноправового акта повинен бути чітким, без зайвої інформації (дискусій,
розмірковування, додаткових пояснень тощо) [152, с. 119]. Текст вважається
економічним, якщо він містить всю достатню та необхідну інформацію для
викладу його змісту, і водночас позбавлений непотрібних слів, фраз, повторів, в
тому числі за допомогою інших виразів [29, с. 55]. Уникнення фраз, які не
несуть в собі змістового навантаження, повторів, багатослів’я, непотрібних
деталей та описів – це обов’язок нормопроектанта. Лаконічність викладеного
тексту нормативно-правового акта сприяє полегшенню сприйняття норм
адресатами та полегшує процес правозастосування. Водночас, прагнення
стислості не може суперечити потребі повною мірою викласти всі основні
положення нормативного припису з усіма нюансами та винятками, з глибиною
та всебічністю змісту. Компактність нормативно-правового акту не повинна
відображатися на об’ємі необхідної інформації, яка повинна у ньому міститися.
Штучне обмеження фраз та виразів в нормативно-правовому акті викличе на
практиці

лише

неясності

та

непорозуміння,

необхідність

додаткового

нормативного регулювання. Недопустимим є штучне зменшення кількості
пунктів у акті, так як у такому випадку самі пункти стануть великими за
обсягом та незручними у використанні [169, с. 25]. У жодному разі форма
конструкції нормативно-правового акту не повинна негативно позначатися на
його вмісті. Ю. Г. Арзамасов вважає, що чим лаконічнішим є викладений текст,
тим

простішим

та

зрозумілішим

він

є

для

правокористувача,

тому

нормопроектант повинен чітко викладати свої думки із використанням
обмеженої кількості юридичних термінів і фраз [152, с. 119]. Із останнім
твердженням можна погодитися лише частково. Дійсно, стислість викладу
сприяє кращому розумінню тексту нормативно-правового акта. Проте,
використання обмеженого набору юридичних термінів чи зворотів не можна
вважати запорукою лаконічності, оскільки саме юридичні терміни, а також
конструкції, як засоби правотворчої техніки, сприяють оптимізації юридичнозначимої інформації, а також правотворчій економії. Юридичні терміни та
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конструкції є спеціальними інструментами, метою яких є максимально стисле
відображення необхідних юридичних дій, подій чи явищ. Нормопроектант під
час розробки нормативно-правових актів уряду повинен уникати всього зайвого
та непотрібного, викладати лише ті положення, які є необхідними та
відображають зміст нормативного регулювання.
У правотворчій діяльності слід пам’ятати, що мова нормативно-правових
актів уряду – це мова права, мова державної влади. Відповідно, вона повинна
характеризуватися офіційністю, яка полягає у її безособовості [350, с. 424],
нейтральності, формальності та документарній формі. Нормативно-правові акти
апелюють не до почуттів та емоцій, а до волі та розуму, в них формулюються
загальнообов’язкові приписи та вимоги їх виконання, в той час, як доказування,
пояснення, переконання та розважання не є функцією цих документів [317, с.
18]. Функціональне призначення нормативно-правових актів впливає на стиль
їх викладу та вимагає його максимальної офіційності. Стиль викладу
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України повинен бути
безособовим, тобто в незалежності від безпосереднього авторства проекту, він
офіційно походить від органу державної виконавчої влади – уряду, тому не має
нести на собі відбитку авторського стилю. Нормативно-правовий акт уряду не
повинен містити жодних натяків на особу автора, а мусить бути беземоційним і
не нести жодного іншого стилю окрім офіційного [152, с. 118].
Мовні художні прийоми є неприпустимими у тексті нормативноправового акта, вони в принципі не є характерними для мови права [317, с. 29].
Недоречним є висловлення особистого ставлення до норм, які містяться у акті,
почуття і емоції неприйнятні у проекті нормативно-правового акта [152, с. 118].
Мова акта має бути максимально нейтральною. Експресивна нейтральність без
вираження суб’єктивних хвилювань відображає неупередженість нормативноправового акта. Для урядових актів також непритаманною є урочистість,
оскільки вони спрямовані на досягнення цілей державної виконавчої влади, а не
є документами-деклараціями чи засадничими міжнародними актами. Водночас,
вони не повинні бути написані примітивним буденним стилем.
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Всі вищезазначені вимоги досягаються завдяки широкому використанню
термінів, які мають конкретний строго визначений зміст [317, с. 29-30]. Всі інші
слова, які вживаються у тексті акта також є максимально нейтральними,
позбавленими емоційного забарвлення. Нормативно-правовий акт не описує
явища, події тощо, він містить імперативні веління щось вчиняти певним чином
або утриматися від вчинення дій. Нормативно-правовий акт не констатує певні
факти, а встановлює порядок розвитку дій, явищ. Використовувані у тексті
цього акту поняття розкривають динамічну, а не статичну сторону явищ, у
зв’язку з чим розповсюдження набуло вживання слів, що походять від дієслів
[317, с. 31]. Наприклад, «споживання» [223], «здійснення» [204], «родючість»
[187], «підвищений» [193]. Крім того, у тексті нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України доречно вживати однакові обороти, ідентичну або
аналогічну структуру побудови речень. Одноманітність способів викладу
нормативної інформації повинна бути наявна не лише в межах одного
нормативно-правового акта, але всіх актів, а також інших документів, які
приймаються Кабінетом Міністрів України.
Структурний поділ тексту, його послідовність та одноманітність,
характерність графічного оформлення нормативного матеріалу, разом із
письмовою формою викладу також є необхідними умовами формальності, яка
характеризує нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України. Типову
структуру, а також обов’язкові реквізити, притаманні урядовим актам було
розглянуто окремо. Правильність та доречність структурного поділу тексту
нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України має важливе значення
для досягнення ефективності правового регулювання. Структура акта займає
особливе місце у правотворчій техніці. Поділ урядового нормативно-правового
акта на складові частини сприяє, перш за все, впорядкуванню, систематизації
нормативного матеріалу [92, с. 115-116], логічності його викладу, побудови
[298, с. 95], а отже і повноті правового регулювання. Безсистемний виклад
положень акта створює загрозу втрати частини необхідної та важливої
інформації або її взаємні суперечності. Структурування нормативно-правового
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акта сприяє ефективності сприйняття інформації його адресатами, а також
дієвості

нормативно-правового

регулювання

[92,

с.

116].

Організація

структурних елементів відбивається на графічності побудови акта [315, с. 84],
розподіл нормативного та іншого матеріалу по розділах, главах і пунктах
полегшує орієнтацію у тексті нормативно-правового акта. Несистематизований
нормативний матеріал є важким для сприйняття і може призвести до
негативних тенденцій у правозастосовній практиці.
Науковці у галузі правотворчої техніки виділяють три основні найбільші
частини нормативно-правових актів, в тому числі й урядових актів: вступну
(загальну), основну та заключну [92, с. 116-117; 298, с. 95]. Крім того,
невід’ємним атрибутом, який складає частину акта, є його реквізити. Тим не
менше, п. 11 Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 року
№ 870 [209], передбачає, що проект постанови складається з назви, вступної
частини та додатків у разі потреби. Видається, що доктринальні теоретичні та
законодавчі положення у цьому випадку знаходяться у різних площинах.
Дійсно, текст будь-якого урядового акта можна поділити на три основних
частини: вступну, де формулюються загальні положення, які стосуються акта у
цілому, основну, яка закріплює права та обов’язки суб’єктів нормативного
регулювання, та заключну, у якій містяться норми щодо вступу у дію
відповідного акта або окремих його положень, щодо внесення змін або втрату
чинності іншими актами чи їх частинами тощо. Проте, фактично, у графічному
відображенні

нормативно-правові

акти

Кабінету

Міністрів

України

поділяються на вступну частину, в якій зазначаються підстави та мотиви
прийняття урядом нормативних положень, формулюється його воля у
стандартизованій формі: «Кабінет Міністрів України постановляє:», та
постановляючу (або основну) частину, у якій і містяться усі нормативні
положення, в тому числі й ті, що у теорії правотворчості відносяться до
заключної частини. Також можна виокремити ряд зауважень до структурної
побудови постанов Кабінету Міністрів України, серед яких окреме виділення
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назви та поділ на вступну та постановляючу частини. Виокремлення назви як
структурного елемента акта на рівні із вступною та постановляючою частиною,
а не як необхідного реквізиту, викликає певні зауваження. У такому випадку
необхідно або зазначати, що проект повинен містити необхідні реквізити, або
окремим пунктом визначити усі реквізити, які він повинен мати.
Перш за все, звернемося до необхідних реквізитів, які зобов'язаний мати
нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, тобто даних, які повинні
міститися у акті для визнання його дійсним [32, с. 1210]. Обов’язковими
реквізитами урядових актів можна вважати: вид нормативно-правового акта (за
сьогоднішнім законодавством – це тільки постанова), разом із зазначенням
органу, який його прийняв (постанова Кабінету Міністрів України), оскільки на
відміну від законів урядові акти приймаються не від імені народу, а від імені
конкретного органу державної влади. Доречною можна вважати практику
присвоєння номера акту, оскільки це полегшує процес його пошуку [152, с.
219], хоча необхідно враховувати також той факт, що номер урядового акта
необхідно використовувати лише разом із датою його прийняття, яка також є
необхідним реквізитом, оскільки нумерація щороку оновлюється. Доречним
нововведенням може бути зміна способу нумерації, зокрема, шляхом додавання
року прийняття акта через риску або похилену риску, наприклад, №132-2014
або №132/2014. Таким чином, номер нормативно-правового акта Кабінету
Міністрів України буде унікальним та може застосовуватися як єдиний реквізит
у пошукових системах.
Безсумнівно, одним із основних реквізитів є назва нормативно-правового
акта, що визначає предмет правового регулювання, галузь його дії, дає загальне
розуміння змісту акта [102, с. 98]. Головною функцією назви є стисле та
якнайбільш точне окреслення змісту нормативно-правового акта. Окрім того,
виділяють таку функцію назви як інтерпретаційна [358, с. 57]. Виходячи з
вищезазначених функцій назви, науковці та практики висувають ряд вимог:
назва повинна бути точною та інформативною, тобто відповідати обсягу
предмета правового регулювання, і, водночас, не бути надто детальною, щоб у
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разі внесення змін до тексту не було потреби її змінювати; назва повинна бути
достатньо стислою, щоб нею можна було із зручністю користуватися; назва не
повинна дублюватися [29, с. 62].
Не зважаючи на нормативне закріплення таких вимог як «лаконічність та
відображення основного змісту акта» у п. 12 Правил підготовки проектів актів
Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 6 вересня 2005 року № 870 [209], назви урядових актів здебільшого
їм не відповідають. Значна кількість актів має назви, які не розкривають їх
змісту. Типовою назвою останнім часом є «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України», зокрема постанова від 5 серпня 2009
року № 816 [181], від 12 лютого 2014 року № 42 [182]. З іншого боку, значна
частина актів має назви, які жодним чином не можна назвати лаконічними.
Наприклад, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та
відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб,
які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних
засобів» від 12 лютого 2014 року № 60 [202] або постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності

без

військовозобов’язаних

встановлення

інвалідності

та резервістів, які

призвані

військовослужбовців,
на навчальні

(або

перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому
резерві» від 25 грудня 2013 року № 975 [206]. Зазначене може свідчити про
слабку обізнаність у змісті документа або у невмінні мислити абстрактно та
лаконічно виражати загальну ідею нормативно-правового акта. Ці недоліки
спричиняють практичні незручності не лише під час застосування відповідного
акта, а й при його систематизації, внесенні до нього змін тощо.
З метою коректного обрання назви рекомендується, перш за все,
визначену на початку процесу розробки акта назву ще раз розглянути після
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завершення процесу підготовки і затвердження остаточного його тексту.
Визначаючи кінцеву назву акта необхідно детально ознайомитися із його
змістом, вникнути у його суть. Більше того, ключове значення має кваліфікація
та професійна підготовка осіб, які здійснюють розробку акта. Належне обрання
назви урядового акта є першою ознакою його якості, за допомогою якої
розкривається його зміст та основне призначення, що є дуже важливим під час
його застосування.
До обов’язкових реквізитів належить також підпис із зазначенням посади
та імені особи, яка уповноважена підписувати відповідний акт, а саме –
Прем’єр-міністра України у відповідності до п. 4 параграфу 55 Регламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 року № 950 [213].
Реквізити є необхідним елементом сучасного нормативно-правового акта
вітчизняного уряду, проте, вони як рама до картини – лише створюють його
зовнішнє оформлення, а змістове наповнення складають власне вступна,
основна та заключна (або вступна і постановляюча) частини.
Найбільш

істотні

зауваження

викликає

законодавчо

закріплений

структурний поділ акта на вступну та постановляючу частини. Нормативноправові акти Кабінету Міністрів України повинні прийматися у формі постанов,
отже весь нормативний матеріал повинен викладатися саме у межах зазначеної
постанови. Таким чином, розподіл нормативного матеріалу необхідно
здійснювати по розділах, підрозділах і пунктах, які об’єднуються у межах
вступної (загальної), основної та заключної частин.
Вступна (загальна) частина несе у собі зведену інформацію, яка
стосується нормативно-правового акта у загальному. Урядові акти, як правило,
на відміну від законів, не містять такої характерної частини як преамбула.
Відсутність преамбули є цілком виправданою, оскільки нормативно-правові
акти вітчизняного уряду наділені нижчою юридичною силою, ніж закони та
міжнародно-правові договори, регулюють переважно відносини, що стосуються
здійснення функцій держави у галузі виконавчої влади. Вони не потребують
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додаткового обґрунтування у преамбулі, так як їх прийняття у будь-якому
випадку

здійснюється

у

відповідності

до

закону,

яким

передбачені

повноваження Кабінету Міністрів України, і що випливає із самої природи цих
актів. Для вступної частини досліджуваних актів характерна стислість. Мета та
причини прийняття відповідного акта зазвичай стисло викладаються на початку
перед формулою «Кабінет Міністрів України постановляє:». Зважаючи на
потребу істотної зміни структури постанов українського уряду, зазначена
формула є недоречною, окрім випадків внесення змін або скасування до
існуючих актів. Вступна (загальна) частина містить положення, що окреслюють
суспільні відносини, які підлягають правовому регулюванню, коло суб’єктів, на
яких воно поширюється, або ж питання та коло суб’єктів, яких воно не
стосується (виключених з-під правового регулювання) [327, с. 108]. Тобто,
блок, який містить правові норми, що стосуються всіх аспектів врегульованого
питання і повинні враховуватися при застосуванні усіх інших нормативних
положень акта. Що стосується визначення понять, то для нормативно-правових
актів уряду, не вбачається недоречним, оскільки терміни повинні вживатися у
законодавчому або загальноприйнятому. Доречним є визначення скорочень
[327, с. 108], якщо застосування таких є обґрунтованим у конкретному акті.
Основна частина повинна містити у собі нормативні положення, які
складають безпосередній зміст акта. З технічної точки зору її можна розділити
на три блоки: норми матеріального права; норми, що стосуються державних
органів (статутні норми) та процедурні норми.
Заключна частина повинна містити норми щодо внесення змін і
доповнень до інших актів, їх відміну, положення щодо набуття прийнятим
актом чинності, його дії, крім того, сюди слід також віднести положення
ненормативного характеру, зокрема, окремі доручення, хоча рекомендованим є
їх викладення у формі окремого розпорядження.
Оскільки нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України може
бути значним за об’ємом, виникає потреба у рубрикації. Поділ нормативноправового акта на структурні елементи є необхідністю. Акт може поділятися на
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частини, розділи, глави тощо. Внутрішня рубрикація акта повинна відображати
внутрішній поділ, в ідеалі – будову галузі, до якої належить акт, відповідність
рубрикації внутрішньому поділу сприяє більшій ефективності акта [152, с. 225].
Зважаючи на традиції, а також пропоновану зміну викладу, нормативний
матеріал пропонується розділяти по розділах, підрозділах, пунктах та
підпунктах.
Традиційно урядові акти поділяються на пукти, які є основною їх
структурною одиницею, що відображено також у п. 20 Правил підготовки
проектів актів Кабінету Міністрів України, в якому пункт визначається як
базовий елемент проекту документа [209]. У пункті повинен бути викладений
один правовий припис, або ж декілька тісно пов’язаних між собою приписів, які
не можна розділити без шкоди для їх правильного розуміння. Слід погодитись
із вимогою п. 20 Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України
про те, що пункт повинен бути максимально стислим, але водночас чітким та
зрозумілим, хоча спосіб подання цієї інформації видається некоректним.
Зокрема, ця вимога є незрозумілою без прив’язки до вимоги про викладення у
пункті одного припису. Таким чином, очевидним є, що правотворець при
розробці зазначених правил покладався на наявність відповідних базових знань
з теорії держави і права у майбутніх розробників урядових актів. За таких
обставин, потреба у закріпленні вирваних із контексту правил створення
нормативно-правових актів видається необґрунтованою, більш доцільним є не
прийняття окремого акта про правила правотворення, а звернення уваги на
фахову підготовку спеціалістів, які здійснюють таку розробку.
У разі потреби у виокремленні декількох елементів припису або
декількох тісно пов’язаних між собою приписів, пункти, в свою чергу,
поділяються на підпункти. Коли припис містить у собі певний перелік,
елементи переліку не можуть становити собою окремі підпункти, тому
важливо, щоб вони позначалися у спосіб, відмінний від позначення підпунктів.
На жаль, сучасна практика свідчить, що у багатьох випадках елементи переліку
в межах пункту плутаються із підпунктами. Для прикладу, у постанові Кабінету
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Міністрів України «Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України» від 5
березня 2014 року № 63, п. 2 містить перелік змін, які вносяться відповідною
постановою [178].
Пункти нумеруються арабськими цифрами із крапкою, а підпункти –
арабськими цифрами із дужкою. У нормативно-правових актах Кабінету
Міністрів України застосовується наскрізна нумераця. У теорії, так само як і на
практиці, відсутній єдиний підхід до нумерації пунктів в урядових актах або
поділу їх на підпункти. Це має своє пояснення: насправді це питання не відіграє
вагомої ролі, єдина вимога, яка може (і повинна) бути поставлена, - це єдність
їх застосування. Можна нумерувати пункти арабськими цифрами із крапкою, а
підпункти арабськими цифрами із дужкою, допустимо нумерувати підпункти
дворівнево – арабськими цифрами через крапку (наприклад, «2.3.»), головне,
щоб така традиція була єдиною та переймалася від одного уряду до іншого і
практика нумерації була єдиною.
Якщо нормативно-правовий акт є значним за своїм об’ємом, він може
поділятися на окремі розділи, а відповідно до п. 20 Правил підготовки проектів
актів Кабінету Міністрів України, і на підрозділи [209]. Необхідність поділу
таких актів на окремі частини, зокрема розділи і підрозділи, є обґрунтованою та
доцільною.

Поділ

акта

на

структурні

елементи

повинен

відповідати

внутрішньому поділу нормативного матеріалу. У кожному випадку першим
розділом викладаються загальні положення, а останнім – прикінцеві та
перехідні положення, окремі доручення. Щодо нумерації розділів, то практика
тут неоднозначна. Оскільки нумерація в урядових актах є наскрізною, можна
використовувати римські цифри для нумерації розділів.
Таким чином, структура та рубрикація урядових актів залежить від
традицій, які склалися та від потреб правового регулювання, специфіки галузі
та регульованих відносин. Поділ нормативно-правового акта сприяє логіці та
послідовності його викладу, а також полегшує його практичне застосування.
Враховуючи проблеми у структуризації актів Кабінету Міністрів України, слід
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звернути увагу на фахову підготовку службовців, відповідальних за підготовку
їх проектів та на формування і підтримання правотворчих традицій Уряду.
Висновки до Розділу 3
У цьому розділі детально досліджено юридико-технічний інструментарій
створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, зокрема,
вимоги до змісту та форми нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України.
Для цілей цього дослідження під правотворчою технікою розуміється
галузь знань про правила технічної побудови нормативно-правових актів за
допомогою спеціальних засобів та прийомів, а також найбільш загальні змістові
вимоги до цих актів.
До нормативно-правових актів Уряду ставиться ряд вимог правотворчої
техніки, які за їх природою можна поділити на змістові і формальні.
Дотримання перших повинно відображатися у додержанні певних принципів
формування змісту правових приписів, а других – при їх словесному
формулюванні та системному поєднанні у тексті урядового акта.
Першою змістовою вимогою до створення нормативно-правових актів
Уряду є повага до загальнолюдських цінностей, що виявляється через
дотримання принципу верховенства права, у поєднанні із визнанням
першочерговості інтересів того, на кого урядовий акт має поширюватися.
Нормативно-правові акти Уряду повинні відповідати міжнародноправовим документам у галузі прав людини, загальновизнаним нормам
міжнародного права, Конституції та чинному законодавству України. Зазначена
відповідність має бути не формальною, а сутнісною, відображати дух
міжнародного і національного права, у його сучасному розумінні, в тому числі
в інтерпретації уповноважених судових органів, а відповідна перевірка може
бути реалізована, в тому числі, за допомогою запропонованих у дослідженні
тестів.
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До змістових вимог правотворчої техніки до нормативно-правових актів
Кабінету

Міністрів

України

належить

відповідність

сфери

правового

регулювання, що проявляється у її обмеженості компетенцією Уряду,
однорідністю

регульованих

відносин,

а

також

повнотою

правового

регулювання і його відповідності реаліям суспільного життя. Визначення
чітких меж правового регулювання сприяє звуженню кола суспільних відносин,
які можуть бути більш глибоко і детально досліджені, а отже, і більш повно
врегульовані, без пропусків, пробілів і колізій, з урахуванням як реалій
суспільного життя, так і наявного правового регулювання, завдяки чому
досягається ціль ефективності та дієвості урядового правового регулювання.
Крім того, таким чином відносини, що не потребують правового регулювання
урядом, залишаються непорушними.
Формальні вимоги правотворчої технології включають у себе: правила
обрання належної форми акта, логічні та мовні правила побудови тексту
норматвино-правового акту уряду, правила його належного структурування.
Дотримання вищезазначених правил слугує запорукою створення чіткого,
ясного та лаконічного акта, який повно та вичерпно регулює відповідні
суспільні відносини, яким зручно користуватися, легко зрозуміти особам, для
яких він призначається. Отже, відповідно, правове регулювання буде
ефективним та дієвим, не потребуватиме додаткового роз’яснення, тлумачення
змісту і внесення постійних змін у відповідний урядовий акт.
Обрання відповідної зовнішньої форми для урядового акта є першою з
формальних вимог правотворчої техніки. Єдиною допустимою зовнішньою
формою буде постанова Кабінету Міністрів України. Тим не менше, слід
запропонувати такий алгоритм дій для відсівання правотворчих ініціатив, які не
входять у сферу правового регулювання Кабінету Міністрів України. Обираючи
форму майбутнього акта Кабінет Міністрів України має кілька варіантів:
ініціювати прийняття нормативно-правового акта іншим органом державної
влади (виступити із законодавчою ініціативою або доручити прийняття
відповідного акта одному із підпорядкованих міністерств чи центральних
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відомств) або прийняти рішення про підготовку постанови Кабінету Міністрів
України. Якщо питання може бути врегульоване у індивідуальному порядку,
приймається розпорядження Кабінету Міністрів України.
Порушенням вимог правотворчої техніки при виборі форми нормативноправового акта є використання Кабінетом Міністрів України так званої форми
«акта у акті», тобто практика затвердження самостійного нормативноправового акта, який він не уповноважений Конституцією України видавати,
постановою Кабінету Міністрів України. Така практика є порушенням статті
117 Конституції України, яка уповноважує Уряд видавати лише постанови і
розпорядження. Таким чином, існує необхідність внесення змін у п. 2
параграфу

29

Регламенту

Кабінету

Міністрів

України,

затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №950 , а також
п. 6 Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 року
№870, які, в першу чергу, слід ухвалити у новій редакції як постанови Кабінету
Міністрів України «Про порядок діяльності Кабінету Міністрів України» та
«Про підготовку проектів актів Кабінету Міністрів України» відповідно.
Серед базових логічних вимог слід виділити: термінологічну єдність,
логічну послідовність викладу (загальні положення, норми матеріального
права, процедурні норми, прикінцеві та перехідні положення), внутрішню
узгодженість

положень

нормативно-правового

акта

Уряду,

відсутність

суперечностей та одноманітне й послідовне застосування технічних прийомів
правотворення. Порушення вказаних вимог мають наслідком істотні складності
під час тлумачення та застосування урядових актів, ведуть до неоднозначної
правозастосовної практики, а також можливості оскарження таких атів.
До основних вимог правотворчої техніки до мови та стилю викладу
нормативно-правових актів слід віднести: ясність, точність, доступність,
лаконічність та офіційність. Ці якості повинні відображатися у своєму
поєднанні.
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Ясність тексту нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, як
його зрозумілість, полягає у абсолютному та однозначному розумінні
нормативних приписів, які у ньому містяться. Важливою є точність
нормативно-правового акту, що полягає у максимальній відповідності ідеї
правотворця, яку він закладав у акт, із її словесним відображенням у тексті
акта. Двозначність та відносність не повинні мати місця у формулюваннях, що
використовуються при побудові нормативно-правового акта. Порівнюючи вагу
вимог точності і доступності під час підготовки нормативно-правового акта
Уряду перевага завжди повинна надаватися першій без шкоди ясності.
Лаконічність є одним з визначальних атрибутів якості нормативно-правового
акта. Для полегшення процесу підготовки проектів урядових актів, особливо в
частині термінології, пропонується застосування спеціального програмного
забезпечення.
Структура та рубрикація урядових актів залежить від традицій, які
склалися та від потреб правового регулювання, специфіки галузі та
регульованих відносин. Поділ нормативно-правового акта сприяє логіці та
послідовності його викладу, а також полегшує його практичне застосування.
Зазначені вимоги схематично відображені у Дод. В.
Дотримання вимог правотворчої техніки сприяє покращенню якості
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, підвищенню їх
ефективності та підняттю загального рівня правової системи держави.
Недостатнім є викладення правил правотворчої техніки у посібниках, водночас,
невиправданим є закріплення їх на законодавчому рівні, а необхідним є їх
вивчення у рамках курсів, семінарів та інших заходів підвищення кваліфікації
для відповідних спеціалістів. Крім того, доречним є введення спеціальних
дисциплін у навчальні програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.
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РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ
НОРМТАВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
4.1. Правила підготовки проектів нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України
Перш ніж розпочати аналіз правил правотворчої технології, які
застосовуються у процесі створення нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України, слід з’ясувати, що саме розуміється під правотворчою
технологією.
Правотворча технологія є порівняно молодим правовим поняттям,
розробка якого почала активно здійснюватися лише у ХХ сторіччі, так само як і
поняття правотворчої техніки. Хоч у сучасній правовій науці цим питанням
приділяється чимала увага, у науковому товаристві відсутня єдина чітка
позиція щодо їх співвідношення. Так, у науковій літературі точаться дискусії з
приводу виокремлення правотворчої технології як окремої галузі знань, або ж
віднесення питань, досліджуваних нею, до предмету правотворчої техніки.
Сьогодні більшість науковців вважає, що правотворча техніка і
технологія є різними правовими категоріями, різними галузями наукового
знання. Такої думки дотримуються вітчизняні науковці. Цієї позиції
притримується і колектив авторів «Наукових основ радянської правотворчості»
[148, с. 255-257], а М. Л. Давидова чітко розмежовує змістові питання, які є
предметом дослідження правотворчої техніки, та процесуальні питання, які до
її предмету не входять [50, с. 77]. М. Косович [119, с. 37], Ж. О. Дзейко [58, с.
209-212], О. В. Богачова [19, с. 173].
Водночас, провідні науковці галузі, як Т. В. Кашаніна [92, с. 127-133], С.
Вронковська та М. Зєлінські [358, с. 8], об’єднують матеріальні та процесуальні
аспекти створення нормативно-правових актів у межах правотворчої техніки.
Така позиція була тривалий час доволі розповсюдженою у науковій літературі,
зокрема, Д. А. Керімов відносив процедурні питання до предмету правотворчої
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техніки [98, с. 4]. Так само правотворчу техніку визначали як комплексне
поняття, у яке включаються як прийоми та методи зовнішнього оформлення,
формулювання проектів нормативних актів, так і правила організації робіт з їх
підготовки; сукупність правил, що визначають як технічно правильно складати
проекти нормативних актів, де поєднуються організаційно-технічні методи
підготовки та методологічні прийоми оформлення проектів [133, с. 79]. З
українських правників В. І. Риндюк виділяє процедурну форму законодавчої
техніки [240, с. 10-13]. Не зважаючи на тісний взаємозв’язок між ними, технічні
правила оформлення нормативно-правових актів та процедурні правила мають
різну правову природу та різні вихідні характеристики. Техніка у галузі
правотворчості є сукупністю прийомів створення проектів актів, формулювання
правових приписів, в той час як процедурно-процесуальні норми є зовсім
іншими, та повинні бути відмежовані одне від одного [44, с. 32].
Отже, підхід, за яким правотворча техніка та правотворча технологія, як
галузь, що досліджує процесуальні питання створення нормативно-правових
актів, є окремими галузями наукового знання видається більш обґрунтованим й
таким, що найкраще підходить для цілей цього дисертаційного дослідження.
У процесі підготовки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України можна виокремити три стадії, які характеризуються єдністю та однією
направленістю дій, що поділяються на окремі етапи, спрямовані на досягнення
конкретного результату. До них належать: стадія підготовки проекта
нормативно-правового акта, стадія погодження, консультацій, експертування та
стадія прийняття, оприлюднення та набрання чинності.
Стадія підготовки проекту нормативно-правового акта спрямована на
визначення потреби у нормативно-правовому регулюванні, окреслення кола
суспільних відносин, які повинні бути врегульовані, а також у визначенні
такого регулювання, яке завершується створенням первинного тексту проекту
нормативно-правового акта або відмовою у подальшій розробці і прийнятті
нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України.

170
Стадія погодження, консультацій, експертування полягає у наданні всім
зацікавленим особам можливості ознайомитися із первинним проектом
нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, висловити свої
зауваження та пропозиції, що проявляється через процедури погодження та
громадського обговорення, а також в отриманні професійних висновків шляхом
проведення правової та інших необхідних експертиз.
Завершальною стадією урядової правотворчості є стадія прийняття,
оприлюднення та набрання чинності, яка включає в себе розгляд і прийняття
або відхилення проекту безпосередньо Кабінетом Міністрів України на його
засіданні після попереднього опрацювання, а також публікацію та набрання
чинності нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України.
Кожна із стадій урядової правотворчості складається із певних етапів,
серед яких є обов’язкові для проектів всіх чи певних видів урядових актів, а
також рекомендовані. Усі стадії, а також етапи, з яких вони складаються, мають
свої вимоги і правила, які повинні бути дотримані. Крім того, для кожної стадії
є характерними специфічні принципи (основні ідеї [153, с. 22], організаційні
витоки, що визначають сутність і спрямування правотворчої діяльності [130, с.
157]), на яких вони будуються, про що детальніше йдеться нижче.
Можна вважати, що процес підготовки та прийняття будь-якого
нормативно-правового акта, в тому числі й актів Кабінету Міністрів України,
починається з усвідомлення необхідності у правовому регулюванні певного
кола суспільних відносин. Іншими словами, правотворчий процес бере свій
початок у виявленні уповноваженим органом або уповноваженою особою
об’єктивної потреби у правовому регулюванні, шляхом прийняття відповідного
нормативно-правового акта [61, с. 62] Кабінетом Міністрів України.
Із етапом усвідомлення такої потреби, який не регулюється та не може
бути врегульований жодними правилами нормативного чи ненормативного
характеру, тісно пов’язаний етап правотворчої ініціативи. Вважається, що у
формальному сенсі саме вона і буде первинною, вихідною точкою
правотворення. Така потреба може бути виявлена як на практиці, так і шляхом
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постійного моніторингу діючого законодавства, який є однією із запорук
ефективності

правового

регулювання

[67]

та

розвитку

підзаконної

правотворчості в цілому [312, с. 21].
У

науці

існує плюралізм думок стосовно

розуміння

правового

моніторингу та визначення вказаного поняття. Під правовим моніторингом
розуміють, перш за все, процес спостереження, аналізу та оцінки дії
нормативно-правових актів [42, с. 34; 291, с. 502], прогнозування [9, с. 10], а
також розроблення пропозицій щодо покращення ефективності дії правового
регулювання [144, с. 160]. Тлумачний словник української мови визначення
поняття моніторингу подає як безперервне стеження за яким-небудь процесом з
метою

виявлення

його

відповідності

бажаному

результату,

а

також

прогнозування та запобігання критичним ситуаціям [32, с. 687]. Отже,
правовим моніторингом можна вважати комплекс дій, спрямований на
спостереження,тому аналіз та прогнозування розвитку нормативно-правового
регулювання. Тому, етап правотворчої ініціативи є логічним наслідком,
черговим кроком, і, водночас, передумовою процесу правового моніторингу
законодавства у галузі повноважень Кабінету Міністрів України, оскільки
правовий моніторинг має свого роду циклічний характер.
Деякі вчені-юристи розглядають правотворчу ініціативу як елемент
усвідомлення потреби у правовому регулюванні поряд із вказівками, що
містяться у законах, а також зверненнями громадян та їх об’єднань [61, с. 62;
298, с. 160-162]. Однак, виявлення необхідності у правовому регулюванні є
первинним по відношенню до правотворчої ініціативи. Воно може бути
здійснене шляхом аналізу правозастосовної практики, вивчення наявної
нормативно-правової бази або через дослідження у інших соціальногуманітарних сферах. Усвідомити необхідність створення певного нормативноправового акта чи внесення змін у вже існуючий можуть різні суб’єкти,
незалежно від їх повноважень. Таким чином, виявивши потребу у правовому
регулюванні,

суб’єкт

такого

виявлення,

може

ініціювати

процес

безпосереднього створення нормативно-правового акта. Оскільки процес
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усвідомлення

є розумовим

процесом, він не може бути

предметом

безпосереднього дослідження. Таким чином, аналіз процедури правотворення у
цій роботі бере свій початок із дослідження етапу правотворчої ініціативи.
З наведеного вище слідує, що правотворчою ініціативою є процес
висунення пропозиції щодо розробки або прийняття відповідного нормативноправового акта.
В залежності від суб’єкта виявлення можна виокремити декілька форм
правотворчої ініціативи щодо прийняття урядового акта:
Нормативна – ініціатива, яка скеровується «зверху», шляхом закріплення
обов’язку Кабінету Міністрів України прийняти нормативно-правовий акт з
певного питання, у законах або актах Президента України. Цей обов’язок може
бути як прямо передбаченим, так і слідувати із змісту відповідного акта.
Ініціатива в такому випадку обмежується встановленням обов’язку здійснити
правове регулювання у необхідній сфері, а безпосередня підготовка та
встановлення меж майбутнього акта повністю здійснюється правотворчим
органом – Урядом, або за його дорученням.
Безпосередня – ініціатива, яка виходить від членів уряду. Міністр
Кабінету Міністрів України може як самостійно приймати участь у підготовці
акта, так і доручити її апарату Кабінету Міністрів України, або відповідному
міністерству.
Внутрішня – ініціатива, виявлена структурними підрозділами Кабінету
Міністрів України. В такому випадку питання про створення акта виноситься
на розгляд Кабінету Міністрів України перед прийняттям рішення про
необхідність його розробки.
Вертикальна

або

субординована

–

ініціатива

органів

державної

виконавчої влади, які повністю або частково підпорядковуються Кабінету
Міністрів України та стоять нижче за нього у ієрархії.
Зовнішня – ініціатива, яка виходить від органів, установ, організацій та
осіб, які не належать до вертикалі виконавчої чи законодавчої влади. Така
ініціатива може походити від судової гілки влади, органів місцевого
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самоврядування, політичних партій, громадських організацій чи інших
об’єднань громадян, або безпосередньо від громадян чи інших осіб.
У відповідності до чинного законодавства України, а саме статті 50
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [75] та параграфу 32
Регламенту Кабінету Міністрів України [213], ініціатива створення актів
Кабінету Міністрів України може походити від Верховної Ради України через
Конституцію і закони України, Президента – шляхом видання ним своїх актів
або доручень, безпосередньо за ініціативою членів уряду, а також з ініціативи
центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Ради
міністрів

Автономної

республіки

Крим,

обласних,

Київської

та

Севастопольської міських державних адміністрацій. Таким чином, нормативноправові акти Кабінету Міністрів України розробляються лише в межах
нормативної, безпосередньої, внутрішньої та вертикальної / субординованої
ініціатив. Можливість зовнішньої ініціативи, яка походить від органів іншої
гілки державної влади, місцевого самоврядування або фізичних чи юридичних
осіб, на даний час не передбачена в чинному українському законодавстві.
Зовнішня ініціатива має важливе значення для формування дієвої
демократії та громадянського суспільства. Важливість ініціативи громадян у
правотворчості державних органів, як прояву демократизму, неодноразово
підкреслювалася науковцями [61, с. 65]. Це питання не втрачає своєї
актуальності. За відсутності законодавчо встановленої можливості ініціювати
створення тих чи інших нормативно-правових актів, політичні партії,
громадські організації, інші юридичні та фізичні особи користуються
неформальними засобами, спорідненими із явищем лобіювання.
видається

доцільніше

запровадити

зовнішню

ініціативу

в

Тому

українське

законодавство. Це надасть доступ громадянам, по-перше, до творення
державної влади, посилить демократію, по-друге, це дозволить поставити
відповідний процес у чіткі рамки, встановити прозору процедуру та вимоги до
такої ініціативи.
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Доцільним було б доповнити статтю 50 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» пунктом 7 наступного змісту:
«7. Проект акту Кабінету Міністрів України може бути внесений будьяким органом державної влади, місцевого самоврядування, іншою юридичною
чи фізичною особою, за умови дотримання всіх вимог, що ставляться до такого
проекту. Проект акту Кабінету Міністрів України, поданий у порядку
встановленому цим пунктом, може бути відхилено за наявності письмового
обґрунтування. Подальше доопрацювання проекту здійснюється за участю
представника ініціатора.»
Подальший розвиток цієї норми повинен міститися у Регламенті Кабінету
Міністрів України. Зокрема, у параграфі 32 глави 2 Регламенту Кабінету
Міністрів України: «1. Проекти актів Кабінету Міністрів готуються на основі та
на виконання Конституції і законів України, актів і доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів, доручень Прем'єр-міністра, за ініціативою
членів Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади, державних
колегіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також будь-якого
іншого органа державної влади, місцевого самоврядування, іншої юридичної чи
фізичної особи, за умови дотримання всіх вимог, що ставляться до такого
проекту та з дотриманням вимог цього Регламенту».
Зважаючи на таке, параграф 33 Регламенту Кабінету Міністрів України
повинен бути приведений у відповідність до вказаної концепції. Це може бути
досягнуто трьома методами: шляхом віднесення компетенції з розробки
нормативно-правових актів до повноважень спеціальних комісій при уряді, про
що йтиметься далі; шляхом визначення поняття «розробник», а також
встановлення чітких критеріїв, яким він та його діяльність повинні відповідати,
тобто шляхом створення нового виду професійної діяльності, яка підлягає
певній акредитації, про що детальніше зазначено нижче, або шляхом внесення
відповідних змін, наприклад в такій редакції: «8. Проект акта Кабінету
Міністрів України, передбачений п. 7 статті 50 Закону України «Про Кабінет
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Міністрів України» розробляється ініціатором у цілому. Погодження проекту
здійснюється в порядку, встановленому главою 3 цього Регламенту. У разі
непроходження проектом процедури погодження, він може бути розглянутий
Кабінетом Міністрів України за наявності обґрунтованої мотивації з наступним
погодженням зацікавленими органами.»
Відповідні зміни щодо суб’єктного складу процедури погодження
повинні бути внесені також у параграфи 37 і 44 Регламенту Кабінету Міністрів
України.
Окрім цього, необхідні зміни й в параграфі 48 Регламенту Кабінету
Міністрів України, зокрема пропонується п.2 вказаного параграфу викласти в
одній з таких редакцій: «2. Інші органи державної влади, місцевого
самоврядування, юридичні та фізичні особи мають право вносити проекти актів
Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України через
Секретаріат Кабінету Міністрів України (в іншому варіанті – через відповідну
комісію Кабінету Міністрів України).
Органи державної влади, не перелічені у пункті 1, можуть порушувати
перед міністерствами відповідно до їх компетенції питання щодо внесення на
розгляд Кабінету Міністрів проектів актів Кабінету Міністрів. У такому разі
міністерства забезпечують підготовку зазначених проектів актів із залученням
представників відповідних органів. Або: Органи державної влади, не перелічені
у пункті 1, можуть порушувати перед відповідними комітетами Кабінету
Міністрів України питання щодо внесення на розгляд проектів актів Кабінету
Міністрів. У такому разі представники відповідних органів залучаються до
процесу підготовки.»
Пропонується встановлення саме права вносити на розгляд готовий
проект акта Кабінету Міністрів України, а не ініціювати процес його
підготовки, з метою зменшення навантаження на Кабінет Міністрів України та
державний бюджет. Крім того, право внесення проекту акта кореспондує
активності ініціатора, а також повністю виражає його позицію у конкретному
питанні. У разі наявності зауважень до проекта відповідна служба Кабінету
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Міністрів України може ініціювати його доопрацювання у межах уряду або ж із
своїми зауваженнями повернути первинному ініціатору. Більше того, Кабінет
Міністрів

України

уповноважений

відхилити

поданий

проект

із

обґрунтуванням відповідних причин.
Отже, ініціатором буде суб’єкт, законодавчо уповноважений ініціювати
створення проекту урядового нормативно-правового акта або вносити такий
проект на розгляд уряду, в той час як розробником – суб’єкт, спеціально
уповноважений або акредитований у встановленому законодавством порядку
здійснювати нормопроектні роботи, роботи з підготовки проектів нормативноправових актів. На даний час, в разі прийняття відповідних змін, розробником
проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України може бути
Секретаріат Кабінету Міністрів України, окрім цього, відповідні повноваження
можуть покладатись на структурні підрозділи Уряду, міністерства, відомства та
інші органи державної виконавчої влади. Розробником також може виступати й
спеціально акредитована юридична особа або фахівець у галузі правотворчої
техніки, який може здійснювати підготовку проекту нормативно-правового
акта Уряду, в тому числі й на замовлення самого Кабінету Міністрів України.
У

пропонованій

концепції

функція

розробника

покладається

на

спеціальну робочу комісію, яка повинна бути створена при Кабінеті Міністрів
України в разі роботи над проектом складного нормативно-правового акта, що
належить до компетенції кількох органів державної виконавчої влади, або
зачіпає права та свободи людини, про що більш детально про йтиметься далі.
Отже, правотворчою ініціативою відносно нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України, є задокументоване шляхом подання письмових
документів, закріплене у актах вищої юридичної сили або запротокольоване під
час засідання Уряду висунення пропозиції щодо розробки та прийняття
відповідного нормативно-правового акта Уряду. В залежності від суб’єкта
внесення пропозиції, правотворча ініціатива може бути нормативною,
безпосередньою,
зовнішньою.

внутрішньою,

вертикальною

/

субординованою

та
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Більше того, нормативна, безпосередня та внутрішня ініціативи можуть
бути виявлені у формі плану, в процесі планування правотворчої діяльності.
Планування правотворчої діяльності – це визначення, які проекти нормативноправових актів повинні бути розроблені, а також визначення інших
правотворчих робіт, що мають бути здійснені у майбутньому [144, с. 183].
Планування, як процес, тісно пов'язаний з правотворчою ініціативою, охоплює
не лише один нормативно-правовий акт, а цілу низку актів із прогнозованими
наслідками та строками їх прийняття, ідею комплексного вирішення складної
проблеми, прогнозовану модель майбутнього правого регулювання як одного
комплексного питання, так і цілого правового інституту. Поняття планування
правотворчої діяльності та правотворчої ініціативи мають значну площу
перетину за обсягом, яку схематично можна зобразити таким рисунком:
Правотворча
ніціатива

Планування
правотворчості

Правотворча ініціатива, в залежності від її суб’єкта, включає у себе або
весь комплекс підготовчих процедур, створення проекту нормативно-правового
акта, його погодження, а також внесення на розгляд правотворчому органу, а в
даному випадку власне Кабінету Міністрів України як органу виконавчої влади
наділеному правотворчими функціями, або окреслення потреби у створенні
нормативно-правового акта, прийняття уповноваженим органом рішення про
його наступну підготовку. В той же час, до планування правотворчої діяльності
відносять: визначення кола суспільних відносин, що підлягають врегулюванню;
підготовчі процедури; підготовку плану, затвердження плану (співпадає по суті
із прийняттям рішення про підготовку нормативно-правових актів); організацію
виконання та контроль за виконанням плану [38, с. 62-63; 144, с. 192].
Планування є особливо важливим у транзитивні періоди, зокрема, на
сучасному етапі розвитку України воно має ключове значення. Планування (або
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прогнозування [315, с. 7] правотворчої діяльності має цілу низку переваг та
позитивних аспектів як один з найбільш ефективних засобів правотворчої
технології.
Особлива увага приділяється поєднанню стратегії правотворчості,
прогнозування та планування законодавства [37, с. 26-32]. І хоч необхідність
Необхідність

планування

правотворчої

діяльності,

в

першу

чергу,

підкреслюється у розрізі законотворення [17, с. 118; 249, с. 12], тим не менше,
враховуючи важливість урядової правотворчості, а також широке коло
суспільних відносин, що регулюються актами Кабінету Міністрів України, слід
вважати, що планування правотворчості Уряду є потрібним та повинне бути не
лише нормативно закріплене [213], але й повинно реально здійснюватися. При
цьому плани урядової правотворчості мають бути опубліковані, доступні для
ознайомлення широкому колу осіб, що дозволить не лише контролювати їх
виконання Кабінетом Міністрів України, але й брати активну участь в процесі
правотворення, своєчасно реалізуючи надане право правотворчої ініціативи.
Аналізуючи правотворчу діяльність Кабінету Міністрів України, слід звернути
увагу на план пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затверджений його
розпорядженням від 27 травня 2016 року № 418-р [243], що містить, серед
іншого, положення, що стосуються планованої урядової правотворчості.
Незважаючи на відсутність окремого впорядкованого плану правотворчості,
наявність таких положень є чималим досягненням та свідчить про поступ,
позитивні тенденції вітчизняної урядової правотворчості. Планування урядової
правотворчості також сприятиме її систематизації, скерує у напрямку
вирішення як гострих існуючих, так і потенційно назріваючих проблем,
допоможе у розв’язанні довгострокових завдань, усуне проекти, що мають
низьку соціальну цінність та захищають вузькі корпоративні інтереси [17, с.
113]; забезпечить комплексність і повноту правового регулювання, усуне
пробіли та колізії, підвищить прогнозованість та стабільність розвитку
урядового правового регулювання.
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Для ефективного підзаконного нормативно-правового регулювання
важливе значення має визначення предмету та цілей нормативно-правового
акта Кабінету Міністрів України. Після прийняття рішення про підготовку
проекту нормативно-правового акта та визначення проектантів, потрібно
зробити загальну схему майбутнього акта, визначити суспільні відносини, які
будуть ним регулюватися, а також основні принципові положення [169, с. 47].
Спершу слід визначити: які відносини потребують врегулювання; які цілі має їх
правове регулювання; на кого розповсюджується таке регулювання; які правові
засоби можуть бути використані для досягнення поставлених цілей [29, с. 33].
Визначення

мети,

яка

переслідується

правовим

регулювання,

є

першочерговим завданням як для ініціатора, так і для безпосереднього
розробника будь-якого нормативно-правового акта, в тому числі й урядового.
Чітке та повне розуміння цілей, які мають бути досягнені шляхом створення
нормативно-правового акта, сприяє більш точному виокремленню предмета
правового регулювання. В окремих випадках відносини, що потребують
правового регулювання, можуть відрізнятися від первинного уявлення про них
ініціатора створення акта, якщо проаналізувати його кінцеву мету. Таким
чином, важливе значення має грамотна співпраця розробника проекту з
ініціатором, де кваліфікована допомога першого може значно спростити процес
подальшої підготовки проекту акта. Належне розуміння мети правового
регулювання дозволить найбільш чітко та повно визначитися зі змістом
майбутнього нормативно-правового акта та виокремити коло питань, що
потребують включення їх у відповідний проект.
Крім того, існує необхідність визначення методів та способів правового
регулювання, які ініціатор вважає припустимими, бажаними, необхідними, або
неналежними, зважаючи на цілі нормативно-правового акта Кабінету Міністрів
України. Формування переліків таких методів і способів, а також визначення
меж свободи нормопроектанта у їх безпосередньому виборі та комбінуванні,
визначає алгоритм його подальшої роботи, забезпечує його незалежність та
дотримання вимог ініціатора водночас. Ґрунтовне виконання цієї вимоги,
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шляхом складення чіткого списку, забезпечить створення свого роду
«дорожньої карти» для розробника. Окреслення доступного інструментарію, а
також меж правотворчої свободи на цьому етапі має ключове значення для
ефективності подальшого процесу розробки проекту нормативно-правового
акта уряду.
Ще однією складовою зазначеного етапу правотворення можна вважати
технічне завдання – документ, який передбачає основні процесуальні аспекти
створення нормативно-правового акта. Воно, зокрема, повинне містити основні
вимоги щодо строків виконання окреслених завдань, орієнтовну вартість робіт,
порядок прийому робіт та їх оплати.
На основі пропозицій Т. А. Васільєвої [29, с. 50] можна виокремити такі
відомості, що їх повинно містити технічне завдання з розробки проекту
урядового акта:
- основні відомості щодо нормативно-правового акта, який підлягає
розробці, зокрема щодо форми, робочої назви тощо;
- щодо замовника, ініціатора нормативно-правового регулювання, яким, до
прикладу, може бути орган державної влади, який законодавчо наділений
правом правотворчої ініціативи зі створення нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України: його повне найменування, адреса, інші контактні
дані, необхідні реквізити;
- щодо розробника, яким може бути як спеціальний орган державної влади,
його структурний підрозділ, посадова особа, комісія, інший колегіальний орган,
так і інші фізичні та юридичні особи, в залежності від чинного нормативноправового регулювання. У відповідності до пп. 1-4 параграфу 33 Регламенту
Кабінету Міністрів України [213] головним розробником проекту акта Кабінету
Міністрів є орган, який вносить проект акта до Кабінету Міністрів.
Розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації відповідно до своєї компетенції. Якщо питання, що потребує
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врегулювання, належить до компетенції кількох органів виконавчої влади,
розробником проекту акта Кабінету Міністрів є орган, компетенція якого у
відповідній сфері правового регулювання є домінуючою. Інші органи
виконавчої влади, що відповідно до компетенції беруть участь у розробленні
проекту акта або його погодженні, є заінтересованими органами.
Таке нормативне регулювання узгоджується з позицію радянських
науковців, зокрема А. В. Міцкевича та А. С. Піголкіна. Останній зазначає, що
нормопроектну роботу з розробки урядового нормативно-правового акта
повинен здійснювати той орган, або установа, який найбільш повно та глибоко
знає коло регульованих питань [169, с. 33]. А. М. Міцкевич називає такий
принцип підготовки проектів нормативно-правових актів, у відповідності до
якого проекти актів готуються тими органами або установами, профілю яких
вони відповідають, галузевим або відомчим [232, с. 166]. Доцільність такого
способу розробки ґрунтується на наявності у розробника спеціальних знань та
досвіду у відповідній сфері, обізнаністю із потребами та практикою
функціонування

існуючого

нормативно-правового

регулювання,

його

недоліками. Проте, наведені аргументи стосуються лише одного з численних
аспектів підготовки якісного нормативно-правового акта. Поза увагою такої
позиції

залишаються

урахування

загальних

інтересів,

одноманітність

застосування термінології [232, с. 168-169]3 та стилістики, сприйняття
нормативно-правового акта як елемента цілісної системи, яка повинна
функціонувати злагоджено та ефективно. Таким чином, розробник та головний
розробник, у цій концепції, цілком відповідають критеріям, що характеризують
А. В. Міцкевич торкається проблеми різнобою у формі викладу різних актів, їх термінології, стилі, яка витікає
із неврахування різними відомствами практики правотворчості інших, пропонуючи створити методичний та
координаційний центр з підготовки проектів, який би уніфікував би правотворчу роботу на основі
стандартизованих правил та вимог, координував зусилля різних розробників та здійснював би над ними нагляд.
Таким координаційним центром могло би бути міністерство юстиції чи спеціально створена урядова комісія,
чиї вказівки носили б обов’язків характер. Тим не менше, не можна погодитися із такою пропозицією з
наступних причин: по-перше, наявність ще однієї інстанції не спростило, а лише ускладнило б процес
підготовки проекта нормативного акта, заплутало його і зробило би довшим, по-друге, обов’язковість вказівок
такого органа створило би непотрібне нашарування нормативного матеріалу та призвело би до надмірної
зарегульованості відповідної сфери. Таким чином, пропонується пошук іншого рішення.
3
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ініціатора правового регулювання (замовника), який визначає основні напрями
правового регулювання, засоби, які можуть бути використані, надає первинну
характеристику суспільних відносин, що потребують регулювання, встановлює
критерії розробки проекту нормативно-правового акта.
Відтак, логічно постає питання, хто ж в такому випадку може і повинен
бути розробником? Доцільно погодитись із пропозицією створення спеціальних
робочих груп або комісій з підготовки проекту нормативно-правового акта.
Така пропозиція, зокрема, висловлювалася і А. С. Піголкіним, у тих випадках,
якщо питання стосується розробки складного та об’ємного нормативноправового акта. На його думку, у разі видання такого акта, варто розглянути
можливість

створення

спеціальної

комісії

для

його

підготовки

при

правотворчому органі [169, с. 33-41]. У таку комісію можуть та повинні
входити як спеціалісти у галузі, що потребує регулювання, так і юристи –
науковці та практики, а також в окремих випадках представники громадських
організацій та інших зацікавлених суб’єктів. Склад комісії не повинен бути
надто великим, оскільки така практика є малоефективною, викликає труднощі у
роботі, а також виникає питання створення робочої та редакційної груп у
такому випадку. На комісію може бути покладено широке коло обов’язків:
починаючи від первинного проектування тексту, до обговорення та кінцевого
доопрацювання проекту нормативно-правового акта.
Варто зауважити, що створення спеціальних комісій або груп мало би
стати звичайною практикою при розробці нормативно-правових актів уряду.
Проте, такі групи не мають створюватися ad hoc, а повинні формуватись при
спеціальному органі, Міністерстві юстиції України, як такому, що відповідає за
правотворчий

напрям

роботи,

на

основі

його

співробітників,

які

спеціалізуються на правотворчій техніці та мають спеціальну підготовку. До
роботи таких груп слід залучати представників ініціатора, інших зацікавлених
відомств, в необхідних випадках – представників громадянського суспільства.
У разі необхідності до роботи можуть бути залучені фахівці у відповідних
галузях, юристи, науковці, які спеціалізуються на відповідному предметі. Такі
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спеціалісти мають залучатися на договірній основі, за потреби – шляхом
проведення відкритого конкурсу. Участь представників юридичної галузі,
науки та громадськості забезпечить всебічне урахування інтересів населення.
Представники ініціатора та заінтересованих органів забезпечать в роботі комісії
ґрунтовне дослідження питання та якісну передпроектну підготовку. В той же
час фахівці у галузі, спеціалісти, представники Мін’юсту гарантуватимуть
високу якість проекту та відповідність традиції правового регулювання. Саме
такі групи повинні мати статус та виконувати функції розробника;
До переліку документів, які необхідно розробити, окрім проекту самого
нормативно-правового акта, належать:
- пояснювальна записка,
-

фінансово-економічне обґрунтування, акти про внесення змін або відміну

певних приписів чи нормативно-правових актів тощо;
- примірна структура проекту нормативно-правового акта;
- інформація щодо видів, етапів та строків виконання робіт. Варто
зауважити, що чіткі часові рамки сприяють, з одного боку, ефективності
нормопроектних робіт, а іншого боку – забезпечують якість проекту, не
дозволяючи самовільно скорочувати терміни підготовки, що зазвичай
негативно позначається на майбутньому нормативно-правовому актові;
- порядок фінансування та кошторис видатків, що є необхідними у разі
потреби проведення соціологічних досліджень, додаткових експертиз або
досліджень, при залученні спеціалістів тощо;
- порядок прийняття виконаних робіт, якщо він відрізняється від
встановленого у законодавчому порядку.
Б. В. Дрейшев пропонує у завданні вказувати такі відомості: мета видання
акта; основні засоби досягнення цієї мети, які можуть бути використані, коло
осіб, які приймають участь у розробці проекту нормативного акту (розробник);
строки підготовки; основні джерела отримання інформації, що необхідна для
розробки проекту [61, с. 67]. Така позиція частково відображає вищенаведені
вимоги, а також частково охоплює відомості, які необхідні для з’ясування на
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первинному етапі. Наявність останньої інформації не є зайвою, проте дещо
обтяжує документ, перетворюючи його на зведений. Таким чином, основна
інформація, що стосується змісту акта, може включатися у завдання, або бути
викладена окремо, як пропонувалося вище.
На даний час технічне завдання не є обов’язковим документом під час
здійснення нормопроектних робіт, проте, воно є необхідним для покращення
ефективності розробки проектів нормативно-правових актів, ставить часові,
предметні та фінансові рамки для розробника, сприяючи підвищенню
ефективності процесу та якості його результату.
Наступним етапом після виявлення первинної правотворчої ініціативи та
визначення ключових моментів подальшої підготовки нормативно-правового
акта, розробник розпочинає детальний та ґрунтовний процес підготовки, а саме
аналіз питань, які потребують правового регулювання. Основною задачею
цього етапу є оцінка стану суспільних відносин, які необхідно врегулювати,
оцінка

існуючого

правового

регулювання,

а

також

аналіз

можливих

правотворчих рішень [29, с. 35]. Для отримання необхідних результатів на
цьому етапі потрібно віднайти відповіді на такі запитання:
- у чому полягає проблема, яка потребує правового регулювання, як вона
проявляється, як функціонують суспільні відносини, які мають бути
врегульовані;
- до яких результатів призведе правове регулювання; яких результатів
може бути досягнуто;
- чи входить предмет правового регулювання до компетенції уряду, чи
наявні у нього достатні повноваження, для чого, зокрема, слід провести аналіз
відповідного законодавства щодо меж наданих уряду повноважень у сфері
правового регулювання у відповідній галузі;
- чи може бути досягнута мета шляхом правового регулювання на нижчому
рівні або іншим шляхом, зокрема у приватно-правовому порядку;
- чи є потреба у прийнятті нового нормативно-правового акта, чи достатньо
буде внесення змін та доповнень в існуючі;
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- які правові засоби можуть бути використані для досягнення цілей
правового регулювання;
- якими будуть різнотермінові наслідки такого регулювання у правовому,
соціальному, економічному та організаційному вимірах;
- які ресурси необхідні для втілення правового регулювання, джерело
отримання таких ресурсів;
- вартість такого правового регулювання у співвідношенні витрат,
пов’язаних з його забезпеченням та ймовірних результатів впровадження.
Таким чином, розробнику необхідну звернути особливу увагу на аналіз:
наявного нормативно-правого регулювання відповідного питання, сфери
відносин як у актах з вищою, так і з нижчою юридичною силою, чинних
міжнародно-правових документах. Як свого часу зазначав А. С. Піголкін [169,
с. 52], однією із необхідних умов для формування високої культури
правотворчості є детальне та якісне вивчення усього законодавства, що
стосується питань, які мають бути врегульовані проектованим актом, оскільки
новий нормативно-правовий акт стає частиною системи та має на неї значний
вплив. Перед безпосереднім проектуванням тексту нормативно-правового акта
необхідно відібрати та проаналізувати всі нормативно-правові акти, які були
прийняті раніше із відповідного питання, а також пов’язані із ним. Вивчення
попереднього законодавства дозволить уникнути повторення нормативного
матеріалу,

неузгодженості

та

суперечливості

нормативно-правового

регулювання і, водночас, дозволить перенести перевірені та дієві норми у новий
акт;
наявних проектів нормативно-правових актів, результатів їх розгляду та
причин відхилення. Такий аналіз дозволить суттєво зменшити навантаження на
розробників в частині, що стосується положень, засобів, які не були прийняті з
обґрунтуванням

причин

такого

відхилення,

дозволить

скористатися

результатами вже проведених необхідних досліджень;
досвіду правового регулювання у інших країнах. Такий аналіз надасть
розробникам можливість якнайширше розглянути всі можливості правового
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регулювання, а також практики його застосування, врахувати як позитивний,
так і негативний досвід його впровадження;
існуючої практики, в т. ч. судової, проблем правореалізації тощо. Таке
дослідження є необхідним для уникнення можливих помилок у правовому
регулюванні. Вивчення судової та адміністративної практики може бути
ефективною заміною соціальному експериментові, з його обмеженими
можливостями, та показати які небезпеки очікують на правове регулювання,
яке перебуває у процесі розробки;
наукових напрацювань у галузі.
Як зазначав Б. В. Дрейшев [61, с. 67], перед початком роботи над
проектом нормативно-правового акта необхідно з’ясувати, чи є практична
необхідність у його прийнятті; чи він є своєчасним та продиктованим умовами
розвитку суспільства. Важливо визначити та чітко сформулювати мету
прийняття нормативно-правового акта та його основні завдання.
А. С. Піголкін відповідь на питання про доцільність створення нового
нормативно-правового

акта

пов’язує

із

результатом

аналізу

наявного

нормативно-правового регулювання. Він зазначає, що потреба аналізу та
врахування попереднього нормативного матеріалу складається з декількох
елементів: виявлення актів та їх окремих частин, які необхідно визнати такими,
що втратили силу, та тих, в які необхідно внести зміни; а також підготовка
концепції акта: з’ясування чи є потреба у підготовці окремого нормативноправового акта чи акта про внесення змін та доповнень або викладення
існуючого у новій редакції [169, с. 53].
Дуже корисним видається досвід Федеративної Республіки Німеччини та
Домініканської Республіки у галузі державної правотворчості, які при
підготовці проектів нормативно-правових актів користуються нижченаведеним
переліком контрольних питань, пов’язаних із встановленням необхідності
правового регулювання [29, с. 39-41]. На нашу думку, аналогічний підхід був
би корисним для України, а саме для Кабінету Міністрів України. Доречно
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зобов’язати розробника подавати відповідний проект разом із формуляром, у
якому містяться ґрунтовні відповіді на всі питання переліку, зокрема:
А. Чи справді є потреба у правовому регулювання?
1) Які цілі переслідуються насправді?
2) Чим зумовлюється необхідність або потреба у прийнятті нормативноправового акта та які основні аргументи на користь втручання?
3) Яке фактичне та юридичне становище у відповідній сфері?
4) Які недоліки було виявлено?
5) Які нові обставини, наприклад у сфері права, економіки, науки,
техніки, особливо пов’язані з цією проблемою?
6) Якого кола осіб та питань стосується правове регулювання?
7) До яких наслідків призведе відсутність правового регулювання?
(Наприклад, припускається, що проблема загостриться / законсервується /
вирішиться із часом, в тому числі шляхом саморегуляції без державного
втручання). Якими будуть наслідки цього?
Це питання може і повинно бути розглянуто ініціатором створення
нормативно-правового акта. Проте, у будь-якому випадку, розробник, як
фахівець у галузі правотворчої техніки, зобов’язаний детально проаналізувати
нормопроектне завдання на наявність реальної потреби у нормативному
регулюванні з відповідного питання. У разі наявності достатніх підстав
вважати, що потреби у правовому регулюванні нема, нормопроектант
(розробник) повинен бути уповноважений подати звіт (рапорт чи службову
записку), у який обґрунтовується відповідний негативний висновок.
Б. Які існують альтернативи?
1) До яких висновків привів аналіз проблеми? У чому полягають її
причини? Які фактори впливають на неї?
2) Які інструменти можна застосувати для досягнення мети у повному
об’ємі або з певними обґрунтованими обмеженнями? (Наприклад, заходи,
скеровані

на

більш

ефективне

застосування

та

виконання

існуючих

188
нормативних приписів; робота із громадськістю, інвестування, програми
розвитку; підтримка і стимулювання дій зацікавлених осіб.)
3) Які з інструментів підходять найбільше з урахуванням таких аспектів,
як:
- обтяження для громадян та економіки;
- ефективність (впевненість в успіхові, ступінь та вірогідність досягнення
мети);
- витрати державного бюджету;
- вплив на діючі норми та передбачені ними результати;
- побічні явища та наслідки;
- схвалення та визнання прийнятними відповідних заходів зацікавленими
особами та тими, хто відповідає за виконання відповідних положень.
4) Шляхом яких заходів можна уникнути прийняття нових нормативних
приписів?
В. Чи повинна держава в особі уряду втручатися?
1) Чи можуть органи державної влади нижчої ланки, органи місцевого
самоврядування чи інші публічні організації забезпечити повне чи часткове
виконання поставлених завдань власними силами?
2) У зв’язку з чим постає необхідність урядового втручання?
3) Впродовж якого строку є потреба у втручанні?
Г. Чи є необхідність у розробці нормативно-правового акта уряду?
1) Чи належить питання, яке потребує правового регулювання, до питань,
що належать до правотворчої компетенції уряду?
2) Чи є питання настільки важливим, що воно має бути врегульоване на
рівні уряду?
3) Що дає підстави вважати, що відповідне питання не може бути
врегульоване на нижчому рівні?
Д. Чи потрібно здійснювати якісь заходи у дійсний час?
1) Які є передумови для вжиття заходів і які відносини ще необхідно
вивчити?
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2) У зв’язку із чим це питання необхідно врегулювати зараз?
3) Чому недостатнім є внесення прогнозованих змін або змін, пов’язаних
із новими потребами у правовому регулюванні, та їх включення у діючі норми
(наприклад, шляхом поетапного набрання чинності відповідними змінами)?
Е. Чи повинне відповідне правове регулювання мати широку сферу дії?
1) Чи планується включення принципів програмного характеру чи
описання програмних цілей?
2) Чи можна обмежитися розширенням сфери правового регулювання
(диференціацією
загального

та

деталізацією)

шляхом

(типізації,

глобалізації,

характеру

використання
введення

формулювань
концепцій,

що

розповсюджуються на необмежене коло осіб, загальних положень, надання
дискреційних повноважень)?
3)

Чи

можна

покласти

напрацювання

деталей,

включно

із

прогнозованими змінами, на органи державної виконавчої влади нижчого
рівня?
4) Чи регулювалися відповідні питання раніше, в тому числі нормами
вищої юридичної сили? Чи можна уникнути дублювання? Наприклад, шляхом
розробки проекту закону, міжнародного договору.
5) Чи наявне правове регулювання нижчого рівня з цього питання?
6) Яких діючих нормативних приписів буде торкатися регулювання, яке
планується до розробки?
Ж. Чи можна обмежити строк дії правового регулювання?
1) Чи є необхідність у здійсненні правового регулювання лише протягом
прогнозованого періоду часу?
2) Чи є виправданим введення «експериментального регулювання»,
обмеженого часовими рамками?
З. Чи є регулювання зрозумілим та чи відображає воно громадську
думку?
1) Чи можна розраховувати на те, що громадяни зрозуміють та схвалять
нове правове регулювання?
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2) Чим виправдане введення обмежень свобод та покладення обов’язків?
(Наприклад,

введення

заборон,

обов’язковість

отримання

дозволів,

обов’язковість декларувати чи повідомляти, необхідність особистої явки у
державні органи, обов’язок звертатися із формальними зверненнями, надавати
інформацію тощо).
3) Чи можна замінити більш серйозне обтяження менш серйозним
(наприклад, отримання дозволу обов’язком повідомити)?
4) У якій мірі можна звести до мінімуму використання дозвільних та
санкційних процедур, які застосовуються одночасно з іншими процедурами?
5) Чи можуть ті, кого торкається нове регулювання, зрозуміти його з
урахуванням використовуваної термінології, побудови та довжини фраз,
розміру окремих змістових елементів, а також з урахуванням систематичності,
логіки та абстрактності приписів?
І. Чи можна реалізувати таке регулювання?
1) Чи достатньо договірного регулювання чи регулювання у сфері
цивільної відповідальності для того, щоб можна було уникнути реалізації
нормативного припису в адміністративному порядку?
2) Чому неможливо відмовитися від введення публічного контролю та
видання індивідуальних актів органів виконавчої влади у сфері його дії?
3) Чи можуть відповідні норми бути безпосередньо реалізовані? Чи
можна очікувати прийняття у мінімальному об’ємі індивідуальних актів,
необхідних для реалізації урядового акта?
4) Чи необхідно встановлювати імперативні та забороняючі норми, які
передбачають використання існуючих засобів?
5) Чи можна обійтися без спеціальних норм, що стосуються процедур? З
якої причини використання загальних норм є недостатнім?
6) Чому не можна уникнути регулювання питань компетенції та
організаційної структури, створення нових державних органів, їх структур та
відокремлених підрозділів, обов’язку надання інформації, питань, пов’язаних із
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публічною статистикою, адміністративно-технічними процедурами (наприклад,
бланками)?
7) Які органи державної виконавчої влади повинні здійснювати
виконання відповідного регулювання?
8) Яких конфліктів інтересів можна очікувати відносно тих, хто
відповідає за його виконання?
9) Чи встановлюються необхідні межі дискреційних повноважень осіб,
що відповідають за здійснення відповідного правового регулювання?
10) Яка думка державних органів та інших осіб, які відповідають за
виконання регулювання, відносно ясності цілей відповідного регулювання та
задач, пов’язаних із його здійсненням?
11) Чи була здійснена попередня апробація пропонованого нормативного
регулювання із залученням органів, які відповідають за його здійснення
(техніка моделювання)? Які її результати? Якщо апробація не здійснювалася, то
з яких причин?
И. Чи дотримане адекватне співвідношення між вигодами та витратами
від прийнятого регулювання?
1)

Які

прогнозовані

економічні

обтяження

для

тих,

на

кого

розповсюджується регулювання, та для інших осіб? (Приблизний сумарний вид
та об’єм обтяжень).
2) Чи можна стягнути витрати, зумовлені додатковими обтяженнями у
зв’язку із встановленням регулювання, з тих, на кого воно розповсюджується,
перш ніж з уразливих груп (малі та середні підприємства тощо)?
3) Яка загальна сума додаткових витрат бюджетів різних рівнів? За
рахунок чого можна їх покрити?
4) Чи було досліджено витрати та вигоди від прийняття відповідного
регулювання? До яких результатів воно привело? Якщо не було проведено, то
чому?
5) Яким способом буде проводитися перевірка ефективності відповідного
регулювання, його витрат та побічних ефектів після його введення у дію?
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З метою повного та всебічного дослідження предмета правового
регулювання, потреби у такому регулюванні та його недоліків, а також
можливих

переваг,

необхідною

є

детальна

підготовка

відповідей

на

вищевказані контрольні питання.
Більше того, вищенаведені питання є дуже корисними для розробника
урядового нормативно-правового акта та можуть бути використані ним не лише
на етапі передпроектного аналізу, але й частково застосовані при підготовці до
первинної розмови з ініціатором для уточнення ключових питань, які були
раніше проаналізовані в цій роботі.
Результатом попередніх двох етапів повинно бути розроблення концепції
нормативно-правового акта, у разі, якщо розробник не дійде до висновку про
відсутність потреби у нормативно-правовому регулюванні. Потреби у
підготовці концепції нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України
немає, якщо це стосується акта про внесення незначних змін чи про скасування
іншого урядового нормативно-правового акта, а також нормативно-правового
акта, який має вузький об’єкт правого регулювання та очевидно буде
незначним за об’ємом. Концепція – це зародок нормативно-правового акта,
його основної ідеї, у якому вже визначаються його чіткі межі, основні пункти,
окреслюється понятійний та термінологічний апарат, юридичні категорії; саме з
концепції, а не з проекту нормативно-правового акта повинна починатися
нормопроектна робота, це дозволить уникнути очевидних слабкостей та
неузгодженості частин майбутнього проекту [289, с. 190-191]. Саме концепцію
можна вважати «концентратом» майбутнього акта, ґрунтовною «заявкою» на
підготовку нормативно-правового акта [160, с. 50]. Розробка концепції є
важливим та відповідальним етапом підготовки нормативно-правового акта.
Всі помилки, які були допущені на цьому етапі, відобразяться на наступній
роботі, а також вплинуть на зниження якості кінцевого продукту – акта [29, с.
44].
Водночас, слід наголосити, що йдеться саме про етап підготовки
концепції нормативно-правового акта уряду, а не його проекту [119, с. 19].
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Оскільки правотворчий процес і так є досить складним та багатоетапним,
розробка концепції проекту акта, яка мала б мати місце до етапу ініціювання, є
надмірно обтяжливою та непотрібною. Зважаючи, що у більшості наукових
досліджень, а також у нормативних документах концепція нормативноправового

акта

та

концепція

проекту

нормативно-правового

акта

не

розділяється, обидва поняття були проаналізовані тут. Зараз не існує єдиного
доктринального або нормативного розуміння концепції нормативно-правового
акта. Вона розуміється і як форма (документ), і як стадія правотворчої
процедури. Аналізуючи наявний науковий доробок у цьому питанні, слід
виокремити наступне. Тлумачний словник української мови під концепцією
розуміє ідейний задум твору [32, с. 571]. Т. В. Кашаніна концепцією вважає
документ, який розкриває науково-практичний підхід до вирішення суспільної
проблеми, базується на інформації про відповідну сферу життя, що є предметом
правового регулювання [92, с. 276]. Підготовка концепції законопроекту (слід
зауважити, що концепцію законопроекту тут слід розуміти як концепцію
закону) є стадією закопроектування, що передує розробці законопроекту [283,
с. 12]. Останнє визначення є функціональним, яке не розкриваючи поняття
концепції, вказує на його місце у правотворчому процесі.
Нормативно закріплюється наступне визначення концепції, щоправда,
законопроекту: документ, який містить опис проблеми, що підлягає новому
правовому регулюванню, аналіз чинного правового регулювання у цій сфері та
спосіб встановлення та зміни правового регулювання, що пропонується
суб’єктом законодавчого процесу [145]. Йдеться про концепцію проекту
нормативно-правового акта, тому для цього етапу воно є недоречним, оскільки
містить положення, характерні для первинної стадії правотворчості в цілому.
Отже, на цій стадії правотворчого процесу концепцією нормативноправового акта Уряду є письмовий документ, що містить засадничі положення
майбутнього акта, його прогнозований план, відображає його ідею та мету.
Концепція повинна містити такі ключові елементи: основну ідею,
конкретні цілі, загальну характеристику, найважливіші положення, а також
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план

майбутнього

акта.

Саме

концепція

окреслює

загальний

вигляд

майбутнього документа, його основні риси [89, с. 28].
Рекомендація з підготовки та оформлення проектів федеральних законів,
надана Інститутом законодавства та порівняльного правознавства при Уряді
Російської Федерації [81, с. 259-271] містить такі вимоги. Так, у тексті
концепції мають бути відображені положення щодо: характеристика предмету
та цілей майбутнього акта; аналіз законів, інших нормативно-правових актів,
які діють у відповідній сфері, а також інших джерел права, в тому числі
міжнародно-правових договорів, принципів міжнародного права; аналіз причин
та умов недостатньо ефективної дії норм, які змінюються або скасовуються;
аналіз наукових праць та доробків з відповідного питання; огляд зарубіжного
правотворчого досвіду у досліджуваній сфері правового регулювання; основні
положення та варіанти рішень; прогноз можливих наслідків застосування
пропонованих норм; фінансово-економічне обґрунтування проектованого
нормативно-правового акта; приблизна структура майбутнього акта.
Видається, що питання, які стосуються аналізу законодавства, наукового
доробку, практики, прогнозу майбутнього впливу, а також фінансовоекономічне обґрунтування, варто винести за межі концепції нормативноправового акта Уряду. Концепція має зосереджуватися на суті акта. Вся
дотична інформація повинна подаватися у супровідних документах.
Доцільним буде викласти такі положення, як місце нового нормативноправового акта у системі діючих актів, та його на них вплив, в тому числі
прогнозовані зміни, а також потреба у подальшому розвитку норм, які
міститимуться у відповідному нормативно-правовому акті Кабінету Міністрів
України.
Готова концепція нормативно-правового акта потребує узгодження із
ініціатором правового регулювання.
Не зважаючи на наявність правового регулювання процесу створення
концепції законопроекту, передбаченого параграфом 70 Регламенту Кабінету
Міністрів України [213], концепція власних нормативно-правових актів
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Кабінету Міністрів України у такому контексті не згадується. Доцільним є
закріплення обов’язковості розробки концепції нормативно-правового акта
Кабінету Міністрів України, за винятком тих, що вносять зміни або відміняють
попередні акти, та встановити процедурний обов’язок Кабінету Міністрів
України розгляду такої концепції під час його засідань.
Як

зазначалось

раніше,

необхідною

умовою

складення

проекту

нормативно-правового акта є ґрунтовна підготовка, збір та аналіз необхідної
інформації. Розробці проекту нормативно-правового акта сприяє глибоке
вивчення усіх аспектів суспільних відносин, які підлягають правовому
регулювання вітчизняним урядом, здійснення аналізу необхідної інформації,
проведення розрахунків та співставлення найкращих варіантів, оцінка
ймовірних наслідків кожного з них з урахуванням усіх нормативно-правових
актів та інших джерел права [289, с. 191]. Збір та аналіз інформації мають
ключове значення для створення якісного нормативно-правового акта. Спектр
необхідної інформації у кожному випадку визначається в залежності від
специфіки суспільних відносин, що мають бути врегульовані, а також меті
такого регулювання.
Для зручності та ефективності цього процесу, видається доречним
застосування пропонованої Б. В. Дрейшевим інформаційної карти, яка повинна
містити відомості: про характер суспільних відносин, які підлягають правовому
регулюванню; про результати попереднього регулювання та його наслідки
(якщо стосується); про можливі засоби реалізації цілей правового регулювання
та інші [61, с. 69]. У будь-якому випадку така карта може стати наочним
помічником із систематизації отриманої інформації та виявлення прогалин.
Детальне вивчення та ґрунтовний аналіз нормативної бази з відповідного
питання, а також суміжних із ним, є обов’язковим у будь-якому випадку.
Всебічне врахування діючого законодавства, є обов’язком як розробника, так і
уряду, який приймає нормативно-правовий акт, і необхідною передумовою
високої юридичної культури, що дозволяє уникнути повторення одних і тих
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самих нормативних положень, неузгодженості та протиріч, об’єднання у
новому нормативно-правовому акті кращих зразків [232, с. 177].
Крім того, доцільним є ретельне вивчення відповідної адміністративної
практики та судової практики, пов’язаних із питаннями, що потребують
правового регулювання. Така інформація може бути отримана у різних формах,
в тому числі як статистичні данні, результати соціологічних опитувань,
безпосередній аналіз судових рішень тощо.
Більше того, залежно від особливостей об’єкта правового регулювання,
виникає необхідність у зборі інформації щодо нього самого. Збір інформації
такого роду має на меті зафіксувати дії суб’єктів суспільних відносин, їх
спрямування, процес виникнення соціальних фактів, причинно-наслідкових та
інших системних зв’язків між ними, що дозволяє сформувати аналітичну
модель суспільних відносин, які потребують правового регулювання, виявити
зв’язки, що потребують втручання та видозміни, а також спрямованості таких
змін [61, с. 78].
Обробка отриманої інформації здійснюється за допомогою наукових
методів пізнання. Такі методи наукового аналізу, як історичний, логічний,
порівняльний, та способи кількісної оцінки, як статистичний, системнофункціональний, математичне моделювання, можуть бути використані у
процесі [289, с. 191]. Також, можуть залучатися експерти та аналітики.
Загалом, відносини збору та обробки інформації не врегульовані
нормативно, вони мають прикладний та методологічний характер, проте є
необхідність встановлення нормативних вимог до якості інформації, яка
використовується. Така інформація повинна бути точною, повною та
достовірною [61, с. 68-69], походити із законних джерел.
Після завершення усіх підготовчих робіт, а також створення аналітичної
моделі суспільних відносин, які підлягають правовому регулюванню, можна
переходити до безпосереднього моделювання правових норм, а також до
створення тексту нормативно-правового акта. Власне, складення тексту
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проекту нормативно-правового акта означає завершення підготовчої роботи
[289, с. 192].
На основі якісних результатів моделювання суспільних відносин, які є
предметом

правового

регулювання,

нормативні

приписи

можуть

формулюватися шляхом «фотографування» змісту таких відносин [61, с. 95].
Розробнику слід пам’ятати, що правова норма вимагає наявності не лише
гіпотези і диспозиції, які можуть бути виведені з моделі суспільних відносин,
але й санкції, яка також повинна бути належним чином відображена, та може
бути сформульована як на основі досліджених недоліків практики, так і
аналітичним шляхом.
Формування тексту нормативно-правового акта уряду, за умови його
значного об’єму та складності регульованого питання, може бути розділене на
логічні частини і здійснюватися декількома особами або групами спеціалістів
окремо. В такому випадку слід пам’ятати про те, що готовий акт повинен
становити одне ціле, тому його частини повинні бути логічно пов’язаними між
собою. З метою досягнення єдності нормативно-правового акта Кабінету
Міністрів України, є потреба у його остаточному аналізі та обговоренні всією
робочою групою.
Підготовлений проект нормативно-правового акту уряду повинен бути
розглянутий та погоджений спільно усіма членами робочої групи. У разі
наявності у когось із спеціалістів окремої думки, такі зауваження повинні бути
викладені у доповідній записці, або додатком до пояснювальної записки із
викладенням

обґрунтованої

позиції

та

пропозицій

щодо

можливого

врегулювання суперечностей.
За наявності декількох можливих варіантів правового регулювання,
різних приписів, робочою групою вони можуть подаватися разом із проектом
разом та зауваженнями, які стосуються їх можливого застосування, де потрібно
чітко зазначити, чи є такі варіанти абсолютною альтернативою, чи вимагають
додаткових змін у інших частинах тексту проектованого акта.
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Окрім підготовки первинного варіанту тексту нормативно-правового акта
одночасно готуються акти про відміну чи внесення змін до інших актів. Такі
зміни, доповнення, а також скасування можуть бути поміщені безпосередньо у
текст, у вигляді прикінцевих та перехідних положень. Проте, у випадку, коли є
потреба у внесенні об’ємних за обсягом змін, доцільним видається підготовка
окремого акта.
Варто звернути додаткову увагу на виокремлення питань, які потребують
деталізації та подальшого правового регулювання на нижчому рівні.
Найкращим варіантом у такій ситуації є паралельна підготовка таких актів, з
урахуванням проектованих положень, які потрібно розвинути. В такому
випадку Уряд, Кабінет Міністрів України, своїм рішенням ненормативного
характеру – розпорядженням, доручає відповідним підпорядкованим органам
розробити проекти відповідних актів з урахуванням наданих їм вказівок. У разі
неможливості такої одночасної роботи, необхідним є доручення здійснити
правове регулювання з відповідного питання органам виконавчої влади, які
знаходяться нижче за ієрархією. Таке доручення може бути включене у текст
проекту самого нормативно-правового акта, як окреме положення, що не має
нормативного змісту, або як нормативне положення, яким надаються відповідні
повноваження підпорядкованому органу. Натомість, видається доцільним
положення ненормативного характеру формулювати у окремому акті, у
випадку Кабінету Міністрів України у формі розпорядження. Таким чином, ці
положення, які розраховані на одноразове використання, не будуть обтяжувати
текст нормативно-правового акта та сприятимуть його лаконічності. Отже,
поряд із підготовкою тексту проекту нормативно-правового акта уряду, варто
зважити необхідність одночасної підготовки актів розпорядчого характеру, що
спрямовані на втілення відповідних норм у життя.
Після завершення формування тексту проекту нормативно-правого акта
Кабінету Міністрів України згідно з параграфами 35-36 Регламенту Кабінету
Міністрів України слідує етап експертного дослідження або опрацювання на
відповідність.
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Попри те, що експертиза та опрацювання на відповідність є схожими між
собою поняттями, їх слід чітко розмежувати. По-перше, ці дії здійснюються
різними суб’єктами: експертиза проводиться спеціалістами відповідної галузі, в
той час як опрацювання на відповідність згідно з параграфами 35 і 36
Регламенту

Кабінету

розробником.

По-друге,

Міністрів
на

України

відміну

від

здійснюється
експертизи,

безпосередньо

опрацювання

на

відповідність передбачає не лише виявлення недоліків та невідповідностей, а й
їх можливе усунення, або обґрунтування. Експертизу нормативно-правового
акту можна вважати окремим етапом правотворчого процесу, в той час як
опрацювання проекту на відповідність слід вважати складовою етапу
передпроектного аналізу.
У відповідності до Регламенту Кабінету Міністрів України опрацювання
проектів його нормативно-правових актів здійснюється також на відповідність
законодавству Європейського Союзу, а також європейським стандартам у сфері
дотримання прав людини. Так, зокрема параграф 35 Регламенту Кабінету
Міністрів

України

зобов’язує

розробника

визначити

сферу

правового

регулювання, до якої належить проект, віднайти джерела acquis communautaire,
які регулюють правовідносини у зазначеній сфері та повинні бути враховані у
проекті. У випадку відступлення від положень acquis communautaire,
недоцільність їх урахування у конкретному випадку. Результати опрацювання
повинні бути викладені розробником у довідці встановленого зразка.
Водночас, параграф 36 вказаного Регламенту встановлює, що розробник
проекту нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України, який зачіпає
права та свободи, що гарантуються Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод, повинен визначити, яких положень Конвенції
стосується проекту акта, та врахувати їх. Результати, знову ж таки
викладаються у довідці.
Вказані довідки містять наступну інформацію. У довідці щодо
відповідності acquis communautaire проекту вказується:
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1. Належність проекту до пріоритетних сфер адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, визначених Законом України
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу» [71].
2. Порядок вирішення в acquis communautaire питань, що належать до
сфери правового регулювання проекту, а саме зазначаються джерела acquis
communautaire, які регулюють правовідносини у визначеній сфері (сферах),
порядок регулювання, а також переваги та недоліки такого регулювання.
3. Визначається відповідність регулювання, що міститься у проекті, тому,
що передбачає acquis communautaire.
4. Очікувані результати економічного, соціального та політичного аналізу
реалізації акта відображаються наприкінці.
5. Як висновок наводиться узагальнена інформація про відповідність
проекту acquis communautaire. У разі коли проект не відповідає acquis
communautaire, обґрунтовується необхідність його прийняття та строк дії акта.
Довідка щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод проекту відображає:
1. Належність проекту до сфери, правовідносини в якій регулюються
Конвенцією.
2. Положення Конвенції, яких стосується проект акта, з посиланням на
статті Конвенції.
3. Висновок розробника щодо відповідності проекту акта положенням
Конвенції з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Таким чином, виходячи з аналізу інформації, яка подається у
вищезазначених довідках, зміст опрацювань на відповідність полягає у:
Встановленні предмету регулювання проекту нормативно-правового акта
Кабінету Міністрів України;
Визначені джерел права, якими регулюється відповідна галузь;
Аналізі відповідних джерел та врахуванні їх положень;
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Аналізі та врахуванні досвіду Європейського Союзу (порівняльноправовий аспект).
Отже, опрацювання проектів нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України на відповідність як європейським стандартам у сфері
дотримання прав людини, так і законодавству Європейського Союзу, по суті,
являє собою звичайний перебіг підготовки проекту нормативно-правового акта.
Вказані дії повинні бути здійснені у процесі передпроектної підготовки, а
також можуть бути зафіксовані у концепції акта. Вимога відповідності
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України Європейській конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод, у розумінні Європейського
Суду з прав людини, відображеному в його рішеннях, – наслідок їх
підзаконного характеру, оскільки Конвенція, як міжнародно-правовий договір,
ратифікований Верховною Радою України, має юридичну силу закону, а,
відповідно, урядовий акт має їй відповідати. Відтак, потреби встановлювати
такий обов’язок ініціатора урядової правотворчості на підзаконному рівні нема.
Що стосується законодавства Європейського Союзу, то воно може бути
враховане під час проектування нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України, як міжнародний досвід в регулюванні аналогічних питань, на рівні з
аналізом практики інших країн, або як приклад-зразок.
Вбачається, що у окремому створені двох додаткових документів,
довідок, нема жодної практичної потреби. Крім того, такий аналіз після
підготовки проекту буде запізнілим та невиправданим з точки зору практичної
діяльності. Вбачається, що положення параграфів 35 і 36 Регламенту Кабінету
Міністрів України мають не практичне, а виключно політичне спрямування, та
є недоцільними з точки зору правотворчої технології. Слід розглянути
можливість виключення зазначених параграфів, визнання їх нечинними.
4.2. Правила погодження, консультацій та експертування нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України
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Під час підготовки нормативно-правового акта Кабінету Міністрів
України важливе місце посідає стадія його погодження, консультацій та
експертування. Це пов’язано зі схемою процедури створення урядових актів:
статусом та роллю головного розробника, наявністю заінтересованих органів та
обмеженням їх участі у процедурі, їх повноваженнями та взаємозв’язком.
У разі зміни концепції та передачі повноважень розробника спеціальній
комісії,

яка

створювалася

б

зі

спеціалістів

у

галузі,

професійних

нормопроектантів, а також представників заінтересованих суб’єктів, потреба у
процедурі погодження відпала би повністю, або у переважній більшості
випадків. Водночас, у разі надання повноважень розробника будь-якій
спеціалізованій установі, яка відповідає вихідним умовам та критеріям,
процедура погодження набрала б ще більшої ваги та значення, так як
заінтересований орган міг би бути замовником розробки проекту нормативноправового акта Кабінету Міністрів України, а отже, і першим та основним
суб’єктом погодження.
Тим не менше, зараз процедура погодження є важливим елементом
процесу створення та прийняття вітчизняних урядових актів, тому потребує
окремої уваги, аналізу та дослідження можливостей її вдосконалення.
Важливо, щоб орган, відповідальний за підготовку проекту нормативноправового акта, сам надсилав проект на узгодження іншим зацікавленим
органам та установам [169, с. 62], а такі суб’єкти детально та всебічно
розглянули такий проект [169, с. 63], так як це безпосередньо впливає на його
якість. Висновок по проекту має бути докладним та вичерпним, він повинен
містити усі, навіть незначні, зауваження, оскільки від цього залежить майбутня
ефективність нормативно-правового акта [169, с. 63].
Враховуючи труднощі, з якими може стикнутися головний розробник, а
також заінтересований орган під час процедури погодження, що можуть бути
вирішені лише шляхом проведення консультацій, погоджувальних процедур,
нарад та робочих зустрічей, у відповідності до п. 6 параграфу 33 Регламенту
Кабінету Міністрів України, доречною є передача повноважень розробника
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спеціальним комісіям, які б формувалисьформувалися за поданням ініціатора
створення нормативно-правового акта на основі спеціалістів із залученням
представників відповідних заінтересованих осіб, в числі як органів гілки
державної виконавчої влади, так і об’єднань громадян, підприємств тощо. У
разі наявності суперечностей або розбіжностей у позиціях заінтересованих
суб’єктів, передача повноважень такій комісії, допомогла б спростити та
пришвидшити пошук компромісного рішення, яке б було ефективним та
економічно обґрунтованим.
За відсутності критичних, чи кардинальних розбіжностей, обґрунтованим
видається висунення заінтересованим органом зауважень, щодо встановлених,
у відповідності до ч. 1 параграфу 38 Регламенту Кабінету Міністрів України,
розробником строків погодження проекту нормативно-правового акта Кабінету
Міністрів України. У разі наявності обґрунтованих зауважень заінтересованого
органу щодо неможливості опрацювати поданий проект у встановлені
розробником строки, викладених письмово, необхідно надати заінтересованому
органу можливість продовжити строк такого розгляду, якщо це дозволяють цілі
та мета відповідного проекту.
Необґрунтованим є внесення постановою Кабінету Міністрів України №
173 від 20 березня 2013 року [183] у Регламент Уряду України положень щодо
особливостей розгляду проектів конкретних актів, як, наприклад, положення
абз. 2 параграфу 38, що передбачало обмеження строків розгляду проектів актів
Кабінету Міністрів України, що стосуються проведення в Україні фінального
турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, оскільки такі положення
носять індивідуальний характер та позбавляють Регламент стабільності,
вимагають внесення змін. Таким чином, внесення аналогічних за суттю
положень є необґрунтованим та грубим порушення правил правотворчої
техніки.
З точки зору розширення суб’єктного складу осіб, уповноважених
виступати з ініціативою щодо створення нормативно-правового акта Кабінету
Міністрів України, постає питання, чи не слід переглянути поняття
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«заінтересовані органи»? З одного боку, справді, у разі розширення кола
суб’єктів, які можуть бути частиною урядового правотворчого процесу, значно
збільшується число осіб, які можуть бути зацікавлені у можливості впливу на
перебіг створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
тому поняття «заінтересовані органи» очевидно мало би бути розширеним до
«заінтересованих суб’єктів». З іншого боку, Регламент Кабінету Міністрів
України не містить визначення поняття «заінтересовані органи», його можна
сформулювати лише методом телеологічного тлумачення, шляхом аналізу
положень параграфу 33 Регламенту, з яких випливає, що під заінтересованими
органами можуть бути лише органи державної виконавчої влади, до
компетенції яких належить питання, що потребує правового регулювання на
рівні уряду. Отже, коло можливих заінтересованих органів звужено до
представників однієї гілки влади. Це має своє пояснення, оскільки основним
призначенням виконавчої влади є реалізація, втілення у життя норм,
встановлених законом, а основною функцією урядової правотворчості є
виконання законів, в тому числі шляхом їх деталізації, поширення, а отже
основними виконавцями такого нормативного регулювання мають бути саме
органи виконавчої влади.
Крім того, однією з основних умов надання права ініціювати прийняття
нормативно-правових актів Уряду є покладення повної відповідальності за
розробку повного проекту акта Кабінету Міністрів України з урахуванням
вимог, які до такого проекту зазвичай ставляться. Ця норма розрахована на
заохочення власної ініціативи, тобто суб’єкти, які не входять до вертикалі
виконавчої влади, у разі наявності у них пропозицій, не повинні розраховувати,
що підготовка проекту певного акта буде здійснюватися іншим розробником та
погоджуватися із ними. Такий суб’єкт закликається до взяття на себе повної
відповідальності з підготовки відповідного проекту, у якому він зацікавлений,
самостійно. Таким чином, можна дійти висновку, що зміна поняття
«зацікавлений орган» на «зацікавлений суб’єкт» є невиправданою та
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недоцільною, так само як нема потреби у розширені розуміння суб’єктів, які
можуть бути зацікавленими органами.
Отже, слід внести зміни до параграфу 37 Регламенту Кабінету Міністрів
України, в частині органів та їх посадових осіб, уповноважених скеровувати
проект акта на погодження. У разі надання повноважень з ініціювання
прийняття та розробки нормативно-правових актів Уряду органам судової
влади, місцевого самоврядування, а також іншим юридичним та фізичним
особам, виникає потреба у наданні їм можливості погодити такий проект.
Проте, доречним буде надання такої можливості цим суб’єктам лише після
направлення проекту акта із супровідною документацією на розгляд Уряду, а
також первинного його опрацювання Секретаріатом Кабінету Міністрів
України. У разі, коли такий проект визнано прийнятним, він би мав бути
скерований заінтересованим органам на погодження із повідомленням
Секретаріату Уряду про прийнятність вказаного проекту. Така процедура є
більш ускладненою у порівнянні із звичайною, проте вона покликана захистити
Кабінет Міністрів України від зловживання процедурою погодженням та
правом правотворчої ініціативи.
Доцільним є надання можливості звертатися за погодженням саме
ініціатору прийняття нормативно-правового акту Уряду, за наявності довідки
Секретаріату Кабінету Міністрів про прийнятність проекту, так як процедура
погодження припускає можливість висловлення зауважень, а також пропозицій
щодо зміни певних положень проекту, або ж заперечень щодо прийняття такого
акта у цілому. У зв’язку із тим, що за наслідками погодження може виникнути
потреба у внесенні змін до проекту або у проведенні заходів щодо пошуку
консенсусу в розумінні заінтересованих суб’єктів, право звернення все ж має
належати ініціатору, а не Секретаріату Кабінету Міністрів України, який не є
розробником відповідного акта. Таким чином, потреба у внесенні змін до
порядку процедури погодження у частині суб’єктів звернення, а також у тому,
що стосується можливості впливу заінтересованих суб’єктів на строк розгляду,
який початково визначається розробником, видається обґрунтованою.
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Запорукою якісного, ефективного та цілісного правого регулювання, яке
відображає інтереси та потреби суспільства, а також є свідченням високого
рівня як демократизму держави, так і правової культури населення, є
обговорення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України
на рівні громадськості. Створення сприятливих умов для громадського
обговорення проектів урядових актів, а також всестороннє врахування позицій,
пропозицій та зауважень громадськості є обов’язком ініціатора правового
регулювання. Водночас, участь в обговоренні є правом суспільства, активність
реалізації якого свідчить про рівень його розвитку, та зацікавленості у житті
держави.
Громадське обговорення є окремим етапом правотворчого процесу [232,
с. 185], який, однак, не є обов’язково необхідним завжди, адже не для кожного
нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України є у ньому потреба. Так,
для

прикладу,

відсутня

потреба

у

широкому

обговоренні

вузько-

спеціалізованих, галузевих актів [169, с. 61]. Тим не менше, навіть такі
нормативно-правові акти Уряду, якщо вони зачіпають інтереси певної, хоч і не
значної, частини населення потрібно виносити на обговорення, за тим
винятком, що таке обговорення може бути досить вузьким, профільним.
Водночас, всі урядові акти, які стосуються прав та обов’язків, або інтересів
громадян,

повинні

виноситись

на

загальне

громадське

обговорення.

Найважливіші акти повинні завжди обговорюватися до їх прийняття [232, с.
168-188].
Необхідність громадського обговорення проектів нормативно-правових
актів

органів

виконавчої

влади,

зокрема

й

уряду,

визнавалася

та

підкреслювалася ще з приходом радянської влади. Участь широких верств
населення

в

обговоренні

була

свідченням

«народного»

походження

управлінських актів, їх прийняття за ініціативою та в інтересах народу. Як
зазначається науковцями, найбільш активно такі обговорення проводились під
час ухвалення ключових нормативно-правових актів у перші роки радянської
влади, підтримка народу була необхідна правотворцям [169, с. 57]. Участь у
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таких обговореннях була, якщо не обов’язковою, то рекомендованою та
бажаною, необхідність проведення таких обговорень на місцях була
примусовою та походила зверху. Тим не менше, активна пропаганда залучення
народу до обговорення значно піднімала інтерес суспільства до процесу
створення

нормативно-правових

громадських

обговорень,

акцент

актів.
та

Незважаючи
їх

основне

на

популяризацію

призначення

значно

відрізняються від сучасних. Раніше це було способом виправдати відповідне
нормативно-правове регулювання, сьогодні ж це має бути способом більш
детального вивчення та врахування потреб суспільства, що базується на
виявленні його волі, громадянської позиції та активного бажання скористатися
своїми правами, як свідомого громадянина.
Можна

виділити

два

основних

типи

проведення

громадського

обговорення проектів нормативно-правових актів, в тому числі й урядових, –
загальне і вузьке.
Вузьке обговорення може проводитись одним або декількома із
зазначених способів: - отримання відгуків (наукових установ, спеціалізованих
закладів, профільних об’єднань громадян) після адресної розсилки проекту
акта; - запрошення до участі в обговоренні проекту представників зацікавлених
громадських організацій, науковців, інших фахівців, депутатів. Ці два способи
обговорення частково охоплюються п. 7 параграфу 33 Регламенту Кабінету
Міністрів України [213]. Проте, необхідно викласти цей пункт більш
узагальнено, включивши в перелік інших зацікавлених суб’єктів, зокрема,
об’єднання громадян відповідно до їх профілю та статусу. Крім того, у частині,
що стосується вузьких, спеціалізованих нормативно-правових актів Уряду, є
потреба у винесенні окремого пункту в параграфі 42 Регламенту, який би
передбачав обов’язок проведення розширених засідань нормопроектної комісії
для проведення обговорення проекту акта із представниками зацікавлених
суб’єктів, а також спеціалістів відповідної галузі. Такі засідання дозволять
швидше та ефективніше опрацювати питання, які потребують удосконалення.
Загальне громадське обговорення може проводитись такими способами:
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- опублікування тексту проекту в медіа (преса, телебачення, радіо), із
зазначенням допустимих та бажаних способів отримання відгуків, а
також із визначенням строків, протягом яких приймаються коментарі та
зауваження;
- розсилка тексту проекту в різні заклади, установи та організації, із
вказанням строків надання відгуків;
- вивішування тексту проекту в громадських місцях;
- винесення-внесення на обговорення на місцях [23, с. 152-161];
- публікація на офіційних сайтах.
Вивішування тексту проекту нормативно-правового акта Кабінету
Міністрів України, як і організація обговорень на місцях, сьогодні є затратним
та малоефективним способом. Такі методи викликають більше труднощів, аніж
дають результату. Вони є неактуальними та застарілими, як і опублікування
проекту нормативно-правового акта у пресі, чи зачитування в теле- чи
радіоефірі. Радіо та телебачення підходять лише для інформування про
винесення проекта на обговорення, в той час як текст акта повинен бути
доступний в іншій формі.
Найефективніший, найзручніший та найшвидший спосіб отримання
відгуків громадськості про проект урядового акта – це його публікація у мережі
Інтернет. Цілком виправданим буде розміщення проекту урядового акта у
декількох форматах, для зручності користувача, з вказівкою на строки надання
зауважень та пропозицій, електронну поштову скриньку, на адресу якої
необхідно надсилати свої коментарі або пропоновані зміни, обґрунтовані
зауваження, або із запропонованою формою зворотнього зв’язку. Крім того, в
інтерактивній формі має бути надано можливість коментувати як проект у
цілому, так і кожну його окрему частину. Такі коментарі можуть відображатися
у формі діалогу, відкрито, з можливістю дискусії у разі, якщо користувач
авторизувався. Таким чином, цей інструмент буде цікавим, ефективним і
достатньо гнучким. Поправки та зауваження можуть надаватися у режимі онлайн, із забезпеченням можливості їх поточного обговорення.
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Отже, публікування тексту проекту у всесвітній мережі відповідає
вимогам часу, відкриває можливість для обговорення всіма користувачами,
участь у ньому можуть взяти всі, хто має бажання. Такий сервіс повинен бути
доступний як на офіційному порталі Кабінету Міністрів України, так і на
сторінках відповідного профільного міністерства чи міністерств, якщо мова йде
про нормативно-правовий акт, що передбачає регулювання комплексу
правовідносин різних галузей, а доступ до опублікування повинні мати всі
суб’єкти, які можуть входити у Кабінет Міністрів України із правотворчими
пропозиціями.
Корисним для зацікавлених осіб буде також надання можливості
отримувати сповіщення у разі надходження нових коментарів до проекту, або
його частин, які відмітив для себе або прокоментував користувач. Більше того,
користувачі сервісу, у разі обрання відповідної функції, повинні інформуватися
про опублікування нових проектів, а також про строки їх публічного
обговорення та розгляду. Нагадування про наближення кінцевих термінів
надання зауважень також можуть бути актуальними. Отже, використання
досвіду функціонування соціальних мереж при розробці сервісу громадського
обговорення проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України
на урядовому порталі є доречним та потрібним. Застосування цих переваг
надасть нового поштовху для створення якісних, ефективних, орієнтованих на
суспільство, урядових актів.
З іншого боку, публікація у друкованих засобах масової інформації, таких
як газета «Урядовий кур’єр», є виправданою в окремих випадках та повинна
застосовуватися лише щодо проектів найважливіших нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що обидва із вищезазначених
способів громадського обговорення повинні бути присутні у процесі створення
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та застосовуватися в
залежності від особливостей проектованого акту.
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За наслідками такого обговорення має складатися карта пропозицій та
зауважень. У разі внесення відповідних змін, складається порівняльна таблиця,
а при залишенні отриманих пропозицій та зауважень без змін, вимагається
викладення змістовного обґрунтування. Результати громадського обговорення,
а також результати його опрацювання повинні бути викладені у формі звіту із
необхідними додатками. Необхідність опрацювання результатів громадського
обговорення – перший і основний спосіб забезпечення його ефективності. У
зв’язку із вищевказаним, параграф 42 Регламенту Кабінету Міністрів України
повинен бути доповнений пунктом відповідного змісту.
Оскільки

підготовка

громадського

обговорення

вимагає

якісної

підготовки, необхідним є розроблення плану такого обговорення. План повинен
містити

вказівку

на

спосіб

проведення

громадського

обговорення,

обґрунтування його вибору, визначення строків та порядку його проведення у
разі, якщо того вимагає обраний спосіб. Це так само повинно бути відображено
у зазначеному параграфі Регламенту Кабінету Міністрів України.
Ще одним важливим етапом урядового правотворчого процесу є правова
експертиза проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
яка спрямована на детальне дослідження тексту майбутнього акта, а також його
взаємозв’язків з існуючою нормативно-правовою базою з метою виявлення та
усунення наявних у ньому помилок [6, с. 234-249; 64, с. 615-627], та для
покращення якості законодавства, підвищення його ефективності та підняття
рівня правозастосувальної практики [131, с. 47].
Цей етап є дуже важливим для контролю якості правотворчості, саме
тому експертиза проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України

повинна

здійснюватися

на

високому

рівні

із

залученням

висококваліфікованих, досвідчених фахівців, серед яких, бажано мати
спеціалістів міжнародного класу, пріоритетно із досвідом роботи в органах
Ради Європи та Європейського Союзу.
У відповідності до положень чинного Регламенту Уряду виділяється три
види експертизи, які проходить, або може проходити, проект акта Кабінету
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Міністрів України. До них належать правова, антидискримінаційна та
громадська антикорупційна експертизи.
Антидискримінаційна процедура була введена у відповідності до
Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61 «Питання
проведення

антидискримінаційної

експертизи

та

громадської

антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів» [177],
на виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні» [73]. Предмет такої експертизи не визначається чітко
ані на законодавчому, ані на підзаконному рівнях. Виходячи зі змісту положень
вказаного Закону, а також положень п. 8 Порядку проведення органами
виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативноправових актів, можна зробити висновок, що предметом антидискримінаційної
експертизи є аналіз проектованого урядового акта на предмет відсутності
положень дискримінаційного характеру, в тому числі положень, що надають
необґрунтовану перевагу за певними ознаками, або позбавляють прав за
наявності таких ознак. Водночас, позитивна дискримінація не належить до
предмету дослідження, що є абсурдним, оскільки вона також може мати
негативні наслідки за певних умов.
Згідно

п.

3

антидискримінаційної

Порядку

проведення

експертизи

проектів

органами

виконавчої

влади

нормативно-правових

актів,

відповідна експертиза проводиться юридичною службою органу-розробника
[177]. Тобто антидискримінаційна експертиза здійснюється безпосередньо
розробником, його структурним підрозділом, та не може, відтак, вважатись
незалежною та незаангажованою. Вона не може вважатися експертизою як
такою, оскільки експертизою є вивчення певного питання, явища або предмету
незалежним спеціалістом, який має підтвердженні знання предмету, із
наданням вичерпного висновку з питань, які були поставлені перед початком
проведення такої експертизи.
Антидискримінаційна

експертиза

може

бути

громадською,

та

здійснюватися у формі консультацій із громадськістю з урахуванням положень
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Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [189]. Таким
чином, громадська антидискримінаційна експертиза – це форма громадського
обговорення проекту урядового акта, результати якого, по суті, не можуть
претендувати на назву та роль експертизи як такої.
Експертиза

(франц.

expertise,

від

лат.

ехpertus

–

досвідчений,

випробуваний) – вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи
якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією
певного питання, явища, процесу, предмета тощо, які вимагають спеціальних
знань у відповідній сфері суспільної діяльності. Результати експертизи
оформляються у вигляді експертного висновку. Здійснення експертної
діяльності ґрунтується на законодавчо закріплених принципах, основними з
яких є: компетентність, незалежність і об'єктивність осіб, що проводять
експертизу; відповідність їх дій чинному законодавству; комплексний підхід до
вивчення об'єкта експертизи на основі новітніх знань; перевірка дотримання
норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів і нормативів,
міжнародних угод; врахування громадської думки щодо об'єкта експертизи;
відповідальність за достовірність і обґрунтованість експертних висновків [316].
Експертизу також визначають як спеціальне дослідження експертом
певних справ, питань у тій чи іншій галузі знань (у науці, техніці, ремеслі тощо)
або одну з форм використання досягнень сучасної науки й техніки для
обґрунтованого висновку з приводу поставлених перед нею питань [297].
Експертизою, таким чином, є спеціальне дослідження незалежним
експертом, людиною, яка має глибокі знання у відповідній галузі, поставлених
перед нею питань стосовно визначеного предмету. Громадську, як і внутрішню
перевірку проекту урядового акта на предмет відсутності дискримінаційних
положень не можна вважати експертизою, а, отже, і відносити до етапу
проходження експертизи. Доцільним виглядає усунення відповідних положень

213
з Регламенту Кабінету Міністрів України, статті 13 Закону України «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні», а також визнання такою, що
втратила чинність Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013
року

№61

«Питання

проведення

антидискримінаційної

експертизи

та

громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових
актів». Підставою для цього є вимога відповідності усіх урядових актів
положенням Законів України, Конституції України, а також основоположним
правовим принципам, неухильне дотримання яких має бути предметом єдиної –
правової експертизи.
Окрім

антидискримінаційної

псевдо-експертизи

виділяється

також

громадська антикорупційна експертиза, проведення якої передбачається п. 3
параграфу 42 Регламенту Кабінету Міністрів України [213]. Віднесення цього
виду перевірки до способів громадського обговорення видається цілком
виправданим, оскільки громада – це колективний, збірний образ, знеособлений
суб’єкт, який не має спеціальних знань, а також не може нести відповідальності
за свої висновки. У зв’язку з цим, громадську антикорупційну перевірку також
не можна вважати експертизою. Зважаючи також на те, що громадське
обговорення не обмежує уповноваженого суб’єкта у наданні відгуків,
пропозицій і зауважень, у разі наявності корупційних ризиків, вони можуть
бути виявлені громадськістю саме на даному етапі, відтак, видається
необґрунтованим

виділення

громадської

антикорупційної

перевірки

у

самостійний структурний елемент підготовки нормативно-правових актів
Уряду. Відтак, виключення п. 3 параграфу 42 Регламенту Кабінету Міністрів
України видається доцільним.
Виходячи із вищенаведеного, єдиною експертизою, яку повинен
проходити проект урядового акта є правова експертиза. Правова експертиза
цілком обґрунтовано може проводитися Міністерством Юстиції України.
Проте, слід розглянути також можливість здійснення такого виду експертизи
проектів

нормативно-правових

організаціями,

які

володіють

актів

неурядовими

спеціальними

знаннями

спеціалізованими
та

відповідною
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державною сертифікацією. Така експертиза може бути необов’язковою та
здійснюватися за бажанням розробника або інших зацікавлених суб’єктів
правотворення, за умови несення ними відповідних витрат. Таким чином, було
б забезпечене як право вибору, так і можливість незалежної експертної оцінки
проектів поданих зовнішніми ініціаторами.
Підсумовуючи, слід зазначити, що єдиною експертизою проектів
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, яка є справді
доцільною, а також виправданою, можна вважати експертизу правову. Поперше, вона справді відповідає змісту терміну «експертиза», здійснюється
компетентними спеціалістами, що не підпорядковуються розробнику, а також
несуть відповідальність за результати проведеної перевірки. По-друге, правова
експертиза забезпечує перевірку проекту урядового акта на відповідність всім
вимогам, що встановлені чинним законодавством, в тому числі й на відсутність
дискримінаційних положень, корупційної складової. Крім того, доцільним є
надати право проведення правової експертизи, окрім Міністерства юстиції
України, спеціалізованим установам, які отримали від держави право
здійснювати експертну діяльність у відповідній галузі.
4.3. Правила прийняття, оприлюднення та набрання чинності нормативноправовими актами Кабінету Міністрів України
Проект нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України може
бути поданий розробником або ініціатором, у разі створення такого проекту
спеціалізованою установою, за умови його відповідності всім визначеним
Регламентом вимогам. Проект повинен подаватися за підписом особи, яка
уповноважена представляти відповідного розробника – її керівником, або
іншою особою, яка наділена відповідним правом.
Вимога внесення проектів урядових актів органами виконавчої влади
через міністерство, у підпорядкуванні якого вони знаходяться, що відображена
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у п. 2 параграфу 48 чинного Регламенту Кабінету Міністрів України [213],
видається цілком обґрунтованою.
Слід звернути увагу на те, що проект нормативно-правового акта Уряду
повинен не лише відповідати встановленим вимогам, але й подаватися із
визначеною супровідною документацією. У відповідності до п. 1 параграфу 50
Регламенту Кабінету Міністрів України [213] до проекту, який подається,
мають бути додані:
- пояснювальна записка, у якій викладаються підстава та мета розроблення
проекту, результати аналізу проблеми, наводиться обґрунтування необхідності
прийняття акта, зазначаються позиція заінтересованих органів та заходи,
здійснені

для

врегулювання

розбіжностей

(якщо

проект

подано

з

розбіжностями), відомості про наявність або відсутність у проекті акта правил і
процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень,
відсутність ознак дискримінації (крім позитивних дій), відображаються
фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел
покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків бюджету, а також
очікувані соціально-економічні результати реалізації акта. Якщо реалізація акта
не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, про це окремо
зазначається в записці.
До пояснювальної записки додаються фінансово-економічні розрахунки,
проведені відповідно до п. 2 і 3 параграфу 34 цього Регламенту, а також
пропозиції за результатами громадської антикорупційної експертизи проекту
акта (у разі її проведення). Крім того, можуть додаватися довідкові та інші
інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність прийняття
акта:
- довідка про погодження проекту акта;
- протокол узгодження позицій (у разі потреби);
- висновок Мін'юсту, до якого у разі проведення експертизи на
відповідність проекту акта acquis communautaire додається офіційний переклад
відповідних актів acquis communautaire на українську мову;
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- порівняльна таблиця (якщо проектом акта передбачено внесення змін до
інших актів Кабінету Міністрів);
- проект акта та матеріали до нього разом з їх електронними копіями, що
готуються у Microsoft Word (формат RTF, шрифт Times New Roman
чотирнадцятого розміру). При цьому таблиці та діаграми готуються у Microsoft
Excel.
Крім того, п. 3-4 вказаного параграфу Регламенту регулюються особливі
випадки розроблення урядових актів, до пакету супровідних документів яких
додаються окремі позиції, а саме комунікативний план. До проекту акта
Кабінету Міністрів, що має важливе суспільне значення і стосується прав та
обов'язків громадян, додається комунікативний план, тобто план висвітлення
основних, ключових положень нормативно-правового акта, проект якого
вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України, для широкого загалу через
засоби масової інформації. План містить опис питань, які повинні бути
прокомуніковані,

визначення

способу

донесення

інформації,

джерела

опублікування, які відповідають цільовій аудиторії, а також фінансові
розрахунки і деталізація джерел фінансування.
Висновок Мін'юсту до проекту акта Кабінету Міністрів, головним
розробником якого є зазначене Міністерство, розробниками – центральні
органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів через Міністра юстиції, не подається, а правові аспекти,
зазначені у параграфі 45 цього Регламенту, відображаються у пояснювальній
записці. Така позиція є обґрунтованою, оскільки здійснювана Міністерством
юстиції України правова експертиза у такому випадку втрачає ознаки, які
роблять її експертизою, а отже нема доцільності її проводити. Проте, у такому
випадку варто було б встановити обов’язок Мін'юсту подавати результати
зовнішньої правової експертизи. Таким чином, це був би єдиний випадок
обов’язкового проведення правової експертизи, яка здійснюється незалежними
експертними установами.
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За результатами дослідження пропонуються такі зміни. Пояснювальна
записка повинна містити наступні частини:
підставу та мету розроблення проекту;
предмет та цілі правового регулювання;
стислий виклад результатів передпроектного аналізу, про який йдеться у
п.3.3 цього розділу;
обґрунтування необхідності правового регулювання;
обґрунтування обраних засобів правового регулювання;
обґрунтування необхідності прийняття акта;
очікувані результати прийняття акта;
позицію заінтересованих органів та заходи, здійснені для врегулювання
розбіжностей (якщо проект подано з розбіжностями);
викладення результатів громадського обговорення, вказівку на відповідні
зміни, внесені до проекту за результатами громадського обговорення, або
обґрунтування неможливості врахування поданих зауважень і пропозицій;
викладення

короткого

опису

результатів

правової

експертизи

із

зазначенням вказівки на відповідні зміни у разі наявності зауважень за
результатами експертизи;
викладення

фінансово-економічних

розрахунків,

пропозицій

щодо

визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків
бюджету. У разі потреби, такі розрахунки можуть бути викладені у формі
окремого документа. Якщо реалізація акта не потребує фінансування з
державного чи місцевого бюджетів, про це окремо зазначається в записці;
комунікативний план, який за потреби, повинен відображатися у
пояснювальній записці, разом із обґрунтуванням необхідності його здійснення;
окреме відображення відомостей про наявність або відсутність у проекті
акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних
правопорушень, відсутність ознак дискримінації (крім позитивних дій), у
поданому проекті урядового акта не вбачається. Відповідність цим критерієм
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має бути наслідком врахування законодавчих положень під час розробки
проекту та відображатися у висновку правової експертизи.
До пояснювальної записки можуть бути додані фінансово-економічні
розрахунки, проведені відповідно до п. 2 і 3 параграфу 34 цього Регламенту, у
разі неможливость викладння у самій записці, врахувуючи їх обсяг та
складність. Крім того, до проекту нормативно-правового акта Уряду можуть
додаватися

довідкові

та

інші

інформаційно-аналітичні

матеріали,

що

обґрунтовують необхідність його прийняття, розширений звіт за результатами
передпроектного аналізу, звіт за результатами громадського обговорення та
інші документи.
Довідка про погодження проекту акта, а також протокол узгодження
позицій, у разі потреби його складання, повинні бути подані разом із проектом
відповідного нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України.
Додавати доДо висновку Мін'юсту не потрібно додавати офіційний
переклад відповідних актів acquis communautaire на українську мову у разі
проведення експертизи на відповідність проекту акта acquis communautaire нема
необхідності. Відповідного пункту в експертному висновку вбачаєтьсяцілком
достатньо.
Розширена карта зв’язків з чинними нормативно-правовими актами
повинна доповнюватися порівняльною таблицею, якщо проектом акта
передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів України. У такій
карті у графічному відображенні подаються усі взаємозв’язки даного проекту з
чинними законодавчими актами та актами підзаконного регулювання. У
електронному форматі акти, до яких вносяться зміни, повинні містити
гіперпосилання на частини порівняльної таблиці, де вказані відповідні зміни;
акти, які потребують подальшого внесення змін, зокрема, підзаконні акти
органів виконавчої влади нижчого рівня повинні мати гіперпосилання на
відповідний додаток, де коротко визначені цілі внесення змін, або на частину
проекту, його норму, у відповідність яким цей акт має бути приведений.
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В окремому пункті параграфу 50 Регламенту Кабінету Міністрів України
слід визначити особливості внесення проектів нормативно-правових актів
Уряду суб’єктами правотворчої ініціативи, які не належать до вертикалі органів
виконавчої влади. Враховуюче раніше викладене, такими особливостями є:
Право суб’єкта подання додавати результати добровільної процедури
погодження (довідку про погодження та протокол узгодження позицій), за
наявності;
Право суб’єкта подання додавати експертний висновок за результатами
правової експертизи, здійсненої незалежною експертною установою на його
замовлення;
Право суб’єкта подання додавати результати громадського обговорення,
у разі його проведення на платформі, доступній такому суб’єкту, із
дотриманням базових вимог, які до такого обговорення ставляться.
Вимога подання вищевказаних документів для суб’єктів правотворчої
ініціативи, а потім і подання, які не належать до гілки державної виконавчої
влади, повинна бути замінена відповідним правом. У разі відсутності у
зазначених

суб’єктів

можливості

самостійного

здійснення

відповідних

процедур, поданий проект урядового акта надсилається на узгодження, правову
експертизу та громадське обговорення вже після первинного розгляду
Секретаріатом Кабінету Міністрів України на відповідність основним вимогам,
що ставляться до поданих проектів.
Таким чином, процедура подання проектів нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України має бути приведена у відповідність до
пропонованих змін, серед яких: надання права правотворчої ініціативи більш
широкому колу суб’єктів; відповідні зміни у переліку супровідних документів,
які вимагаються.
Порядок опрацювання проектів нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України його Секретаріатом визначений у параграфах 52-54
Регламенту [213].
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Зокрема, параграфом 52 Регламенту Кабінету Міністрів України
передбачається обов’язкове проведення фахової та юридичної експертизи
поданих проектів, яка включає в себе їх перевірку на відповідність
Конституції та

законам

України,

актам

Президента

України,

чинним

міжнародним договорам України, а також на узгодженість з актами Кабінету
Міністрів України та відповідність вимогам, установленим цим Регламентом.
Перевірка на відповідність чинному законодавству здійснюється у межах
правової експертизи, таким чином нема потреби у її повторному проведенні.
Правова експертиза проектів урядових актів, що здійснюється Міністерством
юстиції України, та є обов’язковою для переважної більшості таких проектів, є
достатньою. Мін’юст та Кабінет Міністрів України належать до однієї гілки
влади, таким чином, вони повинні діяти єдино, дотримуватися однакових
правил, а також переслідувати спільну мету, тому нема потреби у дублюванні
правової експертизи Міністерства юстиції України. Тим більше, що висновок за
її результатами обов’язково подається із проектом акта.
Секретаріат Кабінету Міністрів України перевіряє поданий проект на
відповідність Програмі діяльності Кабінету Міністрів, державним цільовим
програмам, програмам Президента України, що є необхідним для виконання
єдиної стратегії розвитку, яка впроваджується як Кабінетом Міністрів України,
так і всією вертикаллю державної виконавчої влади.
Під час експертизи поданого проекту урядового акта, Секретаріат
Кабінету Міністрів України вивчає достатність та обґрунтованість фінансовоекономічних розрахунків, оскільки це має важливе значення на стадії
виконання нормативно-правових актів та впливає на його дієвість та
ефективність.
Секретаріат Кабінету Міністрів України вивчає також супровідні
документи, що подаються разом із проектом акта:
- перевіряє повноту узгодження із заінтересованими органами;
- оцінює ефективність обраного способу нормативно-правового
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врегулювання проблеми, реалістичність прогнозних соціально-економічних та
інших показників результативності реалізації акта;
- аналізує регуляторний вплив проекту регуляторного акта;
- аналізує результати правової експертизи;
- аналізує результати громадського обговорення.
Секретаріат Кабінету Міністрів України не вправі вносити поправки, які
змінюють суть проекту чи його окремих положень, тому у разі наявності у
нього відповідних зауважень, він має бути уповноваженим або повернути
проект на доопрацювання, або скликати спеціальну робочу групу за участі
представників ініціатора та заінтересованих суб’єктів для внесення відповідних
змін.
Таким чином, Секретаріат Кабінету Міністрів України

під час

опрацювання внесених проектів урядових актів не повинен дублювати
діяльність інших учасників правотворчого процесу, проте, як уповноважений
підрозділ суб’єкта прийняття відповідного акта Кабінету Міністрів України,
повинен мати право, у разі наявності обґрунтованих зауважень, або повернути
такий проект на доопрацювання, або ініціювати створення спеціальної робочої
групи, до компетенції якої належатиме внесення змін у такий проект.
У відповідності до параграфу 55 Регламенту Кабінету Міністрів України,
після опрацювання у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, проект
урядового акта включається до порядку денного чергового засідання Уряду. До
проекту акта, крім матеріалів, поданих головним розробником, додається також
експертний висновок Секретаріату Кабінету Міністрів України, який є
обов'язковим для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України.
Акт Кабінету Міністрів України приймається, якщо за результатами
розгляду на засіданні до нього не висловлено зауважень. Не ставиться на
голосування рішення про прийняття нормативно-правового акта Уряду, щодо
якого під час обговорення на засіданні членами Кабінету Міністрів України
висловлено зауваження та пропозиції. Такий проект повертається головному
розробникові для доопрацювання та повторного внесення в установленому
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порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. Якщо строк доопрацювання не
визначено, проект вноситься не пізніше ніж через 10 днів після розгляду на
засіданні.
За таких обставин участь самого Кабінету Міністрів України зводиться до
суто формальної ролі. Оскільки нормативно-правові акти Уряду є важливим
інструментом його діяльності, їх прийняття повинно бути усвідомленим, а
суб’єкт правотворення повинен розуміти свою відповідальність. Для цього
обґрунтованим видається додати до параграфу 55 Регламенту Кабінету
Міністрів України пункт, який передбачає обов’язок розгляду проектів
урядових актів, що включає у себе: представлення проекту розробником або
ініціатором, обговорення та прийняття за наслідком попередніх двох стадій.
Зокрема, У. Чарияров наголошує на важливості представлення проекта
нормативно-правового акта Уряду на його засіданні з наступним обговоренням
[304, с. 32]. У разі потреби, після представлення проекту членам Кабінету
Міністрів України повинен бути наданий час для ознайомлення з повним
текстом такого проекту.
Важливим моментом є голосування міністрів при ухваленні нормативноправових актів Кабінету Міністрів України. Такі акти повинні прийматися
більшістю голосів членів Уряду, а не за замовчуванням. Завдяки усвідомленню
власної відповідальності кожним членом Кабінету Міністрів України, якість
нормативно-правових актів, які ним приймаються, значно покращиться. Крім
того, детальне ознайомлення міністрів із урядовими актами, що приймаються,
сприятиме

побудові

єдиного,

однорідного

та

ефективного

правового

регулювання.
Прийняті акти Кабінету Міністрів Прем’єр-міністр підписує в день
проведення засідання. Акт, прийнятий Кабінетом Міністрів з поправками,
оформляється у визначений ним строк, згідно з п. 4 параграфу 55 Регламенту
Кабінету Міністрів України. Така норма є цілком логічною та не потребує змін,
чи доповнень.
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Врахування зазначених пропозицій та зауважень дозволить істотно
покращити не лише якість прийнятих нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України, але й значно підвищить ефективність діяльності Уряду.
Статтею 57 Конституції України встановлено, що «закони та інші
нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають
бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки
громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом,
є нечинними».
У відповідності до статті 58 Конституції України, закони та інші
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли
вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи [114].
Набуття чинності актами Кабінету Міністрів України врегульовано
статтею 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [75], якою
визначено, що постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що
містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх
офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але
не раніше дня їх опублікування.
У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів
України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим
доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх
доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не
встановлено пізніший термін набрання ними чинності.
Законодавчо встановлено, що постанови Кабінету Міністрів України
публікуються в Офіційному віснику України, газеті «Урядовий кур’єр», акти
Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на
офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Встановлено також, що акти Кабінету Міністрів України з питань
державної митної справи набирають чинності в порядку, визначеному Митним
кодексом України.
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У відповідності до ст. 2 Митного кодексу України [137], нормативноправові акти з питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів
України, набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування,
якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але
не раніше дня їх офіційного опублікування. Офіційним опублікуванням
нормативно-правового акта Уряду з питань державної митної справи
вважається опублікування його повного тексту в одному з періодичних
друкованих видань, визначених законодавством України як офіційні. Днем
офіційного опублікування нормативно-правового акта з питань державної
митної справи, виданого Кабінетом Міністрів України, вважається день виходу
в світ номера того офіційного друкованого видання, в якому повний текст
зазначеного закону України або нормативно-правового акта опубліковано
раніше, ніж в інших офіційних друкованих виданнях. Якщо опублікування
нормативно-правового акта з питань державної митної справи, виданого
Кабінетом Міністрів України, здійснювалося частинами, днем його офіційного
опублікування вважається день виходу в світ того номера офіційного
друкованого видання, в якому раніше, ніж в інших офіційних друкованих
виданнях, опубліковано останню частину зазначеного нормативно-правового
акта. Нормативно-правовий акт Уряду з питань державної митної справи, який
набирає чинності з дня офіційного опублікування, вважається чинним з 0 годин
дня, наступного за днем офіційного опублікування зазначеного нормативноправового акта. Якщо для набрання чинності нормативно-правовим актом
Уряду з питань державної митної справи встановлено певний строк з дня його
офіційного опублікування, визначений днями, цей строк починається з 0 годин
дня, наступного за днем офіційного опублікування зазначеного акта, і
закінчується о 24 годині останнього дня відповідного строку. Якщо день
набрання чинності нормативно-правовим актом Уряду з питань державної
митної справи визначено конкретною датою, цей акт вважається чинним з 0
годин зазначеної дати.
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Таким чином, постанови Кабінету Міністрів України, за загальним
правилом, набувають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо самими
постановами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.
Водночас, постанови Кабінету Міністрів України з питань державної митної
справи набираю чинності через 45 днів після їх опублікування. Крім того,
постанови Кабінету Міністрів або їх окремі положення, що містять інформацію
з обмеженим доступом (з грифом «Таємно», «Цілком таємно», «Особливої
важливості» або «Для службового користування»), набирають чинності з
моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо такими
постановами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.
Слід

розмежовувати

поняття

«офіційне

опублікування»

та

«оприлюднення». Оприлюднення тексту постанови Кабінету Міністрів України
на офіційному веб-сайті уряду, а також через радіо або телебачення, у
відповідності до ч.5 Указу Президента України «Про порядок офіційного
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» №
503/97 від 10 червня 1997 року [296], не є його офіційним опублікування.
Опублікуванням вважається оприлюднення у друкованих засобах масової
інформації, а офіційним воно стає, якщо відповідний засіб масової інформації
визначений законодавчо.
Висновки до Розділу 4
Цей

розділ

присвячений

аналізу

юридико-технологічних

правил

створення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, відтак у
ньому

ґрунтовно

досліджено

нормативно-правового

акта,

процеси
його

підготовки

погодження,

проекту

урядового

консультування

та

експертування, а також прийняття, оприлюднення та набрання ним чинності.
У процесі підготовки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України виокремлюється три стадії: стадія підготовки проекту нормативно-

226
правового акта, стадія погодження, консультацій, експертування та стадія
прийняття, оприлюднення і набрання чинності.
Стадія підготовки проекту спрямована, перш за все, на з’ясування
потреби у правотворчому регулюванні, що може мати наслідком відмову від
розробки проекта нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України в
принципі. Детальне вивчення потреби у правовому регулюванні, вичерпний
аналіз усіх факторів, що впливають на таку необхідність, є ключовою вимогою
для досягнення ефективності самого регулювання, а також високої якості
нормативної бази. У разі підтвердження необхідності нормативно-правового
регулювання, встановлюються його межі, що завершується формуванням
первинного тексту проекту нормативно-правового акта. Як відображення
вимоги дотримання верховенства права, ключовим принципом цієї стадії є
максимальне обмеження правового регулювання виключно необхідними
питаннями, що входять у сферу повноважень Уряду, а також потребують такого
регулювання. За цих умов, правове регулювання повинно бути повним,
вичерпним і враховувати як існуюче національне та зарубіжне законодавство,
так і практику. Усі викладені правила, що стосуються підготовки технічного
завдання, передпроектного аналізу, підготовки концепції та самого проекту
акта Кабінету Міністрів України, спрямовані на забезпечення виконання
вищевказаної

вимоги.

Принцип

доступності

і

відкритості

урядової

правотворчості на цьому етапі може проявлятися у наданні права ініціативи, а
також самого проектування більш широкому колу суб’єктів, за умови
дотримання основних вимог правотворчої технології і законодавчих положень,
які пропонуються у цій роботі.
Стадія погодження, консультацій, експертування є одним із проявів
принципу

верховенства

права:

таким

чином

забезпечується

перевірка

відповідності проекту чинному законодавству, в числі якого і міжнародноправові договори, і Конституція України, яка реалізується під час правової
експертизи

Міністерством

юстиції

України,

а

також

незалежними

спеціалізованими установами, за умови внесення відповіднихвідповідниз змін
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до законодавства. Принцип відкритості та доступності проявляється у наданні
нових повноважень зовнішнім від Уряду суб’єктам. Цей же принцип яскраво
відображається у забезпечені громадського обговорення проектів урядових
актів із обов’язковим урахуванням їх результатів. Крім того, у роботі
пропонується варіант удосконалення такого механізму, який міг би суттєво
підвищити ефективність громадського обговорення. Зокрема, застосування
сучасних інформаційних технологій може додати позитивного ефекту на цій
стадії.
Стадія прийняття, оприлюднення та набрання чинності нормативноправовими актами Кабінету Міністрів України, полягає у кінцевому
опрацюванні проекту, його ухваленні на засіданні Уряду, або остаточному
відхиленні, а також наступному опублікуванні та набранні ним чинності.
Верховенство права у цій частині повинно відображатися у неухильному
виконанні процедурних правил, встановлених законодавством, та у покладені
безпосередньої персональної відповідальності на кожного члена Кабінету
Міністрів України за ухвалені рішення, що стає можливим завдяки
пропонованим законодавчим змінам, серед яких зміна способу ухвалення
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на його засіданнях.
Важливим є встановлення обов’язкового розгляду проекту перед його
ухваленням. Відкритість і доступність, у розрізі правотворчої технології,
повинні забезпечуватися допуском зовнішніх заінтересованих суб’єктів,що
мають безпосереднє відношення до ініціювання і розробки відповідного
проекту, а також наданні їм дорадчого голосу і права відкликати ініційований
проект.
Завершальним пунктом процесу створення нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України є їх офіційне опублікування, яке є необхідною
умовою їх чинності.
Запропоновані у роботі зміни викладені у вигляді відповідних проектів
Закону України та постанови Кабінету Мінітсрів України (Дод. Г і дод. Ґ).
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ВИСНОВКИ
У дисертації досягнуто поставленої наукової мети – з’ясовано сутність і
визначено правову природу НПА КМУ, виокремлено основні вимоги
правотворчої техніки і правила правотворчої технології, які забезпечують
якість цих актів. До основних висновків належать:
1.

НПА КМУ характеризуються такими необхідними ознаками, як

нормативно-правовий характер (полягає у встановленні, зміні або скасуванні
правових норм, не зважаючи на наявність у акті приписів ненормативного
характеру),

підзаконність

(розкривається

через

три

основні

складові:

нормативну, суб’єктну та цільову), особлива сфера правового регулювання
(полягає у прийнятті НПА КМУ лише з питань, які віднесені до повноважень
Уряду) та визначений порядок їх прийняття (є необхідною ознакою в умовах
демократичного суспільства для визнання чинності такого акта).
2.

Визначення поняття НПА КМУ дано на основі цільового

трактування його призначення. НПА КМУ – це спосіб здійснення державної
виконавчої влади, який через встановлення, зміну або припинення дії правових
норм, сприяє виконанню функцій, покладених на Уряд.
3.

НПА КМУ можна класифікувати за юридичною силою на: акти,

прийняті в межах власних повноважень (постанови КМУ); акти делегованої
правотворчості (декрети КМУ) та квазі-урядові акти (акти, які формально
ухвалюються не Урядом, а окремими його членами або допоміжними органами,
але у зв’язку із тим, що регулюють тотожні чи тісно пов’язані суспільні
відносини, de facto відіграють роль НПА КМУ). Постанови КМУ за
відношенням до закону поділяються на три види: прийняті на виконання
закону, прийняті з метою подальшого розвитку норм закону та прийняті для
первинного правового регулювання в межах законодавчо наданих Уряду
повноважень.
4.

НПА КМУ повинні відповідати таким змістовим теоретико-

технічним вимогам: відповідність загальнолюдським цінностям (забезпечується
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завдяки застосуванню пропонованого в роботі тесту. Правотворець відповідає
на питання з точки зору заінтересованої особи: Чи порушуються цим актом її
легітимні інтереси? Якщо так, то якою мірою? Чи можна було б забезпечити
реалізацію суспільних інтересів іншим чином, не порушуючи або порушуючи
меншою мірою її права або інтереси?); відповідність загальновизнаним нормам
міжнародного права, Конституції і законам України (передбачають детальне
вивчення як самих правових норм, так і практики їх реалізації, особливо рішень
і документів Міжнародного суду справедливості, Комітету з прав людини ООН,
Конституційного та Верховного Судів України); відповідність сфери правового
регулювання (обмеження її компетенцією Уряду, виключно в цілях здійснення
державного управління, однорідністю регульованих відносин, а також
повнотою правового регулювання і його відповідності реаліям суспільного
життя, яка досягається за допомогою аналізу механізмів існування таких
відносин та виявленню недоліків функціонування цих відносин шляхом аналізу
правозастосовної практики, існуючих неправових норм).
Формальні вимоги правотворчої техніки включають у себе: правила
обрання належної форми акта (НПА Уряду можуть ухвалюватися виключно у
формі постанов КМУ, а практика затвердження різних НПА постановами
Уряду є порушенням вимог правотворчої техніки та статті 117 Конституції
України), логічні (термінологічна єдність, логічна послідовність викладу,
внутрішня узгодженість положень НПА Уряду, відсутність суперечностей,
одноманітне й послідовне застосування технічних прийомів правотворчості) та
мовні (ясність, точність, доступність, лаконічність та офіційність) правила
побудови тексту НПА КМУ, правила його належного структурування
(відповідність структури призначенню).
5.

Теоретико-технологічні правила істотно відрізняються на трьох

основних стадіях створення НПА КМУ. На стадії підготовки проекта акта
застосовуються теоретико-технологічні правила, покликані виявити потребу у
правовому регулюванні, відсіяти питання, регулювання яких не є необхідним,
максимально обмежити предмет правового регулювання, а також сприяти
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найбільш повному, вичерпному та якісному правовому регулюванню, яке
спирається

на

найкращі

досягнення

правотворення,

правозастосовної

діяльності, адміністративної, судової практик та наукові доробки. Етап
правотворчої ініціативи може бути удосконалено шляхом інституційного
розвитку, зокрема завдяки розширенню кола суб’єктів такої ініціативи.
Запропоновано такі зміни: правотворча ініціатива повинна розумітися як
процес висунення пропозиції щодо розробки або прийняття відповідного НПА.
Отже, можна чіткіше розмежувати коло суб’єктів правотворчого процесу, їх
ролі та повноваження. Етап визначення предмету і цілей НПА КМУ, який
перетікає в допоміжний етап технічного завдання, спрямований на визначення
основних

матеріальних

та

процесуальних

аспектів

створення

проекту

майбутнього акта. Етап передпроектного аналізу має істотне значення для
забезпечення якості майбутнього НПА. Доречним є розроблення методичних
рекомендацій щодо здійснення такого аналізу із використанням закордонного
досвіду. Крім того, опрацювання на відповідність повинно бути логічною
частиною

етапу

передпроектного

аналізу.

Пропонується

закріпити

обов’язковість розроблення концепції НПА КМУ в окремих випадках. Стадія
підготовки проекта завершується відмовою у створенні НПА або розробкою
проекту НПА з супровідною документацією, до переліку і змісту якої слід
внести зміни.
На стадії погодження, консультацій, експертування отримали свій
розвиток інституційна та функційна складові правотворчої технології в частині
порядку та вимог до погодження і громадського обговорення проекта НПА
КМУ. До експертизи проектів НПА Уряду сформульовано ряд вимог, серед
яких професіоналізм та незалежність суб’єктів її здійснення, пропонується
скоротити число законодавчо закріплених видів експертизи. Крім того, для
підвищення ефективності етапів консультацій та погодження доречним буде
широке застосування сучасних інформаційних технологій та їх можливостей.
На етапі прийняття НПА КМУ повинні застосовуватися такі правила:
попереднє ознайомлення з текстом проекта, представлення та обговорення

231
проекту перед голосуванням, а також ухвалення акта більшістю голосів членів
Уряду є обов’язковими. На етапі оприлюднення важливим є максимальне
скорочення кількості НПА КМУ з обмеженим доступом, а також обмеження
доступу виключно до актів, які жодним чином не впливають на права та
свободи людини. Етап набрання чинності має відбуватися в чітко окреслених
законодавчих межах.
6.

За результатами дослідження, було запропоновано ряд змін до

Конституції України, Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини», Регламенту Кабінету Міністрів України, а також Правил підготовки
проектів актів Кабінету Міністрів України. Пропоновані зміни спрямовані на
забезпечення відповідності НПА КМУ теоретичним положенням, досягнення їх
високого рівня з точки зору правотворчої техніки, а також на підвищення
ефективності процесу їх розробки і прийняття. Доречним є розробка
спеціальних курсів, семінарів та інших заходів підвищення кваліфікації для
спеціалістів-нормопроектантів та введення спеціальних дисциплін у навчальні
програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

232
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Авер’янов

В.

Б. Правовий

статус

Кабінету Міністрів

України:

конституційні засади // Щорічник наукових праць «Правова держава»
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. – К.,
1997. Вип. 8. С. 29 – 37.
2. Агабеков Г. Б. Концепция разделения властей: история и современность:
научно-аналитический обзор. – М., 1992. 54 с.
3. Акмалова А.А., Капицын В.М. Теория государства и права: Вопросы и
ответы: Учебное пособие. – М.: ИД «Юриспруденция», 2008. 184 с.
4. Алексеев А. А. Министерская власть в конституционном государстве. Ее
основы, роль и современное положение. – Х.: «Типографія и Литографія
М. Зильберберг и С-вья», 1910. 306 с.
5. Алексеев С. С. Проблемы теории права. – Свердловск: СЮИ, 1973. Т. 2.
401 с.
6. Апт Л. Ф., Киричкова Л. И., Прохоров П. В. Законодательная экспертиза
как средство выявления ошибок // Правотворческие ошибки: понятие,
виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах:
материалы 433 Международного научно-практического круглого стола
(29 – 30 мая 2008 г.) / Под ред. В. М. Баранова, И. М. Мацкевича. – М.:
Проспект, 2009. С. 234 – 249.
7. Арзамасов Ю. Г. Соблюдение требований законодательной техники как
средство предотвращения правотворческих ошибок // 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. С. 285 – 304.
8. Арзамасов Ю. Г. Теория и практика ведомственного нормотворчества в
России: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. 480 с.

233
9. Арзамасов

Ю.

Г.,

Наконечный

Я.

Е.

Концепция

мониторинга

нормативных правовых актов. – М.: Юрлитинформ, 2011. 208 с.
10.Афанасьєв О. І. Філософія та методологія науки. Конспект лекцій для
магістрів і аспірантів. – Одеса: Наука і техніка, 2006. 64 с.
11.Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования:
учеб. пособие. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.
12.Башмаков А.А. Законодательная техника и народное право // Журнал
Министерства Юстиции. СПб. 1904. № 2 (Февраль). С. 174 – 183.
13.Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. –
М., 1998. 415 с.
14.Бентам І. Разсужденіе о гражданском и уголовном законоположеніи. –
СПб., 1805. Т. 1. 511 c.
15.Биля І. О. Теоретичні основи використання нормотворчої техніки:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук: 12.00.01. –
Х., 2004. 20 с.
16.Бігун У. Роль кабінету міністрів у парламентських демократіях на
прикладах Чеської республіки, Франції, Латвії, Польщі та Росії // Ресурси
розвитку. Адміністративна реформа в Україні: Збірник матеріалів /
Упоряд.: М. Пухтинський, Е. Рахімкулов. – К.: Логос, 2002. С. 261 – 270.
17.Богачова О. В. Законотворення: теоретико-прикладні аспекти. –
Кам’янець-Подільський: Рута, 2012. 448 с.
18.Богачова

О.

В.

Законотворчий

процес

в

Україні:

проблеми

вдосконалення: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – К., 2006. URL:
www.mydisser.com/dfiles120977833.
19.Богачова О. В. Нариси із законотворення. – Кам’янець-Подільський: Рута,
2013. 224 с.
20.Бошно С. В. Понятийные и технико-юридические проблемы подзаконных
актов // Журнал российского права. 2004. № 12. С. 60 – 68.

234
21.Бошно С. В. Развитие признаков нормативного правового акта в
современной правотворческой практике // Журнал российского права.
2004. № 2. С. 95 – 106.
22.Бэкон Ф. Сочинения. – М. : Мысль, 1971. Т. 1. 582 с.
23.Бялкина Т. М. Обеспечение участия населения муниципального
образования

в

муниципальных

местном

нормотворчестве

образований

России:

//

Нормотворчество

содержание,

техника,

эффективность: Сборник статей / Под ред. В. М. Баранова. – Нижний
Новгород, 2002. С. 152 – 161.
24.Васильев А. В. Разделение властей: теоретические аспекты и современная
практика // Право и государство: теория и практика. 2006. № 7. С. 4 – 12.
25.Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты
разработки системы категорий теории права. – М.: «Юридическая
литература», 1976. 264 с.
26.Васильев Р. Ф. Акты управления (Значение, проблема исследований,
понятие). – М.: Изд-во Московского университета, 1987. 141 с.
27.Васильев Р. Ф. Об определении актов управления как документов и как
действий // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1980. № 5. С. 3 – 11.
28.Васильев Р. Ф. Правовые акты органов управления: учеб. пособие. – М.:
Изд-во Московского университета, 1970. 108 с.
29.Васильева Т. А. Как написать закон. – М.: Издательство Юрайт, 2012. 148
с.
30.Васьковский Е. В. Руководство к толкованию и применению законов. Для
начинающих юристов. – М.: Юридическое бюро «ГОРОДЕЦ», 1997. 128
с.
31.Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН
України Ю. С. Шемчушенка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична
думка», 2007. 992 с.
32.Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /
уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

235
33.Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических
вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. 528 с.
34.Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. –
К.: Ін Юре, 2002. 668 с.
35.Власенко Н. А. Язык права. – Иркутск, 1997. 176 с.
36.Власов В. И. Теория государства и права: Учебник для высших
юридических учебных заведений и факультетов. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2002. 512 с.
37.Гаврилов

О.

А.

Стратегия

правотворчества

и

социальное

прогнозирование. – М.: Ин-т государства и права РАН, 1993. 128 с.
38.Гарбуз В. С. Прогнозування і планування нормотворчої діяльності //
Збірник тез лекцій з питань нормопроектування. – К.: Мін’юст України,
2005. С. 62 – 64.
39.Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право
України. 2004. № 2. С. 3 – 8.
40.Горбунова Л. М. Підзаконні нормативно-правові акти: Організаційноправові питання забезпечення законності: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня кандидата юрид. наук: 12.00.07. – К., 2005. 21 с.
41.Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів
виконавчої влади: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. 240 с.
42.Горохов Д. Б., Спектор Е. И., Глазкова М. Е. Правовой мониторинг:
концепция и организация // Журнал российского права. 2007. № 5. С. 25 –
38.
43.Горский Д. П. Обобщение и познание. – М.: Мысль, 1985. 208 с.
44.Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового
регулирования в современный период: автореф. дис. на получение науч.
ступени доктора юрид. наук: 12.00.01. Свердловск, 1969. 40 с.
45.Градовский А. Д. Собрание починений А. Д. Градовского: Т. 1 – 9. – С.Пб.:

Тип.

М.М.

Стасюлевича,

1901.

Т.

7:

Начала

русского

государственного права. Ч. 1: О государственном устройстве. 433 с.

236
46.Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи
юридичної діяльності): Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. 488 с.
47.Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи
юридичної діяльності): Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. 655 c.
48.Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (основи
юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти):
Наук.-метод. та навч. посібник / Ред. В. В. Копейчиков. – К.: ВІРА-Р :
Дакор, 2000. 505 с.
49.Давид

Р.,

Жоффре-Спинози

К.

Основные

правовые

системы

современности / Пер. с французского и вступительная статья В. А.
Туманова. – М.: Прогрес, 1988. 456 с.
50.Давыдова М. Л. Юридическая техника: Проблемы теории и методологии:
монография. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009. 318 с.
51.Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року №
55-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. ст. 429. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55-12.
52.Декрет Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Закону
України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності» від 12 травня 1993 року № 4993 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 27. ст. 291. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/49-93.
53.Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня
1993 року № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 13. ст.
113. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/7-93.
54.Декрет Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф України»
від 05 лютого 1992 року № 2097-XII // Відомості Верховної Ради України.
1992. № 19. ст. 259. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2097-12.
55.Декрет

Кабінету

Міністрів

України

«Про

систему

валютного

регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року № 15-93 //

237
Відомості Верховної Ради України. 1993. № 17. ст. 184. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93.
56.Денисов А. И. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 1948.
532 с.
57.Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські
відносини. Монографія. – К.: Юридична думка, 2007. 180 с.
58.Дзейко Ж. О. Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне
дослідження:

Монографія.

–

К.:

Видавничо-поліграфічний

центр

«Київський університет», 2007. 360 с.
59.Дідич Т. О. Нормотворення: питання теорії та методології: Монографія. –
К.: Вид-во Європейського університету, 2010. 160 с.
60.Дністрянський С. Загальна наука права і політики. – Прага, 1923. Т.1. 293
с.
61.Дрейшев

Б.

В.

Правотворчество

в

советском

государственном

управлении. – М.: «Юрид. лит.», 1977. 160 с.
62.Європейська

інтеграція

України:

Політико-правові

проблеми:

Монографія / За ред. В. П. Горбатенка. – К.: Юрид. думка, 2005. 329 c.
63.Жени Фр. Законодательная техника въ современныхъ гражданскоправовыхъ кодификаціяхъ // Журналъ Министерства Юстиціи. 1906. № 8.
С. 130 – 158.
64.Журкина Е. В. Правовая експертиза нормативно-правового акта как
средство преодоления правотворческих ошибок // 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. С. 615 – 627.
65.Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією
217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

238
66.Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних
спеціальностей вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко,
Л. Л. Богачова та ін. / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В.
Петришина. – Харків: Право, 2002. 432с.
67.Зайчук О. В. Соціальні цілі юридичної науки, або як удосконалити
вітчизняне законодавство // Голос України. 7 березня 2014 року. № 44
(5794).
68.Закон України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV //
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. ст. 260. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.
69.Закон України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 року
№1636-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 50. ст. 701.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1636-12.
70.Закон

України

«Про

електронні

документи

та

електронний

документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV // Відомості Верховної
Ради

України.

2003.

№

36.

ст.

275.

URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
71.Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004
року № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 29. ст. 367.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15.
72.Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV //
Відомості Верховної Ради України. 2004. № 9. ст. 79.

URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.
73.Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні» від 06 вересня 2012 року № 5207-VI // Відомості Верховної
Ради. 2013. № 32. ст. 412. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/520717.

239
74.Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06 липня 1995
року № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 28. ст.
205. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр.
75.Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року
№ 794-VII // Відомості Верховної Ради. 2014. № 13. ст. 222. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18.
76.Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017
року № 2136-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 35. ст. 376.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19.
77.Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004
року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. ст. 540.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.
78.Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999
року № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. ст.
190. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
79.Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15
лютого 1995 року № 56/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1995.
№ 9. ст. 58. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/56/95-вр.
80.Закон України «Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України
повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання» від
18 листопада 1992 року № 2796-XII // Відомості Верховної Ради України.
1993. № 2. ст. 6. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2796-12.
81.Законодательная техника: научно-практическое пособие / Под ред. Ю. А.
Тихомирова. – М.: Из-во Норма, 2000. 127 с.
82.Захарова Н. Н. Систематизация нормативно-правовых актов министерств
СССР: автореф. дис. на получение науч. степени кандидата юрид. наук:
12.00.01. М., 1990. 23 с.

240
83.Івановський П. О. Внесок О. Ф. Кістяківського у становлення та розвиток
українського правознавства // Молодий Вчений. 2017. № 9 (49). С. 47 –
50.
84.Іващенко В. І. Про деякі аспекти правового статусу Кабінету Міністрів
України // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2001. Вип. 12.
С. 343 – 347.
85.Иеринг Р. Характер и содержание римского права // Журналъ
Министерства Юстиціи. 1867. № 9. С. 365 – 386.
86.Иеринг Р. Юридическая техника / Перевод с немецкого Ф. С. Шендорфа.
– СПб., 1905. 106 с.
87.Иеринг Р. Юридическая техника / Сост. А. В. Поляков. – М.: Статут,
2008. 231с.
88.Ильин И. К., Миронов Н. В. О форме и стиле правовых актов //
«Советское государство и право». 1960. № 12. С. 65 – 66.
89.Казьмин

И.

Ф.

Подготовка

научной

концепции

законопроекта:

методологические вопросы // Советское государство и право. 1985. № 3.
С. 28 – 35.
90.Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Кант И. Основы метафизики
нравственности. – М., 1999. С. 563 – 909.
91.Карева М. П., Кечекьян С. Ф. Теория государства и права: Учебное
пособие. – М., 1955. 460 с.
92.Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник. – М.: Эксмо, 2007. 512 с.
93.Кельман М. С. Юридична наука: проблеми методології: монографія. – Т.:
Тернограф, 2011. 492 с.
94.Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави і
права: Підручник. – 3-тє видання, стереотипне. – Львів: «Новий світ2000», 2007. 584 с.
95.Керимов Д. Методология права (предмет, функции, проблемы философии
права). – М.: Аванта +, 2000. 560 с.

241
96.Керимов Д. А. Гегелевский метод восхождения от абстрактного к
конкретному и процесс познания правовых явлений // Правоведение.
1971.

№

2.

С.

7

–

16.

URL:

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1170220.
97.Керимов Д. А. Законодательная деятьельность Советского государства. –
М., 1955. 135 с.
98.Керимов Д. А. Законодательная техника. – Л.: Изд-во Ленинградского
университета, 1965. 144 с.
99.Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества. – М.: Юрид. лит.,
1991. 160 с.
100.

Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы

философии права. – 4-е изд. – М.: Изд-во СГУ, 2008. 521 с.
101.

Керимов Д. А. Общая теория государства и права: предмет,

структура, функции. – М.: Юрид. лит., 1977. 136 с.
102.

Ковальський В. С., Козінцев І. П. Правотворчість: теоретичні та

логічні засади. – К.: Юрінком Інтер, 2005. 192 с.
103.

Ковачев Д. А. Механизм правотворчества социалистического

государства: Вопросы теории. – М.: Юрид. лит., 1977. 112 с.
104.

Козлов В. А. Теория государства и права: Учебник. – Л.:

Издательство Ленинградского университета, 1982. 383 с.
105.

Козлов Ю. М. Административное право в вопросах и ответах: Учеб.

пособие. – М., 2000. 640 с.
106.

Комаров С. А. Общая теория государства и права в схемах и

определениях. – М.: Юрайт, 1997. 64 с.
107.

Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права: учебно-

метод. пособие. Краткий учебник. – М.: Норма, 2003. 448 с.
108.

Конвенція

основоположних

Ради
свобод

Європи
від

про
04

захист

прав

людини

листопада

1950

року.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

та

URL:

242
109.

Конституции государств Европы: в 3 т. / Под общ. ред. Л. А.

Окунькова. – М.: Норма, 2001. Т. 3. 792 с.
110.

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция,

Германия, Италия, Европейский союз, Соедин. Штаты Америки, Япония,
Индия: Учеб. пособие / Вост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В. В.
Маклаков. – М: Волтерс Клувер, 2006. 581 с.
111.

Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч.

посіб. / Упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007.
384 с.
112.

Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. –

К.: Укр. Правн. Фундація; Право, 1996. 544 с.
113.

Конституційний Договір між Верховною Радою України та

Президентом України про основні засади організації та функціонування
державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до
прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 року № 1к/95-ВР
// Відомості Верховної Ради України. 1995. № 18. ст. 133. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1к/95-вр.
114.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №

30. Ст. 141. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
115.

Кордун О. О., Ващенко К. О., Павленко Р. М. Особливості

виконавчої влади в пострадянській Україні: Моногр. – 2-ге вид.,
стереотип. / Заг. ред. О. О. Кордуна. – К.: МАУП, 2002. 248 с.
116.

Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. – 8-е изд. – СПб:

Тип. Н.Н. Клобукова, 1908. 354 с.
117.

Коркунов Н. М. Указ и закон: исследование. – СПб.: Типография М.

М. Стасюлевича, 1894. 408 с.
118.

Корчевна Л. Українське право і романо-германська правова

традиція // Право України. 2004. № 5. С. 18 – 21.

243
119.

Косович

В.

М.

Загальнотеоретичні

аспекти

удосконалення

нормативно-правових актів україни: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня доктора юрид. наук: 12.00.01. Л., 2015. 39 с.
120.

Костицький М. В. Деякі питання методології юридичної науки //

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 3
– 11.
121.

Костицький

М.

В.

Філософські

та

наукознавчі

проблеми

юриспруденції (як науково-практичного комплексу) та окремих галузей
юридичної науки // Методологія права. Філософські та методологічні
проблеми права. 2013. № 1 – 2. С. 4 – 10.
122.

Куценко І. В. Юридична природа актів Кабінету Міністрів України

// Часопис Київського університету права. 2007. № 3. С. 25 – 28.
123.

Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации: учебное

пособие для вузов. – М.: Издательство ПРИОР, 2001. 428 с.
124.

Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права: Навчальний

посібник. – К.: «Юрисконсульт», 2006. 355 с.
125.

Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-

методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка,
2008. 412 с.
126.
ХХІ

Луць Л. А. Методологія вітчизняного правознавства // Матеріали
звітної

науково–практичній

конференції

«Проблеми

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 12 – 13
лютого 2015 р.). – Львів, 2015. Ч. 1. С. 47 – 51.
127.

Луць

Л.

А.

Порівняльно-типологічний

підхід

та

методика

порівняльно-правового аналізу // Правова держава: Щорічник наукових
праць. – К.: Ін-т держави ім. В. М. Корецького, 2006. Вип. 17. С. 325 –
334.
128.

Луць Л. А. Теорія порівняльно-правового методу. Методи та засоби

порівняльно-правового дослідження // Держава і право. Юрид. і політ.
науки: зб. наук. пр. – К. : ІДП НАНУ, 2006. Вип. 31. С. 489 – 496.

244
129.

Мала енциклопедія етнодержавознавства / Національна Академія

Наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького; Відп. ред.,
керівник авт. кол. Ю. І. Римаренко. – К.: Генеза : Довіра, 1996. 942 с.
130.

Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах:

Учебно-методологическое пособие. – 3-е издание. – М.: Юристъ, 2001.
272 с.
131.

Мамитова

Н.

В.

Правовая

экспертиза

российского

законодательства: учеб.- практ. пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.
208 с.
132.

Марксистско-ленинская

общая

теория

государства

и

права.

Социалистическое право: Учебное пособие / Под ред. В. Е. Гулиева, А. И.
Денисова. – М., 1973. 648 с.
133.

Мартосов А. И. О понятии юридической техники // Материалы

научной конференции правоведов. – Новосибирск, 1969. C. 75 – 82.
134.

Марченко М. Н. Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 640 с.
135.

Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник.

– М.: Юристъ, 2004. 512 с.
136.

Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О. П.

Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук та ін. / За ред. О. Кириленко.
– Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр ТНЕУ «Економічна думка», 2012.
196 с.
137.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI //

Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44 – 45, № 46 – 47, № 48. ст.
552. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
138.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий

резолюцією А/RES/2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї ООН від 16
грудня 1966 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
139.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права,

прийнятий резолюцією А/RES/2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї ООН

245
від

16

грудня

1966

року.

URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_042.
140.

Мицкевич А. В. Акты высших органов советского государства:

юридическая

природа

нормативных

актов

высших

органов

государственной власти и управления СССР. – М.: Юрид. Лит., 1967. 175
с.
141.

Мишунин П. Г., Миронов Н. В. О юридической природе актов,

издаваемых высшими исполнительными и распорядительными органами
власти СССР, союзных и автономных республик // «Советское
государство и право». 1957. № 8. С. 26 – 27.
142.

Монтескье Ш. Избранные произведения: в 2-х томах / Под общ. ред.

Баскин М. П. – М.: Госполитиздат, 1955. Т. 1. 799 c.
143.

Монтескье Ш. Избранные произведения: в 2-х томах / Под общ. ред.

Баскин М. П. – М.: Госполитиздат, 1955. Т. 2. 803 с.
144.

Москалькова Т. Н., Чернишов В. В. Нормотворчество: научно-

практическое пособие. – М.: Проспект, 2011. 384 c.
145.

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків Чорнобильскьої катастрофи «Про
Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів
України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки»
від

10

грудня

2007

року

№

851.

URL:

www.mns.gov.ua/laws/laws_preparation/guidelines.zip.
146.

Наказ Міністра Кабінету Міністрів України «Про порядок роботи з

документами та організації діловодства у Секретаріаті Кабінету Міністрів
України» від 27 вересня 2007 року № 1383. Київ: ДП «Друкарня
Державного управління справами», 2007. 160 с.
147.

Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина (за

викладами професора Юрія Панейка) / Укладачі: В. М. Бевзенко, І. Б.

246
Коліушко, О. Р. Радишевська, І. С. Гриценко, В. М. Стицюк. – Київ: ВД
«Дакор», 2016. 464 с.
148.

Научные основы советского правотворчества / Авт. кол.: О. А.

Гаврилов, Н. П. Колдаева, А. С. Пиголкин, С. В. Поленина и др. / Отв.
ред. Р. О. Халфина; Академия наук СССР. Институт государства и права.
– М.: Наука, 1981. 317 с.
149.

Нашиц А. Правотворчество: теория и законодательная техника. –

М.: Изд-во «Прогресс», 1974. 256 с.
150.

Недбайло П. О. Основи теорії держави і права: Навчальний

посібник. – К.: «Радянська школа», 1959. 170 с.
151.

Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология: учеб.-метод. пособие.

– 2-е изд., испр. – М.: Красанд, 2014. 632 с.
152.

Нормография: теория и методология нормотворчества: учебно-

методическое пособие / Под ред. д-ра юрид. наук Ю. Г. Арзамасова. – М.:
Академический Проект; Трикста, 2007. 560 с.
153.

Общая теория государства и права. Академический курс: в 2 т. /

Под ред. М. Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 1998. Т. ІІ: Теория права. 656
с.
154.

Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х т. – 2-

е изд. / Отв. ред. М. Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2001. Т. ІІІ. 528 с.
155.

Общая теория государства и права. Учебное пособие / Под ред. В.

С. Петрова, Л. С. Явича. – Ленинград, 1968. Т. 2.: Общая теория права.
416 с.
156.

Общая теория государства и права: учебник. – 3-е изд., расш. и доп.

/ Под ред. М. Н. Марченко. – М.: Зерцало-М, 2002. 624 с.
157.

Общая теория права и государства: Учебник. – 3-е изд., перераб. и

доп. / Под ред. В. В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1999. 520 с.
158.

Общее учение о государстве (Право современного государства:

Соч. д-ра Георга Еллинека, проф. Гейдельберг. ун-та.) / Пер. под ред.

247
прив.-доц. С.-Петерб. ун-та В. М. Гессена и Л. В. Шалланда. – С-Пб.: Т-во
«Общественная польза», 1903. 532 с.
159.

Опришко В. Ф. Конституція України: розвиток і вдосконалення

законодавства // Конституція України – основа подальшого розвитку
законодавства: Зб. наук. праць. – К.: Інститут законодавства Верховної
Ради України, 1997. Вип. 2. 320 с.
160.

Организация законопроектной работы в системе федеральных

органов исполнительной власти / Под ред. Т. Я. Хабриевой. – М., 2006.
139 с.
161.

Основы государства и права: Учебное пособие / Под ред. Д. А.

Керимова. – Ленинград, 1961. 528 с.
162.

Основы государства и права: Учебное пособие / Под ред. С. С.

Алексеева. – М., 1971. 406 с.
163.

Основы советского законодательства. Для системы парт. учебы. –

Изд. 3-е, доп. и переработ. – М.: Политиздат, 1976. 351 с.
164.

Основы теории государства и права: Учеб. – 2-е изд., перераб. и

доп. / А. Б. Венгеров, И. Ф. Казьмин, А. В. Мицкевич и др. / Под ред. А.
С. Пиголкина. – М.: Высшая школа, 1988. – 335с.
165.

Основы теории государства и права. Учебное пособие / Н. Г.

Александров, Ф. И. Калинычев, Д. С. Карев, А. Л. Недавний и др. / Общ.
ред.: Н. Г. Александров – М.: Госюриздат, 1963. 564 c.
166.

Панов М. І. Проблеми методології формування категоріально-

понятійного апарату юридичної науки // Проблеми законності. 2014. Вип.
126. – С. 3 – 13.
167.

Перевалов В. Д. Теория государства и права : учебник для

бакалавров. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 428
с.
168.

Петровський П. М. Парадигма як модель дослідження суспільно-

владних

відносин // Державне будівництво.

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2008_2_58.pdf.

2008. № 2. URL:

248
169.

Пиголкин

А. С. Подготовка проектов нормативных

актов:

организация и методика. – М.: Юридическая литература, 1968. 168 с.
170.

Плавич С. В. Теоретико-методологічні засади правотворчості:

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук: 12.00.01. –
К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. 16 с.
171.

Політична система сучасної України: особливості становлення,

тенденції розвитку: навч. пос. для студентів ВНЗО / за ред. Ф. М. Рудича.
– К.: Парламентське видавництво, 2002. 327 с.
172.

Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми

методології : Моногр. / О. В. Кресін, Л. А. Луць, О. О. Мережко, О. М.
Лисенко, С. В. Савчук; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН
України. – К., 2006. 256 c.
173.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання

Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її
територіальними органами адміністративних послуг» від 1 серпня 2011
року № 835. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-п.
174.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Деякі

питання

Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» від 25 грудня 2013
року № 953. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/953-2013-п.
175.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації

проекту соціально-економічного розвитку «Реконструкція, будівництво
аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт

Одеса»

від

18

грудня

2013

року

№

930.

URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/930-2013-п.
176.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Секретаріату

Кабінету Міністрів України» від 18 січня 2006 року № 26. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/26-2006-п.
177.

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання проведення

антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної

249
експертизи проектів нормативно-правових актів» від 30 січня 2013 року
№ 61. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/61-2013-п.
178.

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Секретаріату

Кабінету Міністрів України» від 5 березня 2014 року № 63.

URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-2014-п.
179.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 09
серпня 2017 року № 556. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5562017-п.
180.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про вилучення, надання у

постійне користування і в оренду земельних ділянок для суспільних та
інших потреб, погодження місць розташування об'єктів і зміну цільового
призначення

земель»

від

26

квітня

2007

року

№

681.

URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/681-2007-п.
181.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до

деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 05 серпня 2009 року №
816. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/816-2009-п.
182.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до

деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 12 лютого 2014 року №
42. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42-2014-п.
183.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до

параграфа 38 Регламенту Кабінету Міністрів України» від 20 березня
2013 року № 173. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/173-2013-п.
184.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до

переліку населених пунктів, яким надається статус гірських» від 17
жовтня 2013 року № 757. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/7572013-п.
185.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до

Порядку

надання

щомісячної

адресної

допомоги

особам,

які

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів

250
проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 31
березня 2015 року №212. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2122015-п.
186.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до

постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17
жовтня 2012 р. № 1051» від 2 жовтня 2013 року № 726. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/726-2013-п.
187.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову

оцінку земельних ділянок» від 11 жовтня 2002 року № 1531. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-п.
188.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

забезпечення

діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та
його секретаріату» від 29 листопада 1999 року № 2164. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2164-99-п.
189.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3
листопада 2010 року № 996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/9962010-п.
190.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог

щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових
операцій для різних сфер застосування» від 18 лютого 2002 року № 199.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/199-2002-п.
191.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків на період до 2016 року» від 26 вересня 2013 року № 717. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-п.
192.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та
виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового

251
розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких
перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати
державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання
їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» від 1 липня 1996 року
№ 710. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п.
193.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку

робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищений розмір
оплати праці робітників підприємств з виробництва літальних апаратів»
від

02

квітня

2009

року

№

307.

URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/307-2009-п.
194.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей
у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 09
серпня 2001 року № 978. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/9782001-п.
195.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату» від 31 серпня
2011 року № 923. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/923-2011-п.
196.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України» від 12 серпня
2009 року № 850. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/850-2009-п.
197.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

ведення Державного земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 року №
1051. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п.
198.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

використання

коштів,

передбачених

у державному бюджеті

для

забезпечення головування України у міжнародних інституціях» від 26
березня 2012 року № 244. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2442012-п.

252
199.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

використання

коштів,

передбачених

у державному бюджеті

для

здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції
Гідності»

від

31

березня

2015

року

№

179.

URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-п.
200.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

використання

коштів,

передбачених

у державному бюджеті

для

здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих
учасників антитерористичної операції» від 31 березня 2015 року № 221.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/221-2015-п.
201.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

використання

коштів,

передбачених

у

державному

бюджеті

на

забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» від 31
березня 2015 року № 200. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2002015-п.
202.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

виплати компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку
з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з
пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати
податку з власників транспортних засобів» від 12 лютого 2014 року № 60.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/60-2014-п.
203.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів» від 03
грудня 2009 року № 1345. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/13452009-п.
204.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та

253
радіаційної

безпеки»

від

13

листопада

2013

№

824.

URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/824-2013-п.
205.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям»

від

24

лютого

2003

року

№

250.

URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-п.
206.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті),

інвалідності

або

часткової

втрати

працездатності

без

встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних
та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні
збори чи для проходження служби у військовому резерві» від 25 грудня
2013 року № 975. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-п.
207.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком,
і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25
березня 2015 року № 171. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1712015-п.
208.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
відновлення

(будівництво,

капітальний

ремонт,

реконструкцію)

інфраструктури у Донецькій та Луганській областях» від 29 квітня 2015
року № 250. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/250-2015-п.
209.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил

підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України» від 6 вересня 2005
року № 870. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/870-2005-п.
210.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил

оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон

254
і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення»
від

31

березня

1995

року

№

231.

URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/231-95-п.
211.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 09 січня
2014 року № 11. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п.
212.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» від 01
серпня 2013 року № 588. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5882013-п.
213.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18 липня 2007 року № 950.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п.
214.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

скоригованого проекту та титулу будови «Реконструкція аеродрому
«Міжнародного аеропорту Харків (Основа)» комунального підприємства
«Харківський міський центр нерухомості» від 24 жовтня 2012 року №
981. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981-2012-п.
215.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України» від 5 червня 2000
року № 915. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/915-2000-п.
216.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Типового положення про відомчу пожежну охорону» від 09 січня 2014
року № 5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5-2014-п.
217.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

затвердження

Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою
або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання
дозволів»

від

30

жовтня

2013

року

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/870-2013-п.

№

870.

URL:

255
218.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Угоди (у

формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України і Урядом Румунії
про відкриття пунктів пропуску для міжнародного сполучення» від 4
вересня 2013 року № 656. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/6562013-п.
219.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Умов

надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання
зобов’язань Державного концерну «Укроборонпром» від 14 серпня 2013
року № 663. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/663-2013-п.
220.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

здійснення

додаткового випуску облігацій зовнішньої державної позики 2013 року»
від 20 січня 2014 року № 17. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/172014-п.
221.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

здійснення

попередньої оплати робіт, пов'язаних з організацією та проведенням
Міжнародної виставки-ярмарку «Grune – Woche – 2012» від 12 грудня
2011 року № 1267. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1267-2011-п.
222.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

ліцензування

діяльності з надання освітніх послуг» від 8 серпня 2007 року № 1019.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1019-2007-п.
223.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про обсяги та порядок

ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів
для власного споживання» від 21 травня 2012 року № 434. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/434-2012-п.
224.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік населених

пунктів, яким надається статус гірських» від 11 серпня 1995 року № 647.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/647-95-п.
225.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про призначення членів

наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний

256
ощадний банк України» від 16 січня 2008 року № 12. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/12-2008-п.
226.

Постанова

великогабаритних

Кабінету
та

Міністрів

України

великовагових

«Про

проїзд

транспортних

засобів

автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами» від 18
січня 2001 року № 30. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/30-2001-п.
227.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про структуру військового

резерву людських ресурсів» від 18 жовтня 2006 року № 1426. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1426-2006-п.
228.

Постанова

Кабінету

Міністрів

України

«Про

утворення

територіальних органів Міністерства доходів і зборів» від 20 березня 2013
року № 229. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/229-2013-п.
229.

Постанова Української Центральної Ради «Про одноособове

вирішення мировими суддями цивільних та карних справ у місцевостях,
де члени мирового суду ще не вибрані» // Вістник Ради Народних
Міністрів Української Народної Республіки. 1918. №19. 13 квітня. С. 2.
230.

Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах /

Н. М. Касаткина, А. К. Колибаб, В. И. Лафитский, С. С. Новикова и др. –
М.: Юрид. лит., 1994. 128 c.
231.

Право и правотворчество: вопросы теории. – М.: АН СССР Ин-т

гос-ва и права, 1982. 128 с.
232.

Правотворчество в СССР / Под ред. А. В. Мицкевича. – М.:

Юридическая литература, 1974. 320 с.
233.

Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні

аспекти: Монографія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького; НАН
України, Київ. ун-т права. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. 591 с.
234.

Прусс В., Шемякин А., Короткий Т. Теория государства и права:

Вводный курс. – Одесса: МПП ІнтерБіо, 1997. 309 с.
235.

Рабінович П. Соціальна сутність прав людини: у світлі потребового

підходу // Вісник Академії правових наук України. 2005. № 1. С. 3 – 14.

257
236.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави : навч.

посіб. – 3-тє вид., зі змін. й допов. – К.: ІСДО, 1995. 156 с.
237.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч.

посібник. – Вид. 10-е, доп. – Львів: Край, 2008. 224 с.
238.

Рекомендації

Міжнародної

науково-теоретичної

конференції

«Проблеми методології сучасного правознавства» // Вісник Академії
правових наук України. 1997. № 1. С. 150 – 154.
239.

Решетников А. Г. Особенности языка законодательства // Труды

СГУ. Серия «Филология. Языкознание». – М.: Изд-во СГУ, 1998. Вып. 11.
С. 17 – 23.
240.

Риндюк В. І. Законодавча техніка: поняття, форми, види, реалізація

в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук:
12.00.01. – К., 2008. 20 с.
241.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним

зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного
тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України
(справа про тлумачення терміну «законодавство») від 9 липня 1998 року
№ 12-рп/98. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98.
242.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання Державної

податкової служби» від 7 вересня 2011 року № 836-р. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/836-2011-р.
243.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження

плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» від 27 травня 2016 року №
418-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/418-2016-р.
244.

Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України «Про

деякі питання практичного вирішення спорів, пов’язаних з визнанням
недійсними актів державних чи інших органів» від 26 січня 2000 року №
02/-/35. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v5_35800-00.
245.
с.

Ромашов Р. А. Теория государства и права. – СПб.: Питер, 2006. 256

258
246.

Рыбаков О. Ю. Теория государства и права. Вопросы и ответы. –

М.: Прометей, 2017. 220 с.
247.

Система советского законодательства / под ред. Самощенко Н. С. –

М.: Юрид. лит., 1980. 328 с.
248.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. –

Харків: Консум, 2001. 656 с.
249.

Скрипник О. В., Теплюк М. О., Ющик О. І. Законодавчий процес і

парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості,
рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики):
монографія. – К.: Атіка-Н, 2010. 92 с.
250.

Совгиря О. В. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів

України: сучасний стан та тенденції розвитку. – К.: Юрінком Інтер, 2012.
386 с.
251.

Советское законодательство: пути перестройки / Отв. ред. А. В.

Мицкевич, А. С. Пиголкин. – М.: Юрид. лит., 1989. 432 с.
252.

Современные проблемы правотворчества и правоприменения: сб.

науч. тр. / Отв. ред. А. А. Усачев. – М.; Иркутск: ГОУ ВПО РПА
Минюста Росии, Ирк. юрид. ин-т (филиал), 2009. Вып. 5. 178 с.
253.

Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. – Спб., 1845.

571 с.
254.

Сурилов А. В. Теория государства и права: учеб. пособие для студ.

юрид. фак. и ин-тов. – Киев; Одесса: Высшая школа, 1989. 439 с.
255.

Сухарев А. Я. Энциклопедический словарь. – М.: Энциклопедия,

1984. 418 с.
256.

Сырых В. М. История и методология юридической науки: учеб. –

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 464 с.
257.

Сырых

В.

М.

Российское

законодательство:

проблемы

и

перспективы. – М., 1995. 426 с.
258.
с.

Тарановський Ф. Учебник энциклопедіи права. – Юрьев, 1917. 534

259
259.

Тарановский Ф. В. Энциклопедия права. – Издание второе,

исправленное и дополненное / Серия «Труды русских ученых за
границей», под ред. проф. А. И. Каминка. – Берлин: Слово, 1923. 440 с.
260.

Тарановський Ф. В. Юридическій метод в государственной науке.

Очерк

развитія

его

в

Германіи.

Историко-методологическое

изследование. – Варшава, 1904. 342 с.
261.

Теория государства и права. – 2-е изд., перераб. и допол./ Отв. ред

А. И. Королев. – Л: Изд. Ленинг. унив., 1987. 550 с.
262.

Теория государства и права / Под ред. А. И. Денисова. – М., 1980.

432 с.
263.

Теория государства и права / Под ред. С. С. Алексеева. – М.: Юрид.

лит, 1985. 480 с.
264.

Теория государства и права: Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп.

/ Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М.: Юристь, 2001. 776 с.
265.

Теория государства и права: Учебник. – М.: Юнити-Дана: Закон и

право, 2004. 576 с.
266.

Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд. – М.: Омега-Л,

2005. 608 с.
267.

Теория государства и права: Учебник. – 2-е изд.,испр.,и доп. / Под

ред. А. М. Васильева. – М.: Юрид. лит., 1983. 516 с.
268.

Теория государства и права: Учебник / Под ред. М. М. Рассолова, В.

О. Лучина, Б. С. Эбзеева. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2000. 640 с.
269.

Теория государства и права: Учебник для вузов. – 3-е изд. / Под ред.

А. А. Алексеева. – М.: Норма, 2005. 458 с.
270.

Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. Н. Г.

Александрова. – М.: Юрид. лит., 1974. 664 с.
271.

Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М. А.

Аржанова. – М., 1949. 510 с.
272.

Теория государства и права: Учебное пособие. – 2-е изд. / Под ред.

Мокичева К. А. – М., 1970. 632 с.

260
273.

Теория государства и права: Учебное пособие / Под ред. А. М.

Васильева. – М.: Юридическая литература, 1977. 472 с.
274.

Теория государства и права: Учебный курс. – Орел: Орловская

РАГС, 2000. 348 с.
275.

Теория государства и права: Хрестоматия: В 2-х т. / Авт.-сост. В. В.

Лазарев и др. – М.: Юристъ, 2001. Т.1. 620 с.
276.

Теория государства и права. Основы марксистско-ленинского

учения о государстве и праве / Под ред. П. С. Ромашкина, М. С.
Строговича, В. А. Туманова. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. 534 с.
277.

Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В.

Копєйчіков, С. Л. Лисенков та ін. / За ред. С. Л. Лисенкова, В. В.
Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. 368 с.
278.

Теорія держави і права: Навч. посіб / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н.

М. Пархоменко та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2013 . 348 с.
279.

Теорія держави і права: Навч. посіб. / Упоряд. Л. М. Шестопалова. –

К.: Прецедент, 2006. 197с.
280.

Теорія держави і права: Підручник / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій,

О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський / За ред. С. Л. Лисенкова. – К.:
Юрінком Інтер, 2005. 448 с.
281.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В.

Зайчука, Н. М. Онищенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
282.

Теплюк М. О. Теоретико-правові основи введення закону в дію:

Монографія. – К.: Парламентське видавництво, 2013. 480 с.
283.

Терлецька І. С. Законопроектування в Україні: теоретико-правові

аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук:
12.00.01. К., 2011. 20 с.
284.

Техника англійскаго законодательства (из книги сєра К. Ильберта)

// Журналъ Министерства Юстиціъ. 1906. № 9. С. 57 – 120.

261
285.

Техника правотворчества. Природа, основные приемы, значение:

ретросп. библиогр. указатель / Авт.-сост. В. М. Баранов. – М.: ЮнитиДана: Закон и право, 2010. 663 с.
286.

Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика: философские,

теоретические и методологические проблемы. – К.: Знання, 2005. 336 с.
287.

Тихомиров О. Просторовий вимір права: проблеми методологічного

осмислення // Право України. 2013. № 3 – 4. С. 32 – 38.
288.

Тихомиров О., Гусарєв С. Методологія порівняльних досліджень в

Україні: філософсько-правовий аспект // Право України. 2013. № 9. С.117
– 137.
289.

Тихомиров Ю. А. Теория закона. – М.: Наука, 1982. 257 с.

290.

Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Правовые акты: учебно-

практическое и справочное пособие. – М., 1999. 381 с.
291.

Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия. – Изд. 5-е, доп. и

перераб. / Под ред. М. Ю. Тихомирова. – М., 2001. 502 с.
292.

Толконов В. Організація та діяльність уряду, центральних органів

виконавчої

влади

у

Франції

та

Україні

в

умовах

здійснення

адміністративної реформи: порівняльний аналіз // Ресурси розвитку.
Адміністративна реформа в Україні: Збірник матеріалів / Упоряд.: М.
Пухтинський, Е. Рахімкулов. – К.: Логос, 2002. С. 261 – 270.
293.

Томкіна О. О. Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади

видання та реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата
юрид. наук: 12.00.07. – Київ, 2005. 21 с.
294.

Указ Президента України «Про Єдиний державний реєстр

нормативних актів» від 27 червня 1996 року № 468/96. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/468/96.
295.

Указ Президента України «Про паспорт громадянина України для

виїзду

закордон»

від

28

жовтня

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/491/93.

1993

року

№491/93.

URL:

262
296.

Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення

нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10 червня
1997 року № 503/97. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/503/97.
297.

Українська радянська енциклопедія: в 12-ти т. / Гол. ред. М. П.

Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. – 2-ге вид.– К.: Голов. ред. УРЕ,
1979. Т. 3: Гердан – Електрографія. 551 с.
298.

Уманская В. П. Правовые акты органов исполнительной власти.

Теория и практика: монография / Под ред. Б. В. Россинского. – М.:
Юнити-Дана: Закон и право, 2013. 335 с.
299.

Ушаков А. А. Важнейшие кодификационные работы на первой фазе

развития Советского государства. автореф. дис. на получение науч.
степени кандидата юрид. наук: 12.00.01. Л., 1953. 30 с.
300.

Философия и методология познания: Учебник для магистров и

аспирантов / Под общ. и науч. ред. В. Л. Обухова, Ю. Н. Солонина, В. П.
Сальникова и В. В. Васильковой. – СПб.: Фонд поддержки науки и
образования в области правоохранительной деятельности «Университет»,
2003. 560 с.
301.

Філософія права: проблеми та підходи: навч. посіб. для студ. спец.

«Правознавство» / П. М. Рабінович, С. П. Добрянський, Д. А. Гудима та
ін. / за ред. П. М. Рабіновича – Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І.
Франка, 2005. 332 с.
302.

Філософські та методологічні проблеми права / Київ. нац. ун-т

внутр. справ, Всеукр. асоц. філос. права та соц. філос. – К.: Атіка, 2009.
Вип. 1. 152 с.
303.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV //

Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40 – 44. ст. 356. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
304.

Чарыяров У. Правотворчество правительства союзной республики

(На материалах Узбекской ССР) / Под ред. А. И. Ишанова– Ташкент:
ФАН, 1991. 122 с.

263
305.

Чистое учение о праве Ганса Кельзена: К XIII конгрессу

Международной ассоциации правовой и социальной философии (Токио,
1987): Сборник переводов / Отв. ред.: В. Н. Кудрявцев, Н. Н. Разумович;
Пер.: С. В. Лезов, Ю. С. Пивоваров. – М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1987.
Вып. 1. 195 c.
306.

Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України

// Право України. 1999. № 1. С. 5 – 8.
307.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник.

– К.: АртЕк, Вища шк., 1997. 264 с.
308.

Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада. – К.: Юрінком Інтер,

2004. 80 с.
309.

Шебанов А. Ф. Некоторые вопросы теории нормативных актов в

связи с систематизацией советского законодательства // Советское
государство и право. 1960. № 7. С. 139 – 152.
310.

Шебанов А. Ф. Форма советского права. – М: Юрид. Лит., 1968. 215

с.
311.

Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. – М., 1912. Вып. 1 – 4. 895

с.
312.

Шутак І. Д. Від оцінки ефективності норм права до техніки

правового моніторингу // Вісник Національної академії прокуратури
України. 2014. № 3 (36). С. 18 – 24.
313.

Щеглов В. Г. Государственный Совет в царствование Александра I.

– Ярославль: Тип. Э. Г. Фальк, 1895. Т. 2 из Вып. 1. 503 с.
314.

Юридическая техника: Обзор материалов научно-методического

семинара (Н. Новгород, 1999) // Юрист. 2000. № 1. С. 52 – 62.
315.

Юридическая

законопроектов

и

техника:
иных

Учебное

пособие

нормативных

правовых

по
актов

подготовке
органами

исполнительной власти / Под ред. Т. Я. Хабриевой, Н. А. Власенко. – М.:
Эксмо, 2009. 272 с.

264
316.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко

(голова

редкол.)

та

ін.

–

К.:

«Укр.

енцикл.»,

1998.

URL:

http://leksika.com.ua/14051003/legal/ekspertiza.
317.

Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. – М.: «Юрид. лит.», 1990.

192 с.
318.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Ознаки нормативно-правових актів Кабінету міністрів України

•Встановлення, зміна
або скасування
правової норми
•Нормативно-правовий
характер набувається
незалежно від
наявності приписів
ненормативного
характеру

•Дотримання
встановленої законом
процедури прийняття і
опублікування є
необхідним
•Зовнішня форма
повинна відповідати
положенням
конституції та законів
україни

Нормативноправовий
характер

Підзаконний
характер

Особливий
порядок
прийняття,
опублікування
та зовнішня
форма

Особлива
сфера
правового
регулювання

•Нормативна складова:
визначення у
Конституції та законах
України
•Субєктна складова:
місце і функції КМУ у
системІ органів
державної влади
•Телеологіна складова:
призначення НПА
КМУ сприяти
здійсненню державної
виконавчої влади

•Можливість
нормативно-правового
регулювання виключно
у межах повноважень
КМУ, наданих
Конституцією та
законами україни
•Виключно у сфері
державної виконавчої
влади
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ДОДАТОК Б
Місце нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України в системі
нормативно-правових актів України

Конституція України

Міжнародні договори,
ратифіковані ВРУ

Закони України
Декрети КМУ

Постанови ВРУ

Укази Президента
України

Постанови КМУ

НПА інших органів
державної виконавчої
влади

Зв'язок прямого підпорядкування (відповідність, несуперечність, вища юридична сила)

Зв'язок примату (однакова юридична сила, перевага надається вихідному акту)

Зв'язок непрямого підпорядкування (несуперечність, вища юридична сила, різні сфери
правового регулювання)
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ДОДАТОК В
Вимоги техніки створення нормативно-правових актів Кабінету міністрів
України

Внутрішні відповідність
(змістові) загальнолюдським цінностям

Зовнішні
(формальні)

Належна зовнішня форма
- виключно постанови кму у
відповідності до чинного
законодавства

Відповідність Конституції та
законам України, актам
Верховної Ради України та
Президента України

Логічні вимоги
- одноманітність термінології
- системність викладу
- звязок між нормативними
приписами
- відсутність суперечливості

Відповідність сфери
правового регулювання

Мовні вимоги
- ясність, доступність, точність,
лаконічність
- офіційно-діловий стиль
- вживання дійсного способа
дієслова
Структурні вимоги
- поділ на вступну, основну і
заключну частини
- розподіл нормативного
матеріалу по розділах,
підрозділах і пунктах
- стислість та інформативність
назви
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ДОДАТОК Г
ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України

_______________________
“ ”

201_ р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статей 49, 50 і 52 закону України «Про Кабінет Міністрів
України»
_____________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
І. Внести до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2015 р., № 22, ст. 145, № 52, ст.
482; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50, № 12, ст. 137; 2017 № 2, ст.25, № 7-8,
ст.50, № 14, ст.157, № 35, ст.376, № 40-41, ст.383) такі зміни:
1. Частину восьму статті 49 викласти у новій редакції:
«8. Акт Кабінету Міністрів України може бути оскаржений до суду в
порядку, установленому законом.»
2. Статтю 50 викласти у такій редакції:
«1. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають
члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади,
державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
2. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними
органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються робочою комісією,
яка складається з представників усіх зацікавлених сторін, а також Мінфіну і
Мінекономрозвитку, якщо питання, що потребує врегулювання, належить до
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компетенції кількох органів виконавчої влади. Порядок скликання та діяльності
робочої комісії визначається Кабінетом Міністрів.
3. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на розгляд
Кабінету Міністрів України міністерствами, центральними органами
виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів
України), державними колегіальними органами, місцевими державними
адміністраціями або робочою комісією.
Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єрміністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єрміністрами України.
4. Проекти актів Кабінету Міністрів України, внесені на його розгляд,
реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Зареєстровані
проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться до бази даних електронної
комп’ютерної мережі. Їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету
Міністрів України здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
5. До підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України можуть
залучатися народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.
6. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне
значення та визначають права і обов’язки громадян України, підлягають
попередньому оприлюдненню та громадському обговоренню в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
7. Проект акту Кабінету Міністрів України може бути внесений будь-яким
органом державної влади, місцевого самоврядування, іншою юридичною чи
фізичною особою, за умови дотримання всіх вимог, що ставляться до такого
проекту. Проект акту Кабінету Міністрів України, поданий у порядку
встановленому цим пунктом, може бути відхилено за наявності письмового
обґрунтування. Подальше доопрацювання проекту здійснюється за участі
представника ініціатора.»
3. У пункті 4 статті 52 слово «Акти» замінити словом «Постанови».
II. Цей Закон набирає чинності з __ __________ 201_.

Голова
Верховної Ради України
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ДОДАТОК Ґ
ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______________2018 р. № _________

Київ

Про порядок діяльності Кабінету Міністрів України
Ця постанова встановлює порядок проведення засідань Кабінету
Міністрів України (далі - Кабінет Міністрів), підготовки та прийняття
рішень, визначає інші процедурні питання його діяльності.
Розділ 1. Загальні положення
1. Основи діяльності Кабінету Міністрів
1.1. Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади,
який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки
Крим і місцеві держадміністрації, спрямовує, координує та контролює
діяльність зазначених органів.
1.2. Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює свої
повноваження шляхом прийняття рішень на засіданнях.
1.3. Діяльність Кабінету Міністрів спрямовується на забезпечення інтересів
Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів
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Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої
Верховною Радою України (далі - Верховна Рада), вирішення питань
державного управління у сферах, віднесених до його компетенції.
1.4. Кабінет Міністрів видає на основі і на виконання Конституції та законів
України у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для
виконання.
1.5. Кабінет Міністрів має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді.
…
Розділ 4. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів
4. 1. Акти Кабінету Міністрів
29. Постанови
29.1. Акти Кабінету Міністрів нормативного характеру видаються у формі
постанов.
29.2. Постанови Кабінету Міністрів видаються:
у випадках, коли суспільні відносини потребують нормативно-правового
врегулювання;
з питань затвердження, прийняття міжнародного договору або приєднання
до нього.
30. Розпорядження
30.1. Акти Кабінету Міністрів з організаційно-розпорядчих та інших
поточних питань видаються у формі розпоряджень.
30.2. Розпорядження Кабінету Міністрів видаються з питань:
схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері,
концепції державної цільової програми та концепції закону, директив, урядової
заяви, листа, звернення, декларації, меморандуму тощо;
затвердження державної цільової програми, плану заходів;
утворення та затвердження складу робочих груп з питань ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій;
виділення коштів з резервного фонду державного бюджету;
делегування повноважень Кабінету Міністрів органам виконавчої влади у
передбачених законом випадках;
передачі майна;
кадрових та інших питань організаційно-розпорядчого характеру.
31. Набрання чинності
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31.1. Постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіційного
опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня
її опублікування.
Постанови Кабінету Міністрів публікуються в офіційних виданнях Офіційному віснику України та газеті "Урядовий кур'єр".
31.2. Постанови Кабінету Міністрів або їх окремі положення, що містять
інформацію з обмеженим доступом (з грифом "Таємно", "Цілком таємно",
"Особливої важливості" або "Для службового користування"), набирають
чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо
такими постановами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.
31.3. Розпорядження Кабінету Міністрів набирає чинності з моменту його
прийняття, якщо таким розпорядженням не встановлено пізніший строк
набрання ним чинності.
31.4. Датою видання акта Кабінету Міністрів є дата його прийняття на
засіданні Кабінету Міністрів.
31.5. Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає постанови Кабінету
Міністрів Мін'юсту на паперових та електронних носіях для включення їх до
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
31.6. Акти Кабінету Міністрів розміщуються на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади).
4.2. Процедура підготовки постанов Кабінету Міністрів
32. Ініціатор, розробник та зацікавлені сторони
32.1. Ініціатором підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів є орган,
який уповноважений ініціювати розробку проекту постанови або вносити такий
проект на розгляд Кабінету Міністрів.
32.2. Розробником проекту постанови Кабінету Міністрів є міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або
Севастопольська міська держадміністрація відповідно до своєї компетенції.
32.3. Розробником проекту постанови Кабінету Міністрів є робоча комісія,
яка складається з представників усіх зацікавлених сторін, а також Мінфіну і
Мінекономрозвитку, якщо питання, що потребує врегулювання, належить до
компетенції кількох органів виконавчої влади. Порядок скликання та діяльності
робочої комісії визначається Кабінетом Міністрів.
Зацікавленою стороною є органи виконавчої влади, до компетенції якого
належить питання, що потребує врегулювання, а також будь-який орган
державної влади, місцевого самоврядування, інша юридична чи фізична особа,
яка внесла проект постанови Кабінету Міністрів у відповідності до ч.7 ст. 50
Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
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32.4. Під час підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів щодо
порядку діяльності центрального органу до робочої комісії залучається
представник Нацдержслужби.
32.5. Під час доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів,
внесеної у відповідності до ч.7 ст. 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України», до робочої комісії залучається зацікавлена сторона, яка такий проект
внесла.
32.6. До робочої комісії або її засідань можуть залучатися за згодою народні
депутати України, науковці та інші фахівці, а також представники об'єднань
громадян.
Під час підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів з питань, що
стосуються формування та реалізації державної соціальної та економічної
політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин,
відповідний проект постанови до робочої комісії за згодою залучається
уповноважений представник всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та
уповноважений
представник
всеукраїнських
об'єднань
організацій
роботодавців.
Під час підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України з питань,
що стосуються прав інвалідів, такий проект до робочої комісії за згодою
залучається представник всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх
спілок відповідно до статутної діяльності.
33. Технічне завдання
33.1. Технічне завдання складається ініціатором спільно з розробником та
повинно мітити загальні відомості щодо робочої назви і змісту проекту
постанови Кабінету Міністрів, строки підготовки проекту, а також повні
відомості щодо ініціатора та розробника, їх уповноважених осіб.
34. Передпроектний аналіз
34.1. Перед початком розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів
розробник аналізує стан справ у відповідній сфері правового регулювання,
причини, які зумовлюють необхідність підготовки проекту, аналізує чинне
законодавство, судову і адміністративну практику, зобов’язання України у
сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правові, з урахуванням
права Європейського Союзу (acquis ЄС), практику врегулювання аналогічних
питань в інших країнах, наукові доктрини, визначає предмет правового
регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання, а також
робить прогноз результатів реалізації постанови та визначає критерії
(показники), за якими оцінюватиметься ефективність його реалізації.
34.2. Якщо реалізація постанови потребує фінансування з державного чи
місцевого бюджетів, розробник проводить необхідні фінансово-економічні
розрахунки. Фінансово-економічні розрахунки під час підготовки проекту
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постанови Кабінету Міністрів проводяться за методикою, що розробляється та
затверджується Мінфіном.
34.3. За результатами передпроектного аналізу розробник може прийти до
висновку про відсутність потреби у правовому регулюванні, яке має бути
відображене у довідці. За погодженням з ініціатором може бути прийнято
рішення про припинення підготовки проекта постанови Кабінету Міністрів.
Якщо ініціатор мотивовано заперечує проти висновку розробника,
здійснюється підготовка проекта постанови Кабінету Міністрів.
34.4. Результати передпроектного аналізу відображаються розробником у
довідці (додаток 2).
35. Громадське обговорення
35.1. Розробник організовує громадське обговорення проектів постанов
Кабінету Міністрів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав та
обов'язків громадян, а також проектів, які передбачають надання пільг, переваг
окремим суб'єктам господарювання, делегування функцій, повноважень органів
виконавчої влади.
35.2. Громадське обговорення проектів постанов Кабінету Міністрів
проводиться відповідно до законодавства.
35.3. Результати громадського обговорення, а також зміни, які були внесені
за його результатами до проекту постанови Кабінету Міністрів, мотивовані
причини відхилення наданих пропозицій, викладаються у звіті про проведення
громадського обговорення.
4.3. Правова експертиза
36. Подання матеріалів Мін'юсту
36.1. Проект постанови Кабінету Міністрів розробник подає Мін'юсту для
проведення правової експертизи разом з пояснювальною запискою та довідкою
за результатами передпроектного аналізу.
36.2. Проект постанови Кабінету Міністрів, який розробник подає Мін'юсту
для проведення правової експертизи, обов'язково погоджується уповноваженим
представником та керівником юридичної служби ініціатора.
36.3. Проект постанови Кабінету Міністрів, внесеної у відповідності до ч.7
ст. 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», подається Мін'юсту
для проведення правової експертизи Секретаріатом Кабінету Міністрів.
37. Проведення експертизи
37.1. Мін'юст під час проведення правової експертизи перевіряє проект
постанови Кабінету Міністрів на відповідність Конституції України, актам
законодавства та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради
Європи у сфері демократії, верховенства права та прав людини, зокрема
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положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з
урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
38. Висновок
38.1. За результатами правової експертизи проекту постанови Кабінету
Міністрів Мін'юст оформляє висновок за встановленою ним формою. У
висновку Мін’юсту обов’язково зазначаються правові підстави прийняття
постанови з посиланням на норми законодавчих актів, згідно з якими предмет
правового регулювання проекту постанови належить до повноважень Кабінету
Міністрів. Висновок підписує Міністр, а у разі його відсутності - перший
заступник Міністра.
38.2. Мін’юст надсилає висновок розробникові у строк, що становить не
більш як 10 робочих днів, а у випадках, передбачених цією постановою, - в
одноденний строк.
39. Наслідки невідповідності законодавству
У разі коли за висновком Мін'юсту проект постанови Кабінету Міністрів не
відповідає Конституції та законам України, актам Президента України, рішення
щодо такого проекту постанови приймається на засіданні Кабінету Міністрів.
Розділ 5. Внесення проектів актів Кабінету Міністрів
40. Суб'єкти внесення
40.1. Проекти постанов Кабінету Міністрів вносяться на розгляд Кабінету
Міністрів розробником за погодженням з ініціатором.
40.2. Проект постанови Кабінету Міністрів, внесеної у відповідності до ч.7
ст. 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», вносяться на розгляд
Кабінету Міністрів Секретаріатом Кабінету Міністрів, якщо не було потреби у
її доопрацюванні.
41. Порядок внесення
41.1. Проект постанови Кабінету Міністрів, підготовлений з дотриманням
вимог цієї постанови, візується уповноваженими особами розробника та
ініціатора, і вноситься до Кабінету Міністрів разом із супровідним листом
(додаток 3).
Проект постанови Кабінету Міністрів візує також керівник юридичної
служби, якщо розробником чи ініціатором є орган державної влади.
У разі коли розробником чи ініціатором є міністерство, яке очолює Перший
віце-прем'єр-міністр, Віце-прем'єр-міністр, проект постанови Кабінету
Міністрів повинен бути завізований зазначеними посадовими особами.
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41.2. У разі коли проект постанови Кабінету Міністрів містить інформацію з
обмеженим доступом, розробник проставляє на проекті, супровідному листі та
інших документах, що додаються до нього, відповідний гриф обмеження
доступу.
41.3. Проект постанови та матеріали до неї вносяться до Кабінету Міністрів
в електронній формі із використанням системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади, крім проектів актів, що містять інформацію з обмеженим
доступом, та проектів, внесених у порядку ч.7 ст. 50 Закону України «Про
Кабінет Міністрів України». У проекті акта, внесеному в електронній формі,
використовується електронний цифровий підпис.
42. Обов'язкові додатки
42.1. До проекту постанови Кабінету Міністрів додаються:
1) пояснювальна записка (додаток 4), у якій викладаються підстава та мета
розроблення проекту, результати аналізу проблеми, наводиться обґрунтування
необхідності прийняття акта, зазначаються окремі позиції членів робочої
комісії, відображаються фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо
визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків
бюджету, а також очікувані соціально-економічні результати реалізації акта.
Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого
бюджетів, про це окремо зазначається в записці.
Крім того, до пояснювальної записки додається звіт про проведення
громадського обговорення у відповідності до п. 35 цієї постанови, якщо воно
проводилася.
2) довідка за результатами передпроектного аналізу.
До довідки за результатами передпроектного аналізу додаються фінансовоекономічні розрахунки, проведені відповідно до пп. 34.2 цієї постанови.
3) висновок Мін'юсту
4) порівняльна таблиця, оформлена згідно з додатком 7 (якщо проектом
акта передбачено внесення змін до інших постанов Кабінету Міністрів);
6) проект постанови та матеріали до нього разом з їх електронними копіями,
що готуються у Microsoft Word (формат RTF, шрифт Times New Roman
чотирнадцятого розміру). При цьому таблиці та діаграми готуються у Microsoft
Excel.
До проекту постанови додається також прес-реліз, у якому викладається
мета прийняття постанови, її короткий зміст, строки реалізації, очікувані
результати для різних верств (груп) населення, очікуваний вплив на розвиток
окремих галузей економіки та регіонів з конкретними прикладами.
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42.2. До проекту постанови Кабінету Міністрів, що має важливе суспільне
значення і стосується прав та обов'язків громадян, додається комунікативний
план за формою згідно з додатком 11.
42.3. Висновок Мін'юсту до проекту акта Кабінету Міністрів, розробником
якого є зазначене Міністерство, не подається, а правові аспекти, зазначені у п.
38 цієї Постанови, відображаються у пояснювальній записці.
43. Підписання документів
43.1. Супровідний лист підписують уповноважені особи розробника та
ініціатора. Пояснювальну записку, довідку за результатами передпроектного
аналізу підписує уповноважена особа розробника.
43.2. Факсимільне відтворення підписів уповноважених осіб за допомогою
засобів механічного або іншого копіювання на документах, що подаються
Кабінетові Міністрів, не допускається.

Розділ 6. Розгляд проектів актів Кабінету Міністрів
44. Розгляд на засіданні урядового комітету
44.1. Внесений проект постанови Кабінету Міністрів, разом з матеріалами,
поданими розробником або Секретаріатом Кабінету Міністрів, включається до
порядку денного засідання відповідного урядового комітету.
44.2. До участі у засіданні відповідного урядового комітету залучаються
уповноважені представники розробника та ініціатора. Уповноважений
представник розробника представляє проект на засіданні перед членами
урядового комітету.
44.2. За результатами розгляду проект постанови Кабінету Міністрів
схвалюється на засіданні, якщо до нього не висловлено зауважень. Схвалений
проект постанови Кабінету Міністрів візується Першим віце-прем’єрміністром, Віце-прем’єр-міністром на засіданні урядового комітету.
44.3. Проект акта Кабінету Міністрів може бути схвалений на засіданні
урядового комітету з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених
учасниками засідання, якщо вони не впливають на суть проекту. Такий проект
доопрацьовується розробником протягом трьох робочих днів, якщо інший
строк не визначений урядовим комітетом, та подається для розгляду на
засіданні Кабінету Міністрів.
44.4. У разі коли розробник під час доопрацювання повернутого відповідно
до підпункту 3 цього пункту проекту постанови не виконав з мотивованих
причин або виконав частково рішення урядового комітету чи до проекту
внесені нові положення, що потребують рішення урядового комітету, він
подається для повторного розгляду.
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44.5. Якщо за результатами розгляду на засіданні проекту постанови
Кабінету Міністрів визнано за необхідне доопрацювати його з урахуванням
принципових зауважень і пропозицій, висловлених під час його розгляду,
урахування яких потребує додаткового вивчення розробником та погодження із
ініціатором, рішення про схвалення проекту не може ставитися на голосування.
Такий проект Секретаріат Кабінету Міністрів повертає розробникові для
доопрацювання та внесення в установленому порядку для повторного розгляду
урядовим комітетом.
44.6. У разі коли проект постанови Кабінету Міністрів урядовий комітет
схвалив у редакції розробника з відхиленням зауважень і пропозицій міністрів,
керівників центральних органів виконавчої влади, що не належать до сфери
спрямування і координації міністрів, такі зауваження і пропозиції у разі
наполягання зазначених посадових осіб розглядаються на засіданні Кабінету
Міністрів.
44.7. Якщо за результатами повторного розгляду в позиціях розробника та
членів урядового комітету щодо положень проекту постанови залишилися
розбіжності, він вноситься для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів із
зазначенням пропозиції урядового комітету.
44.8. Урядовий комітет може визнати за недоцільне прийняття постанови
Кабінету Міністрів. Остаточне рішення щодо проекту такої постанови приймає
Кабінет Міністрів, крім випадків, коли проти рішення урядового комітету щодо
недоцільності прийняття постанови Кабінету Міністрів не заперечують
розробник та ініціатор.
44.9. Проект постанови Кабінету Міністрів додатково може розглядатися на
засіданні урядового комітету, до повноважень якого віднесені питання
європейської інтеграції, за пропозицією його голови, якщо така постанова за
предметом регулювання стосується міжнародно-правових зобов’язань України
у сфері європейської інтеграції та/або належить до сфер, правовідносини в яких
регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС). Якщо за висновком
Мін’юсту проект постанови не відповідає, у тому числі частково не відповідає,
міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції
та/або праву Європейського Союзу (acquis ЄС), такий проект обов’язково
розглядається на засіданні урядового комітету, до повноважень якого віднесені
питання європейської інтеграції.
45. Розгляд на засіданні Кабінету Міністрів
45.1. Розглянутий на засіданні урядового комітету та завізований Першим
віце-прем’єр-міністром, Віце-прем’єр-міністром проект постанови Кабінету
Міністрів включається до порядку денного чергового засідання Кабінету
Міністрів. До проекту постанови крім матеріалів, поданих розробником,
додаються витяг з протоколу засідання урядового комітету.
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У виняткових випадках за рішенням Прем’єр-міністра до порядку денного
чергового засідання Кабінету Міністрів може бути включено проект постанови
без попереднього розгляду урядовим комітетом або проект постанови, який з
підстав, визначених пп. 44.5 цієї постанови, урядовим комітетом не схвалено.
45.2. Проект постанови з матеріалами, поданих розробником, та витягом з
протоколу засідання урядового комітету надсилається на електронну скриньку
членів Кабінету Міністрів за тиждень до засідання. У невідкладних випадках
проект надсилається не пізніше як за 24 години до засідання.
45.3. На засіданні Кабінету Міністрів розробник представляє проект
постанови Кабінету Міністрів. Уповноважена особа ініціатора та голова
урядового комітету мають право висловити свою позицію щодо такого проекту
постанови.
45.4. Не ставиться на голосування рішення про прийняття постанови
Кабінету Міністрів, щодо якої під час обговорення на засіданні членами
Кабінету Міністрів висловлено зауваження і пропозиції. Такий проект
повертається розробникові для доопрацювання та повторного внесення в
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів. Якщо строк
доопрацювання не визначено, проект вноситься не пізніше ніж через 10 днів
після розгляду на засіданні.
45.5. Прийняті постанови Кабінету Міністрів Прем’єр-міністр підписує на
засіданні Кабінету Міністрів. Акт, прийнятий Кабінетом Міністрів з
поправками, оформляється у визначений ним строк.
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