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АНОТАЦІЯ 

 

Гунько Н. Ю. Зміни та доповнення до законів України: 

загальнотеоретичні та техніко-технологічні питання. – 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 Міністерства освіти і науки України. Львів, 

2020. 

Дисертацію виконано на актуальну тему. Зауважено, що сучасна 

система законів України формується за умов інтенсивного розвитку та 

соціальних трансформацій, їй властивий високий рівень динамізму, 

переобтяженість великою кількістю законів, зокрема про внесення змін та 

доповнень до законів України. Це може спричинити розбалансування 

системи законів, знизити ефективність правового регулювання. Акцентовано 

увагу на тому, що збалансованість вітчизняної системи законів 

забезпечується законотворчою діяльністю, зокрема коригуючою. 

У роботі проаналізовано позиції, висловлені в юридичній літературі, 

щодо коригуючої законотворчої діяльності, її техніки та технології, 

коригуючих законів (законів про внесення змін та доповнень до законів). 

Звернуто увагу на те, що в юридичній науці ці явища не були об’єктом 

самостійного дослідження, їх аналізували лише в контексті дослідження 

правотворчості, законотворчості, правотворчої і законотворчої техніки та 

технології, законів. І хоча в сучасній українській теорії права і досі не 

сформовано низки положень щодо коригуючої законотворчої діяльності, 

деякі аспекти цієї проблематики висвітлено у працях Ж. Дзейко, В. Косовича, 

В. Риндюк. У зарубіжній юридичній літературі на монографічному рівні 

аналізувалися питання зміни законодавства (М. Гущєв) та техніки внесення 

змін до юридичних актів (К. Преподобний). Втім і досі потребують 
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уточнення поняття законотворчої діяльності, її техніки та технології; 

формулювання визначення понять коригуючої законотворчої діяльності, 

коригуючої законотворчої техніки, коригуючої законотворчої технології, 

коригуючих законів (про внесення змін та доповнень до законів); виявлення 

основних способів розв’язання проблем здійснення такої діяльності в 

Україні. 

Метою цього дослідження є виявлення основних загальних ознак та 

особливостей коригуючої законотворчої діяльності (із внесення змін та 

доповнень до законів), її техніки та технології, способів розв’язання проблем 

її здійснення в Україні. Її досягнення забезпечувалося завдяки належному 

методологічному інструментарію: діалектичному підходу, логічним 

прийомам та засобам, діяльнісній, системній, соціологічній методології. 

Провідною для цього дослідження є загальнотеоретична методологія та 

прийоми і засоби техніко-юридичного аналізу. 

У роботі уточнено характерні ознаки законотворчої діяльності, її 

поняття як діяльності органів законодавчої влади, що здійснюється в 

особливому порядку та спрямована на створення, опублікування, 

коригування законів та припинення їх чинності. Сформульовано такий 

поняттєвий ряд: діяльність, соціальна діяльність, правова діяльність, 

юридична діяльність, правотворча діяльність, законотворча діяльність, 

зокрема коригуюча. Коригуючу законотворчу діяльність виокремлено як 

складову частину законотворчої. 

Виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої діяльності і на цій підставі сформульовано визначення її 

поняття як складової частини законотворчої діяльності, що спрямована на 

внесення змін та доповнень до первинних законів задля виправлення чи/та 

оновлення їхніх змістовних та/або формальних параметрів, забезпечення їх 

належного регулятивного рівня. З’ясовано співвідношення цього поняття із 

суміжними поняттями. 
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Запропоновано замінити термін «діяльність із внесення змін та 

доповнень до законів», який позначає це поняття, на термін «коригуюча 

законотворча діяльність», оскільки він більш повно відображає зміст та 

характер цієї діяльності, а також відрізняє коригуючу законотворчу 

діяльність від діяльності щодо внесення поправок до законопроектів. 

У роботі за функціями законів (зокрема регулюючими та 

обслуговуючими) виокремлено регулюючі закони, що спрямовані на 

регулювання суспільних відносин, та обслуговуючі закони, що забезпечують 

їх належне функціонування. Серед обслуговуючих законів виокремлено і 

коригуючі (закони про внесення змін та доповнень). Запропоновано замінити 

термін «закон про внесення змін та доповнень до законів» терміном 

«коригуючий закон». 

Виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючого закону і 

на основі цього сформульовано визначення його поняття як різновиду 

законів, що приймається органами законодавчої влади для коригування 

первинних законів, виправлення чи/та оновлення змістовних та/або 

формальних їхніх параметрів, забезпечення їх належного регулятивного 

рівня. 

З’ясовано співвідношення між коригуючим законом, перехідними 

положеннями та законом у новій редакції. Запропоновано результати 

коригуючої законотворчої діяльності об’єктивувати лише в коригуючих 

законах. 

Уточнено ознаки законотворчої техніки та удосконалено її поняття як 

системи прийомів та засобів, які забезпечують створення, опублікування, 

коригування законів, припинення їх чинності. Уточнено поняття засобів 

законотворчої техніки як явищ, які необхідні для створення, опублікування, 

коригування законів чи припинення їх чинності; а також прийомів – як 

моделей використання засобів законотворчої техніки в процесі здійснення 

законотворчої діяльності. Здійснено диференціацію законотворчої техніки за 

змістом законотворчої діяльності на техніку створення, опублікування 
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законів, їх коригування та припинення чинності, а також за видами законів. 

Виокремлено коригуючу законотворчу техніку як її різновид. 

Уточнено: поняття «зміни до законів» як спеціального засобу 

коригуючої законотворчої техніки, завдяки якому змінюються змістовні чи 

формальні параметри первинного закону; поняття «доповнення до законів» 

як спеціального засобу коригуючої законотворчої техніки, завдяки якому 

додаються змістовні чи формальні параметри первинного закону; поняття 

«внесення змін до закону» та поняття «внесення доповнень до законів» як 

спеціальних прийомів коригуючої законотворчої техніки. Розмежовано 

поняття «зміни до законів», «доповнення до законів», «внесення змін до 

законів» та «внесення доповнень до законів» як такі, що відображають 

відносно самостійні явища. 

Виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої техніки і на цій основі сформульовано визначення її поняття 

як системи загальних і спеціальних засобів та прийомів законотворчої 

техніки, що спрямовані на виправлення чи/та оновлення змістовних та/або 

формальних параметрів первинних законів. 

Аргументовано, що коригуюча законотворча техніка складається із 

загальних засобів та прийомів законотворчої техніки (мовних, логічних, 

структурно-реквізитних тощо), а також – спеціальних засобів (зміни та 

доповнення до законів) та прийомів (внесення змін та внесення доповнень до 

законів). Виокремлено такі основні види коригуючої законотворчої техніки в 

Україні: за засобами і прийомами – техніка внесення змін та техніка внесення 

доповнень до законів; за видами законів – техніка внесення змін та 

доповнень до Конституції України, конституційних законів, звичайних 

законів, кодифікованих законів, Закону України «Про Державний бюджет 

України». 

Уточнено ознаки законотворчої технології та удосконалено її поняття 

як належно регламентованого порядку застосування прийомів та засобів 
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законотворчої техніки задля створення законів. Констатовано, що різновидом 

законотворчої технології є і коригуюча. 

Виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої технології і на цій основі сформульовано визначення її 

поняття як належним чином регламентованого порядку застосування 

прийомів та засобів коригуючої законотворчої техніки задля виправлення 

чи/та оновлення первинних законів. 

На підставі аналізу сучасного стану коригуючої законотворчої 

діяльності в Україні виявлено низку проблем її здійснення, застосування 

коригуючої законотворчої техніки та технології. Серед них, зокрема: 

відсутність належної наукової уваги до розробки цієї проблематики; 

відсутність легалізованих понять – коригуюча законотворча діяльність, 

коригуюча законотворча техніка, коригуюча законотворча технологія, 

коригуючий закон; відсутність єдиного порядку внесення змін та доповнень 

до законів України, правил застосування коригуючої законотворчої техніки 

та технології; відсутність легалізованих змістовних та формальних вимог до 

коригуючої законотворчої діяльності, її техніки і технології та її результатів – 

законів про внесення змін та доповнень до законів України; високий 

динамізм, стихійний та нерівномірний характер, відсутність плановості 

здійснення такої діяльності, велика кількість законів про внесення змін та 

доповнень до законів; недотримання техніко-технологічних вимог здійснення 

коригуючої діяльності. Ці проблеми спричиняють появу низки 

законотворчих помилок. 

У дисертації сформовано пропозиції щодо розв’язання проблем 

здійснення коригуючої законотворчої діяльності, застосування коригуючої 

законотворчої техніки та технології в Україні. Запропоновано: створити 

регламентарний акт, у якому зафіксувати положення про порядок внесення 

змін та доповнень до законів України; легалізувати поняття – 

«законотворчість», «коригуюча законотворча діяльність», «коригуючий 

закон», «коригуюча законотворча техніка», «коригуюча законотворча 
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технологія»; закріпити повноваження щодо здійснення коригуючої 

законотворчої діяльності за відповідними суб’єктами (і за суб’єктами 

законотворчості, і за її учасниками); закріпити змістовні та формальні 

техніко-технологічні вимоги до коригуючої законотворчої діяльності та її 

результатів – коригуючих законів; внести зміни та доповнення до Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України»; налагодити підготовку 

фахівців у сфері законотворчості, розробити кваліфікаційні вимоги до 

суб’єктів цієї діяльності; науковій спільноті посилити увагу до дослідження 

цієї проблематики; забезпечити здійснення постійного моніторингу 

коригуючої законотворчої діяльності із урахуванням індексу динамізму, що 

уможливить запобігання та/або подолання ризиків розбалансування системи 

законів України. 

Ці та інші положення і висновки є важливими з погляду і юридичної 

науки, і практики. 

Ключові слова: законотворча діяльність, коригуюча законотворча 

діяльність, коригуюча законотворча техніка та технологія, закон, коригуючий 

закон (закон про внесення змін та доповнень до законів). 

 

SUMMARY 

 

N. Yu. Hunko Changes and Amendments to the Laws of Ukraine: General 

Theoretic and Technical Issues. – Qualifying research paper (manuscript 

copyright). 

PhD thesis in legal sciences (Doctor of Philosophy) with majors in the 

specialty 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and 

Legal Doctrines. – Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. Lviv, 2020. 

The thesis's topic touches the important matters of current interest. The 

thesis points out that the modern system of laws of Ukraine is being formed under 

conditions of the intensive development and social transformations and is 
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characterized by a high level of dynamism, overload with a large number of laws, 

including amending laws introducing changes and amendments to the current laws 

of Ukraine. This can lead to an imbalance in the legal system and blunt the 

effectiveness of the legal regulation. A special emphasis is put on the fact that the 

balance of the national system of laws is ensured by the legislative activity, in 

particular by the adjusting legislative activity. 

The thesis analyzes the viewpoints on the adjusting legislative activity, its 

technique and technology, adjusting laws (amending laws) expressed in the 

juridical literature. It is noted that these phenomena were not studied as an 

independent research objects in the legal science, they were analyzed only in the 

context of studying of law-making and legislative activity, law-making and 

legislative technique and technology, and laws. Although the modern Ukrainian 

theory of law still does not have a set of provisions on the adjusting legislative 

activity, some aspects of this issue were covered in works of 

Zh. Dzeiko, V. Kosovych, and V. Ryndiuk. In the foreign juridical literature, the 

issues of amendment of the legislation (M. Gushchev) and procedure of 

introduction of amendments to legal acts (K. Prepodobnyi) were analyzed in 

monographs. However, we still need to clarify the concept of the legislative 

activity, its technique and technology; formulation of the definition of the adjusting 

legislative activity, its technique and technology, adjusting laws (amending laws); 

identification of main ways of solving the problems of pursuit of such activity in 

Ukraine. 

The purpose of this research is to identify the main general attributes and 

characteristics of the adjusting legislative activity (introducing changes and 

amendments to the existing laws), its technique and technology, ways of solving 

the problems of its implementation in Ukraine. The purpose of the research was 

achieved with the help of corresponding methodological tools: dialectical 

approach, logical techniques and tools, activity-based, systematic and sociological 

methodology. The general theoretical methodology, techniques and tools of the 

technical legal analysis were primarily used in this study. 
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The thesis itemizes characteristics of the legislative activity, its concept as 

the activity of the legislative authorities carried out according to a special 

procedure and aimed at formation, publication, amendment and termination of 

laws. The following set of concepts was defined: activity, social activity, legal 

activity, juridical activity, law-making activity, legislative activity, and in 

particular adjusting legislative activity. The adjusting legislative activity was 

singled out as a component of the legislative activity. 

The thesis identifies the main general attributes and special aspects of the 

adjusting legislative activity and thereon formulates the definition of its concept as 

a component part of the legislative activity, aimed at introduction of changes and 

amendments to initial laws for the purpose of correction and/or update of their 

conceptual and/or formal parameters and ensuring of their proper regulatory level. 

The correlation of this concept with related concepts is also determined. 

It is suggested to replace the term “amending activity” that denotes this 

concept with the term “adjusting legislative activity”, since it reflects the content 

and nature of this activity more comprehensively, as well as distinguishes the 

adjusting legislative activity from the introduction of amendments to draft bills. 

Based on the functions of laws (particularly regulatory and service 

functions), the thesis singles out regulatory laws aimed at regulation of social 

relations and servicing laws that ensure their proper functioning. Servicing laws 

include a separate group of adjusting laws (amending laws). It is suggested to 

replace the term “amending law” with the term “adjusting law”. 

The main general attributes and special aspects of the adjusting law were 

identified and based thereon we formulated the definition of its concept as a type 

of laws adopted by the legislative authorities to amend the initial laws, correct 

and/or update their conceptual and/or formal parameters, ensure their proper 

regulatory level. 

The relationship between the adjusting law, transitional provisions and an 

amended law was identified. It is suggested to objectify the results of the adjusting 

legislative activity only in the adjusting laws. 
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The attributes of the legislative technique were clarified and the definition of 

its concept as a system of methods and tools that ensures formation, publication, 

adjustment and termination of laws was improved. The thesis also defines the 

notion of tools of the legislative technique as phenomena required for formation, 

publication, adjustment of laws or their termination, as well as the notions of 

methods as models for use of the legislative techniques in the process of pursuit of 

the legislative activity; differentiates the legislative technique by the content of the 

legislative activity and singles out the technique of formation, publication of laws, 

their adjustment and termination, as well as by types of laws; singles out the 

adjusting legislative technique as its variation. 

The thesis specifies: the concept of “changes to laws” as a special tool of the 

adjusting legislative technique that changes the conceptual or formal parameters of 

the initial law; the concept of “amendment to laws” as a special tool of the 

adjusting legislative technique adding the conceptual or formal parameters of the 

initial law; the concept of “introduction of changes to laws” and the concept of 

“introduction of amendments to laws” as special methods of the adjusting 

legislative technique. The concepts of “changes to laws”, “amendments to laws”, 

“introduction of amendments to laws” and “introduction of changes to laws” are 

distinguished as notions reflecting relatively independent phenomena. 

The main general attributes and special aspects of the adjusting legislative 

technique were identified and based thereon the definition of its concept as a 

system of general and special tools and methods of the legislative technique aimed 

at adjustment and/or update of conceptual and/or formal parameters of initial laws 

was formulated. 

It was proved that the adjusting legislative technique consists of general 

tools and methods of the legislative technique (language, logic, structure and 

requisites, etc.), as well as special tools (changes and amendments to laws) and 

methods (introduction of changes and amendments to laws). The following main 

types of the adjusting legislative technique in Ukraine were identified: by tools and 

methods – the technique of introduction of changes and the technique of 
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introduction of amendments to laws; by types of laws – the technique of 

introduction of changes and amendments to the Constitution of Ukraine, 

constitutional laws, ordinary laws, codified laws, the Law of Ukraine “On the State 

Budget of Ukraine”. 

The attributes of the legislative technology were itemized and its definition 

as a properly regulated procedure for application of methods and tools of the 

legislative technique for formation of laws was improved. It is stated that the 

adjusting legislative technology is a variation of the legislative technology. 

The main general attributes and special aspects of the adjusting legislative 

technology were identified and based there on the definition of its concept as a 

properly regulated procedure for application of methods and tools of the adjusting 

legislative technique for the purpose of correction and/or update of initial laws was 

formulated. 

Based on the analysis of the current state of the adjusting legislative activity 

in Ukraine, a number of problems of its implementation and application of the 

adjusting legislative technique and technology were identified. They include, in 

particular: a lack of the proper academic attention to the research of this issue; a 

lack of legalized concepts of the adjusting legislative activity, adjusting legislative 

technique, adjusting legislative technology, adjusting law; a lack of a single 

procedure for introduction of changes and amendments to the laws of Ukraine, 

rules for application of the adjusting legislative technique and technology; a lack of 

the legalized substantive and formal requirements to the adjusting legislative 

activity, its technique and technology and its results, i.e. amending laws; high 

dynamism, spontaneous and uneven character, a lack of planning of this activity, a 

large number of amending laws; non-compliance with technical and technological 

requirements to the adjusting legislative activity. These problems result in a 

number of legislative errors. 

The thesis outlines suggestions for solving of problems of the adjusting 

legislative activity and use of the adjusting legislative technique and technology in 

Ukraine. It is suggested: to formulate a regulatory act envisaging provisions on the 
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procedure for introduction of changes and amendments to the laws of Ukraine; to 

legalize the definitions of “legislative activity”, “adjusting legislative activity”, 

“adjusting law”, “adjusting legislative technique", “adjusting legislative 

technology”; to assign the power to carry out the adjusting legislative activity to 

relevant subjects (both subjects of the legislative activity and its participants); to 

establish substantive and formal technical and technological requirements to the 

adjusting legislative activity and its results, i.e. adjusting laws; to introduce 

changes and amendments to the Law of Ukraine “On the Rules of the Supreme 

Council of Ukraine”; to introduce trainings for specialists in the field of law-

making, to develop qualification requirements to the subjects of this activity; to 

draw the attention of the scientific community to the research of this issue; to 

ensure constant monitoring of the adjusting legislative activity with account for the 

index of dynamism that will allow to prevent and/or overcome the risks of 

imbalance of the legal system of Ukraine. 

These and other provisions and conclusions are important from the point of 

view of the legal science and practice. 

Keywords: legislative activity, adjusting legislative activity, adjusting 

legislative technique and technology, law, adjusting law (amending law). 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Забезпечення належного 

правопорядку в Україні залежить від якісної, збалансованої системи 

нормативно-правової регламентації, важливе місце в якій належить законам. 

Сучасна система законів України формується за умов інтенсивного розвитку 

та соціальних трансформацій і їй властивий високий рівень динамізму. 

Динамічний характер законотворчості, з одного боку, дає змогу створювати 

потрібну кількість законів для регулювання різноманітних сфер суспільного 

життя, а з іншого – може бути загрозливим у контексті збільшення їхньої 

питомої ваги та розбалансування системи законів, зниження ефективності 

правового регулювання. 

Характерною рисою сучасної системи законодавства України є 

переобтяженість її великою кількістю законів, зокрема і коригуючих (законів 

про внесення змін та доповнень до законів). Така система не може бути 

стійкою, у ній спостерігається збій синхронності відповідних елементів у 

межах цілого, відсутність балансу нормативного масиву. Вона потребує 

постійного моніторингу та ревізії законів, належного здійснення 

законотворчої діяльності, застосування законотворчої техніки та технології 

задля створення якісних законів, а також здійснення коригуючої 

законотворчої діяльності та застосування коригуючої законотворчої техніки і 

технології для їх оновлення та виправлення. 

На жаль, в українській правовій науці не приділено достатньо уваги 

питанням коригуючої законотворчої діяльності (із внесення змін та 

доповнень до законів) як самостійному явищу, а саме вона є найбільш 

витребуваною в період трансформації системи нормативно-правової 

регламентації в сучасних умовах. Щоправда, деякі питання діяльності із 

внесення змін та доповнень до законів розглядалися в контексті дослідження 

правотворчості, законотворчості, законотворчої техніки і технології, 

удосконалення нормативно-правових актів. 
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В українській та зарубіжній юридичній літературі питанням 

законотворчості та її результатів – законів, законотворчої техніки та 

технології приділяли увагу, зокрема, С. Алексєєв, Ю. Арзамасов, 

О. Богачова, С. Бахвалов, І. Біля-Сабадаш, С. Бобровник, М. Власенко, 

Т. Васільєва, Ж. Дзейко, Н. Задирака, В. Косович, В. Карташов, Д. Керімов, 

Т. Кашаніна, Л. Луць, О. Міцкевич, Д. Монастирський, Н. Пархоменко, 

А. Піголкін, С. Полєніна, П. Рабінович, В. Риндюк, А. Ришелюк, 

І. Суходубова, В. Тарасюк, Ю. Тихомиров, О. Ющик та інші. Проте, 

малодослідженими досі є питання діяльності із внесення змін та доповнень 

до законів, застосування техніки та технології внесення змін та доповнень до 

законів, законів про внесення змін та доповнень до первинних законів 

України. 

На монографічному рівні питання змін законодавства (М. Гущєв) та 

техніки зміни юридичних актів (К. Преподобний) аналізували лише в 

зарубіжній правовій науці, а в українській науці питання внесення змін до 

законів досліджували тільки в контексті законотворчості, законотворчої 

техніки, зокрема у працях Ж. Дзейко, В. Косовича, В. Риндюк. Тож, нині 

поглибленого наукового аналізу потребують питання юридичної природи 

коригуючої законотворчої діяльності в Україні, її техніки та технології, а 

також результатів – законів про внесення змін та доповнень до законів, 

способів розв’язання проблем, що виникають у процесі її здійснення. 

Усе це й визначає актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Важливо зазначити, що в дисертаційній роботі запропоновано 

іменувати діяльність із внесення змін та доповнень до законів як коригуючу 

законотворчу діяльність, – її техніку та технологію – як коригуючі, а закон 

про внесення змін та доповнень до законів – як коригуючий. Це зумовлено 

змістом такої діяльності, а також логічними вимогами і вимогами правової 

стилістики, потребою в уподібненні юридичної термінології, усуненні 

розбіжностей у її використанні. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в межах планових тем кафедри теорії та філософії права 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Техніка та 

технологія юридичної практики» (державний реєстраційний номер 

0015U003954, строк виконання 2015–2017 рр.), «Юридичні засоби 

забезпечення прав людини в Україні: стан та основні напрями 

удосконалення» (державний реєстраційний номер 0118U000622, строк 

виконання 2018–2020 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення 

основних загальних ознак та особливостей коригуючої законотворчої 

діяльності (із внесення змін та доповнень до законів), її техніки та технології, 

способів розв’язання проблем її здійснення в Україні. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких основних 

завдань: 

–  уточнити поняття законотворчої діяльності; 

–  виявити основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої діяльності та сформулювати визначення її поняття; 

–  виокремити серед різновидів законів коригуючий закон (закон про 

внесення змін та доповнень до законів), виявити його основні загальні ознаки 

та особливості, сформулювати визначення поняття; 

–  уточнити поняття законотворчої техніки; 

–  виокремити коригуючу законотворчу техніку, виявити її основні 

загальні ознаки та особливості, сформулювати визначення її поняття; 

–  уточнити поняття «зміни до законів», «доповнення до законів», 

«внесення змін до законів», «внесення доповнень до законів»; 

–  уточнити поняття законотворчої технології; 

–  виокремити коригуючу законотворчу технологію, виявити її основні 

загальні ознаки та особливості, сформулювати визначення її поняття; 

–  охарактеризувати сучасний стан здійснення коригуючої 

законотворчої діяльності в Україні та виявити її проблеми; 
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–  розробити пропозиції щодо розв’язання проблем, які виникають у 

процесі здійснення коригуючої законотворчої діяльності в Україні. 

Об’єктом дослідження є законотворча діяльність, її техніка та 

технологія. 

Предметом дослідження є основні загальні ознаки та особливості 

коригуючої законотворчої діяльності (із внесення змін та доповнень до 

законів), її техніки та технології, способи розв’язання проблем її здійснення в 

Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є діалектичний підхід, логічні прийоми, загальнонаукові та 

спеціально-юридичні методи. 

Діалектичний підхід дав змогу розглядати коригуючу законотворчу 

діяльність як явище, що функціонує та розвивається, відобразити 

суперечності, що характерні для цього процесу. Логічні прийоми та засоби 

супроводжували весь процес дисертаційного дослідження, зокрема дали 

змогу сформулювати низку понять: коригуюча законотворча діяльність, 

коригуючий закон, коригуюча законотворча техніка та коригуюча 

законотворча технологія. Теорія діяльності була покладена в основу розгляду 

коригуючої законотворчої діяльності. Завдяки системному аналізу, зокрема 

структурним прийомам, охарактеризовано внутрішню будову коригуючої 

законотворчої діяльності, коригуючої законотворчої техніки та технології. 

Аналіз документів уможливив збір інформації про закони України та інші 

правові документи, яка необхідна для їхньої характеристики. За допомогою 

прийомів і засобів техніко-юридичного аналізу охарактеризовано загальні 

(зокрема, термінологічні, стильові, логічні) та спеціальні засоби і прийоми 

коригуючої законотворчої техніки; сформульовано юридичні конструкції 

коригуючої законотворчої діяльності, її техніки та технології. 

Загальнотеоретичний метод дав змогу виявити основні загальні ознаки й 

особливості коригуючої законотворчої діяльності, коригуючого закону, 

коригуючої законотворчої техніки та технології. 



20 

Наукова новизна одержаних результатів. У вітчизняному 

правознавстві це дисертаційне дослідження є однією з перших 

загальнотеоретичних праць, у якій виявлено основні загальні ознаки та 

особливості коригуючої законотворчої діяльності (із внесення змін та 

доповнень до законів), її техніки та технології, охарактеризовано способи 

розв’язання проблем її здійснення в Україні. 

Наукова новизна дослідження конкретизована в таких положеннях: 

уперше: 

–  виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої діяльності, на основі яких сформульовано визначення її 

поняття як складової частини законотворчої діяльності, що спрямована на 

внесення змін та доповнень до первинних законів задля виправлення чи/та 

оновлення їхніх змістовних та/або формальних параметрів, забезпечення їх 

належного регулятивного рівня; 

–  виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючого закону 

(закону про внесення змін та доповнень до законів), на основі яких 

сформульовано визначення його поняття як різновиду законів, що 

приймається органами законодавчої влади для коригування первинних 

законів, виправлення чи/та оновлення змістовних та/або формальних їхніх 

параметрів, забезпечення їх належного регулятивного рівня; 

–  виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої техніки, на підставі яких сформульовано визначення її поняття 

як системи загальних і спеціальних засобів та прийомів законотворчої 

техніки, що спрямовані на виправлення чи/та оновлення змістовних та/або 

формальних параметрів первинних законів; 

–  виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої технології, на основі яких сформульовано визначення її 

поняття як належним чином регламентованого порядку застосування 

прийомів та засобів коригуючої законотворчої техніки задля виправлення 

чи/та оновлення первинних законів; 
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–  розроблено пропозиції щодо розв’язання проблем здійснення 

коригуючої законотворчої діяльності, застосування коригуючої 

законотворчої техніки та технології в Україні, а саме: запропоновано 

створити регламентарний акт, у якому зафіксувати положення про порядок 

внесення змін та доповнень до законів України, легалізувати низку понять 

(коригуюча законотворча діяльність, коригуючий закон, коригуюча 

законотворча техніка, коригуюча законотворча технологія тощо), закріпити 

змістовні та формальні техніко-технологічні вимоги і до коригуючої 

законотворчої діяльності, і до її результатів, внести зміни до Закону України 

«Про Регламент Верховної Ради України». 

удосконалено: 

–  поняття законотворчої діяльності; 

–  поняття законотворчої техніки як системи прийомів та засобів, які 

забезпечують створення, опублікування, коригування законів, припинення їх 

чинності; 

–  поняття законотворчої технології як належно регламентованого 

порядку застосування прийомів та засобів законотворчої техніки задля 

створення законів; 

–  поняття «зміни до законів», «доповнення до законів», «внесення змін 

до законів», «внесення доповнень до законів»; 

набули подальшого розвитку: 

–  положення про природу законотворчої техніки; 

–  положення про природу законотворчої технології. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення, висновки 

та пропозиції дослідження можна використати: у науково-дослідницькій 

сфері – для подальшого розвитку теорії законотворчої діяльності, вітчизняної 

загальної теорії права загалом; у юридичній практиці – для вдосконалення 

системи законодавства України, забезпечення ефективності законотворчої 

коригуючої діяльності; у навчальному процесі – для викладання навчальних 

дисциплін «Загальна теорія права», «Теорія правових актів», галузевих 
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юридичних навчальних дисциплін, для підготовки підручників, посібників, 

методичних матеріалів і для студентів, і для учасників законотворчої 

(правотворчої) діяльності та інших представників юридичної професії (Акт 

про впровадження результатів дисертації ЛьвДУВС №19 від 16.06.2020). 

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана й обговорена 

на кафедрі теорії та філософії права Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Основні положення і висновки дослідження доповідалися 

на науково-практичних конференціях, зокрема на: всеукраїнській науково-

практичній конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми 

юридичної науки в умовах євроінтеграції України» (м. Львів, 25 квітня 

2014 р.); ХХІ звітній науково-практичній конференції «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 12–13 лютого 

2015 р.); ХХV звітній науково-практичній конференції «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7–8 лютого 

2019 р.); XXVI звітній науково-практичній конференції «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 6–7 лютого 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображено в 10 публікаціях, з яких шість статей опубліковано у фахових 

наукових виданнях, зокрема одна з них – у зарубіжному виданні і чотири 

тези доповідей, що розміщені у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів (що містять вісім підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 227 

сторінок, із них основного тексту – 177 сторінок, список використаних 

джерел містить 321 найменування. 

 

  



23 

РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 

 

1.1 Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у 

вітчизняній та зарубіжній літературі 

Зміни в сучасній системі законів України, розширення сфер правового 

регулювання, збільшення кількості законів – усе це є свідченням належної 

уваги з боку держави до нормативно-правового комплексу, що покликаний 

забезпечити досягнення правопорядку в Україні. Спостерігається відповідна 

увага до цієї проблематики і з боку наукової спільноти. Це викликано тим, 

що змінюється і зміст законодавчого регулювання, і характер законотворчої 

діяльності. Вона досить часто спрямовується не на прийняття первинних 

законів, а на зміну чинних. 

Більшість законів, які приймає Верховна Рада України, становлять 

закони про внесення змін та доповнень до чинних законів. Динамічний 

характер розвитку законів України хоч і є об’єктивною властивістю їхньої 

системи, але відсутність контролю за таким процесом може викликати 

дисбаланс між стабільністю та динамізмом системи законів, її 

розбалансованість. 

І хоча питання внесення змін та доповнень до законів України раніше й 

не були самостійним предметом дисертаційного дослідження у вітчизняній 

юридичній науці, проте деякі аспекти цієї проблематики все-таки аналізували 

в контексті дослідження законів, законотворчості, законотворчої техніки 

тощо. Саме тому аналіз наукових позицій у зарубіжній та вітчизняній 

літературі варто розмежувати на кілька напрямів, зокрема щодо: законів про 

внесення змін та доповнень до законів, що пов’язано з характеристикою 

природи законів; коригуючої законотворчої діяльності, що пов’язано з 

поняттям законотворчості (правотворчості), законотворчого процесу та 

іншими суміжними поняттями; коригуючої законотворчої техніки та 
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технології, що пов’язано з поняттям юридичної, правотворчої, законотворчої 

техніки та технології; аналіз робіт, пов’язаних з питаннями внесення змін та 

доповнень до законів. 

Питання природи законів аналізували у своїх працях: С. Алексєєв [4; 

5], Ж.-Л. Бержель [15], С. Бобровник [19; 20], Л. Богачова [21], Т. Васільєва 

[25], О. Гайова [37], Ж. Дзейко [62], Г. Дутка [65], Є. Євграфова [67], 

Д. Керімов [94], А. Колодій [100], К. Мазурик [131], М. Марченко [134], 

Д. Монастирський [146], Н. Пархоменко [177], В. Риндюк [250], 

І. Суходубова [275], Ю. Тихомиров [284], М. Теплюк [74], П. Рабінович 

[244], О. Ющик [310] та інші. Вини досліджували властивості законів, 

здійснили їхню класифікація, виявили видові особливості. Було сформовано 

уявлення про закон як нормативно-правовий акт органу законодавчої влади, 

що регулює найважливіші суспільні відносини і має вищу юридичну силу. 

Однак, згадані автори не виділили такого критерію класифікації, як функції 

законів, що дало б змогу виокремити регулюючі та обслуговуючі закони, а 

саме обслуговуючим є такий закон, яким вносяться зміни та доповнення до 

законів. Відповідно, не здійснювалася характеристика таких законів, не 

виявлялася їх природа. Щоправда, деякі аспекти цих питань висвітлено в 

роботах щодо правотворчості, законотворчості та системи законодавства. 

Питанням правотворчості, законотворчості та законотворчого процесу 

в юридичній науці присвячено низку праць В. Карташова [87], С. Полєніної 

[190], С. Гусарєва [54], О. Богачової [22], А. Нашиц [152], А. Піголкіна [182], 

Л. Легіної [115], Н. Задираки [70], А. Ришелюка [252], О. Ющика [311] та 

інших. Проте у вказаних роботах предметом самостійного дослідження не 

були питання коригуючої законотворчої діяльності, її природи та видових 

особливостей. 

Питанням юридичної, правотворчої, законотворчої техніки та 

технології присвячені роботи: В. Баранова [10], В. Барсукової [12], 

С. Бахвалова [14], І. Биля-Сабадаш [17; 18], М. Власенка [31], Ж. Дзейко [62], 

Р. ф. Ієринга [79], В. Карташова [87], Т. Кашаніної [91], Д. Керімова [94], 
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В. Косовича [110], Л. Луць [127], П. Рабіновича [244], В. Риндюк [250], 

Д. Чухвічева [299],О. Ющика [311] та інших. Проте питання коригуючої 

законотворчої техніки та технології не стали самостійним об’єктом наукової 

уваги. 

У вітчизняній юридичній літературі лише у працях В. Косовича, 

Ж. Дзейко та В. Риндюк висвітлено низку питань, пов’язаних із технікою 

внесення змін та доповнень до законів України, у контексті удосконалення 

нормативно-правових актів України, законотворчої техніки. 

Так, у монографії В. Косовича «Удосконалення нормативно-правових 

актів України: техніко-технологічні аспекти» висвітлено питання природи 

нормативно-правових актів, схарактеризовано систему нормативно-правових 

актів України, показники їх досконалості та основні способи досягнення 

такого їх стану в Україні [110, с. 417, 431]. Проаналізовано в роботі і 

правотворчу техніку, зокрема нормопроектну, охарактеризовано низку 

техніко-юридичних засобів створення та удосконалення нормативно-

правових актів України. Серед таких форм автор виокремив і внесення змін 

та доповнень до нормативно-правових актів, а також зазначив, що питання 

внесення змін до чинних нормативно-правових актів, на час написання 

монографії, ще не були об’єктом спеціального наукового дослідження [110, 

с. 415]. У роботі виокремлено деякі підстави (причини), що зумовлюють 

потребу у внесенні змін та доповнень, визначальною серед яких, на думку 

автора, є невідповідність вимогам і правилам нормопроектної техніки [110, 

с. 416]. Виявляти такі підстави В. Косович пропонує шляхом проведення 

Мін’юстом України моніторингу, який, на його думку, має передбачати 

послідовні стадії, зокрема ініціювання внесення змін до нормативно-

правових актів, у яких виявлено недоліки, підготовка проекту такого акта та 

його прийняття правотворчими суб’єктами тощо [110, с. 430]. Також автор 

наводить власну дефініцію поняття «внесення змін до нормативно-правових 

актів» [110, с. 417]. 
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У монографії В. Косович проаналізував зміни до чинних нормативно-

правових актів України, проілюстрував недоліки, допущені у процесі 

здійснення діяльності із внесення змін та доповнень до законів України, 

висвітлив питання правової регуляції техніки внесення змін і доповнень до 

нормативно-правових актів, проблеми застосування прийомів та засобів 

внесення змін у процесі правотворчості. Охарактеризовано в роботі і проект 

Закону України «Про нормативно-правові акти» та зроблено низку 

пропозицій до нього в підсумку аналізу питань щодо внесення змін та 

доповнень до нормативно-правових актів [110, с. 561–563]. Водночас 

зазначимо, що питання щодо внесення змін та доповнень розглянуто в 

монографії у широкому розумінні, тобто щодо всіх нормативно-правових 

актів. Відповідно, не акцентовано уваги на законах України, на особливостях 

діяльності із внесення змін та доповнень до законів, а також на особливостях 

техніки та технології внесення змін та доповнень до законів. 

У дисертаційній роботі Ж. Дзейко «Законодавча техніка в Україні 

(теоретико-історичне дослідження)» розглянуто питання інтерпретації 

законодавчої техніки у вітчизняній правовій думці ХІХ–ХХ ст., сучасне її 

розуміння, проаналізовано структуру законодавчої техніки, її функції, 

правила і засоби, становлення та етапи розвитку законодавчої техніки в 

Україні, стан реалізації і перспективи розвитку законодавчої техніки в 

сучасній Україні, про що зазначено в авторефераті дисертації [62]. Окремий 

підрозділ роботи присвячено особливостям використання правил і засобів 

внесення змін до законів, там же проаналізовано проблеми, які при цьому 

виникають та запропоновано рекомендації щодо посилення ефективності 

застосування техніки внесення змін до законів. Ж. Дзейко наголошує 

зокрема, що завданням законодавця є «попередження внесення невиправдано 

частих змін до законів», чому має сприяти врахування прогнозів суспільного 

розвитку [62, с. 18–19]. 

У монографії В. Риндюк «Проблеми законодавчої техніки в Україні: 

теорія і практика» [250] висвітлено питання щодо розуміння поняття 
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законодавчої техніки в юридичній науці, проаналізовано співвідношення 

понять законодавчої техніки, технології та політики. Законодавчу техніку 

інтерпретовано як спосіб юридичної діяльності, при цьому автор наголошує 

на значенні системи мовних та логічних прийомів, методів, юридичних 

процедур і спеціально-юридичних засобів. Відтак, здійснено класифікацію 

законодавчої техніки, висвітлено особливості окремих її видів, 

охарактеризовано форми законодавчої техніки, зокрема мовну, логічну, 

процедурну. Досліджує автор і питання нормативно-правового регулювання 

законодавчої техніки в Україні, виокремлює основні напрями її розвитку, а 

також приділяє увагу техніко-юридичним помилкам у законодавстві України. 

Висвітлює В. Риндюк питання техніки внесення змін до законодавчих актів 

[250, с. 80], зокрема формулює визначення цього поняття [250, с. 84], 

розкриває особливості мовної, логічної та процедурної форм такої техніки, 

пропонує способи вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних із 

застосуванням техніки внесення змін та доповнень до законів України. 

Варто зазначити, що у згаданих наукових працях питання внесення 

змін і доповнень до законів України висвітлено лише в контексті 

законотворчої техніки і не йдеться про природу такої діяльності і самих 

законів про внесення змін та доповнень до законів України, не розглянуто 

особливостей техніки та технології внесення змін та доповнень до законів 

України. 

У зарубіжній юридичній літературі спеціальні монографічні 

дослідження щодо питань зміни законодавства та техніки змінювання 

юридичних актів здійснювали М. Гущєв та К. Преподобний. 

У дисертаційній роботі М. Гущєва «Зміна законодавства Росії 

(проблеми теорії і практики)» [55] проаналізовано зміни до законодавства, 

під якими автор пропонує розуміти техніко-юридичний метод приведення 

змісту, форми та функційної дії окремих положень закону (групи законів) 

відповідно до актуальних потреб соціальної практики [55, с. 17]. Також 

виявлено співвідношення між змінами законодавства і такими явищами, як 
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прийняття закону, зупинення та припинення його дії, скасування закону, 

визнання його неконституційним. М. Гущєв трактує зміни законодавства і як 

певну юридичну процедуру (діяльність), і як її результат, а також як засіб 

юридичної техніки в контексті виправлення законотворчих помилок [55, 

с. 16]. Класифікацію змін законодавства він пропонує здійснювати за такими 

критеріями: сфера правового регулювання; галузева належність; сфера 

реалізації; вид законодавчого акта; строк дії; змістовна значущість тощо [55, 

с. 9]. За сферою реалізації він виокремив правотворчі та правоінтерпретаційні 

форми зміни законодавства. До правотворчої форми зміни законодавства 

зараховано: доповнення, поправки, виключення, застереження [55, с. 18]. 

У роботі дано функціональну характеристику змін законодавства, 

виявлено їх ефективність та шляхи її підвищення. Зокрема, серед чинників, 

які знижують ефективність змін законодавства, виокремлено і відсутність 

належно сформованої теорії змін законодавства, відсутність критеріїв її 

обґрунтованості та корисності. До таких критеріїв, на думку М. Гущєва, 

належать і чинники детермінації змін до законодавства (і суб’єктивні, і 

об’єктивні), умови та причини [55, с. 10–11]. Соціально необґрунтовані зміни 

законодавства, популізм щодо його вдосконалення, на переконання автора, 

створить передумови для деформації системи законодавства, а інколи і 

знищення [55, с. 14]. 

У дисертаційній роботі К. Преподобного «Техніка зміни юридичних 

актів (загальноправовий аспект)» [204] проаналізовано питання техніки зміни 

юридичних актів, сформульовано авторську дефініцію, що відображено в 

авторефераті дисертації [204, с. 10]. 

Техніку зміни юридичних актів автор розглядає як самостійне явище, 

але таке, що належить до одного ряду з такими поняттями, як техніка 

прийняття (розробки) юридичних актів, техніка дії юридичних актів (вступу 

у дію, її припинення та відновлення), техніка скасування юридичних актів 

[204, с. 11]. Зазначається, що техніка змін юридичних актів зумовлена 

насамперед закономірностями функціонування суспільних відносин, а 
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першим етапом діяльності щодо внесення змін є встановлення і фіксація 

підстав для внесення змін (і об’єктивних, і суб’єктивних). Діяльність щодо 

реалізації техніки внесення змін виконується поетапно: встановлення та 

фіксація підстав для змін; встановлення частини (фрагменту) юридичного 

акта, що буде змінюватися; виведення з тексту частини, яка буде змінена, та 

внесення нової (нового фрагменту); оприлюднення (публікація) [204, с. 17–

18]. 

У дисертації, яка розглядається визначено соціальну роль та місце 

техніки зміни юридичних актів серед інших різновидів юридичної техніки, 

здійснено її класифікацію: за суб’єктами, що вносять зміни до юридичних 

актів; їхнім кількісним складом; за нормативною природою; за формою 

юридичного акта; за повноваженнями суб’єктів, які вносять зміни тощо [204, 

с. 11]. Так, за формою юридичного акта виокремлено, зокрема, техніку зміни 

конституції, конституційних законів, кодексів та інших законів, а також 

указів, постанов тощо [204, с. 23]. 

У дисертаційному дослідженні розглянуто й питання реалізації техніки 

зміни юридичних актів та шляхи її удосконалення, зокрема виокремлено 

основні дефекти цієї техніки: невизначеність юридичних наслідків змін, 

відкладені зміни, зловживання технікою змін, подвійні зміни тощо [204, 

с. 11]. 

К. Преподобний пропонує концепцію удосконалення техніки змін 

юридичних актів, яка передбачає: виявлення причин та умов, що сприяють 

виникненню дефектів у техніці змін юридичних актів, оперативне їх 

усунення, моніторинг реалізації змін юридичних актів тощо [204, с. 12]. 

Водночас у працях М. Гущєва та К. Преподобного, як і в інших 

проаналізованих під час цього дослідження роботах, не сформульовано 

визначень таких понять: діяльність із внесення змін та доповнень до законів 

(коригуюча законотворча діяльність), закон про внесення змін та доповнень 

до законів, коригуюча техніка та технологія; не визначено і їх 

співвідношення зі суміжними поняттями, не висвітлено природи коригуючої 
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законотворчої діяльності, законів про внесення змін та доповнень до законів, 

коригуючої законотворчої техніки та технології, їхньої структури; не 

уточнено й понять: зміни до законів, доповнення до законів, внесення змін до 

законів, внесення доповнень до законів. 

У вітчизняній юридичній науці досі малодослідженими є й питання 

щодо: сучасного стану коригування законів України, основних проблем 

коригуючої законотворчої діяльності в Україні та способів їх розв’язання. 

Окрім цього, ці питання на монографічному рівні не досліджувалися ні в 

зарубіжній, ні у вітчизняній юридичній літературі, а тому вони потребують 

поглибленого наукового аналізу. 

 

1.2 Методологія дослідження 

У цьому дослідженні, з огляду на його предмет, використано 

філософські, загальнонаукові та спеціально-юридичні підходи, методи та 

засоби пізнання. 

Передусім варто зазначити, що в науковій літературі досі ведуться 

дискусії і поки не сформовано єдиного бачення щодо поняття методології, 

висловлюються різноманітні позиції щодо її розуміння. Одні автори 

трактують методологію як філософське вчення про систему методів 

наукового пізнання і перетворення реальної дійсності, а також вчення про 

застосування принципів, категорій, законів діалектики та науки до процесу 

пізнання і практики в інтересах набуття нових знань [13, с. 289]. Інші вчені 

стверджують, що сучасна методологія науки – це система принципів і 

способів організації побудови теорії та практичної діяльності, а також вчення 

про цю систему [60, с. 10]. 

Д. Керімов визначив методологію як інтегральне явище та зазначив, що 

вона об’єднує низку компонентів: світогляд та функціональні 

загальнотеоретичні концепції, всезагальні філософські закони та категорії, 

загальні та конкретно-наукові методи [92, с. 46]. 
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Не склалося уподібнене її розуміння і в юридичній науці. Так, 

М. Козюбра інтерпретує методологію юридичної науки (у широкому 

розумінні) як систему принципів і способів організації теоретично-

пізнавальної діяльності у сфері дослідження державно-правової дійсності, 

вчення про цю систему [98, с. 8]. Близьким за змістом є поняття методології 

юридичної науки як системи підходів, методів і засобів науково-юридичного 

дослідження, а також вчення про їх використання в пізнанні право-

державних закономірностей [244, с. 213]. 

В. Сирих під методологією правової науки розуміє спрямовану на 

відображення структури, загальних, спеціальних і конкретних методів, які 

використовуються для пізнання її об’єкта і предмета, характеру 

взаємозв’язків цих методів, а також їх зв’язків із всезагальними принципами 

наукового пізнання; сукупність методологічних правил, вимог до змісту 

кожного конкретного методу, що застосовується у правознавстві [277, с. 88]. 

Висловлюється і така позиція щодо методології правової науки – це 

цілісний комплекс підходів, методів і засобів пізнання правових явищ, 

спрямований на отримання об’єктивних знань про них, конструювання 

правової дійсності й організацію їх у дієву й аргументовану систему [126, 

с. 9]. Це дає змогу виокремити у структурі методології концептуальний 

підхід, методи і засоби пізнання правових явищ, методику отримання 

об’єктивних знань про них, способи і засоби конструювання правової 

дійсності, а також організації їх у відповідну систему [126, с. 9]. 

Вибір підходів, методів та засобів пізнання в межах цього дослідження 

був зумовлений його предметом. 

Визначальним для цієї методології є діалектичний підхід, центром 

якого є теорія розвитку, адже діалектика – це наука про універсальні закони 

руху і розвитку природи, суспільства і мислення [290, с. 106]. 

У філософії діалектику трактують як методологію пізнання, яка 

вимагає вивчення явищ в їх суперечностях, змінах та взаємозв’язках; як 

метод мислення, систему загальних методологічних принципів, відповідно до 
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яких розкривається єдність протилежностей у явищах; розглядаються явища 

у зміні, русі, розвитку, взаємодії тощо [85, с. 58]. Діалектика вивчає 

незворотні якісні зміни, які іменуються розвитком. Висловлюються позиції, 

що розвиток як цілеспрямована зміна, забезпечує наступність між якісними 

змінами на рівні системи, акумулятивний зв’язок наступного з попереднім, 

відповідну тенденцію щодо змін і саме на цій основі появу в системі нових 

можливостей [2, с. 450]. Це дає підставу розуміти розвиток як впорядковані 

та закономірно незворотні зміни об’єкта, пов’язані з виникненням нових 

тенденцій існування системи [111, с. 178]. Таке поняття розвитку дало змогу 

виявити умови функціонування коригуючої законотворчої діяльності, її родо-

видові зв’язки із законотворчістю, а також виявити тенденції розвитку 

коригуючої законотворчої техніки та технології. Такий підхід уможливив 

аналіз коригуючої законотворчої діяльності, її техніки та технології (із 

внесення змін та доповнень до законів України) як явищ, що функціонують 

та розвиваються; дав можливість відобразити суперечності та відповідні 

зміни, що виникають у процесі здійснення цієї діяльності. 

Весь процес дослідження супроводжували логічні прийоми пізнання 

(аналіз, синтез, індукція, дедукція та ін.). До логічних методів (прийомів) 

зазвичай зараховують не тільки аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, а й 

абстрагування, ідеалізацію, узагальнення, аналогію, моделювання, а також 

екстраполювання та гіпотезу [83, с. 37]. Такі прийоми дали змогу 

проаналізувати явища правотворчої та законотворчої діяльності, юридичної 

техніки, правотворчої та законотворчої техніки, виявити їхні властивості, 

уточнити низку понять: законотворча діяльність, законотворча техніка, 

законотворча технологія, а також сформулювати нові поняття: коригуюча 

законотворча діяльність, коригуючий закон (закон про внесення змін та 

доповнень до законів), коригуюча законотворча техніка та коригуюча 

законотворча технологія. 

У процесі дослідження використовувались не тільки правила 

формулювання дефініцій, а й поділу понять, зокрема класифікація. Це 
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уможливило виокремлення коригуючого закону, їхніх різновидів а також 

різновидів коригуючої законотворчої діяльності, її техніки та технології. 

Серед загальнонаукових методів особливу увагу приділено 

діяльнісному, зокрема теорії діяльності. Як свого часу зазначав Е. Юдін, «у 

гуманітарному пізнанні поняття діяльності відіграє методологічно 

центральну роль» [303, с. 266]. А на думку В. Швирьова, категорія діяльності 

як певний спосіб відношення до дійсності, є основою діяльнісного підходу 

[59, с. 20]. 

Філософське розуміння діяльності як певної форми ставлення людини 

до навколишнього світу та самої себе, що виявляється в цілеспрямованій 

зміні та перетворенні світу і людської свідомості, дає змогу виокремити в ній 

три елементи: суб’єкт, об’єкт, активність (дії) та трактувати її як процес, що 

містить мету, засоби та результати [188, с. 486–487]. А первинна структурна 

одиниця діяльності – «дія» [153, с. 607] дозволяє характеризувати здійснення 

суб’єктами якого-небудь діяння в різноманітних сферах, зокрема і в 

соціальній. Таке розуміння дало змогу трактувати соціальну діяльність як 

сукупність дій суб’єктів суспільних відносин у різноманітних сферах, 

зокрема й у правовій. Відповідно, законотворчу діяльність, складовою 

частиною якої є коригуюча законотворча діяльність, інтерпретовано як 

правову. Своєю чергою правову діяльність пропонується розуміти як 

соціально-значущі дії суб’єктів у правовій сфері, а юридичну – як 

передбачені джерелами права дії суб’єктів права. Тож за змістом цієї 

діяльності, було виокремлено такі різновиди юридичної діяльності: 

правотворча, правотлумачна, правозастосовна та діяльність із безпосередньої 

реалізації права. Законотворчу діяльність розглянуто як різновид 

правотворчої діяльності, що спрямована на створення законів. Коригуюча 

діяльність є складовою частиною законотворчої, адже остання спрямована на 

створення, коригування законів, припинення їх чинності. 

Отже, категорія діяльності є визначальною для характеристики 

коригуючої законотворчої діяльності як діяльності органів законодавчої 
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влади, що спрямована на виправлення чи/та оновлення законів України. У 

дисертації сформовано поняттєвий ряд: діяльність, соціальна діяльність, 

правова діяльність, правотворча діяльність, законотворча діяльність, 

коригуюча законотворча діяльність. 

У роботі використовувалася і системна методологія, зокрема, метод 

системного аналізу. У науковій літературі системний метод трактують як 

сукупність загальнонаукових методологічних принципів і способів 

дослідження, які зорієнтовані на розкриття цілісності об’єкта як системи [13, 

с. 108]. Окрім цього, у юридичній літературі зазначається, що теорія систем 

та оснований на ній системно-структурний метод використовуються для 

виявлення системно-структурних зв’язків правових явищ [277, с. 397].  

Системний підхід є складовою частиною загальнонаукової методології 

[38, с. 12]. Сутність системної методології полягає у створенні, завдяки 

конструюванню чи абстрагуванню, систем, які дають змогу досягти певної 

мети пізнання. Її призначенням є встановлення системоутворюючих 

властивостей, створення пізнавальних моделей визначення елементного 

складу, створення засобів управління системами. Для дослідження важливим 

також є понятійний апарат системного аналізу: система, елементи, зв’язки, 

структура, цілісність, ціле, функціонування, функція тощо [132, с. 38]. 

Зокрема, у роботі використано поняття: система, структура, ціле. Так, 

систему потрактовано як цілісний комплекс закономірно виокремлених, 

взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів [124, с. 10]. Поняття структури 

витлумачено як стійку єдність елементів, їхніх відносин та цілісності системи 

[272, с. 145]. Використовуючи ці засоби пізнання, коригуючу законотворчу 

діяльність, її техніку та технологію охарактеризовано як цілісні явища, 

системи, що мають відповідну внутрішню організацію. 

Основними прийомами системного аналізу в межах цього дослідження 

були структурні та функціональні. Це дало змогу трактувати коригуючу 

законотворчу техніку як систему прийомів і засобів внесення змін та 

доповнень до законів, а технологію – як систему правил застосування 



35 

технічних прийомів і засобів та виокремити такі елементи коригуючої 

законотворчої діяльності: мета, суб’єкт, об’єкт, дії, прийоми, засоби, 

результат. 

У процесі дослідження застосовувалася і соціологічна методологія. 

У юридичній літературі висловлюються міркування, що призначенням 

соціологічної методології є отримання диференційованого знання про умови 

впорядкування явищ, які досліджувалися; фактори, типи зв’язків тощо; 

виявлення закономірностей різного рівня; побудова на їх основі моделей 

соціальних утворень [132, с. 31], а соціологічне дослідження потрактовано як 

систему логічно послідовних, методологічних, методичних та організаційно-

технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, 

процес [270, с. 534]; різновид соціальних досліджень, що розглядають 

суспільство як цілісну соціокультурну систему, у процесі якого 

використовуються особливі методи і прийоми збору й опрацювання та 

аналізу первинної інформації, які застосовуються в соціології [273, с. 75]. До 

основних соціологічних методів належать: спостереження, опитування, 

експертний аналіз та аналіз документів. 

У соціології права об’єктом дослідження визнається соціально-правова 

практика (предметно-практична діяльність людей у правовій сфері), а під 

соціально-правовим дослідженням розуміють складний пізнавальний акт, що 

спрямований на вивчення процесів реальної дії права, його втілення у 

вчинках громадян та інших осіб [269, с. 280]. Виокремлюють у соціології 

права і її різновиди, серед яких і так звана «законодавча соціологія» [84, 

с. 319], у межах якої увага вчених має зосереджуватися і на соціальних 

умовах здійснення цього виду діяльності, і на правових закономірностях його 

функціонування, і на необхідності для суб’єктів цієї діяльності інформації 

про стан її здійснення та обґрунтованість прийняття законів [81, с. 46–56]. 

Серед згаданих методів збору емпіричної інформації в соціології (та й 

соціології права) виокремлюють аналіз документів, який дає можливість із 

наявних матеріалів отримати значущі для соціологічного дослідження дані 
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про поведінку різноманітних суб’єктів. Аналіз документів, на думку 

дослідників цієї проблематики, відрізняється від інших методів 

соціологічних досліджень тим, що оперує вже готовою інформацією, а серед 

різноманіття їх видів найчастіше використовують традиційний (якісний) та 

формалізований (кількісний) аналіз [273, с. 155–156]. Разом із тим, хоча між 

ними існують відмінності: традиційний (особливо внутрішній) метод 

спрямований на дослідження змісту документів (використовуючи описові 

прийоми), а формалізований, зокрема контент-аналіз – на інтерпретацію 

текстів завдяки смисловим одиницям, уподібненим формам тощо [273, 

с. 158–162]. У соціології під документом розуміється носій будь-якої 

інформації, зафіксованої у друкованих чи рукописних текстах, на фотоплівці 

чи інших засобах фіксації [279, с. 325–326]. За статусом документовані 

джерела поділяються на офіційні та неофіційні [312, с. 211], до офіційних 

належать і статистичні [307, с. 486]. 

У процесі цього дослідження проаналізовано такі офіційні документи 

як: Конституція України, Закон України «Про Регламент Верховної Ради 

України», Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, 

Кримінальний кодекс України, Митний кодекс України, інші кодекси та 

закони України, рішення Конституційного Суду України, методичні 

рекомендації та інші документи з метою виявлення інформації про 

властивості коригуючої законотворчої діяльності, особливості її різновидів 

(наприклад, діяльності із внесення змін та доповнень до Конституції 

України), коригуючої законотворчої техніки та технології, природи законів 

про внесення змін та доповнень до законів України, динаміки їх створення та 

функціонування. Проаналізовано також офіційні статистичні дані Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України задля 

відображення змін у законодавстві України, дотримання оптимального 

балансу в системі законів. 

Соціологічні методи застосовувалися в процесі здійснення аналізу 

законів про внесення змін та доповнень до законів України за період з 1991 
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до 2020 року. Застосування цієї методології дало змогу зібрати та 

проаналізувати інформацію про правові й інші офіційні документи, що була 

необхідна для характеристики правових явищ у межах предмета 

дослідження. 

Серед спеціально-юридичних використовувалася методологія техніко-

юридичного аналізу та загальнотеоретична. Як зазначалося в юридичній 

літературі, спеціальні правові методи – це прийоми пізнання, спрямовані на 

аналіз правових явищ, з метою виявлення їхніх закономірностей [126, с. 11]. 

З-поміж прийомів та засобів техніко-юридичного аналізу 

застосовувалися юридична термінологія, юридичні конструкції, засоби 

документального оформлення. 

Важливою умовою створення законів чи інших джерел права 

відповідно до змістовних вимог, є правильний вибір термінів, їх 

однозначність, розкриття їхнього змісту через законодавчі дефініції. Будь-

який законопроект повинен пройти термінологічну перевірку. Водночас 

юридична термінологія може бути засобом пізнання законів, як і будь-яких 

інших правових явищ. Під юридичною термінологією розуміють словесне 

відображення державно-правових понять у нормативно-правових приписах 

[125, с. 185]. У законодавстві застосовуються загальновживані, спеціально-

технічні та спеціально-юридичні терміни, а вимогами до раціонального 

використання спеціально-юридичної термінології є, зокрема, однозначність, 

загальновживаність, стійкість, взаємоузгодженість тощо. 

Серед важливих засобів техніко-юридичного аналізу є і юридичні 

конструкції, під якими розуміють структурне розміщення державно-правових 

явищ за допомогою яких формулюються нормативно-правові приписи [125, 

с. 185]. Відомо, що вони мають охоплювати включати нормативну, системну 

побудову та галузеву типологізацію (наприклад, конструкція договору в 

цивільному праві чи складу злочину у кримінальному). 

У процесі правових досліджень виявлялася відповідність зафіксованих 

законодавчих юридичних конструкцій їхнім ідеальним моделям. 
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У юридичній літературі такі конструкції також трактують як створені 

за допомогою абстрактного мислення моделі суспільних відносин (типові 

схеми), елементи яких тісно взаємопов’язані між собою [91, с. 178]. 

Юридичні конструкції називають не тільки способами формування змісту 

нормативно-правових актів, а й їх інтерпретації [296, с. 254–256]. 

Важливим елементом техніко-юридичного аналізу є й засоби 

документального оформлення закону, а саме: реквізити (назва, заголовки, 

реєстраційний код тощо) та структурна організація його змісту (послідовна 

диференціація на розділи, глави, статті, їх нумерація та ін.). Варто звернути 

увагу на те, що структура закону зумовлюється його змістом, а важливою 

вимогою їхньої якості є відповідність формальним параметрам, зокрема 

структурно-реквізитним. Це дає змогу розмістити нормативно-правовий 

матеріал у відповідному порядку, щоб він був зрозумілим та доступним для 

користування. Структурно-реквізитні прийоми та засоби є важливими не 

тільки для здійснення законотворчості, а й для її пізнання, моніторингу, 

вдосконалення. 

Прийоми та засоби техніко-юридичного аналізу в процесі дослідження 

коригуючої законотворчої діяльності дали змогу охарактеризувати загальні 

(зокрема термінологічні, стильові, логічні) та спеціальні засоби і прийоми 

коригуючої законотворчої діяльності, сформувати юридичні конструкції цієї 

діяльності, коригуючої законотворчої техніки та технології, які в 

подальшому також використовувалися у процесі дослідження. А завдяки 

юридичній термінології (законотворчість, законотворча техніка, закон про 

внесення змін та доповнень до законів, техніка внесення змін та доповнень до 

законів України тощо) охарактеризувати їхній зміст. 

Провідним для цього дослідження був загальнотеоретичний метод – 

спосіб пізнання правових явищ, що складається із системи прийомів, за 

допомогою яких виявляються загальні закономірності їх виникнення, 

функціонування та розвитку [125, с. 9]. 
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Цей метод зумовлюється предметом загальної теорії права, тобто 

загальними закономірностями державно-правових явищ. На думку 

П. Рабіновича, – це універсальні (загальні) специфічні закономірності: право-

державні закономірності, тобто об’єктивні, необхідні, сталі зв’язки право-

державних явищ між собою, а також з іншими соціальними феноменами, 

котрі безпосередньо зумовлюють і формують якісну визначеність цих явищ, 

яка проявляється в їхніх юридичних властивостях [244, с. 208]. 

Окрім цього, на думку деяких авторів, теорія держави і права як 

змістовна теорія, а не концентрат юридичної догми, можлива тільки за умови 

застосування до її понятійного апарату діалектичної методології [132, с. 24]. 

Трактуючи методологію загальної теорії держави і права як систему 

підходів, методів та засобів пізнання державно-правових явищ та 

виокремлення загальних закономірностей їх виникнення, функціонування та 

розвитку, Л. Луць до складу загальнотеоретичної методології зараховує 

насамперед такі прийоми: збирання та вивчення одиничних фактів, індукцію, 

сходження від конкретного до абстрактного та від абстрактного до 

конкретного, системно-структурні прийоми [125, с. 13]. Водночас В. Сирих 

до складу теоретичного методу вводить чотири групи прийомів: методи 

збору емпіричної інформації (спостереження, анкетування, тлумачення 

тощо); методи узагальнення (порівняльно-правовий, статистичний, 

моделювання тощо); догматичний (логічні прийоми – аналіз, синтез, 

абстрагування, аналогія, порівняння та ін.); методи системного аналізу 

(системно-структурний та ін.) [277, с. 106–107]. 

Важливими для отримання знань про основні закономірності державно-

правових явищ є також прийоми абстрагування, узагальнення та 

формалізації. 

Усі ці прийоми дали змогу виявити та уточнити властивості таких 

правових явищ: правотворчість, законотворчість, законотворча техніка та 

технологія, а також виокремити і проаналізувати малодосліджені явища: 
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коригуюча законотворча діяльність, коригуюча законотворча техніка та 

технологія, охарактеризувати їхні властивості. 

Окрім прийомів пізнання застосовувалися і засоби, які займають 

важливе місце в понятійному апараті загальної теорії права: правова 

діяльність, юридична діяльність, правотворчість, законотворчість, 

законотворчий процес, юридична техніка і технологія, правотворча техніка і 

технологія, законотворча техніка і технологія, закон, закон про внесення змін 

та доповнень до законів України. Ці поняття були підґрунтям дослідження. 

Водночас понятійний апарат був уточнений та доповнений новими 

поняттями: коригуюча законотворча діяльність, коригуюча законотворча 

техніка, коригуюча законотворча технологія, коригуючий закон (закон про 

внесення змін та доповнень до законів) тощо. 

Метод загальної теорії права дав можливість виявити основні загальні 

ознаки й особливості коригуючої законотворчої діяльності, коригуючого 

закону (закону про внесення змін та доповнень до законів), коригуючої 

законотворчої техніки, коригуючої законотворчої технології тощо. 

У межах цього дослідження виявлено і деякі проблеми застосування 

коригуючої законотворчої техніки та технології, здійснення коригуючої 

законотворчої діяльності в Україні. Висвітлено також тенденції розвитку 

коригуючої законотворчої діяльності, що свідчить про застосування і певного 

методологічного арсеналу з прогнозування, що на думку деяких авторів, у 

майбутньому мав би стати провідним напрямом наукових досліджень і 

галузевих наук, і загальної теорії права. 

У юридичній літературі під прогностичним дослідженням розуміють 

дослідження, спрямоване на отримання необхідних для обґрунтування 

суджень про майбутнє [277, с. 416], а прогнозом – ймовірне судження про 

стан певного явища в майбутньому. О. Гаврилов вважає, що до основних 

методів юридичного прогнозування належать метод узагальненого сценарію, 

опитування експертів, математичні методи, методи аналізу соціально-

економічних та соціально-політичних факторів, правових структур та 
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функцій, а також історико-правовий метод [36, с. 24]. Інші автори до методів 

прогнозування зараховують: опитування експертів, опитування населення, 

моделювання, прогнозний сценарій [270, с. 188]. 

У процесі цього дослідження частково використовувалися методи 

аналізу правових структур (законотворчої діяльності органів законодавчої 

влади) та прогностичного сценарію (формування рекомендацій щодо 

вдосконалення коригуючої законотворчої діяльності, який ґрунтувався на 

аналізі наявної ситуації, виявлених проблемах, тенденціях їх розвитку). 

Методи прогнозування дали змогу запропонувати способи розв’язання 

проблем здійснення коригуючої законотворчої діяльності в Україні. 

Цей методологічний арсенал загалом сприяв досягненню мети 

дисертаційної роботи та вирішенню поставлених завдань. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 

ДОПОВНЕНЬ ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 

 

2.1 Коригуюча законотворча діяльність 

Створення ефективної системи законів значною мірою залежить від 

належного здійснення коригуючої законотворчої діяльності (тобто діяльності 

із внесення змін та доповнень до первинних законів). Та, перш ніж перейти 

до аналізу цієї діяльності, потрібно уточнити поняття юридичної, 

правотворчої, нормотворчої та законотворчої діяльності, а також виявити 

співвідношення між ними. При цьому важливо також дослідити поняття та 

структуру діяльності, адже ці положення впливають і на світоглядну 

функцію, і на методологічну, особливо в соціальних науках. 

У мовних словниках «діяльність» трактують як: роботу; заняття, 

активність, діяння; працю, дії людей у якій-небудь галузі [157, с. 774]; 

застосування своєї праці до чого-небудь [157, с. 559]. У соціології під 

діяльністю розуміють цілеспрямований вплив суб’єкта на об’єкт [270, с. 520]. 

У філософії діяльність визначають як специфічно людську форму активного 

ставлення до навколишнього світу, змістом якої є цілеспрямована зміна та 

перетворення; реальну рушійну силу, і індивідуального і суспільного життя, 

та умову існування людини й суспільства [153, с. 633]. 

Первинною структурною одиницею діяльності визнається дія. Так, у 

філософії «дія» – це структурна одиниця діяльності, відносно завершений 

окремий акт людської діяльності, що характеризується спрямованістю на 

досягнення відповідної усвідомленої мети, довільність та умисність 

індивідуальної активності [153, с. 607]. У мовних словниках «дія» 

тлумачиться як: робота, діяльність, здійснення чого-небудь, діяння, чин, 

акція, ділання; сукупність вчинків кого-небудь; вплив на кого- і що-небудь; 

функціонування та ін. А «діяти» – робити, здійснювати що-небудь певним 

способом; виявляти якусь діяльність, чинити [157, с. 774]. 
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Серед класифікаційного багатоманіття виокремлюють і соціальну 

діяльність. Соціологи зазначають, що суспільство існує як цілісне явище 

завдяки діяльності суб’єктів суспільного життя (насамперед, людей). 

А людина (суб’єкт суспільного життя) взаємодіє з іншими людьми завдяки 

діяльності, та й історія розвитку суспільства – це насамперед історія 

діяльності його суб’єктів. 

Первинним елементом соціальної діяльності є соціальна дія, тобто 

спосіб розв’язання соціальних проблем і суперечностей, які ґрунтуються на 

зіткненні інтересів і потреб головних соціальних сил суспільства [307, 

с. 502]. Хоча в соціології використовується і поняття соціальної взаємодії, 

тобто системи взаємопов’язаних соціальних дій, за яких дії одного суб’єкта 

(індивіда, групи, спільноти) одночасно є причиною і наслідком відповідних 

дій інших [270, с. 530]. 

У діяльності людини визначальними є свідомо сформовані цілі, тобто 

людська діяльність є суб’єктивно осмисленою та цілеспрямованою. Отже, 

соціальна діяльність є системою соціальних дій суб’єктів у різноманітних 

сферах суспільства. 

Щодо різновидів соціальної діяльності, то в літературі із цього приводу 

висловлено різні думки. Так, М. Вебер використовував чотири загальні типи 

соціальної діяльності: інструментальний, ціннісно-раціональний, 

афективний, традиційний [23, с. 350]. Водночас за сферами суспільних 

відносин, у яких здійснюються соціальні дії, в діяльності можна виокремити 

економічну, політичну, правову та інші її різновиди. Тож правову діяльність 

можна розуміти як соціально значущі дії суб’єктів у правовій сфері. 

Для отримання належних результатів дослідження будь-якого виду 

соціальної діяльності, зокрема і правової, потрібно з’ясувати питання щодо її 

структури. 

У філософії до структури діяльності зараховують мету, засоби, 

результат, сам процес діяльності [153, с. 633]. Деякі автори вважають, що 

необхідними компонентами діяльності є її суб’єкти (окремий індивід, група 
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людей, суспільство чи його інститути); об’єкти (явища, на які спрямована 

діяльність); мета – ідеальна модель бажаного результату; акти діяльності (дії, 

з яких складається діяльність); способи (прийоми, що сприяють досягненню 

мети); засоби (матеріальні чи ідеальні предмети і явища, завдяки яким 

досягається мета); результат (наслідки, отримані при досягненні мети) [85, 

с. 149–151]. Висловлювалась також позиція, що основними елементами 

діяльності є: суб’єкт (наділений активністю і скеровує її на об’єкти чи інших 

суб’єктів); об’єкт, на який спрямована активність суб’єкта; сама ця 

активність (виражається в тому чи іншому способі впливу суб’єкта на об’єкт 

або у встановленні суб’єктом комунікаційної взаємодії з іншими) [80, с. 45–

46]. 

Аналіз правової діяльності дає можливість зарахувати до її структури: 

мету, суб’єкта, об’єкт, дії суб’єкта, способи та засоби, а також результат. 

У юридичній літературі правова діяльність трактується як один із видів 

соціальної діяльності, що здійснюється суб’єктами права з використанням 

правових засобів та з метою отримання правового результату, внаслідок чого 

в процесі функціонування суспільних відносин відбувається створення права, 

його розвиток та матеріалізація [53, с. 42]. Висловлювалась також позиція, 

що правовою діяльністю є передбачені нормами права діяння уповноважених 

суб’єктів, які спрямовані на досягнення юридичних наслідків для 

впорядкування суспільних відносин, а за змістом поділяється на правотворчу, 

інтерпретаційно-правову та правозастосовну [136, с. 74]. 

Утім більш вживаним у юридичній літературі та практиці є поняття 

юридичної діяльності. 

В. Карташов під юридичною діяльністю розуміє тільки опосередковану 

правом професійну, трудову, державно-владну діяльність щодо прийняття 

юридичних рішень компетентних на те органів, яка спрямована на виконання 

суспільних функцій і завдань (створення законів, здійснення правосуддя, 

конкретизацію права тощо) і задоволення тим самим як загальносоціальних, 

так і індивідуальних інтересів [86, с. 12]. 
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С. Гусарєв пропонує таке визначення поняття юридичної діяльності – 

це різновид правової діяльності, що здійснюється у сфері права юристами на 

професійній основні з метою отримання правового результату, задоволення 

потреб та інтересів соціальних суб’єктів відповідно до вимог права [54, с. 85]. 

Враховуючи викладене, правова діяльність – це соціально значущі дії 

суб’єктів у правовій сфері, а юридична діяльність – це передбачені чинними 

джерелами права дії суб’єктів права. Тож за змістом цієї діяльності можна 

виокремити правотворчу, правотлумачну, правореалізаційну (зокрема 

правозастосовну діяльність і діяльність із безпосередньої реалізації права). 

Щодо змісту поняття «правотворчість» у юридичній літературі 

висловлювалися також різноманітні позиції. 

С. Алексєєв під правотворчістю (законотворчістю) розуміє спеціальну 

діяльність компетентних органів, що завершує процес правоутворення, в 

результаті якої набуває юридичної сили та починає діяти закон [5, с. 89]. 

Правоутворення ж трактується як процес утворення права, тобто це ширше 

поняття, а правотворчість, на думку деяких авторів, є одним з етапів 

правотворення, правовою формою діяльності держави та уповноважених 

органів з прийняття, зміни, призупинення дії і скасування правових норм 

[282, с. 355].  

Близьким за змістом є й таке розуміння поняття правотворчості як 

стадії правоутворення, на якій здійснюється діяльність спеціалізованих 

компетентних органів держави щодо видання (скасування, зміни) 

нормативних правових актів [39, с. 210]. 

В. Протасов трактує правотворчість як діяльність уповноважених 

суб’єктів, що спрямована на створення, зміну чи скасування правових норм з 

подальшим відображенням та закріпленням результатів цього процесу в 

офіційних джерелах права [241, с. 254]. 

Правотворчість розуміють також як юридичну діяльність правотворчих 

суб’єктів, що спрямована на створення (об’єктивізацію), зміну, припинення 

та систематизацію нормативно-правових приписів [125, с. 185]; як особливу 
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форму діяльності державних органів з підготовки та прийняття нормативно-

правових актів задля встановлення, зміни чи скасування юридичних норм 

[246, с. 252]; як частину загального процесу правотворення, особливий вид 

діяльності, характерної для спеціально уповноважених органів із 

формування, зміни або скасування правових норм, в основі яких лежать 

потреби та інтереси людей [69, с. 192]. 

Отже, у сучасній правовій науці спостерігається розуміння 

правотворчості в широкому та вузькому розумінні. У широкому – як 

діяльність уповноважених суб’єктів, що спрямована на виявлення потреб у 

правовому регулюванні суспільних відносин і створення відповідно до них 

правових норм; у вузькому – як діяльність компетентних органів щодо 

створення та оновлення нормативного масиву [180, с. 9; 121, с. 26]. 

Водночас, на деяку штучність у розмежуванні понять правотворення та 

правотворчої діяльності вказує В. Трофимов. Він зазначає, що коли ключове 

значення в процесі правотворення залишалося за правотворчістю і без зусиль 

суб’єктів правотворчості (раціонального конструювання правових норм), 

говорити про результат процесу правотворення немає сенсу, відповідно 

немає потреби виокремлювати категорію правотворення [205, с. 22]. 

Однак не слід також ототожнювати поняття правотворчості з поняттям 

правотворчого процесу чи нормотворчості. 

Правотворчий процес визначають як сукупність процедур (правил, 

вимог), а також відповідних правотворчих дій, що пов’язані з підготовкою, 

обговоренням, прийняттям та введенням у дію нормативних правових актів 

[39, с. 224]. 

На жаль, у сучасній правовій науці досить часто підміняють поняття 

правотворчості поняттям нормотворчості, нормотворчого процесу. 

Деякі автори під нормотворчістю розуміють врегульовану 

законодавством діяльність уповноважених державних органів щодо розробки 

та прийняття нормативно-правових актів, які містять загальні правила 

поведінки (норми права) [68, с. 273]. А інші – навіть виокремлюють відомчу 
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нормотворчість – як об’єктивно обумовлений процесом формування права та 

організаційно оформлений вид правотворчої діяльності компетентних осіб 

міністерств та відомств, що здійснюється на законодавчо регламентованій та 

делегованій основі, змістом якого є розробка норм права, з метою прийняття, 

а також зміни чи скасування міністрами та іншими керівниками федеральних 

органів виконавчої влади відомчих нормативних документів, що спрямовані 

на організаційне забезпечення дії актів вищих органів влади [6, с. 37]. 

А. Соколова під нормотворчим процесом розуміє безперервну 

інтелектуальну діяльність нормотворчих суб’єктів зі створення правових 

актів, що передбачає стадії, які послідовно та логічно змінюють одна одну 

[268, с. 101]. Аналіз цих стадій (підготовки проекту нормативного акта, його 

обговорення, прийняття рішення щодо проекту, опублікування нормативного 

акта) свідчить про ототожнення їх зі стадіями правотворчого процесу. 

У юридичній літературі висловлювалися міркування про те, що 

нормотворчість є діяльністю спеціально уповноважених суб’єктів, яка 

спрямована на створення, конструювання та коригування нормативно-

правових приписів, а формально регламентований порядок дій зі створення, 

конструювання та коригування нормативно-правових приписів – це 

нормотворчий процес [26, с. 352]. Зверталася увага і на те, що нормотворчий 

процес є лише складовою частиною правотворчого процесу і не охоплює всіх 

його дій і стадій. 

Отже, аналіз понять «правотворчість» та «нормотворчість», 

«правотворчий процес» та «нормотворчий процес» свідчить про те, що їх 

доволі часто ототожнюють. І хоча ці поняття є досить близькими, проте 

мають самостійне значення. Правотворчість – широке поняття, а 

нормотворчість – його складова частина, тож і поняття нормотворчого 

процесу є складовою частиною правотворчого. Відрізняються також поняття 

правотворчості – як діяльності суб’єктів, і правотворчого процесу – як 

порядку їхніх дій. Так само варто розрізняти поняття «правотворчість» та 

«законотворчість». 
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У науковій літературі висловлюються різні думки щодо поняття 

законотворчої діяльності. Так, О. Богачова розглядає законотворчість як 

складову частину правотворчості або її вид, як діяльність вищих 

представницьких органів – парламентів, у процесі якої видаються нормативні 

акти вищої юридичної сили – закони [22, с. 160]. Л. Луць трактує 

законотворчість як правотворчу діяльність органів законодавчої влади або 

народу, яка спрямована на створення (об’єктивацію), зміну, припинення та 

систематизацію нормативно-правових приписів [125, с. 185]. А. Ришелюк 

вважає, що законотворчість – це діяльність уповноважених державних 

органів, а в передбачених правом випадках – всього українського народу 

щодо прийняття, зміни або скасування законів України [252, с. 82]. Н. Лебідь 

під законотворчою діяльністю розуміє діяльність, що направлена на 

створення актів вищої юридичної сили – законів, які займають провідне 

місце серед інших нормативних правових актів [114]. В. Пацкан пропонує під 

законотворчою діяльністю розуміти суспільну діяльність, спрямовану на 

формування системи законодавства держави та підтримання її в стані, що 

відповідає наявним суспільним відносинам, яка охоплює законопроектний 

процес та умови, що йому передують, законодавчий процес та процес оцінки 

ефективності прийнятих законодавчих правових механізмів [179, с. 107]. 

Зрештою, у науці не виникає гострих дискусій щодо спрямованості 

законотворчої діяльності на створення, опублікування, коригування законів 

та припинення їх чинності, здійснення її органами законодавчої влади в 

особливому (ускладненому, порівняно з іншими процедурами створення 

інших нормативно-правових актів) порядку. 

Поняття законотворчої діяльності легалізоване в законодавстві деяких 

держав, зокрема, в Республіці Білорусь. Так, згідно з положенням закону 

Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти», законотворча діяльність 

– це державно-владна діяльність щодо планування, реалізації права 

законодавчої ініціативи, підготовки, проведення експертиз, прийняття, 
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офіційного опублікування, зміни, офіційного тлумачення, призупинення, 

відновлення, продовження та припинення дії законів [166]. 

Отже, законотворчість, як правило, трактують як діяльність органів 

законодавчої влади, що здійснюється в особливому порядку та спрямована на 

створення, опублікування, коригування законів і припинення їх чинності. 

При цьому поняття законодавчої та законотворчої діяльності, а також 

законотворчості та законотворчого процесу доволі часто ототожнюють. 

У юридичній літературі і досі використовується поняття законодавчої 

діяльності як діяльності вищого законодавчого органу в особі народних 

представників чи безпосередньо самого народу (шляхом референдуму) зі 

встановлення, зміни чи скасування правових норм, які зовнішньо 

закріплюються у формі закону, і яка здійснюється в особливому 

процедурному порядку відповідно до права на законотворчість, що 

закріплюється в конституції держави [171, с. 76–86; 245, с. 74]; являє собою 

квінтесенцію законодавчої діяльності, її, так би мовити, матеріальний 

субстрат, її змістовну основу [311, с. 23]. 

Поряд із цим висловлювалися й інші міркування, згідно з якими 

поняття законотворчості та законодавчої діяльності різняться між собою за 

обсягом і змістом, за суб’єктним складом [148, с. 174]; законотворчість як 

провідна частина правотворчості, основна конституційно-правова форма 

прийняття законів держави є основою законодавчої діяльності [175, с. 7]. 

Отже, законотворча та законодавча діяльність (та інші види діяльності 

органу законодавчої влади разом із законотворчою) – це різні поняття, хоч і 

близькі за змістом. 

Також не варто ототожнювати поняття законотворчості та 

законотворчого чи законодавчого процесу. Так, під законодавчим процесом 

розуміють процес діяльності вищих органів державної влади щодо видання 

законодавчих актів, який складається зі стадій прогнозування і планування 

законів, внесення пропозицій щодо зміни законів, розробки концепції закону 

і підготовки законопроекту, спеціального та громадського обговорення 
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проекту закону, розгляду і прийняття закону та набрання ним чинності [284, 

с. 181]. 

О. Ющик трактує законодавчий процес як правотворчий процес, який 

здійснюється на підставі рішення верховної державної влади, зацікавленої у 

зміні нормативного змісту або форми вираження законів держави, шляхом 

специфічної юридичної діяльності державного апарату. Автор його 

класифікує так: конституційний процес, ординарний (звичайний) 

законодавчий процес, субінститутивний законодавчий процес [311, с. 5–8]. 

У юридичній літературі висловлювалися міркування щодо 

самостійності понять законодавчого та законотворчого процесів. Так, 

З. Погорєлова зазначає, що законотворчий процес, у порівнянні із 

законодавчим, є значно ширшим процесом пізнання, аналізу, оцінок 

правоутворювальних факторів, діяльністю органів влади зі створення 

проектів законів, прогнозування, планування законодавства й багатьма 

іншими аспектами, що закінчуються процесом підписання закону [184, с. 11]. 

Схожу думку, що законодавчий процес є складовою частиною 

законотворчого процесу і основна відмінність полягає в тому, що 

законотворчий процес, окрім нормативно регламентованої сукупності щодо 

творення закону, охоплює ще й дії, які не закріплено правовими нормами, 

висловлює Л. Легін. Він же визначає законодавчий процес як нормативно 

визначену та регульовану послідовність дій уповноважених суб’єктів, 

спрямовану на розгляд, прийняття (зміну, скасування) та промульгацію 

нормативно-правових актів вищої юридичної сили [115, с. 14]. 

Законотворчий процес трактують також як процедуру здійснення 

законотворчої діяльності [166]. 

Також висловлюються позиції щодо розуміння законодавчого процесу 

у вузькому значенні та широкому. У широкому розумінні – це сукупність 

передбачених законодавством процедур розробки, внесення на розгляд, 

прийняття та введення у дію законів, а також відповідні дії учасників 

законодавчого процесу; у вузькому – врегульований конституцією та 
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регламентом порядок (процедура) обговорення, прийняття та опублікування 

законів [39, с. 225]. У цьому значенні його прирівнюють до законодавчої 

процедури. 

У літературі законодавчу процедуру інтерпретують як один із видів 

юридичної процедури, офіційно встановлений чи узвичаєний порядок 

законодавчої діяльності, порядок вироблення законодавчих актів [26, с. 155]. 

Висловлюються також позиції щодо необхідності розмежування понять 

законотворчого та законодавчого процесів: 1) законотворчий процес охоплює 

ширший комплекс дій (ті, що передують реєстрації в парламенті); 2) ширше 

коло суб’єктів; 3) різний ступінь регламентації процесу [120, с. 222]. 

Отже, законотворча діяльність є самостійним поняттям, якому, як 

зазначалося вище, властиві такі ознаки: спрямованість на створення, 

опублікування, коригування законів та припинення їх чинності; здійснення її 

органами законодавчої влади в особливому порядку. Отже, це діяльність 

органів законодавчої влади, що здійснюється в особливому порядку та 

спрямована на створення, опублікування, коригування законів та припинення 

їх чинності. 

Водночас варто зауважити, що дослідження законотворчої діяльності 

зазвичай зосереджуються довкола питань створення, опублікування законів, 

припинення їхньої дії, і тільки частково висвітлюються питання коригування 

законів, під яким розуміють діяльність щодо внесення змін та доповнень до 

них. 

Проте, як зазначав Б. Страшун, законотворчість не вичерпується лише 

створенням закону, а й передбачає оцінку його ефективності й можливе 

подальше коригування [102, с. 313], особливо, зважаючи на те, що в 

розвинутій правовій системі, де всі важливі питання, загалом врегульовано, 

значна або ж переважна частина законодавчої діяльності полягає не у 

прийнятті нових рішень первинного регулювання, а у зміні, удосконаленні, 

доповненні наявних норм [159, с. 241]. Тож необхідним є внесення в окремі 

нормативні положення текстуальних змін, що відповідають потребам 
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сучасності, доповнюють та удосконалюють законодавчий текст [128, с. 55]. 

І хоча в юридичній літературі не аналізується природа коригуючої 

законотворчої діяльності (діяльності із внесення змін та доповнень до 

законів), проте зазначається, що правотворча діяльність у сучасний період 

значною мірою спрямовується на модифікацію вже чинних юридичних норм 

[304, с. 133]. Дії з коригування нормативно-правових приписів визнаються 

складовою частиною будь-якої нормотворчої діяльності, а під нормотворчим 

процесом деякі автори розуміють формально регламентований порядок дій зі 

створення та коригування нормативно-правових приписів [128, с. 364]. 

Тож, важливими складовими частинами законотворчої діяльності, що 

забезпечують стабільність, динамізм та цілісність системи законодавства, 

поряд із діями щодо створення, об’єктивації та припинення дії законів, є 

також ті, що спрямовані на їх коригування (внесення змін та доповнень до 

законів). Варто погодитися з тим, що внесення змін мусить мати наслідком 

створення постійного регулювання (стабільність права) [271, с. 148]. 

Відповідно до характеристики законотворчої діяльності, зокрема її 

загальних ознак (спрямованості на створення, опублікування та припинення 

дії законів), варто звернути увагу і на її спрямованість на зміну та 

доповнення до законів, а відтак можна стверджувати, що її складовою 

частиною є коригуюча законотворча діяльність. 

З огляду на те, що коригуюча законотворча діяльність є складовою 

частиною законотворчої діяльності, їй властиві і загальні для законотворчості 

ознаки, і низка особливостей. 

Слід зазначити, що, як і будь-яка законотворча діяльність, коригуюча 

законотворча діяльність здійснюється органом законодавчої влади. 

В Україні єдиним органом законодавчої влади є парламент – Верховна 

Рада України [106]. Конституцією України до законотворчих повноважень 

Верховної Ради України віднесено прийняття законів, надання законом згоди 

на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація 

міжнародних договорів України, внесення змін до Конституції України в 
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межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції, затвердження 

Державного бюджету України та внесення змін до нього, прийняття 

Регламенту Верховної Ради України, затвердження законом Конституції 

Автономної Республіки Крим, змін до неї. У ст. 92 Конституції визначено 

перелік сфер, такі як: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих 

прав і свобод; основні обов’язки громадянина; основи соціального захисту; 

засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу та сім’ї; правовий режим 

власності; засади зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності; 

засади утворення і діяльності політичних партій; територіальний устрій; 

судоустрій, судочинство, статус суддів та багато інших, що визначаються і 

встановлюються виключно законами України. Право законодавчої ініціативи, 

що належить Президентові України, народним депутатам та Кабінету 

Міністрів України, здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради 

проектів законів. Законодавчу процедуру визначає Регламент Верховної Ради 

України, що затверджений Законом України від 10.02.2010 р. №1861-VI 

[237]. 

У конституціях інших держав також містяться положення щодо 

законотворчих повноважень парламентів, зокрема й повноважень на 

здійснення коригуючої законотворчої діяльності. Так, відповідно до ст. 24 

Федерального Конституційного Закону Республіки Австрія, законодавча 

влада Федерації здійснюється Національною Радою разом з Федеральною 

Радою. У ст. 95 зазначено, що законодавча влада земель здійснюється 

Ландтагами. У ст. 99 міститься положення про те, що Конституція землі, яка 

приймається у вигляді конституційного закону землі, змінюється також 

конституційним законом землі, якщо це не впливає на Федеральну 

Конституцію [315]. 

У ст. 95 Конституції Польщі зазначено, що законодавчу владу в 

Польській Республіці здійснюють Сейм і Сенат, розділ ХII «Зміна 

Конституції» містить відповідні правила [104]. 
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Парламент Франції, що складається з Нацiональних зборiв i Сенату, 

приймає (vote) закони, а також має повноваження щодо перегляду 

конституції (ст. 24; роздiл XVI «Ревiзiя Конституцiї») [107]. 

В одному з чотирьох Основних законів Швеції (The Instrument of 

Government), що разом складають Конституцію держави, зазначено, що 

Риксдаг – парламент Швеції – приймає закони (ст. 4). У ст. 18 «Зміна чи 

скасування законів» вказано, що ніякий закон не може бути змінений чи 

скасований, інакше ніж як шляхом прийняття закону [320]. 

В Іспанії законодавчу владу здійснює представницький орган – 

Генеральні Кортеси. У ст. 166–169 Конституції Іспанії передбачено порядок 

її зміни, а глава друга містить правила розробки законів [103]. 

Законодавчу владу в Республіці Казахстан здійснює парламент, що 

складається із двох палат. Конституційні закони і закони Парламент приймає 

шляхом послідовного розгляду питань спочатку в Мажилісі, а потім у Сенаті, 

зокрема затверджує республіканський бюджет, вносить до нього зміни та 

доповнення. На спільному засіданні Палат, як зазначено у ст. 53 Конституції 

Казахстану, Парламент вносить зміни та доповнення до Конституції [105]. 

Регламентуються питання щодо розподілу законодавчих повноважень і 

в Канаді. Зокрема, у ст. 91 Конституційного Акту 1867 року зазначено, що 

«Королева має право за порадою і за згодою Сенату та Палати Громад 

приймати закони для миру, порядку та доброго урядування Канади стосовно 

всіх питань, які не входять до класів предметів, що віднесені цим Актом до 

виключної компетенції законодавчих органів провінцій; і для більшої 

визначеності, але не для того, щоб обмежити універсальний характер 

вищезазначених положень цієї статті, цим заявляється, що (незважаючи ні на 

що в цьому Акті), виключні законодавчі повноваження Парламенту Канади 

поширюються на всі питання, що перелічені далі …». У ст. 92 закріплено 

правило та визначено перелік питань щодо яких виключні законодавчі 

повноваження мають Легіслатури провінцій. Процедуру внесення змін до 
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Конституції Канади передбачено в розділі V Конституційного Акту 1982 

року [314]. 

У Розділі VII «Законодавство Федерації» Основного закону 

Федеративної Республіки Німеччина містяться положення, відповідно до 

яких федеральні закони приймаються Бундестагом та схвалюються 

Бундесратом, землі наділені законодавчими правами тією мірою, якою 

законодавчі повноваження не закріплені за Федерацією. У ст. 79 закріплено 

вимоги щодо змін Основного закону [316]. 

Ознакою коригуючої законотворчої діяльності є те, що вона є 

діяльністю, яка спрямована на внесення змін та доповнень до первинних 

законів. 

У юридичній літературі коригуючу законотворчу діяльність доволі 

часто називають діяльністю із внесення змін та доповнень до законів і 

трактують як різновид правотворчої чи законодавчої діяльності. Водночас 

висловлюється позиція, що зміни до нормативних правових актів є одним із 

техніко-юридичних способів, прийомів чи методів. 

Так, у юридичній енциклопедії зміни і доповнення до законів 

визначаються як вид законодавчої діяльності, передбачений Конституцією 

України, законами України і Регламентом Верховної Ради України, що 

здійснюється шляхом прийняття відповідного закону [306, с. 672]. 

В. Косович вважає, що внесення змін до нормативно-правових актів – 

це різновид юридичної діяльності, зокрема правотворчої, що здійснюється з 

використанням певних засобів і правил [110, с. 417]. 

Деякі автори зміни та доповнення до законів трактують як техніко-

юридичні способи [260, с. 23, 27], прийоми [304, с. 134], методи [55, с. 9]. 

Характеристика коригуючої законотворчої діяльності буде неповною 

без з’ясування значення термінів «зміна», «доповнення» та «коригування». 

«Зміна» розуміється як перехід, перетворення чого-небудь (стану, руху, 

ознаки, властивості тощо) на щось якісно інше і змінювання; заміна кого-, 

чого-небудь кимось, чимось іншим [27, с. 373]; «змінювати» тлумачиться як 
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міняти, робити іншим; заміняти одне іншим; приходити на зміну комусь, 

чомусь [155, с. 159]; а «заміняти» – використовувати, вживати і т. ін. замість 

чого-небудь щось інше; використовувати замість іншого [155, с. 79]. 

У філософії під зміною розуміють стан, альтернативний стабільності, зміну 

змісту в часі [154, с. 87]; філософське поняття «зміна» відображає процес 

руху і взаємодії предметів і явищ об’єктивної дійсності, переходу від одного 

стану до іншого [286, с. 672]. 

Під «доповненням» розуміють те, що доповнює що-небудь, виступає 

додатком до чогось; дія за значенням доповнити; а доповнити, доповнювати 

означає: додаючи що-небудь до того, що вже є або відомо, робити його 

повнішим [157, с. 817]. Синонімом до слова «доповнення» є слово «додаток» 

– те, що додається до чого-небудь, доповнює щось. 

Є. Ушакова, аналізуючи ці питання, зазначає, що помилковою є 

позиція, згідно з якою доповнення законодавства є внесенням змін до нього. 

Відмінність доповнень та змін, на її думку, полягає в тому, що при 

доповненні склад правовідносин не змінюється (попереднє коло суб’єктів 

зберігається, до них додаються тільки учасники), а розширюється коло 

повноважень, обсяг обов’язків і прав, додається новий об’єкт правовідносин 

або об’єкти. Натомість при зміні кардинально або частково змінюється склад 

учасників, об’єкти правовідносин тощо. Подібні змішування, окрім того, що 

є помилковими з точки зору логіки, семантики та юридичної техніки, 

створюють в соціумі переконання, що законодавець не здатен з першого разу 

прийняти ефективний закон, а тому у подальшому постійно вносить у нього 

зміни [288, с. 313]. 

Висловлювалися й інші подібні думки щодо можливості охоплення 

поняттям «зміни» всіх коригувань нормативно-правового акта: нових 

редакцій статей (пунктів, частин, абзаців тощо), доповнення іншими 

правовими нормами, уточнення понять, найменування органів тощо [147, 

с. 304]. 
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Аналізуючи термін «коригування», варто звернути увагу, що він 

трактується як поправляти, виправляти, вносити поправки; те саме, що 

коректувати; а коректувати означає вносити корективи, поправки; 

виправляти текст чого-небудь; те саме, що коригувати [155, с. 330–331]. 

Водночас «коректив» – це часткова зміна або виправлення чого-небудь, 

поправка [276, с. 330–331] , а «корективи» [фр. сorrectif – від лат. correctivus] 

виправлення, зміни [276, с. 383]. 

Важливою ознакою коригуючої законотворчої діяльності є те, що її 

метою є не лише виправлення, а й оновлення змістовних та/або формальних 

параметрів первинних законів. Для цього потрібно з’ясувати зміст термінів 

«виправлення» та «оновлення». 

«Виправляти» означає усувати хиби, вади, помилки, робити 

правильним, таким, який відповідає певним вимогам [157, с. 236]. 

Оновлювати ж (обновлювати), серед іншого, означає: усуваючи 

пошкодження, руйнування тощо, надавати чому-небудь старому вигляду 

нового; змінювати новим що-небудь старе, підновляти, усучаснювати [155, 

с. 409]. Під поправкою розуміється виправлення, коректива; дія за значенням 

поправляти [158, с. 573–574], а поправляти означає: надавати чому-небудь 

потрібного, правильного положення; усувати помилки, недоліки, виправляти, 

упорядковувати; змінювати на краще, поліпшувати на краще; приводити у 

потрібний стан тощо [158, с. 574]. 

Як бачимо, зміст терміна «коригувати» розкривається через 

«коректив», тобто через «виправлення». Своєю чергою «виправлення» й 

«оновлення» розкриваються через «зміни». Отже, виправити й оновити 

можна шляхом змін. 

Проте варто звернути увагу на те, що на практиці не будь-які зміни – це 

виправлення чи оновлення. 

Тож коригувати – це не просто заміняти одне іншим, робити щось 

іншим чи додавати що-небудь до того, що вже є, це – виправляти що-небудь, 
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робити правильним, таким, що відповідає вимогам, приводити у потрібний 

стан. 

З огляду на те, що з тих чи інших причин деякі (змістовні чи 

формальні) параметри закону потребують коригування (приведення у 

належний, потрібний стан), це відбувається шляхом їх виправлення чи/та 

оновлення в такий спосіб, як внесення змін чи внесення доповнень до закону. 

При цьому оновлення відбуватиметься у випадку, якщо суспільні відносини 

змінилися, а виправлення – коли є потреба в подоланні системних, мовних, 

логічних чи інших законотворчих помилок. 

Прикладом виправлення положень первинного закону може бути 

внесення Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму 

запобігання корупції» [213] від 02.10.2019 р. до абзацу першого ч. 1 ст. 172 

Кримінального кодексу України заміни слів «Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» на слова «Закону України «Про запобігання 

корупції», адже Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

втратив чинність 1 вересня 2016 року. 

Прикладом оновлення може бути доповнення глави 49 Цивільного 

кодексу України параграфом 8 «Довірча власність», що, як зазначалося в 

пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної 

діяльності в Україні» від 20.09.2019 р.» [195], є абсолютно новим 

інструментом забезпечення виконання кредитних зобов’язань. 

Отже, коригуюча законотворча діяльність – це така складова частина 

законотворчої діяльності, що спрямована не просто на механічне змінювання 

чи додавання тексту первинного закону, а на продиктовану практикою 

потребу приведення закону до належного стану, забезпечення його 

належного регулятивного рівня. 

Враховуючи те, що (як уже зазначалося) коригуюча законотворча 

діяльність спрямована на внесення змін та доповнень до первинних законів, а 
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її метою є виправлення та/чи оновлення їхніх змістовних або формальних 

параметрів, видається, що об’єктом такої діяльності є первинний закон, до 

якого вносяться зміни та доповнення. 

Під об’єктом зазвичай розуміють явище, предмет, особу, на яку 

спрямована діяльність [1]; або те, на що спрямована пізнавальна і 

перетворююча діяльність людини (суб’єкта); зовнішній світ, що існує поза 

нами, незалежно від нашої свідомості, і є предметом пізнання, практичної дії 

суб’єкта [276, с. 491]. У сфері освіти, при стандартизації професій, об’єктом 

діяльності називають процеси або (та) явища, або (та) матеріальні об’єкти, на 

які спрямована діяльність фахівця [233]. Визначальною для об’єкта 

діяльності є спрямованість на нього дій суб’єкта. А серед різновидів об’єктів 

виокремлюють і офіційні документи, зокрема ними є закони. 

Разом з тим коригуючу законотворчу діяльність слід відрізняти від 

внесення поправок до законопроектів. Чітке термінологічне розмежування 

важливе з огляду на те, що кожна діяльність має свою специфіку. 

Поправка вноситься до тексту законопроекту, що є предметом розгляду 

в парламенті. Наприклад, як зазначено у ст. 119 Конституції Польської 

Республіки, «право пропонувати поправки до проекту закону в процесі його 

розгляду Сеймом належить ініціатору проекту закону, депутатам і Раді 

Міністрів. Маршалок Сейму може відмовитися поставити поправку на 

голосування якщо вона попередньо не розглядалася комісією [104].  

Український законодавець, під час роботи із законопроектом розрізняє 

поправки (внесення виправлень, уточнень, усунення помилок, суперечностей 

у тексті законопроекту) та пропозиції (внесення змін до тексту законопроекту 

(статей, їхніх частин, пунктів, речень), зміни порядку розміщення, 

об’єднання розділів, глав, статей, їхніх частин і пунктів, а також виділення 

тих чи інших положень в окремі розділи, глави, статті). Пропозиції вносяться 

до законопроекту, який готується до другого читання, у редакції, яка 

передбачає конкретну зміну, доповнення або виключення певних положень із 

тексту законопроекту. Поправка може бути внесена в електронній формі до 
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законопроекту, який готується до другого і третього читань, а також усно під 

час розгляду законопроекту в другому читанні на пленарному засіданні 

Верховної Ради [237].  

У юридичній літературі, щоправда, іноді спостерігається ототожнення 

понять «зміна і доповнення до тексту конституції» та «конституційна 

поправка». Так, О. Богачова зазначає, що під конституційною поправкою 

розуміють форму внесення змін та доповнень до тексту конституції; вперше 

цей термін з’явився у США, його часто вживають як синонім до термінів 

«конституційна реформа» (Іспанія), «акт про зміни конституції» (Бельгія), 

«перегляд конституції» (Росія). В Україні цей термін законодавчо не 

закріплений, але закріплено спосіб внесення змін до Конституції. 

Конституційна правка має ідентичну юридичну силу як і конституція [76, 

с. 39]. 

Отже, що коригуюча законотворча діяльність та внесення поправок до 

законопроекту – це різні види діяльності. Відмінність полягає в їхній 

спрямованості та змісті: у першому випадку – це виправлення чи оновлення 

чинних первинних законів, а у другому – це формування параметрів нового 

закону під час його створення [48, с. 19]. 

Важливо звернути увагу також на те, що коригуюча законотворча 

діяльність здійснюється із дотриманням вимог коригуючої законотворчої 

техніки та технології, тобто з використанням певних засобів і прийомів та в 

певному порядку на основі встановлених правил. І оскільки за значенням 

зміст термінів «зміна» та «доповнення» є різним, відповідно різними мають 

бути і засоби коригуючої законотворчої техніки – зміни та доповнення, а 

також її прийоми – внесення змін та внесення доповнень до законів.  

При цьому коригуюча законотворча діяльність здійснюється з 

використанням і загальних, і спеціальних засобів законотворчої техніки, а 

також із дотриманням загальних та спеціальних правил законотворчої 

технології. Від правильного їх вибору і застосування залежить не тільки 

ефективність законотворчого процесу, а й якість його результатів. 
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Певні особливості та вимоги до коригуючої законотворчої діяльності, її 

техніки та технології регламентовані як на нормативному рівні, так і 

передбачені різноманітними методичними рекомендаціями. 

Зокрема, загальні вимоги щодо здійснення законотворчої, а відповідно 

й коригуючої законотворчої діяльності, що встановлені в Конституції 

України полягають у такому: закони приймаються на основі Конституції і 

повинні відповідати їй (ст. 8); лише на підставі та у спосіб, що передбачений 

законами України (ст. 19); при внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22); 

закони, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до 

відома населення у порядку, встановленому законом, інакше вони є 

нечинними (ст. 57); референдум не допускається щодо законопроектів з 

питань податків, бюджету та амністії (ст. 74); до повноважень Верховної 

Ради України належить: внесення змін до Конституції України в межах і 

порядку, передбачених розділом XIII Конституції, прийняття законів, 

затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 

прийняття Регламенту Верховної Ради України; затвердження законом 

Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї (ст. 85); Верховна Рада 

України приймає закони більшістю від її конституційного складу (ст. 91) 

тощо. 

Спеціальні вимоги до здійснення коригуючої законотворчої діяльності 

встановлені у розділі ХІІІ Конституції України «Внесення змін до 

Конституції України», де передбачено хто може бути суб’єктом права 

подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до 

Конституції України, встановлено різний порядок попереднього схвалення та 

прийняття законопроектів залежно від того, до якого розділу Конституції 

України пропонуються зміни, передбачено умови, за яких Конституція 

України не може бути змінена тощо [106]. А також у Розділі V Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України», що містить главу 26 

«Розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України», у якій 
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регламентовано порядок діяльності українського парламенту щодо внесення 

змін до Конституції, та ст. 160, у якій передбачено порядок внесення змін до 

закону про державний бюджет [237]. Також, у статтях 90, 91 та 194 Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» встановлено деякі 

спеціальні вимоги до здійснення коригуючої законотворчої діяльності. 

Залежно від видів первинних законів України, до яких вносяться зміни 

та доповнення, можна виділити такі види коригуючої законотворчої 

діяльності: коригуюча законотворча діяльність, якою вносяться зміни та 

доповнення до Конституції України; до Закону України «Про Державний 

бюджет України»; до кодексів; до законів. Також можна виділити види 

коригуючої законотворчої діяльності залежно від її мети: коригуюча 

законотворча діяльність з виправлення первинних законів; коригуюча 

законотворча діяльність з оновлення первинних законів. 

Ще однією особливістю коригуючої законотворчої діяльності є те, що 

юридичною формою, у якій об’єктивуються її результати, є закон про 

внесення змін та доповнень до законів. При цьому природа такого закону є 

дещо особливою, оскільки він спрямований на виправлення чи/та оновлення 

змістовних та/або формальних параметрів первинних законів, тобто виконує 

обслуговуючу функцію. 

Отже, аналіз коригуючої законотворчої діяльності як явища дав змогу 

виокремити такі її основні загальні ознаки та особливості: вона є складовою 

частиною законотворчої діяльності; здійснюється органами законодавчої 

влади; є діяльністю із внесення змін та доповнень до первинних законів; 

здійснюється із застосуванням коригуючої законотворчої техніки та 

технології; її результати об’єктивуються в коригуючих законах (законах про 

внесення змін та доповнень до первинних законів); її метою є виправлення 

чи/та оновлення змістовних та/або формальних параметрів законів, 

забезпечення належного їх регулятивного рівня. 

Отже, коригуюча законотворча діяльність – це складова частина 

законотворчої діяльності, що спрямована на внесення змін та доповнень до 
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первинних законів задля виправлення чи/та оновлення їхніх змістовних 

та/або формальних параметрів, забезпечення їх належного регулятивного 

рівня. 

 

2.2 Закон про внесення змін та доповнень до законів України 

Як зазначалося, результати коригуючої законотворчої діяльності 

об’єктивуються в коригуючих законах (законах про внесення змін та 

доповнень до законів) і питання щодо їх природи потребують більш 

детального дослідження. Для належної характеристики коригуючих законів 

потрібно уточнити питання щодо природи законів як правового явища та 

їхніх видових особливостей. 

У вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі досі спостерігається 

багатоманітність думок щодо питань природи законів, їх поняття, 

класифікації, і це попри належну увагу науковців до цієї проблематики. 

Можливо, це зумовлено різноманітними підходами до розуміння і 

характеристики закону як явища. Аналіз законів України та інших правових 

документів дав змогу зробити висновок, що в них і нині відсутні легалізовані 

поняття «закон», «коригуючий закон», а також критерії їх класифікації, 

зокрема й ті, що дозволяли б виокремити коригуючий закон України. 

Так, С. Алексєєв розуміє закон як нормативний юридичний акт вищого 

державного (представницького) органу чи безпосередньо народу, що володіє 

вищою юридичною силою та містить первинні (первісні) правові норми 

країни [5, с. 82]. 

Правовий закон визначають як нормативно-правовий акт, спрямований 

на реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина, джерелом 

походження якого є суверенна воля народу, тотожна за своєю суттю та своїм 

змістом гуманістичним ідеям та загальновизнаним людським цінностям, а 

метою регулювання є забезпечення існування громадянського суспільства, 

демократичної, соціальної, правової держави та досягнення верховенства 

права [40, с. 6]. 
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В. Протасов трактує закон як нормативно-правовий акт, що 

приймається в особливому процесуальному порядку вищим 

представницьким органом держави чи безпосередньо народом шляхом 

референдуму, який володіє вищою юридичною силою та покликаний 

регулювати в інтересах народу найважливіші сфери суспільного життя 

[241, с. 216]. 

На думку Л. Богачової, закон – це нормативно-правовий акт вищої 

юридичної сили, що приймається відповідно до особливої процедури 

парламентом або безпосередньо народом і регулює найважливіші суспільні 

відносини [21, с. 282]. 

Л. Луць визначає закон як нормативно-правовий акт органу 

законодавчої влади або народу, який регулює найважливіші суспільні 

відносини, приймається в особливому порядку та має вищу юридичну силу 

[125, с. 219]. 

Ю. Матвєєва вважає, що закон – це нормативно-правовий акт, який 

приймається органом законодавчої влади або шляхом референдуму у 

спеціальному порядку та регулює найважливіші суспільні відносини [69, 

с. 178]. 

Висловлювалися також позиції, що закон є актом вищої юридичної 

сили, який приймається в особливому процедурному порядку вищим 

законодавчим (представницьким) органом державної влади або 

референдумом та регулює найважливіші суспільні відносини [7, с. 72]; 

нормативно-правовий акт вищого представницького органу державної влади 

чи самого народу, що регулює найбільш значущі відносини, втілює права і 

свободи особи, її пріоритети і цінності, володіє найвищою юридичною силою 

у правовій системі [39, с. 126]; нормативно-правовий акт, який безпосередньо 

виражає волю народу або вищого представницького органу державної влади, 

регулює найважливіші суспільні відносини і має найвищу юридичну силу 

щодо всіх інших нормативно-правових актів [244, с. 130]. 
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Виокремлюють й ознаки закону, а саме: має вищу юридичну силу; 

приймається вищим законодавчим (представницьким) органом державної 

влади чи референдумом, приймається в особливому порядку, регламентує 

найважливіші суспільні відносини [7, с. 72]; є юридичним письмовим актом – 

документом; приймається лише представницькими органами влади, 

приймається в особливому процедурному порядку, не контролюється і не 

затверджується будь-яким іншим органом держави, має верховенство у 

правовій системі, має пряму дію, регулює ключові суспільні відносини [39, 

с. 126–127]; закони приймаються, змінюються та доповнюються в 

особливому, чітко передбаченому законодавством порядку [240, с. 517]. 

Деякі автори поділяють ознаки закону на змістовно-предметні та 

формально-процесуальні. До змістовно-предметних зараховують такі: 

1) закон у межах своєї дії регулює найважливіші суспільні відносини; 

2) встановлює загальнообов’язкові правила поведінки; 3) має загальний 

характер, якнайповніше відображаючи та урівноважуючи інтереси всіх 

верств населення; 4) має вищу юридичну силу в системі нормативних актів 

держави, усі інші акти приймаються на його основі; 5) охороняється і 

гарантується діяльністю, що забезпечує необхідні умови його дії: застосовує 

заходи примусового характеру до його виконання. Серед формальних ознак 

виокремлюють такі: 1) закони приймає лише законодавчий орган 

представницького характеру або населення держави в порядку референдуму; 

2) є стабільним нормативним актом, змінюється чи визнається нечинним 

тільки у встановленому порядку і лише визначеними конституцією органами; 

3) має відповідну побудову та організацію його змісту, чітко встановлені 

формальні атрибути; 4) приймається відповідно до мовних, логічних та 

інших вимог, що забезпечує його одноманітне розуміння та застосування [61, 

с. 181–182]. 

І. Словська серед головних ознак закону виділяє такі: родова категорія 

– «нормативно-правовий акт»; суб’єкт прийняття – вищий представницький 

орган державної влади або народ на референдумі; предмет правового 
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регулювання – найцінніші для суспільства і держави відносини; вища 

юридична сила стосовно інших правових актів, які є підзаконними; наявність 

певної структури і реквізитів; може бути змінений тільки законом та 

перевірений на відповідність Основному закону лише Конституційним 

Судом України [267, с. 6–7]. 

До особливостей закону як різновиду нормативно-правових актів 

належить його первинність, вища юридична сила й особливий порядок 

прийняття. Виокремлюють такі вимоги до законів: вони повинні регулювати 

справді корінні питання; закони повинні бути досконалими за формою і 

змістом; їх дотримання має бути беззаперечним [131, с. 106]. 

М. Марченко, аналізуючи роль законів у романо-германському типі 

правових систем, зазначав: саме закон є визначальним у процесі формування 

та розвитку правової системи, зміцнення правопорядку; у його концепцію 

втілилися всезагальні принципи розуму та справедливості; закон у романо-

германських правових системах розглядався у вузькому та широкому 

розумінні; закон не ототожнювався у цих системах з правом; закон у цих 

правових системах не завжди і не у всіх країнах є актом лише вищого органу 

законодавчої влади – парламенту, а й інших уповноважених на 

законотворчість органів; видання та застосування закону супроводжується 

судовим контролем за їх конституційністю; закон займає найвищу сходинку 

в ієрархії джерел права [134, с. 472–478]. 

Водночас у порівняльно-правовій та загальнотеоретичній літературі 

зазначається, що закон ніби охоплює всі аспекти правопорядку та утворює 

його своєрідний скелет [56, с. 93]. Ж.-Л. Бержель зазначає, що саме Франція 

стала тією країною, де в ХІХ ст. після введення Кодексу Наполеона закон 

став головним, майже виключним джерелом права, і ця тенденція 

поширилася на більшість юридичних систем світу [15, с. 109]. Він констатує, 

що хоча в континентальній правовій системі немає єдиного вчення про 

закони, проте багато авторів-правознавців одностайні щодо пріоритету 

закону в позитивному праві [15, с. 145]. 
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В. Риндюк, досліджуючи питання семантичного та термінологічного 

визначення закону, зазначає що, термін «закон» неоднозначно 

використовується не тільки в науковій юридичній літературі, а й в 

законодавстві України. Вона підсумовує, що неоднозначність розуміння 

терміна «закон» у юридичній науці свідчить про недостатню чіткість його 

дефініції (визначення) [248, с. 53]. 

У деяких державах поняття «закон» легалізовано. Так, у ст. 14 Закону 

Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти» міститься положення, 

що закон – нормативний правовий акт, що закріплює принципи і норми 

правового регулювання найважливіших суспільних відносин. При цьому 

зазначено, що закон може прийматися у вигляді кодексу, є 

системоутворюючим нормативним правовим актом, що закріплює принципи 

і норми правового регулювання найважливіших суспільних відносин та 

забезпечує найповніше правове регулювання певної сфери суспільних 

відносин [166]. Закон Республіки Казахстан «Про нормативно-правові акти» 

також визначає поняття закону як нормативного правового акта, який 

регулює найважливіші суспільні відносини, встановлює основоположні 

принципи і норми, що передбачені Конституцією Республіки Казахстан 

[168]. У ст. 20 Закону Республіки Таджикистан «Про нормативні правові 

акти» зазначено: «закон – нормативний правовий акт, що приймається 

законодавчим органом у відповідності із встановленою процедурою та 

регулює важливі суспільні відносини», містяться також визначення понять 

різних видів законів – конституційного закону, Конституції Республіки 

Таджикистан, кодексу, закону, що прийнятий шляхом всенародного 

референдуму [167]. 

Відповідні закони діють у Киргизькій Республіці – Закон «Про 

нормативні правові акти Киргизької Республіки» від 20.07.2009 р. [165], у 

Туркменістані – закон «Про правові акти» від 26.08.2017 р. [169], 

Конституційний закон «Про нормативні правові акти» від 21.12.2010 р. в 

Азербайджанській республіці [160], Закон Республіки Молдова «Про 
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нормативні акти» [164], у Вірменії – «Про нормативно-правові акти» від 

21.03.2018 р. [161], в Узбекистані – Закон «Про нормативно-правові акти» від 

14.12.2000 р. [162] А також, як зазначається в юридичній літературі, у Японії 

– «Загальні положення про закони» (1898), Болгарії – «Закон про нормативні 

акти» (1973), Угорщині – «Закон про правотворчість» (1987), а також в 

Австрії, ФРН, США [100, с. 293], в Італії [281, с. 165], у Ватикані [82, с. 4] та 

в Румунії «Загальна методологія законодавчої техніки» [78, с. 25].  

Проте в Україні проекти законів «Про закони та законодавчу 

діяльність», «Про нормативно-правові акти» поки так і не стали законами, а 

щодо їх змісту та потреби у прийнятті велася дискусія. Так, В. Погорілко, 

М. Малишко та інші автори визнавали потребу у прийнятті такого закону 

[185, с. 21; 186, с. 52, 53; 175, с. 10; 264, с. 22], але висловлювалися також 

міркування про недоцільність такого закону для практичної нормотворчості 

[308, с. 22; 145, с. 370]. 

У законопроекті № 3265-IV, проголосованому Верховною Радою у 

грудні 2005 року, «Про закони і законодавчу діяльність» під законом України 

пропонувалося розуміти державний нормативно-правовий акт вищої 

юридичної сили, що регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом 

визначення юридичного статусу і встановлення загальнообов’язкових правил 

поведінки суб’єктів цих відносин та юридичної відповідальності за 

порушення цих правил [230]. 

У законопроекті «Про нормативно-правові акти» від 17 жовтня 2012 

року закон визначено як нормативно-правовий акт, що приймається 

відповідно до Конституції України Верховною Радою України або 

безпосередньо народом України на всеукраїнському референдумі, який 

регулює найбільш важливі суспільні відносини, окрім тих, врегулювання 

яких належить до конституційних повноважень інших державних органів та 

органів місцевого самоврядування, шляхом встановлення статусу, 

загальнообов’язкових правил поведінки суб’єктів таких відносин та 

відповідальності за порушення зазначених правил [234]. 
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Тож, на жаль, поняття закону так і не було легалізовано, а тому час від 

часу суб’єкти правотворчості, правотлумачення та правозастосування 

намагаються заповнити цю прогалину. Щоправда, і ці позиції є також 

неоднозначними. Так, у Порядку підготовки і подання проектів нормативно-

правових актів Мінпромполітики України, що затверджений Наказом 

Міністерства промислової політики України від 24.02.2014 р. № 78, закон 

трактується як нормативно-правовий акт, який приймається в особливому 

порядку органом законодавчої влади, регулює найбільш важливі суспільні 

відносини, виражає волю й інтереси більшості населення, має вищу 

юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів, є 

загальнообов’язковим для всього населення і держави та охороняється 

державною владою [232]. 

У Методичних рекомендаціях щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалених Постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41, закон трактується як 

нормативно-правовий акт, що регулює найбільш значущі, найважливіші 

суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов’язкових правил 

(норм) [139]. 

Термінологічна неоднозначність спостерігається і в рішеннях 

Конституційного суду України. Так, у п. 3 рішення Конституційного Суду 

України від 11.07.1997 р. № 3-зп зазначається, що термін «закон» вживається 

в Конституції як у широкому так і у вузькому значеннях: у широкому цей 

термін вживається, наприклад, у статтях 13, 24, 35, 58, 68 Конституції 

України, які закріплюють загальновизнані правові принципи – рівність 

громадян перед законом тощо, а у вузькому (лише щодо законів України) у 

статтях 10, 15, 36, 79, 126, 150 та ін. [256]. А в п. 4 рішення Конституційного 

Суду України від 07.07.1998 р. № 11-рп/98 передбачено, що Конституційний 

Суд України виходить з того, що термін «закон» вживається в ч. 4 ст. 94 

Конституції України у значенні юридично цілісного і структурно 

завершеного нормативно-правового акта, який приймається Верховною 
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Радою України, відповідно до її конституційних повноважень (п. 3 ч. 1 ст. 85, 

ст. 92 Конституції України) [255]. 

У рішенні Європейського суду з прав людини від 23.06.1995 р. (справа 

«Толстой-Милославський проти Сполученого Королівства») зазначається, що 

під терміном «закон» […] слід розуміти як норми, встановлені писаним 

правом, так і правила, що сформувалися у прецедентному праві [291, с. 14]. В 

інших рішеннях ЄСПЛ висловлювалися і такі позиції: слово «закон» у 

формулі «передбачено законом» охоплює не тільки статути, а й неписане 

право (п. 47 рішення у справі «Санді Таймс проти Об’єднаного Королівства») 

[253]. 

Аналіз висловлених думок у юридичній літературі та дефініцій, 

зафіксованих у проектах правових актів чи в чинних правових документах 

свідчить про те, що, як правило, однозначними є позиції щодо таких ознак як 

прийняття закону органом законодавчої влади, в особливому порядку, 

спрямованість його на регулювання найважливіших суспільних відносин та 

наявність у нього вищої юридичної сили. 

Отже, таким, що відображає природу цього правового явища, є поняття 

закону як нормативно-правового акта органу законодавчої влади, що регулює 

найважливіші суспільні відносини, приймається в особливому порядку і має 

вищу юридичну силу. Певні особливості характерні для конкретних видів 

законів. 

У юридичній літературі закони класифікують за різними критеріями та 

виокремлюють різноманітні їхні види. Так, В. Чиркін розрізняє закони 

звичайні, органічні, конституційні і надзвичайні [297, с. 48] та зазначає, що в 

країнах континентального права переважає концепція закону як акта, який 

прийнятий виключно парламентом [296, с. 21]. М. Марченко законами 

називає юридичні акти, що приймаються вищими законодавчими органами 

країн романо-германського права та зараховує до них: конституційні закони, 

кодекси, звичайні закони та закони, що приймаються у порядку делегованої 

законотворчості тощо [134, с. 479]; до основних різновидів закону у правових 
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системах англо-американського типу – конституційні та звичайні [134, 

c. 566]. 

У вітчизняній літературі також висловлюються міркування щодо 

класифікації законів України. Так, Л. Богачова пропонує виокремлювати такі 

види законів України: за юридичною силою (конституційні і звичайні 

закони); за ступенем упорядкованості (кодифіковані та поточні); за 

значенням у механізмі правового регулювання (основні та допоміжні); за 

обсягом дії (закони загальної дії, спеціальної дії та виняткової дії); за часом 

дії (постійні і тимчасові) [68, с. 285–286]. К. Мазурик зазначає, що поняттям 

«закон» можна охопити такі види актів вищої юридичної сили, що діють на 

території України: Конституція України, закони України про внесення змін 

до Основного закону України, конституційні закони, закони, прийняті на 

референдумах, кодекси України, закони України [131, с. 108]. 

У сфері конституційного права України виокремлюють два види 

законів: конституційні закони та звичайні (ординарні), які об’єднуються 

поняттям «закони України», особливе місце серед яких посідає Основний 

закон України – Конституція України [310, с. 44–46]. Деякі автори 

пропонують звести закони до таких видів: а) конституційні закони; 

б) ординарні (звичайні) закони; в) субститутивні законодавчі акти («квазі-

закони») [309, с. 160–161]. При цьому в літературі зазначається, що 

особливістю закону України як джерела конституційного права є предметна 

його (закону) спрямованість на регулювання конституційно-правових 

відносин [61, с. 193]. А дехто визначає Конституцію України як 

кодифікований нормативно-правовий акт [289, с 191]. 

Отже, серед основних різновидів законів України виокремлюють за 

юридичною силою – Конституцію України, конституційні та звичайні 

закони; за предметом правового (галузевого) регулювання – конституційні 

закони, цивільні, адміністративні, кримінальні, фінансові тощо. При цьому 

варто зазначити, що звичайні закони України мають різні форми виразу: 

закон, кодекс, основи законодавства. 
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Виокремлення основних різновидів законів України є важливим з 

погляду виявлення їхніх особливостей та поглиблення знань про природу 

законів як правового явища. Адже в сучасних умовах закон є найважливішим 

джерелом права в більшості національних правових систем світу [44, с. 21]. 

Одним із критеріїв для виокремлення різновидів законів є їхні функції, 

зокрема – регулюючі та обслуговуючі. 

У юридичній літературі правотворчі акти класифікують, за функціями в 

системі правових актів, на джерела права (регулятивна функція) та інші 

правотворчі акти (обслуговуюча, забезпечуюча функція). Обслуговуючі 

правотворчі акти (щодо набрання чинності джерелами права, внесення змін, 

припинення чинності тощо) інтерпретують як акти-документи, що 

створюються компетентними суб’єктами, містять приписи непрямого 

(опосередкованого) регулювання з метою реалізації інших правових функцій 

(організуючих, обслуговуючих, забезпечуючих тощо) [129, с. 18]. 

За регулюючими та обслуговуючими функціями законів слід 

виокремити регулюючі закони (що безпосередньо спрямовані на 

регулювання суспільних відносин) та обслуговуючі (спрямовані на 

забезпечення належного функціонування регулюючих законів). 

У регулюючих законах переважна частина приписів є приписами 

прямого регулювання, хоча вони можуть містити і деякі приписи 

опосередкованого регулювання, зокрема обслуговуючі. В обслуговуючих 

законах містяться приписи опосередкованого регулювання, зокрема 

обслуговуючі (що забезпечують належну реалізацію приписів прямого 

регулювання, але самі безпосередньо не спрямовані на регулювання 

суспільних відносин). Такі закони не мають самостійного регулятивного 

значення. До обслуговуючих належать і коригуючі закони, які у вітчизняній 

юридичній літературі та законодавстві іменуються законами про внесення 

змін та доповнень до законів України. Але, як вже зазначалось раніше, цей 

термін запропоновано замінити терміном «коригуючий закон». 
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Аналіз коригуючих законів України дає змогу стверджувати, що вони є 

різновидом законів. Відповідно, для коригуючих законів характерні і загальні 

ознаки, що властиві будь-якому закону (прийняття органом законодавчої 

влади в особливому порядку, регулювання найважливіших суспільних 

відносин, наявність вищої юридичної сили), і певні особливості, що властиві 

лише цьому різновиду. 

Потрібно звернути увагу на те, що коригуючі закони приймає, як й інші 

закони, орган законодавчої влади, якому надані спеціальні повноваження. 

Як зазначається в юридичній літературі, внесення змін та доповнень 

можливе лише в межах компетенції відповідного суб’єкта, зокрема органу 

законодавчої влади [304, с. 143]; внесення змін до закону здійснюється 

шляхом прийняття відповідного закону за процедурою трьох читань [284, 

с. 81]; надання виняткового права на зміну нормативно-правового акта тому 

органу, який його прийняв, забезпечує чіткий розподіл владних повноважень, 

що реалізуються через правотворчу діяльність [110, с. 429].  

У ст. 34 Закону Республіки Вірменія «Про нормативно-правові акти» 

від 21.03.2018 р. також міститься положення про те, що зміни або 

доповнення в нормативно-правові акти вносить лише орган, який прийняв 

цей нормативно-правовий акт, або його правонаступник [161]. У Законі 

Киргизької Республіки «Про нормативні правові акти Киргизької 

Республіки» від 20.07.2009 р. зазначено: «внесення змін та (або) доповнень у 

нормативний правовий акт здійснюється нормотворчим органом (посадовою 

особою), що прийняв (видав) його шляхом прийняття (видання) 

нормативного правового акта того ж виду» [165]. 

За загальним правилом, органом, уповноваженим на прийняття законів, 

зокрема і коригуючих, є парламенти держав, а у федеративних державах – 

також парламенти (легіслатури) суб’єктів федерації, земель, провінцій. 

В Україні єдиний орган законодавчої влади – Верховна Рада України, 

згідно зі ст. 85 Конституції України, має повноваження щодо прийняття 

законів [106], а право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення 
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до Верховної Ради України проектів законів, відповідно й законопроектів про 

внесення змін до законів [237]. 

Законодавчу процедуру В Україні визначає Регламент Верховної Ради 

України, що затверджений Законом України від 10.02.2010 р. №1861-VI, як 

зазначено у ст. 1 цього документа [237]. Зокрема, у розділі ІV «Законодавча 

процедура» вказано, що до законопроекту про внесення змін до законів 

додається порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень 

(статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його редакцію 

з урахуванням запропонованих змін (п. 6. ст. 91). Згідно зі ст. 90 

законопроект, у якому пропонується внести зміни до закону (законів), не 

може поєднуватися зі змінами до Конституції України. Проекти законів про 

внесення змін до законів, необхідність прийняття яких випливає з 

міжнародного договору, відповідно до ст. 194 Регламенту Верховної Ради 

України, додаються до законопроекту про надання згоди на обов’язковість 

міжнародних договорів України, що вносяться на розгляд Верховної Ради. 

В Регламенті передбачено також, що законопроект може передбачати 

внесення змін лише до тексту первинного законодавчого акта (закону, 

кодексу, основ законодавства тощо), а не до закону про внесення змін до 

цього законодавчого акта (п. 9 ст. 90). 

З приводу цієї вимоги у юридичній літературі висловлюються подібні 

позиції: зміни вносяться до законів, а не до законів про внесення змін до 

цього закону [15, с. 81]; зміни вносяться до оригінального закону, а не до 

закону про внесення змін до цього закону [16, с. 22]; для зміни закону 

потрібно прийняти новий особливий закон тієї ж юридичної сили [12, с. 72]. 

Т. Васільєва одним із важливих правил, яких необхідно дотримуватися при 

створенні законів про внесення змін до закону, також називає те, що зміни 

вносяться до тексту основного законодавчого акта, а не до закону про 

внесення змін до відповідного акта [25, с. 105]. Проте законодавець доволі 

часто нехтує цю вимогу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Розгляд законопроектів про внесення змін до Конституції України, а 

також внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України», 

як уже зазначалося, зараховано до питань, які розглядає Верховна Рада 

України за спеціальними процедурами. Порядок внесення змін до закону про 

Державний бюджет України також передбачено у главі 9 «Внесення змін до 

закону про Державний бюджет України» Бюджетного кодексу України, 

зокрема у ст. 52. 

Важливою ознакою коригуючих законів є їхня юридична форма. 

У юридичній літературі зазначається, що всі зміни до законодавчих 

актів повинні бути чітко та ясно визначені і зроблено це має бути офіційно, 

у зв’язку із цим видається, що будь-які зміни до нормативно-правових актів 

потрібно вносити шляхом прийняття спеціального акта – про внесення змін 

[299, с. 299]. 

Слід звернути увагу й на те, що в п. 8 ст. 90 Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України» зазначено: «Якщо для реалізації 

положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до 

інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні 

положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його 

ініціатором окремому законопроекті» [237]. Отже, передбачено 

альтернативний варіант форми об’єктивації результатів коригуючої 

законотворчої діяльності – розділ «Перехідні положення» або окремий 

законопроект. 

При цьому в деяких кодексах України містяться прямі вказівки, що 

зміни до них можуть вноситися тільки законами про внесення змін до них. 

Наприклад, таким є положення п. 9 розділу ХХІ Митного кодексу України, у 

ст. 2 Податкового кодексу України зазначено, що зміна положень цього 

Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього 

Кодексу, а у п. 5. ст. 4 Бюджетного кодексу вказано, що зміни до цього 

Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України. Стаття 4 Цивільного кодексу України містить 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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положення такого змісту: «Якщо суб’єкт права законодавчої ініціативи подав 

до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини 

інакше, ніж цей Кодекс, він зобов’язаний одночасно подати проект закону 

про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект 

розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проектом 

закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. 

Водночас у п. 6 розділу ІІІ «Внесення змін до законів» Методичних 

рекомендаціях щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог 

нормопроектної техніки передбачається, що з метою усунення колізій в 

законодавстві у зв’язку з прийняттям нового закону в прикінцевих 

положеннях слід дати перелік законів та інших нормативно-правових актів, 

що втрачають чинність або до яких вносяться зміни. Зазначено також, що ці 

положення можуть бути зафіксовані і в окремому акті [139]. 

Разом з тим, Т. Васільєва вважає, що в заключних (прикінцевих) 

положеннях мають фіксуватися норми про вступ закону в силу, про 

скасування актів, що діяли раніше, про підготовку та прийняття нормативних 

правових актів, що необхідні для реалізації закону [25, с. 77]. На думку 

В. Барсукової, прикінцеві положення – це та частина, яка охоплює 

нормативні приписи, що визначають набрання чинності, перехідні 

положення; зміни до законодавства, які пов’язані з прийняттям закону; 

потреби та строки приведення нормативно-правових актів у відповідність до 

прийнятого закону [12, с. 58–59]. Т. Кашаніна вважає, що заключна частина 

має містити положення про строки дії документа, порядок його оскарження, 

перелік актів, що мають бути скасовані чи змінені [90, с. 54]. Водночас вона 

акцентує увагу, що ця частина закону використовується не так давно, а в 

інших країнах (зокрема в Німеччині) її не виокремлюють, а подають дані 

лише при затвердженні, підписанні та опублікуванні закону. До заключних 

положень вона зараховує: питання про внесення змін до чинних 

законодавчих актів, але зазначає, що заключні положення формуються 

довільно, оскільки немає правил щодо змісту цієї частини [91, с. 227–229]. 
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Однак ще Д. Керімов зазначав, що прикінцеві положення мають містити 

вичерпний перелік актів, які підлягають скасуванню чи змінам [94, с. 51, 54]. 

Доволі часто приписи, які включають до прикінцевих положень 

законів, у процесуальних кодексах виокремлюють у ввідний закон, оскільки, 

на думку законодавця, ці кодекси повинні складатися лише з норм, що 

регулюють питання процесу [12, с. 59]. Мабуть, це стосується й інших 

законів, що містять нормативно-правові приписи прямого регулювання, які 

не повинні змінювати приписи інших законів, не повинні підміняти закони 

про внесення змін та доповнень до законів, адже їхні функції та призначення 

є різними. 

Слушними є міркування, які висловлювалися у вітчизняній правовій 

науці щодо необхідності вироблення єдиного підходу щодо внесення змін до 

законодавчих актів. Як зауважує В. Риндюк, ситуація, коли одні зміни до 

законів вносяться окремими законами про внесення змін, а інші – 

прикінцевими положеннями нових законів, ускладнює орієнтування у 

законодавчому масиві, застосування законодавчих актів на практиці [250, 

с. 87]. 

Отже, враховуючи наведене, видається прийнятним варіант, що 

перехідні положення є структурним елементом нового закону, який містить 

тільки перелік законів, до яких потрібно внести відповідні зміни та 

доповнення, але функцію «змінювання» цей структурний елемент закону не 

повинен здійснювати. Юридичною формою об’єктивації результатів 

коригуючої законотворчої діяльності має бути лише коригуючий закон. 

Щоб належно аргументувати витребуваність такої юридичної форми, 

потрібно детальніше розглянути питання щодо структури коригуючого 

закону. Вочевидь, до такого виду законів застосовні і загальні вимоги щодо 

структурування нормативно-правових актів (наявність та правильність 

викладу реквізитів, поділ на структурні елементи, до яких також висуваються 

свої вимоги), і певні особливості. 
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Під структурою закону Ж. Дзейко пропонує розуміти систему 

впорядкованих і взаємопов’язаних його елементів, які створюють певну 

цілісність, зумовлену змістом закону, що містить два аспекти: логічну 

систему викладу норм права в законі та системну будову елементів тексту 

закону. Структура закону як системна будова елементів тексту закону 

містить, як правило, такі складові: назва; преамбула; основна частина, яка 

поділена на розділи, глави, статті та ін.; перехідні положення (у разі 

необхідності); прикінцеві положення – (у разі необхідності) та інші необхідні 

елементи закону [63, с. 5, 6]. 

М. Власенко зазначає, що більшість проектів нормативно-правових 

актів готується з урахуванням загальних закономірностей структурування, 

зокрема закон повинен мати три частини: загальну (ввідну), основну 

(нормативну) і заключну (перехідні положення). В останній частині йдеться 

про строки, умови вступу в дію закону та інші техніко-юридичні моменти 

[304, с. 55]. 

Як зазначається в юридичній літературі, внутрішній поділ проекту 

залежить від його обсягу і змісту [139]; наявність структурних елементів у 

конкретному законі залежить від предмета регулювання цього закону, мети 

його прийняття та інших чинників [63, с. 9]. 

Коригуючі закони мають дещо специфічну, спрощену структуру. Це 

зумовлено їхньою специфікою, метою і спрямуванням законів про внесення 

змін та доповнень на виправлення чи/та оновлення змістовних та/або 

формальних параметрів первинних законів. Також структура таких законів 

зумовлена специфікою їхніх приписів, адже вони дещо однотипні. 

У Методичних рекомендаціях Апарату Верховної Ради України 

зазначено, що законопроекти про внесення змін до законодавчих актів мають 

специфічну структуру: розділи, пункти, підпункти та абзаци. Якщо необхідно 

зазначити термін набрання чинності законом, то він має складатися з двох 

розділів або пунктів. Перший – внесення змін до відповідного закону, другий 
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– термін набрання чинності законом, що приймається, та доручення, що 

зумовлені його прийняттям[198, с. 20]. 

Питання щодо набрання чинності законом про внесення змін та 

доповнень тісно пов’язані з питаннями щодо їх юридичної сили. У правовій 

літературі зазначається, що зміни можуть вноситися тільки актом рівної 

юридичної сили [304, с. 143]; для зміни закону потрібно прийняти новий 

особливий закон тієї ж юридичної сили [299, с. 72]. Отже, юридична сила 

коригуючого закону зумовлюється юридичною силою первинного закону, до 

якого вносяться зміни. 

Окрім питань структурування коригуючого закону як офіційного 

письмового документа, важливо звернути увагу і на його найменший 

структурний елемент – нормативно-правовий припис. 

Зазначимо, що потреба у понятті нормативно-правового припису 

з’явилася в період розв’язання правовою наукою проблем співвідношення 

системи права та системи законодавства. Так, свого часу ще О. Міцкевич дав 

визначення поняття нормативно-правового припису як логічно завершеного 

положення прямо сформульованого в тексті акта державного органу, що 

містить обов’язкове для інших осіб, організацій рішення державної влади 

[143, с. 34]. 

У юридичній літературі простежуються два підходи до визначення 

місця нормативно-правового припису серед інших правових явищ. Одні 

автори вважають, що він є елементом системи законодавства: 

М. Вопленко [35], М. Давидова [57], А. Заєць [71], О. Міцкевич [143], 

А. Парфентьєв [176], П. Євграфов [66] та ін. Натомість С. Алексєєв [3], 

В. Бабаєв [8], Т. Мірошниченко [142] та інші зазначають, що нормативно-

правовий припис є первинною ланкою системи права. Проте сьогодні 

збільшується кількість прихильників першого підходу. 

Сучасні уявлення про нормативно-правовий припис полягають у тому, 

що його трактують також як елемент нормативно-правового акта чи джерела 

права загалом. Так, В. Сирих під нормативно-правовим приписом розуміє 
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цілісне, логічно завершене та формально закріплене в тексті нормативно-

правового акта владне веління правового суб’єкта [278, с. 111]. М. Давидова 

нормативно-правовий припис трактує як мінімальну змістовну частину 

тексту нормативно-правового акта, що є елементарним владним велінням 

загального характеру, що володіє формальною визначеністю, цілісністю та 

логічною завершеністю [57, с. 45]. М. Вопленко інтерпретує нормативно-

правовий припис як правотворче веління загального характеру, яке міститься 

в тексті джерела права і є логічно сформульованою вимогою, що підкріплена 

можливостями державного примусу [35, с. 4]. 

З урахуванням позитивних доробок у теорії нормативно-правових 

приписів, варто зазначити, що в сучасній українській правовій науці 

нормативно-правовий припис трактують як логічно та граматично завершене 

та об’єктивоване судження, що має загальнообов’язковий характер. 

У юридичній літературі виокремлюють різні види нормативно-

правових приписів, за характером регулювання суспільних відносин 

виділяють зокрема приписи прямого та опосередкованого регулювання; 

серед останніх – оперативні (приписи, якими вводять в дію джерела права чи 

припиняють їх дію, вносять зміни до них) [125, с. 200]. Вказують також на 

такі види нормативно-правових приписів: припис-принцип, припис-ціль, 

припис-дефініція, уповноважуючий припис, імперативний припис (до якого 

належать зобов’язуючий та забороняючий), диспозитивний припис, припис-

стимул, бланкетний припис, відсильний припис та забезпечуючий припис – 

закріплює рішення законодавця про визнання закону або його частини 

такими, що втратили силу, чи про внесення до нього змін [117, с. 201]. 

На відміну від регулюючих законів, у яких переважають приписи 

прямого регулювання, у коригуючих містяться лише непрямі обслуговуючі 

нормативно-правові приписи, а також положення, які вносяться до тексту 

первинного регулюючого закону. Ці приписи не мають самостійного 

значення, адже вони безпосередньо не регулюють суспільних відносин, а 

лише забезпечують належну реалізацію приписів прямого регулювання, 
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тобто обслуговують їх дію. Такі приписи тільки вносять, змінюють або ж 

видаляють певні положення (структурні елементи – абзац, підпункт, пункт, 

частина статті, стаття, параграф, глава, розділ тощо чи лінгвістичні елементи 

– слово, словосполучення, речення, розділовий знак) із первинних законів. У 

Правилах нормопроектування зазначено: «Замінний закон замінює 

щонайменший елемент, що підлягає заміні, або додає цьому законові новий 

елемент» [16, с. 14]. 

Наведемо приклади таких обслуговуючих приписів: частину другу 

статті 3 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» (1007-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., 

N 41, ст. 377) доповнити абзацом сьомим такого змісту: «діяльність банків 

пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, 

затвердженим Міністерством охорони здоров’я України»; у Законі України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради 

України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 51, ст. 576; 2013 р., № 22, ст. 212): 

в абзаці другому частини першої статті 27 цифри «300» замінити цифрами 

«500» тощо [223]. 

Необхідними елементами таких обслуговуючих нормативно-правових 

приписів є: назва, реквізити та джерело опублікування первинного закону, до 

якого вносяться зміни або доповнення; номер статті, частина, пункт чи абзац 

первинного закону, які потрібно змінити чи доповнити (а іноді – номер і 

назва глави чи розділу); структурні та лінгвістичні елементи (слово, 

словосполучення, речення, розділовий знак), які змінюються чи додаються, і 

ті, на які вони змінюються. Адже, як зазначається в іноземній літературі, 

припис про внесення змін має дві чітко розмежовані частини: перехідні 

положення та нормативну частину. Перехідні положення складаються із 

ввідного речення (яке чітко визначає первинний закон, що підлягає зміні) та 

припису про внесення змін (містить вказівку на те, в якому місці в тексті 

первинного закону мають бути внесені зміни та які це повинні бути зміни, 

наприклад: У § … слово «…» потрібно замінити словами «…»). Нормативна 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1007-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#n344
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частина інтегрована в припис про внесення змін та містить нові компоненти 

первинного закону, наприклад: У § … слово «затверджені» потрібно 

замінити словами «дозволені або допустимі»). Слушним є також положення 

про те, що правове значення перехідних положень припиняється в момент 

набуття чинності законом про внесення змін, тимчасом як нормативна 

частина від того моменту стає діючою частиною первинного закону [271, 

с. 149]. 

Аби усунути перешкоди у тлумаченні та застосуванні зміненого чи 

доповненого структурного (або лінгвістичного) елементу первинного закону, 

нормативно-правовий припис коригуючого закону може містити повну нову 

редакцію зміненого або доповненого елементу. 

У законі про внесення змін та доповнень нормативно-правові приписи 

нумеруються, а якщо до первинного закону вносяться кілька змін та/або 

доповнень, приписи можуть мати поділ на частини (та пункти), що також 

сприяє сприйняттю нормативного матеріалу. Наприклад: 

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості 

Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35–37, ст. 446): 

1) у пункті 2 частини другої статті 18 слова «заходів реагування у сфері 

державного нагляду (контролю)» замінити словами «заходів реагування 

щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності»; 

2) у статті 183
-2

: 

а) у пункті 5 частини першої слова «заходів реагування у сфері 

державного нагляду (контролю)» замінити словами «заходів реагування 

щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності»; 

б) у частині дванадцятій: 

у першому реченні слова «скасування заходів реагування» замінити 

словами «скасування заходів реагування щодо державного нагляду 

(контролю)»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n198
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n1582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n1582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n1589
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n1624
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у другому реченні слова «відповідних заходів реагування у сфері 

державного нагляду (контролю)» замінити словами «відповідних заходів 

реагування щодо державного нагляду (контролю)»; 

в) в абзаці першому частини тринадцятої слова «заходів реагування» 

замінити словами «заходів реагування щодо державного нагляду 

(контролю)». [214]. 

Якщо до первинного закону вноситься лише одна зміна (чи 

доповнення), припис не має поділу. 

Важливим є питання щодо правильного застосування юридичної форми 

об’єктивації результатів коригуючої законотворчої діяльності. Із цього 

приводу в літературі є різні позиції. Так, у п. 2 розділу ІІІ «Внесення змін до 

законів» Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалених постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. N 41 зазначається, що у разі 

внесення до закону (статті закону) змін, що за обсягом охоплюють більшу 

частину тексту або істотно впливають на його зміст, закон (статтю закону) 

доцільно викласти в новій редакції [139]. 

Норми схожого змісту містяться в законах зарубіжних держав: 

підготовка та прийняття (видання) нормативного правового акта про 

внесення змін до нормативно-правового акта шляхом викладу його в новій 

редакції відбувається, як правило, щодо законів, якщо: зміни, що вносяться, 

становлять більше половини тексту закону; внесення окремих змін є технічно 

складним для викладу чи сприйняття тексту [166]; якщо внесені зміни та 

доповнення становлять більш ніж половину тексту нормативного правового 

акта (його структурної частини) або ускладнюють його 

розуміння/сприйняття, нормативний правовий акт (його складова частина) 

викладаються у новій редакції [167]; при внесенні змін або доповнень до 

тексту нормативного правового акта у обсязі, що перевищує половину тексту 

нормативного правового акта, приймається його нова редакція [169]; якщо у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n1626
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нормативно-правовий акт вносяться об’ємні зміни або доповнення, то акт 

може бути повністю викладений у новій редакції [161]. 

У навчально-методичному посібнику з нормографії також зазначається, 

що доцільним є офіційне переопублікування (видання в новій редакції) 

закону з урахуванням усіх внесених у нього змін та доповнень, якщо 

протягом кількох років у законі нагромадилося багато змін і доповнень або 

вони порушують його загальну логічну зв’язаність [159, с. 246]. 

Водночас, інші вчені наголошують на необхідності розрізнення таких 

форм об’єктивації результатів коригуючої законотворчої діяльності, як 

опублікування закону в новій редакції та видання нового закону на заміну 

старого. 

Так, В. Риндюк у своїй монографії зазначає: «у разі необхідності 

внесення до чинного закону значної кількості змін, закон викладається в 

новій редакції. Закон, прийнятий у новій редакції, як правило, зберігає стару 

назву». Натомість, як пізніше йдеться у цій роботі, якщо змінюються 

принципи, концептуальні засади правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, то приймається новий закон на заміну раніше чинного. 

Відмінністю і одночасно обов’язковою складовою частиною такого закону є 

положення про те, що раніше чинний закон втрачає чинність [250, с. 86–87]. 

В. Косович зазначає: «створення нормативно-правового акта на заміну 

чинного проявляється у розробці нового за формальними параметрами та 

змістовно відмінного від чинного нормативно-правового акта. Якщо 

передумовою для нової редакції нормативно правового акта є необхідність 

корегування (уточнення) предмета, методу чи принципів правового 

регулювання, й відповідно пов’язаних із ними правових явищ, то для 

створення нового нормативно-правового акта – їх зміна» [110, с. 441]. 

Натомість у Правилах оформлення проектів законів (Методичні 

рекомендації Апарату Верховної Ради України) зазначено: за необхідності 

суттєвого оновлення закону, коли внесення до нього змін відповідатиме або 

ж перевищуватиме за обсягом чинну редакцію закону або ж зміни істотно 
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впливатимуть на його зміст, доцільно прийняти новий закон, визнавши 

існуючий закон таким, що втратив чинність. Наразі, однак, досить часто 

замість прийняття нового закону пропонується викласти відповідний закон у 

новій редакції. Така практика є невиправданою, оскільки неодноразове 

викладення закону в новій редакції нагромаджує систему законодавства та 

ускладнює подальше внесення змін. Давати закон у новій редакції слід у 

виключних випадках, коли до закону вноситься багато змін технічного 

характеру без зміни концепції закону [199]. 

Рекомендації та законодавчо закріплені вимоги щодо доцільності 

прийняття нового акта на заміну старого, з огляду на характер та значний 

обсяг змін, містяться також у зарубіжній літературі та правових документах. 

Так, у Довіднику із нормотворчої техніки (Рекомендації Федерального 

міністерства юстиції Німеччини з однотипного оформлення законів та 

нормативних постанов, 2008) зазначається, що зміни мають вноситися в 

таких основних формах: новий закон, окрема новела в первинний закон, 

звідний закон. Вибір форми має залежати від обсягу та кількості змін. Обсяг 

змін повинен бути незначним, а тому краще використати окрему новелу або 

звідний закон, якщо зміни вносяться до декількох актів. Якщо планувалося 

багато змін, краще видати новий первинний закон та скасувати старий. 

Закон, що замінює раніше діючий – це первинне регулювання. Із закону, що 

замінює раніше діючий вилучається ввідне речення «Закон … викладається у 

новій редакції…». Таке формулювання спотворило би зміст заміни: текст 

змінився, але формально закон вважався би «старим», при посиланнях на 

нього наводилися б старі дані [271, с. 150–151]. 

Схожим є зміст положень Закону Киргизької Республіки «Про 

нормативні правові акти Киргизької Республіки»: «зміни та доповнення, що 

вносяться в нормативні правові акти, оформляються у вигляді нової редакції 

нормативного правового акта (його структурного елементу), якщо кількість 

змін та (або) доповнень до діючої редакції складають більше половини тексту 

нормативного правового акта (структурного елементу) або якщо внесення 
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окремих змін та (або) доповнень є технічно складним для викладу чи 

сприйняття. При викладі тексту нормативного правового акта в новій 

редакції у найменуванні нормативного правового акта слова «нова редакція» 

не використовуються. При прийнятті нормативного правового акта в новій 

редакції діючий нормативний правовий акт одночасно підлягає визнанню 

таким, що втратив силу. В інших випадках до тексту нормативного правового 

акта вносяться зміни та (або) доповнення шляхом вилучення, доповнення чи 

заміни окремих слів, речень, цифр» [165]. 

У ст. 63 Закону Республіки Молдови «Про нормативні акти» визначено 

загальні умови внесення змін до нормативного акта та зазначено, що 

внесення змін допускається тільки у випадку, якщо не порушується загальна 

концепція або єдиний характер цього акта. У протилежному випадку, 

нормативний акт замінюється новим актом з одночасним визнанням його 

таким, що втратив силу в цілому [164]. 

Досліджуючи особливості підготовки окремих видів законопроектів, а 

зокрема законодавчих актів про внесення змін до закону, Т. Васільєва також 

висловлює позицію, що за потреби змінити значну частину змісту закону або 

ж приписів, що мають основоположне значення для всього регулювання, 

варто розробити проект нового закону, а не змінювати старий [25, с. 103]. 

Отже, у літературі на основі різних критеріїв розглядаються три 

варіанти викладу внесення змін та доповнень – закон про внесення змін та 

доповнень (окрема новела чи звідний закон, якщо зміни вносяться до кількох 

законів), видання закону в новій редакції та видання нового закону на заміну 

старого. При цьому слушними видаються позиції щодо необхідності видання 

саме нового закону, а не в новій редакції, якщо: 1) змін та доповнень 

настільки багато, що це спричиняє труднощі у сприйнятті закону, або 

2) зміни істотно впливають на зміст закону, або 3) якщо змінюються предмет, 

метод чи засади регулювання. «Нова редакція» спричинить існування 

«нового» закону зі «старими» реквізитами, а наведені в літературі підстави 

для вибору такої форми є або оціночними, або такими, що не видаються 



87 

переконливими. Варто наголосити також та погодитися із позиціями 

дослідників, що видання закону на заміну старого – це первинне 

регулювання. 

Аналізуючи, у контексті розглядуваних проблем, вітчизняну практику 

законотворення, зазначимо, що іноді вона здійснюється без урахування 

доктринальних напрацювань та різноманітних рекомендацій. Зокрема, 

незрозумілим є те, чим керувався український законодавець, коли прийняв 

Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 

№ 2147-VIII від 03.10.2017 р., в якому виклав три кодекси у новій редакції з 

численними та концептуальними змінами. 

Варто звернути увагу й на особливості таких різновидів законів про 

внесення змін та доповнень до законів як: закони, якими вносяться зміни до 

Конституції України; закони, якими вносяться зміни до Закону України про 

Державний бюджет України; до кодексів; до звичайних законів. 

У процесі дослідження коригуючого закону як явища було 

виокремлено такі його основні загальні ознаки та особливості: він є одним із 

різновидів законів; приймається органом законодавчої влади в 

установленому законом порядку; має специфічну юридичну форму – 

коригуючий закон (закон про внесення змін та доповнень до законів); має 

специфічну структуру; містить обслуговуючі нормативно-правові приписи, 

завдяки яким вносяться зміни та доповнення до первинних законів; містить 

положення (зміни та/або доповнення), які вносяться до первинних законів; 

має на меті коригування первинних законів (шляхом внесення змін та 

доповнень до них), виправлення чи/та оновлення змістовних та/або 

формальних параметрів законів задля забезпечення їх належного 

регулятивного рівня. 

На основі цих ознак сформульовано визначення поняття «коригуючий 

закон» (закон про внесення змін та доповнень до законів України) – це такий 
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різновид законів, що приймається органами законодавчої влади для 

коригування первинних законів, виправлення чи/та оновлення змістовних 

та/або формальних їхніх параметрів, забезпечення їх належного 

регулятивного рівня. 

Водночас, варто зазначити, що закон (як і право) не є чимось застиглим 

та незмінним, а тому важливими його ознаками, які визначають його місце в 

системі законів, є стабільність та динамізм. А їх збалансованість забезпечує 

значення закону як провідного джерела права. Питання ж про те, в який час, 

яку питому вагу і в який спосіб потрібно змінювати приписи законів – має 

покладатися на уповноважених суб’єктів законотворення. І, як зазначає 

Л. Фуллер, знати як, за яких обставин і в яких пропорціях цього досягти – це 

не що інше, як бути законодавцем [292, с. 93]. 

Г. Мальцев переконаний, що людство не виробило більш успішної та 

бездоганної правової форми, ніж закон. Автор вбачає бездоганність закону в 

тому, що він краще за інші правові форми (звичаї, прецеденти) забезпечує 

стабільність, гарантовану безпеку, надійність становища людини в 

суспільстві, є найбільш стійкою основою прогнозування своєї діяльності 

[133, с. 629]. Р. Леже пише, що в законі, після ІІ Світової війни вбачають 

головну гарантію проти свавілля будь-якої влади [116, с. 79]. 

Як зазначає І. Суходубова, стабільність законодавства і його 

відповідність потребам та вимогам суспільної практики визнаються 

невід’ємною складовою принципу верховенства права, закріпленого у ст. 8 

Конституції України, виступають важливим показником правової культури 

суспільства, вагомою гарантією забезпечення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина. Належне та ефективне впорядкування суспільних 

відносин неможливе без визначеності і передбачуваності законодавства, усієї 

системи правового регулювання [275, с. 5]. 

Ж.-Л. Бержель вказує, що закон містить недвозначне формулювання, 

що дає гарантію його виконання; може бути без перешкод оприлюднений та 

доведений до кожного і це відіграє роль чинників захисту та стабільності 
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права [15, с. 107]. Така властивість закону має забезпечуватися 

різноманітними факторами, зокрема створенням умов, спрямованих на 

уникнення необґрунтованих змін, посиленого динамізму. 

На думку Л. Фуллера, «шкоду від частих змін у законах можна назвати 

законодавчою несталістю». Він посилався на висловлювання Медісона, що 

намагався захистити положення Конституції США, які забороняють закони зі 

зворотною силою, і ті, що послабляють договірні зобов’язання, вживаючи 

більш доречну мову для характеристики шкоди від частих змін, а саме: 

«хитка політика ради з питань законодавства вела до того, що раптові зміни і 

втручання в законодавство стають пастками для більш старанної та менш 

проінформованої частини суспільства, … а одне втручання в законодавство є 

лише першою ланкою довготривалого ланцюга повторень (The Federalist, 

№ 44)», а також на рішення Верховного Суду США щодо обмежень раптових 

змін у законах [292, с. 80–81]. Окрім того, він зазначає, що «надто часті зміни 

у законі можуть зводити нанівець переваги» [292, с. 91]. 

Вимога стабільності (уникнення необґрунтованих змін, що 

здійснюються досить часто), є однією з основних вимог щодо якості законів 

[25, с. 20–27]. Водночас, як зазначає Д. Монастирський, існує два розуміння 

стабільності закону: по-перше, як незмінність закону (незмінний закон – 

стабільний закон), по-друге, як сталість підходу до регулювання суспільних 

відносин з можливістю системної, еволюційної зміни законодавства (закон 

може змінюватися, залишаючись при цьому стабільним). Автор робить 

висновок, що більш обґрунтованим є другий варіант та вказує, що 

стабільність закону визначається як ознака закону, яка характеризує його 

здатність бути адекватним регулятором суспільних відносин протягом 

тривалого часу без внесення до закону концептуальних (змістовних) змін 

[146, с. 7]. 

У літературі висловлювалися також позиції, що законодавство повинно 

бути адекватним соціальному середовищу, своєчасно реагувати на зміни в 

суспільстві та державі, розвиватися, змінюватися, оновлюватися відповідно 
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до потреб суспільного розвитку, тобто бути динамічним [275, с. 5]. Як 

констатує Ж.-Л. Бержель, «фіксований характер закону є також фактором, що 

уповільнює його адаптацію до соціальної еволюції. Це може викликати 

відрив права від реальних фактів, а тому зміни існуючого порядку можуть 

природно і логічно викликати зміни закону» [15, с. 107]. 

Отже, стабільність та динамізм це важливі параметри не лише закону, а 

й системи законів. Або ж, як зазначалося в юридичній літературі, динамізм і 

стабільність законодавства можна розглядати як його властивості, які 

випливають з його характеристики як системи [174, с. 27]. Висловлювалися 

також міркування, що законодавство не має бути тільки стабільним або 

тільки динамічним. Для нього характерні обидві ці властивості, але в різні 

періоди переважає або динамічність, або стабільність [263, с. 13]. 

Вимога розумної стабільності права, що забезпечує незмінність 

правових приписів протягом певного періоду і зумовлює заборону їх частих 

змін, вказується серед найважливіших процедурних вимог, з дотриманням 

яких пов’язується правова визначеність [187, с. 50]. 

Варто звернути увагу на те, що стабільний трактується як сталий, 

постійний, стійкий [276, с. 641]; стабільність – як сталість, незмінність [276, 

с. 641]; а динамічний – який стосується динаміки (руху, дії, процесу, 

розвитку), динамізм – стрімка рухливість, високі темпи розвитку (на 

противагу повільному рухові, застійності) [276, с. 223]. 

Також важливо розуміти відмінність між станом динамізму закону чи 

системи законів та станом їх нестабільності. Адже, як слушно зазначає 

І. Суходубова, динамічність законодавства слід відрізняти від його 

нестабільності, бо перша є ознакою високої якості законодавства, а друга, 

навпаки, свідчить про надзвичайно низький рівень такої якості [274, с. 332]. 

Слушною вважаємо думку, що динамізм законів чи їх системи 

проявляються в оновленні під впливом умов суспільного життя, а також в 

удосконаленні з метою усунення недоліків і підтримання системних 

властивостей [174, с. 49]. 
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У юридичній літературі наводяться такі форми динамізму закону 

(законодавства): 1) поява (встановлення) в законі (законодавстві) принципово 

нових правових норм, принципів, інститутів (законодавчих актів) з питань, 

які не вирішено в законі (законодавстві); 2) розвиток закону (законодавства) 

в напрямі його вдосконалення, суттєвого оновлення; 3) зміна старих норм, 

принципів, інститутів у зв’язку зі зникненням економічних, політичних, 

правових й інших умов, що раніше викликали необхідність таких принципів, 

норм, інститутів (скасування правових норм або їх заміна новими); 

4) процеси диференціації й інтеграції правових норм та інститутів 

(законодавчих актів) [108, с. 16]. 

Варто звертати увагу і на специфіку відповідного етапу розвитку 

суспільства, як один з основних чинників, що впливає на стабільність, 

динамізм або ж нестабільність системи законів. Адже, як зауважувалося, у 

добу реформ, активного формування нової національної правової системи 

законодавство є більш динамічним або нестабільним [174, с. 54]. 

Будь-які закони з часом відстають від темпів суспільного розвитку, а 

тому до них потрібно вносити зміни. Важливо встановити правильне 

співвідношення динамізму та стабільності законодавства, розумне поєднання 

яких є джерелом розвитку права [259, с. 279]. 

Аналіз позицій, висловлених у юридичній літературі свідчить про те, 

що питання підвищеного динамізму в законодавстві України та причини його 

нестабільності вже є об’єктами наукової уваги. І це особливо важливо в 

сучасний період, оскільки стабільність та динамізм законів, точніше – їх 

баланс дав би змогу забезпечити адекватне правове регулювання суспільних 

відносин. На жаль, у зазначених дослідженнях не висвітлено питання про 

межі стабільності та динамізму, зокрема про межі (поріг), за якими 

завершується динамізм і починається нестабільність. Видається, що відповідь 

на ці запитання можна було б дати завдяки поняттю «індекс динамізму», 

який дасть змогу не лише виявляти співвідношення коригуючих та 
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первинних законів, а й продемонструвати стан змінюваності системи законів 

України. 

 

Висновки до розділу 2 

У роботі проаналізовано висловлені в науковій літературі позиції щодо 

понять «діяльність», «соціальна діяльність», «правова діяльність», 

«юридична діяльність», «правотворча діяльність» та «законотворча 

діяльність». 

Встановлено, що має місце ототожнення понять: юридичної та правової 

діяльності; правотворчості і нормотворчості; правотворчості і правотворчого 

процесу; нормотворчості і нормотворчого процесу; законотворчої та 

законодавчої діяльності; законотворчого та законодавчого процесу.  

В результаті дослідження сформовано такий поняттєвий ряд: 

діяльність, соціальна діяльність, правова діяльність, юридична діяльність, 

правотворча діяльність, законотворча, коригуюча законотворча діяльність. 

Це дало змогу виявити місце коригуючої законотворчої діяльності серед цих 

явищ та охарактеризувати її як складову частину законотворчої діяльності. 

З’ясовано, що в юридичній літературі та практиці для позначення 

коригуючої законотворчої діяльності зазвичай використовують 

словосполучення «зміни та доповнення до законів» (інколи додаючи слово 

«внесення») і трактують як вид законотворчої діяльності. 

У роботі запропоновано замінити термін «діяльність із внесення змін та 

доповнень до законів» на термін «коригуюча законотворча діяльність», 

оскільки він повніше відображає характер та зміст цієї діяльності. 

Запропоновано також відрізняти коригуючу законотворчу діяльність 

(діяльність із внесення змін та доповнень до первинних законів) від 

законотворчої діяльності із внесення поправок до проектів законів. 

Під час дослідження виявлено характерні для неї основні загальні 

ознаки та особливості: вона є складовою частиною законотворчої діяльності; 

здійснюється органами законодавчої влади; є діяльністю із внесення змін та 
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доповнень до первинних законів; здійснюється із застосуванням коригуючої 

законотворчої техніки та технології; її результати об’єктивуються в 

коригуючих законах (законах про внесення змін та доповнень до первинних 

законів); її метою є виправлення чи/та оновлення змістовних та/або 

формальних параметрів законів, забезпечення належного їх регулятивного 

рівня. 

На підставі цього сформульовано визначення поняття коригуючої 

законотворчої діяльності як складової частини законотворчої діяльності, що 

спрямована на внесення змін та доповнень до первинних законів задля 

виправлення чи/та оновлення їхніх змістовних та/або формальних 

параметрів, забезпечення їх належного регулятивного рівня. 

Аналіз позицій, висловлених у юридичній літературі щодо поняття, 

природи та різновидів законів, дав змогу зробити висновок про 

багатоманітність підходів щодо їх розуміння. Проте одностайним є 

розуміння поняття закону як нормативно-правового акта, що приймається 

органом законодавчої влади в особливому порядку, регулює найважливіші 

суспільні відносини і має вищу юридичну силу. Ознаки, на основі яких 

сформульовано це визначення, застосовуються для характеристики будь-яких 

видів законів у будь-якій правовій системі світу, зокрема і в Україні. 

Акцентовано увагу на багатоманітті думок щодо класифікаційних 

критеріїв законів та їх різновидів. Зазначено, що серед основних різновидів 

законів України виокремлюють: за юридичною силою – Конституція 

України, конституційні та звичайні закони; за предметом правового 

(галузевого) регулювання – конституційні закони, цивільні, адміністративні, 

кримінальні, фінансові та інші; за формою виразу – закон, кодекс, основи 

законодавства. 

Запропоновано за функціями законів класифікувати їх на регулюючі та 

обслуговуючі. Регулюючі закони безпосередньо спрямовані на регулювання 

суспільних відносин, що досягається завдяки значній кількості приписів 

прямого регулювання. Хоча вони можуть містити і деякі приписи 
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опосередкованого регулювання, зокрема обслуговуючі. Обслуговуючі закони 

спрямовані на забезпечення належного функціонування регулятивних законів 

завдяки приписам опосередкованого регулювання, зокрема оперативним, 

обслуговуючим. До обслуговуючих законів віднесено і коригуючі закони, які 

у вітчизняній юридичній літературі та національному законодавстві 

іменуються як закони про внесення змін та доповнень до законів України. 

У роботі запропоновано цей термін замінити на термін «коригуючий закон». 

У процесі дослідження охарактеризовано співвідношення між 

коригуючими законами, перехідними положеннями законів та законами в 

новій редакції як юридичними формами об’єктивації результатів коригуючої 

законотворчої діяльності. Запропоновано результати коригуючої 

законотворчої діяльності об’єктивувати лише в коригуючих законах (законах 

про внесення змін та доповнень до законів), а в перехідних положеннях лише 

фіксувати перелік законів чи інших джерел права, до яких потрібно внести 

зміни. Висловлено позицію, що закон у новій редакції не є досконалою 

(ефективною) формою об’єктивації результатів коригуючої законотворчої 

діяльності. Констатується, що новий закон на заміну старого може 

прийматися за умов, якщо: 1) змін та доповнень настільки багато, що це 

спричиняє труднощі у сприйнятті закону; 2) зміни істотно впливають на 

зміст закону; 3) змінюються предмет, метод або засади регулювання. 

У результаті дослідження виявлено основні загальні ознаки та 

особливості коригуючого закону: він є одним із різновидів законів; 

приймається органом законодавчої влади в установленому законом порядку; 

має специфічну юридичну форму – коригуючий закон (закон про внесення 

змін та доповнень до законів); має специфічну структуру; містить 

обслуговуючі нормативно-правові приписи, завдяки яким вносяться зміни та 

доповнення до первинних законів; містить положення (зміни та/або 

доповнення), які вносяться до первинних законів; має на меті коригування 

первинних законів, (шляхом внесення змін та доповнень до них), 
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виправлення чи/та оновлення змістовних та/або формальних параметрів 

законів задля забезпечення їх належного регулятивного рівня. 

На цій основі сформульовано визначення поняття коригуючого закону 

як різновиду законів, що приймається органами законодавчої влади для 

коригування первинних законів, виправлення чи/та оновлення змістовних 

та/або формальних їхніх параметрів, забезпечення їх належного 

регулятивного рівня. 

У роботі акцентовано увагу й на таких важливих ознаках закону, як 

його стабільність і динамізм. Вони не тільки визначають місце законів у 

системі, а й їх збалансованість, забезпечують їх значущість як провідного 

джерела права. Констатовано, що для України, в сучасних умовах, 

характерне підвищення рівня динамізму законотворчої діяльності, створення 

великої кількості законів, посилення їх нестабільності. Це зумовило 

підвищення наукової уваги до питань стабільності та динамізму законів, 

виявлення причин їх нестабільності. Однак важливими досі є питання не 

лише збалансованості, стабільності та динамізму системи законів, а й 

встановлення межі між стабільністю, динамізмом та нестабільністю. 

Запропоновано для вирішення цього питання використовувати поняття 

«індекс динамізму», який сприятиме виявленню співвідношення коригуючих 

та первинних законів, стану їх змінюваності, меж переходу від стабільності 

до динамізму, а від динамізму – до нестабільності. Він також дасть змогу 

виявляти межі між стабільністю та заформалізованістю системи законів, 

якщо його рівень знижуватиметься до мінімально низького. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КОРИГУЮЧОЇ 

ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1 Коригуюча законотворча техніка 

Розуміючи під коригуючою законотворчою діяльністю ту частину 

законотворчої діяльності, що спрямована на внесення змін та доповнень до 

первинних законів України з метою виправлення чи/та оновлення змістовних 

та/або формальних параметрів законів для забезпечення їх належного 

регулятивного рівня, варто зазначити, що досягнути таких результатів 

неможливо без використання загальних та спеціальних засобів і прийомів 

законотворчої техніки. 

У юридичній літературі по-різному трактують такі поняття як: 

«законотворча техніка», «правотворча техніка» «юридична техніка» 

«нормотворча техніка», іноді з ними ототожнюють поняття «нормопроектна 

техніка». Попри те, що, очевидно, поняття юридична техніка є найширшим 

серед них, усе ж виникає потреба у з’ясуванні змісту цих понять та виявленні 

співвідношення між ними. 

С. Алексєєв зазначав, що юридична техніка є сукупністю засобів та 

прийомів, які використовуються відповідно до встановлених правил при 

створенні та систематизації правових (нормативних) актів для забезпечення 

їх досконалості [4, с. 267]. 

М. Власенко юридичну техніку розуміє як прийоми та засоби, завдяки 

яким здійснюються ті чи інші технологічні операції [31, с. 9], а дещо пізніше 

називає її невід’ємною частиною юридичної технології [32, с. 26].  

Інші автори включають поняття юридичної техніки до складу 

юридичної технології або ж навпаки. Так, В. Карташов юридичну техніку, як 

і юридичну тактику та юридичну стратегію, зараховує до складу юридичної 

технології [88, с. 26–33], а юридичну техніку трактує як сукупність засобів.  
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Однак такий підхід оспорює Т. Кашаніна, яка під юридичною технікою 

розуміє або сукупність інструментів ведення юридичної роботи [91, с. 80], 

або ж сукупність методів, способів, засобів, прийомів ведення юридичної 

роботи та укладання юридичних документів [90, с. 26]. 

М. Давидова зазначає, що юридична техніка є системою професійних 

юридичних правил та засобів, що використовуються для створення правових 

актів та здійснення іншої юридичної діяльності у сферах правотворчості і 

правоінтерпретації, владної та невладної реалізації права, що забезпечують 

досконалість його форми та змісту [58, с. 351]. 

Р. Лукич вважає, що юридичну техніку потрібно ділити на дві частини 

– загальну та спеціальну. Під загальною юридичною технікою він розумів ту, 

що належить до всіх систем права взагалі та до всіх елементів кожної такої 

системи зокрема. Водночас існує спеціальна юридична техніка, наприклад, 

техніка римського права, цивільного, кримінального права, тощо. На думку 

Р. Лукича, усі спеціальні галузі юридичної техніки об’єднує загальна 

юридична техніка [123, с. 209–210]. 

І. Биля-Сабадаш розглядає юридичну техніку як багатоаспектну 

категорію для вираження основних сторін, проявів юридико-технічного у 

праві. А також зазначає, що, зважаючи на багатоплановість існування 

технічного елементу у праві, вочевидь, не обійтися без багатозначного 

вживання терміна «юридична техніка». Але і в цьому випадку слід 

зосередитися на пошуку такого розуміння юридичної техніки, яке дасть 

змогу включити визначені і однорідні елементи до її змісту, які мають 

відносно автономний самостійний статус серед інших правових явищ і 

логічно, послідовно поєднуються в межах відповідного поняття [18, с. 39] 

Узагальнюючи ці наукові позиції, під юридичною технікою варто 

розуміти систему прийомів і засобів створення правових актів. 

Що ж до різновидів юридичної техніки, то в науковій літературі також 

висловлюються різноманітні думки. Так, С. Алексєєв виокремлював види 

юридичної техніки за видами правових актів – законодавчу (правотворчу) та 
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техніку індивідуальних актів, а за змістом прийомів та засобів – засоби і 

прийоми вираження волі законодавця (суб’єкта створення індивідуального 

акта) і засоби та прийоми словесно-документаційного викладу змісту акта 

[4, с. 272, 273]. 

Водночас Т. Кашаніна, використовуючи такий критерій класифікації, 

як основні та факультативні стадії правового регулювання, виокремлює 

шість видів юридичної техніки: правотворча техніка, техніка опублікування 

нормативних актів, техніка систематизації нормативних актів, 

інтерпретаційна техніка, правореалізаційна техніка, правозастосовна техніка 

[91, с. 85]. 

В. Карташов вважає, що за видами юридичної діяльності юридична 

техніка може бути правотворчою, правозастосовною (правореалізаційною), 

інтерпретаційною, правосистемоутворюючою, судовою, слідчою, 

прокурорською тощо [88, с. 18]. 

Ю. Матвєєва вживає термін «юридична техніка правотворчості» і 

розуміє під нею сукупність правил, прийомів, засобів та способів підготовки, 

складання і оформлення нормативних актів та інших джерел права [69, 

с. 213]. 

Одним із різновидів правотворчої техніки деякі сучасні автори 

називають нормотворчу техніку, а її змістом відповідні правила та засоби 

[110, с. 132]. 

Подібну позицію висловлює І. Биля-Сабадаш, яка нормотворчу техніку 

називає видом юридичної техніки і трактує її як систему правил і 

нематеріальних засобів вираження змісту нормативного правового акта, 

використання яких забезпечує їх повноту, стислість, точність, чіткість і 

несуперечливість та системні зв’язки між ними [68, с. 301, 303]. 

Нормотворча техніка трактується також як система правил підготовки 

проектів нормативних правових актів [166]. 

Виділяють ще й нормопроектувальну техніку та визначають її як 

систему правил і прийомів підготовки проектів актів, що забезпечує 
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максимально повну і точну відповідність форми нормативних положень їх 

змісту, простоту викладу та доступність для розуміння, вичерпне охоплення 

питань, що належать до предмета правового регулювання актів [232]. 

У юридичній літературі висловлювалися міркування про недоцільність 

ототожнення понять «нормотворча техніка» та «правотворча техніка», адже 

поняття останньої є ширшим і трактується як сукупність засобів та прийомів 

створення, опублікування, зміни, припинення та систематизації нормативно-

правових приписів [125, с. 185]. Висловлювалася також позиція, що 

нормотворча техніка як складова частина правотворчої є системою способів 

та засобів, спрямованих на створення, конструювання та коригування 

нормативно-правових приписів [26, с. 356–357]. 

Одним із важливих різновидів правотворчої техніки є законотворча. 

Серед сучасників, які здійснюють спеціальні наукові дослідження цієї 

проблематики – І. Биля-Сабадаш, Ж. Дзейко, Д. Керімов, А. Нащиц, 

В. Риндюк, Ю. Тихомиров, О. Ющик та інші. 

Зокрема, А. Нашиц трактує законодавчу техніку в широкому та 

вузькому розумінні. На її думку, к широкому сенсі вона охоплює всю 

діяльність щодо розробки рішень за допомогою яких готуються засоби, що 

необхідні для впровадження в життя принципів та установок законодавчої 

політики. А у вузькому – це стадія власне технічної побудови норм із 

властивими їй технічними засобами і прийомами [152, с. 138]. 

Ю. Тихомиров визначає законодавчу техніку як систему правил 

пізнавально-логічного і нормативно-структурного формування правового 

матеріалу та підготовку тексту закону [283, с. 39]. 

В. Риндюк законодавчу техніку розуміє як систему мовних та логічних 

прийомів, методів, юридичних процедур та спеціально-юридичних засобів 

законодавчої діяльності державного апарату з вироблення юридичних норм у 

формі положень законодавчих актів з метою встановлення належного 

правопорядку в суспільстві [250, с. 70]. При цьому вона зазначає, що 
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законотворча техніка є необхідним способом законодавчої діяльності 

державного апарату по виробленню всіх видів законодавчих актів [249, с. 6]. 

На думку Ж. Дзейко, законодавча техніка – це система засобів і правил 

створення законів та здійснення їх систематизації (у формах кодифікації та 

консолідації) з метою забезпечення їх якості та ефективної реалізації [62, 

с. 29]. 

Деякі автори законодавчу техніку трактують як систему правил та 

прийомів найбільш раціональної організації та логічно послідовного 

формування законів і підзаконних актів, відповідно до їх сутності та змісту 

[301, с. 92]. 

На думку представників галузевих наук, законодавча техніка – це 

система історично сформованих, заснованих на досягненнях теорії права та 

перевірених практикою нормотворчості правил, прийомів та засобів, що 

застосовуються державними органами в процесі побудови кодексів, окремих 

законів, статей та їх елементів, з метою подальшого удосконалення їх форми 

[262, с. 15]. 

Висловлюється в юридичній літературі також позиція, що законодавча 

техніка є інструментом правової політики, за допомогою якої досягається 

вирішення таких її практичних завдань, як: підвищення якості нормативних 

актів, забезпечення системності, збалансованості, несуперечливості та 

цілісності вітчизняного законодавства [130, с. 40]. 

Як зазначає В. Риндюк, хоча дослідженню законодавчої техніки 

присвячено достатньо наукової уваги (і ця проблематика висвітлюється і в 

дисертаційних роботах, і в наукових статтях), проте, як у зарубіжній, так і у 

вітчизняній літературі відсутнє усталене визначення поняття законодавчої 

техніки, і, навіть, єдність підходів до її розуміння [97, с. 126–127]. Окрім 

цього, вона звертає увагу і на відсутність у юридичній літературі 

одностайності щодо елементів законодавчої техніки до яких відносять: по-

перше – засоби і прийоми, по-друге – прийоми і правила, по-третє – прийоми 

і методи, по-четверте – правила, методи, засоби, прийоми, по-п’яте – тільки 
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правила, по-шосте – тільки засоби, по-сьоме – засоби і операції і т. ін. [97, 

с. 127]. 

Утім одностайною є позиція, що законотворча техніка – це різновид 

правотворчої техніки, яка своєю чергою, є одним із видів ширшого поняття – 

юридичної техніки. 

Аналіз напрацювань щодо законотворчої техніки дає підстави для 

висновку, що вона є способом законотворчої діяльності, яка спрямована на 

створення, опублікування, коригування, припинення чинності законів. А під 

способом розуміється зокрема певна дія, прийом або система прийомів, що 

дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось тощо [1]; те, 

що служить знаряддям, засобом тощо у якій-небудь справі, дії [156, с. 343]. 

В. Карташов під способом розуміє шляхи досягнення цілей та 

результатів за допомогою конкретних засобів та за наявності відповідних 

умов юридичної практики [88, с. 19].  

В. Риндюк зазначає, що юридична техніка виступає як різні за змістом 

прийоми, методи та порядок юридичної діяльності. Водночас ці прийоми, 

методи, порядок, залежно від свого змісту, диференціюються на різні групи, 

формулюючи певну структуру юридичної техніки, складаючи форми цього 

явища [250, с. 47]. 

Т. Кашаніна до складу юридичної техніки зараховує методи, способи, 

засоби та прийоми [90, с. 26–28]. 

Водночас С. Алексєєв зазначав, що за змістом юридична техніка 

містить два елементи: технічні засоби і технічні прийоми [4, с. 268]. 

Щоправда, у юридичній літературі висловлюються й інші позиції. 

Вищезазначене демонструє потребу з’ясувати зміст понять: прийом, 

засіб, метод, спосіб. У мовних словниках термін «прийом» серед інших 

значень має і таке: спосіб виконання або здійснення чого-небудь; технічний 

прийом – усталений спосіб виконання або виготовлення чого-небудь; певний 

захід для здійснення чого-небудь, досягнення якоїсь мети; засіб вираження та 

ін. [155, с. 96]. Водночас «метод» – це спосіб пізнання явищ, природи та 
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суспільного життя; прийом або система прийомів, що застосовуються в якій-

небудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо) [155, с. 617]. 

Отже, і спосіб, і метод трактуються через систему прийомів, а відтак 

метод не можна визнавати як самостійний елемент – складову частину 

законотворчої техніки поряд із прийомами та засобами. 

У юридичній літературі під прийомами, зокрема техніко-юридичними, 

розуміють порядок, способи раціонального використання засобів [90, с. 281]; 

дії, що постійно здійснюються в юридичній практиці [90, с. 26]; окрема 

завершена дія суб’єкта юридичної діяльності з використанням спеціально-

юридичних засобів [97, с. 132]. 

Що ж до засобів, то їх трактують як: речі, комплекс речей 

(інструменти) або явища, за допомогою яких суб’єкт здійснює впливи на 

предмет управлінської праці, тобто обробляє та переробляє інформацію [155, 

с. 363–364]; матеріальні предмети, об’єкти, з якими в процесі юридичної 

роботи виконуються відповідні дії для досягнення мети [90, с. 26]. 

Ж. Дзейко засоби законодавчої техніки трактує як допустимі правом 

прийоми за допомогою яких забезпечується досягнення законодавцем мети 

правового регулювання при створення та систематизації законів [62, с. 30]. 

Отже, до складу законотворчої техніки варто включати систему 

прийомів та засобів, які забезпечують створення, опублікування, 

коригування, припинення чинності законів.  

Зважаючи на результати наукових напрацювань, слід зазначити, що 

засоби – це знаряддя, інструментарій законотворчості, а прийоми 

законотворчої техніки – це моделі їх використання в процесі здійснення 

законотворчості. Прийоми використання відповідних засобів утворюють 

спосіб законотворчої діяльності. Наприклад, така юридична конструкція як 

«склад злочину» має містити чотири обов’язкові елементи: суб’єкт, об’єкт, 

суб’єктивна та об’єктивна сторона. Це основний засіб створення нормативно-

правових приписів Особливої частини Кримінального кодексу України, а 

модель її використання, тобто прийоми законотворчої техніки можуть 
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змінюватися при формуванні конкретних інститутів кримінального права чи 

навіть нормативно-правових приписів конкретних статей Кримінального 

кодексу України, оскільки повинні враховувати видові особливості як 

правовідносин, так і законотворчої техніки. Насамперед прийоми 

юридичного конструювання мають забезпечувати формування та виклад 

нормативно-правового припису (логічно і граматично завершеного 

судження) відповідно до юридичної конструкції (засобу) – «склад злочину» із 

врахуванням структури норм кримінального права та основних змістовних і 

формальних вимог щодо закону, зокрема кодифікованого. До таких вимог 

належать пізнавально-юридичні, нормативно-структурні, логічні, мовні, 

документально-технічні, процедурні [283, с. 39]. 

У процесі застосування законотворчої техніки варто також зважати на 

її видові особливості. 

У юридичній літературі зазначається, що критеріями класифікації 

законодавчої техніки можуть бути: галузі права та законодавства, форми 

прояву, зовнішня форма актів, для створення яких застосовувалася 

законодавча техніка, сфери застосування законодавчої техніки тощо [62, 

с. 29]. Або ж констатується, що законодавча техніка є технікою вироблення 

законодавчих актів: конституційних законів, звичайних (ординарних законів) 

та субститутних законодавчих актів [97, с. 135].  

Виокремлюють і кодифікаційну техніку як вид законодавчої техніки, 

під якою розуміють сукупність правил упорядкування правового матеріалу, 

розміщення його за окремими розділами та рубриками [280, с. 253]. 

Проте видається, що особливу значущість, передусім пізнавальну та 

практичну, має класифікація законотворчої техніки за особливостями змісту 

складових частин законотворчої діяльності на: техніку створення законів, 

опублікування, коригування, припинення їх чинності, а також виокремлення 

видів законотворчої техніки, спрямованої на створення відповідних видів 

законів: Конституції, конституційних законів, звичайних законів, 

коригуючих законів, законів про ратифікацію міжнародного договору, 
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законів про державний бюджет тощо. Кожен із зазначених різновидів має 

свої особливості.  

В. Риндюк, наприклад, за критерієм виду законодавчих актів поділяє 

законодавчу техніку на загальну (що застосовується до всіх видів 

законодавчих актів) та спеціальну, а також зазначає, що спеціальна 

законодавча техніка включає певні особливості вироблення того чи іншого 

виду законодавчого акта [250, с. 76]. 

Усе це є підтвердженням того, що законотворчій техніці, окрім 

загальних ознак, властиві видові особливості, які потрібно враховувати при 

створенні відповідних різновидів законів. І це має сприяти досягненню такої 

мети, як створення якісних та дієвих законів, що повинні забезпечувати 

належне врегулювання суспільних відносин [43, с. 7]. 

Отже, аналіз думок, висловлених у юридичній літературі, дає змогу 

стверджувати, що одностайності в розумінні понять «юридична техніка», 

«правотворча техніка», «нормотворча техніка», «законотворча техніка» немає 

і нині. Слід звернути увагу й на те, що характеристика прийомів та засобів, 

як складових законотворчої техніки також є неоднозначною в юридичній 

літературі. 

Під час дослідження також було виявлено співвідношення між цими 

поняттями. Родовим поняттям стосовно поняття правотворчої техніки є 

юридична техніка, а правотворча є її різновидом. Складовою частиною 

правотворчої техніки є нормотворча. Різновидом правотворчої техніки є 

законотворча. 

Аналіз законотворчої техніки дав змогу виокремити такі її основні 

ознаки: вона є різновидом правотворчої техніки; способом законотворчої 

діяльності; спрямована на створення, опублікування, коригування законів, 

припинення їх чинності; складається із прийомів та засобів; має видові 

особливості. 
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Отже, законотворча техніка – це система прийомів та засобів, які 

забезпечують створення, опублікування, коригування законів, припинення їх 

чинності. 

Засобами законотворчої техніки є ті явища, які необхідні для 

створення, опублікування, коригування законів чи припинення їх чинності, а 

прийоми – це моделі використання засобів законотворчої техніки в процесі 

здійснення законотворчої діяльності. 

Пізнавальну та практичну значимість має диференціація законотворчої 

техніки за змістом складових частин законотворчої діяльності на техніку 

створення, опублікування, коригування законів, припинення їх чинності; а 

також за видами законів: Конституції, конституційних законів, звичайних 

законів, кодексів, коригуючих законів, законів про ратифікацію міжнародних 

договорів, законів про державний бюджет тощо [43, с. 7]. 

Варто звернути увагу й на те, що різновидам законотворчої техніки 

притаманні відповідні особливості, зокрема і коригуючій законотворчій 

техніці. У юридичній літературі її іменують підвидом законодавчої техніки, 

що разом із іншими видовими особливостями об’єднується загальним 

поняттям «спеціальної законодавчої техніки» [250, с. 76]; компонентом 

нормопроектної техніки [110, с. 426] тощо. 

Термін «внесення змін та доповнень» зафіксований у чинних законах 

України та інших документах стосовно правотворчої техніки, зокрема 

законотворчої. Так, у Розділі ХІІІ Конституції України «Внесення змін до 

Конституції України» (ст. 154–159) передбачено умови та процедуру 

розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України в процесі 

здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України [106].  

Проте поняття «техніка внесення змін та доповнень до законів» і 

«зміни та доповнення до законів» і досі не легалізовані. Про це йдеться, 

зокрема, і в зарубіжних дисертаційних дослідженнях К. Преподобного та 

М. Гущєва, що присвячені техніці змін до юридичних актів та змінам 

законодавства. Ці автори зазначають, що питання техніки внесення змін та 
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змін законодавства є малодослідженими, а відповідні поняття часто 

ототожнюються з категоріями «удосконалення», «реформування», 

«розвиток», «модернізація» тощо [55, с. 4]. 

Аналіз позицій, висловлених у юридичній літературі, зумовлює 

потребу з’ясувати зміст понять «техніка внесення змін та доповнень до 

законів» і «зміни та доповнення до законів», а також виявити їх 

співвідношення. 

В. Риндюк вважає, що техніка внесення змін до законодавчих актів – це 

техніка вироблення законів про внесення змін до законодавчих актів та 

законів про визнання законодавчих актів такими, що втратили чинність [182, 

с. 84]; а внесення змін в чинне законодавство розглядає як спосіб 

виправлення правотворчих помилок (помилок стадії пізнання і техніко-

юридичних помилок) [260, с. 23, 27]. 

Висловлювалися й інші позиції щодо техніки змін до юридичного акта 

(у широкому розумінні і, зокрема, щодо законів). Зокрема, техніка зміни 

юридичного акта інтерпретується як сукупність послідовних 

взаємопов’язаних засобів, прийомів та способів цілеспрямованого оновлення 

(заміни) змісту або підвищення ефективності дії правових установок та норм, 

що дозволяє їх адаптувати до тієї, що склалася чи передбачуваної 

конфігурації соціальних потреб та інтересів особи, мети і завдань держави 

[204, с. 10]. 

Погоджуючись із тим, що до складу коригуючої законотворчої техніки 

входять прийоми та засоби, водночас не можна погодитися, що до її складу 

входить і спосіб. Адже, як вище було зазначено, саме сукупність прийомів і 

відображає відповідний спосіб законотворчої діяльності, а своєю чергою 

коригуюча законотворча техніка складається з прийомів та засобів. 

Під зміною законодавства М. Гущєв розуміє техніко-юридичний метод 

приведення змісту, форми та (або) функціональної дії окремих положень 

закону (групи законів) у відповідність до актуальних потреб соціальної 
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практики, що реалізується у правотворчій, правореалізаційній та 

правотлумачній сферах [55, с. 9]. 

Деякі автори заперечують позначення всіх коригувань терміном 

«зміни» і називають помилковою позицію щодо зарахування законодавчих 

доповнень до методики внесення змін [288, с. 313]. Натомість у Методичних 

рекомендаціях з розробки та прийняття законодавчих актів зазначається, що 

доповнення також є зміною тексту законодавчого акта та вказує на характер 

змін [138, с. 84]. 

Як уже зазначалося, значення термінів «зміна» і «доповнення» є 

різним. У першому випадку йдеться про заміну нормативно-правового 

припису чи іншого структурного або мовного елементу, а у другому – про 

додаток. Тому зміни й доповнення є самостійними спеціальними 

(характерними, власне, для цього виду законотворчої техніки) засобами 

коригуючої законотворчої техніки. 

Як зазначав В. Баранов, з позицій законотворчої техніки, внесення змін 

– це засіб виправлення допущених чи виявлених законотворчих помилок [11, 

с. 384–385]. М. Заніна вважає, що зміни до нормативно-правових актів є 

одним із техніко-юридичних прийомів заповнення прогалин у правовому 

регулюванні, приведення юридичних правил у відповідність до потреб 

суспільної та юридичної практики, а також усунення колізій норм права [304, 

с. 134]. Ці автори ототожнюють зміну законодавства (як засіб) та внесення 

змін до законодавства (прийом), а це відносно самостійні явища. Прийомами 

(моделями використання засобів), які дають змогу здійснити коригуючу 

законотворчу діяльність, є внесення змін та внесення доповнень до законів. 

Отже, внесення змін та доповнень до законів і самі зміни та доповнення 

– це відносно самостійні явища, що тісно взаємопов’язані між собою як 

прийоми та засоби в межах ширшого поняття – коригуюча законотворча 

техніка. А коригуюча законотворча техніка складається зі спеціальних 

юридичних засобів (зміни та доповнення) та прийомів (внесення змін та 

внесення доповнень до законів) [51, с. 140]. 
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Аналіз позицій у частині класифікації змін до законодавства та техніки 

змін юридичних актів є ще одним аргументом щодо відмінності цих явищ, 

оскільки критерії диференціації обох явищ та їхні різновиди є різними.  

Так, М. Гущєв класифікує зміни законодавства так: за сферою 

правового регулювання (у публічному та приватному праві); за галузевою 

належністю (конституційно-правові, адміністративно-правові, цивільно-

правові, кримінально-правові тощо); за поширюваністю (загальні та 

спеціальні); за генезою змісту (відновлювальні, модернізаційні, інноваційні) 

та інші [55, с. 9, 17–21]. Дехто з авторів зазначає, що, аналізуючи природу 

різноманітних змін, які вносяться до нормативних правових актів, варто 

розмежовувати текстуальні зміни нормативних правових актів та інші, 

нетекстуальні [181, с. 55]. 

Що ж до класифікації техніки змін юридичних актів, то 

К. Преподобний здійснює її за: суб’єктами, що вносять зміни (органи 

законодавчої, виконавчої, судової влади, органи місцевого самоврядування 

тощо); їх кількісним складом (одноосібна та колективна); нормативною 

природою (зміни нормативних та ненормативних юридичних актів); 

характером лексично-технічного опрацювання (технічне редагування, 

коректура, уточнення, формалізація); наявністю повноважень щодо внесення 

змін (аутентичні повноваження чи делеговані) та інші [204, с. 11, 22–25]. 

Водночас, варто звернути увагу не тільки на згадані вище відмінності, а 

й на пізнавальну значущість диференціації коригуючої законотворчої 

техніки. Найважливішими критеріями класифікації (як і законотворчої 

техніки загалом) є складові її частини – прийоми і засоби внесення змін та 

прийоми і засоби внесення доповнень. Тож важливо виокремити коригуючу 

законотворчу техніку внесення змін до законів і коригуючу законотворчу 

техніку внесення доповнень до законів. А за видами законів – коригуюча 

законотворча техніка, що застосовується при внесенні змін та доповнень до 

Конституції України, конституційних законів, звичайних законів, 
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кодифікованих законів, Закону України «Про Державний бюджет України» 

тощо. Кожна із них має видові особливості. 

Деякі автори також зазначають, що підготовка певних видів законів має 

свою специфіку, яку потрібно враховувати [25, с. 102]. При виробленні 

конкретного законодавчого акта, залежно від його видових особливостей, 

поряд із загальними прийомами законодавчої техніки використовуватимуться 

й особливі (спеціальні) прийоми законодавчої техніки [112, с. 76]. 

Отже, коригуюча законотворча техніка є способом коригуючої 

законотворчої діяльності, що складається з прийомів внесення змін та 

внесення доповнень і спрямована на виправлення та/або оновлення законів. 

Водночас варто зауважити, що до складу коригуючої законотворчої 

техніки, окрім спеціальних, властивих тільки їй прийомів та засобів, входять 

також прийоми та засоби законотворчої техніки (мовні, логічні тощо), адже 

коригуюча законотворча техніка є її різновидом. 

До загальних засобів та прийомів коригуючої законотворчої техніки 

(інструментарію, власне, законотворчої техніки) належить багато засобів і 

прийомів. 

Про важливість таких засобів законотворчої техніки як, скажімо, 

законодавчі дефініції, що стають легалізованими поняттями після прийняття 

закону, йдеться в монографії Т. Подорожної, яка розуміє їх як вихідні 

(основоположні), самостійні та специфічні державно-владні приписи, що є 

короткими визначеннями понять, які використовуються в законодавстві [189, 

с. 31] та є, на думку автора, смисловим центром нормативно-правового акта. 

Так, наприклад, при внесенні доповнень до ст. 1 Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII Законом України № 2145-VIII 

було вперше легалізовано поняття «академічна доброчесність». Законодавче 

положення визначає, що академічна доброчесність – це сукупність етичних 

принципів та визначених Законом України «Про освіту», цим Законом та 

іншими законами України правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дефініція також була використана як засіб коригуючої законотворчої 

техніки при доповненні ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну службу» 

пунктом 5
1
, у якому наведено визначення поняття, тобто легалізовано 

поняття професійного розвитку як безперервного, свідомого, 

цілеспрямованого процесу особистісного та професійного зростання, що 

базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей (Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 

19.09.2019 р. № 117-ІХ) [209].  

Такими загальними засобами коригуючої законотворчої техніки, за 

допомогою яких відбувається відображення та побудова нормативного 

матеріалу в нормативних правових актах, є юридичні конструкції – вони є 

формою відображення правової дійсності, результатом усвідомлення 

суспільних відносин, що підлягають врегулюванню нормами права 

(абстракції цих відносин). Наприклад, юридична конструкція складу злочину 

є загальною для статей Особливої частини Кримінального кодексу України, а 

в кожній статті вона набуває специфічних властивостей у межах предмета 

конкретного правового інституту. 

Юридична конструкція досить часто використовується при внесенні 

доповнень або змін (коли застосовується прийом викладу статті первинного 

закону в новій редакції) до законів. Наприклад, Законом України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення захисту суб’єктів господарювання від неправомірних дій або 

бездіяльності дозвільних органів» від 03.10.2019 р. № 165-ІХ передбачено 

викласти у новій редакції статтю 166
10 

«Порушення вимог законодавства про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [218],
 
 у якій міститься 

юридична конструкція складу адміністративного правопорушення. 

До засобів коригуючої законотворчої техніки формування змісту 

закону належать також ті, що виокремлює В. Косович: принципи права, 
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правові конструкції, правові дефініції, правові презумпції, правові фікції та 

правові аксіоми [110, с. 145]. 

Т. Кашаніна до основних технічних способів та прийомів формування 

змісту нормативних актів зараховує такі прийоми формування правил 

поведінки: заборони, зобов’язання та дозволи [91, с. 158–168]. Також вона 

характеризує роль принципів права, які обумовлюють правове регулювання 

та визначають зміст норм права; правові дефініції, декларації, юридичні 

конструкції [91, с. 69–183] і такі спеціальні правові засоби, як правові 

презумпції, правові фікції, правові аксіоми, винятки [91, с. 183–194]. 

Прикладами юридичної фікції є такі відомі правові інститути, як 

усиновлення, представництво та довіреність, правова природа юридичної 

особи, визнання особи померлою тощо. 

Загальними прийомами коригуючої законотворчої техніки є також 

відсильний, бланкетний та прямий прийоми викладу нормативних положень.  

Прикладом використання бланкетного прийому викладу є доповнення 

Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 58
1
 

«Порушення вимог щодо видобутку корисних копалин», у якій зазначено: 

«Видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке не 

пройшло відповідно до закону обов’язкову сертифікацію, – тягне…» [211]. 

Для точного встановлення змісту ознак знаряддя вчинення адміністративного 

правопорушення потрібно звернутися до спеціального законодавства, що 

регулює питання сертифікації відповідного обладнання. 

Відсильний прийом використано при внесенні змін до Бюджетного 

кодексу України. У Законі України від 14.11.2019 р. № 293-IX зазначено: 

«1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): б) у статті 255: 

пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту: «центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову і бюджетну політику (стаття 164
19

)» [207]. 
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При доповнені Кримінального процесуального кодексу України новою 

статтею 130
1
 «Виплата винагороди викрадачу» застосовано прямий спосіб 

викладу. Частина 1 цієї статті сформульована так: «За повідомлення про 

корупційний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий 

розмір предмета злочину або завдані державі збитки від такого злочину в 

п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, 

викривачу виплачується винагорода у вигляді 10 відсотків від грошового 

розміру предмета корупційного злочину або від завданого державі збитку 

після ухвалення обвинувального вироку суду, але не більше трьох тисяч 

мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину» [217]. 

– законодавець виклав всі підстави та порядок виплати винагороди 

викривачу корупційного злочину. 

До засобів структурної організації нормативно-правових актів 

зараховують: заголовок, найменування, преамбулу, частину, розділ, главу, 

статтю, параграф, пункт, підпункт, абзац, примітка, прикінцеві положення, 

додаток [91, с. 209]. 

В. Косович до групи засобів нормопроектної техніки стосовно форми 

нормативно-правового акта зараховує: а) юридичну термінологію; 

б) структуру нормативно-правового акта; в) реквізити [110, с. 146]. 

На думку А. Піголкіна, основними засобами побудови закону є 

реквізитні та структурні. Зокрема, реквізитними він назвав: найменування 

виду акта, місце та дату прийняття, підпис, порядковий номер видання, 

заголовок. А до структурних зарахував: преамбулу, рубрикацію, статтю 

(пункти), нумерацію статей чи інших структурних одиниць [183, с. 93–106]. 

Варто зазначити, що такий засіб як преамбула, як правило, не 

використовується при конструюванні законів про внесення змін та 

доповнень, а отже можуть виникнути сумніви щодо того, чи належить він до 

загальних засобів коригуючої законотворчої техніки. Проте в юридичній 

літературі висловлювалася позиція, що закон про внесення змін має 
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починатися преамбулою, яка містить перелік структурних частин 

законодавчого акта (актів), до яких вносяться зміни. За потреби у преамбулі 

такого закону про внесення змін також можуть бути викладені підстави, 

причини, мета внесення змін. Якщо одним законом про внесення змін 

вносяться зміни до кількох законодавчих актів, то в назві закону про 

внесення змін мають бути вказані всі ці акти [182, с. 88]. 

Усі ці загальні прийоми та засоби належать до коригуючої 

законотворчої техніки та певною мірою застосовуються у процесі здійснення 

коригуючої законотворчої діяльності.  

Так, закон про внесення змін має специфічну назву (найменування) – 

вона обов’язково має містити вказівку на мету прийняття такого закону, 

наприклад – «про внесення змін» або «про внесення змін та доповнень», а 

також назву первинного закону, до якого він вносить зміни. Проте слід 

зазначити, що позиції різних авторів щодо використання такого засобу при 

здійсненні коригуючої законотворчої діяльності відрізняються. Одні автори 

вважають, що в назві закону про внесення змін та доповнень потрібно 

перераховувати назви всіх первинних законів, до яких вносяться зміни чи 

доповнення [182, с. 89], інші – що в назві можна відобразити або назву 

первинного закону або ж мету змін [306, с. 61]. Нітрохи не заперечуючи 

вимог щодо інформативності назви закону, водночас наголосимо, що 

важливо пам’ятати і про вимогу стислості. Адже якщо закон про внесення 

змін та доповнень передбачатиме зміни чи доповнення навіть до 3 або 4 

законів, то про дотримання вимоги стислості уже не йтиметься. 

Засоби структурування також використовуються при підготовці законів 

про внесення змін та доповнень. Наприклад, Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації 

законів України та інших нормативно-правових актів» від 02.10.2018 р. 

№ 2578-VIII складається із двох частин – частина І містить положення про 

зміни, що вносяться до первинних законів, частина ІІ – положення щодо 

строків набрання чинності. 
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У юридичній літературі спостерігається також намагання 

охарактеризувати спеціальні прийоми та засоби коригуючої законотворчої 

техніки. 

Зокрема, у п. 1 розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо розроблення 

проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки зазначається, 

що під час підготовки законопроектів про внесення змін до законів потрібно 

використовувати певні прийоми і способи нормопроектної техніки. А п. 2 

визначає основні прийоми коригуючої законотворчої техніки – нова редакція 

закону, його розділів, глав, статей, частин статей, пунктів, підпунктів, 

абзаців, речень, заміна слів та їх виключення; доповнення закону розділом, 

главою, статтею, частиною статті, пунктом, підпунктом тощо [140, с. 223]. 

Деякі автори зазначають, що при конструюванні законів про внесення 

змін застосовуються такі правила і засоби – викладення всього закону в новій 

редакції, формулювання окремих структурних елементів закону в новій 

редакції, доповнення тексту закону окремими структурними елементами, 

певними словами, словосполученнями, реченнями, тощо, їх вилучення з 

тексту закону, а також заміни одних іншими; внесення змін до кількох 

змістовно взаємопов’язаних актів тощо [112, с. 317].  

Способами внесення текстуальних змін інші автори називають зміну 

символьної одиниці, доповнення новими лексичними одиницями, вилучення 

з тексту законодавчого акта символьних одиниць та прийняття нормативного 

акта в новій редакції [181, с. 57]. Проте способами раціонального 

використання тих чи тих засобів юридичної техніки С. Алексєєв називав 

техніко-юридичні прийоми [4, с. 281]. 

Як зазначає К. Преподобний, техніка зміни юридичних актів – завжди 

офіційні засоби і прийоми [204, с. 15]. На його думку, єдиною і принциповою 

метою всього техніко-юридичного інструментарію є актуалізація 

юридичного акта, що охоплює такі напрями як своєчасність його дії, 

підтримання ефективності та адекватності щодо соціальних реалій, 

досягнення максимальної корисності, завершення дії [204, с. 16]. 
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Прийоми внесення змін та доповнень (зокрема шляхом доповнення 

структурної одиниці первинного закону словами, доповнення первинного 

закону структурною одиницею, викладення структурної одиниці первинного 

закону в новій редакції) демонструє такий приклад: у Законі України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. 

№ 1774-VIII міститься припис такого змісту: 

15. В Основах законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., 

№ 23, ст. 121):  1) у статті 13: 

частину другу доповнити словами «крім випадків, встановлених 

законом»; 

доповнити частиною п’ятою такого змісту: «…» 

2) частину восьму статті 15 викласти в такій редакції: «…» 

Отже, спеціальними засобами коригуючої законотворчої техніки є: 

зміна та доповнення, які за значенням різні. Адже, при доповненні 

відбувається додавання, збільшення тексту первинного закону, при 

використанні іншого засобу – змін – відбувається заміна чогось на щось інше 

або ж вилучення будь-якого елементу первинного закону. 

При цьому варто звернути увагу, що прийоми та засоби коригуючої 

законотворчої техніки (як і законотворчої техніки загалом) 

використовуються з урахуванням різноманітних змістовних та формальних 

вимог, причому і до коригуючої законотворчої діяльності, і до закону про 

внесення змін та доповнень. 

Також слід зазначити, що такі засоби, як зміни та доповнення, а також 

прийоми – внесення змін та внесення доповнень до законів – досі не є чітко 

розмежованими та достатньо охарактеризованими. 

Щоправда у зарубіжній довідковій літературі з нормотворчої 

(законотворчої) техніки [271] більш детально і послідовно проаналізовано 

головні і супутні зміни, основні форми внесення змін до чинного права 

(прийняття закону на заміну раніше чинного, видання окремої новели, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80#n82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80#n84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80#n119
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прийняття звідного закону), характеризується техніка внесення змін, а також 

наводиться детальна структура закону, яким вносяться відповідні зміни [271, 

с. 148–149]. Тож наразі в Україні належно не закріплено положень щодо 

коригуючої законотворчої техніки загалом, а також щодо її основних 

прийомів і засобів, хоча деякі технологічні питання висвітлено в контексті 

процедури розгляду окремих законопроектів про внесення змін та доповнень 

до законів України. Зрештою, ще С. Алексєєв зазначав, що послідовний 

ланцюг юридичної техніки має бути таким: засоби, прийоми, правила [4, 

с. 281]. 

Аналіз коригуючої законотворчої техніки в Україні дав змогу 

встановити, що в юридичній літературі немає одноманітного і легалізованого 

поняття такої техніки, не розмежовано понять «зміни до законів» і 

«доповнення до законів», як і понять «зміни та доповнення до законів» і 

«техніка внесення змін та доповнень до законів». Це унеможливлює 

формування чіткого уявлення про природу коригуючої законотворчої 

техніки, виявлення видових особливостей та посилення її практичної 

значущості. 

У процесі цього дослідження виявлено такі основні загальні ознаки та 

особливості коригуючої законотворчої техніки: вона є різновидом 

законотворчої техніки; способом коригування законів; складається із 

загальних та спеціальних засобів і прийомів; містить такі спеціальні засоби 

як зміни до законів та доповнення до законів; містить такі спеціальні 

прийоми як внесення змін до законів та внесення доповнень до законів; 

спрямована на виправлення чи/та оновлення законів; має видові особливості. 

Отже, коригуюча законотворча техніка – це система загальних і 

спеціальних засобів та прийомів законотворчої техніки, що спрямовані на 

виправлення чи/та оновлення змістовних та/або формальних параметрів 

первинних законів. 

Серед основних її різновидів, пізнавальну та практичну значимість 

мають техніка внесення змін та техніка внесення доповнень до законів, а 
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також техніка внесення змін і доповнень до Конституції України, 

конституційних законів, звичайних законів, кодифікованих законів, Закону 

України «Про Державний бюджет України». 

 

3.2 Коригуюча законотворча технологія 

Для ефективного застосування коригуючої законотворчої техніки 

важливо з’ясувати питання технології. Саме технологія внесення змін та 

доповнень до законів України структурує порядок застосування прийомів та 

засобів коригуючої законотворчої техніки. Але при цьому слід з’ясувати 

насамперед зміст понять юридичної, правотворчої, нормотворчої та 

законотворчої технології. 

У науковій літературі по-різному трактують поняття «юридична 

технологія». Так, К. Княгінін до юридичної технології зараховує прийоми та 

способи використання засобів юридичної техніки і знань про ці прийоми та 

способи [95, с. 3, 4]. 

М. Власенко під юридичною технологією розуміє порядок 

застосування та використання методів і прийомів підготовки та прийняття 

юридичних рішень, що є результатом, підсумком юридичної діяльності, яка 

здійснюється відповідно до принципів та прийомів технологічних операцій 

[31, с. 8]. 

В. Карташов трактує юридичну технологію як основану на певних 

принципах, прогнозах і планах (стратегії), систему мисленнєвих і таких, що 

актуалізуються назовні, дій та операцій компетентних фізичних і посадових 

осіб (органів), що пов’язана з виданням (тлумаченням, реалізацією, 

систематизацією тощо) юридичних рішень (актів), під час якої оптимально 

використовуються необхідні ресурси (матеріальні, трудові, фінансові, 

організаційні тощо), загальносоціальні, технічні, спеціально-юридичні засоби 

(техніка), прийоми, способи, методи і правила (тактика), процесуальні форми 

(стадії, провадження тощо) та відповідні типи, види і підвиди контролю за 

діяльністю суб’єктів та учасників юридичної практики [89, с. 17]. 
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Заразом висловлювалося міркування, що запропонована 

В. Карташовим структура юридичної технології є своєрідним дублюванням 

юридичного процесу в широкому його розумінні. Тому пропонувалася 

структура, що складалася із юридичної технологічної тактики (сукупності 

рекомендацій про організацію та планування здійснення юридичної 

діяльності на конкретних етапах для досягнення певних цілей цієї діяльності 

найефективнішими засобами та способами), а також юридичної 

технологічної стратегії (сукупності перспективних рекомендацій про 

організацію та планування здійснення юридичної діяльності загалом та на 

окремих її стадіях з метою досягнення основних, глобальних, принципових, 

найсуттєвіших завдань і цілей цієї діяльності найбільш ефективними 

засобами та способами) [28, с. 347]. 

Т. Кашаніна юридичну технологію зараховує до структури юридичної 

техніки. Під юридичною технологію вона розуміє правила раціонального 

утворення, систематизації та правильної реалізації правових актів [90, с. 81–

82]. 

А. Миронов у своїй монографії, присвяченій юридичній технології 

підготовки нормативних правових актів, визначає юридичну технологію як 

комплексну цілеспрямовану діяльність уповноважених суб’єктів, що 

основана на визначених принципах, планах та прогнозах, шляхом 

використання техніко-юридичних засобів, прийомів, правил, методів у межах 

встановлених процедур, спрямована на розробку ефективних та якісних 

правових актів, їх інтерпретацію, застосування та систематизацію [141, c. 16]. 

Окрім того, що у вітчизняній та зарубіжній літературі не склалося 

одностайного розуміння поняття юридичної (правової) технології, так само 

не існує уподібненого розуміння співвідношення понять юридичної 

технології та юридичної техніки. Наприклад, В. Червонюк, визначаючи 

поняття правових технологій, розмежовує його з поняттям юридичної 

техніки та зазначає таке: «якщо правові технології – це здійснювані для 

отримання певного соціального результату дії, то юридична техніка являє 
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собою набір техніко-юридичних засобів, прийомів, у тому числі за 

допомогою яких такі дії здійснюються; це засоби, прийоми вираження за 

посередництвом мови в законодавчому тексті чи в тексті іншого 

нормативного чи ненормативного рішення ідеї, змісту права; це техніка 

складання юридичного документа, так само як оформлення прийнятого 

юридичного рішення в правовому акті. У суто практичному значенні правову 

(як і будь-яку іншу) технологію складає певна сукупність та визначена 

послідовність операцій, при тому, що всі операції розміщені у потрібному 

порядку й «випадіння» будь-якої із них робить схему (технологічний ланцюг) 

беззмістовною. Технологією у цьому розумінні можна визначити юридично 

значимі дії, процедури щодо їх виконання, технологічні вимоги, правила, що 

застосовуються у зв’язку з цим» [294, с. 374]. 

В. Риндюк наголошує на необхідності розгляду питання щодо 

співвідношення законодавчої техніки і законодавчої технології. 

Підсумовуючи, вчена зазначає, що, визначаючи співвідношення законодавчої 

техніки із законодавчою технологією, варто розрізняти власне законодавчу 

діяльність та діяльність з управління нею. Законодавча техніка є способом 

законодавчої діяльності, а законодавча технологія є моментом управління 

законодавчою діяльністю. Результатом застосування законодавчої техніки в 

законодавчій діяльності є законодавчий акт, а результатом використання 

законодавчої технології в управлінні законодавчою діяльністю є нова якість 

цієї діяльності [250, с. 60–61]. 

У науковій літературі виокремлюють різні види юридичної технології.  

М. Власенко виокремлює нормотворчу технологію (а її різновидом 

називає законотворчу), а також правозастосовну технологію підготовки та 

прийняття індивідуальних актів, договірну, правороз’яснювальну, 

систематизаційну, науково-прикладну (доктринальну). Під нормотворчою 

технологією він розуміє загальні засади підготовки і прийняття нормативних 

правових актів, або ж технологічні принципи та норми з розробки і 
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прийняття юридичних приписів та документів, у яких вони містяться [304, 

с. 27]. 

А. Миронов зазначає, що розмежовувати види юридичної технології 

доцільно за результатами юридичної діяльності, і виділяє юридичну 

технологію нормативного правового акта, юридичну технологію 

правозастосовного акта, юридичну технологію інтерпретаційного акта та 

юридичну технологію систематизаційного акта. Кожен із зазначених видів 

юридичної технології може мати підвиди. Наприклад, юридична технологія 

нормативного правового акту може поділятися на юридичну технологію 

підготовки законодавчих актів та юридичну технологію підготовки 

підзаконних нормативних актів. Своєю чергою кожен із цих видів може мати 

такі підвиди: технологію підготовки, технологію прийняття, опублікування 

та набуття чинності. Необхідність виокремлення цих видів автор обґрунтовує 

відмінностями за багатьма елементами юридичної технології, за суб’єктом – 

як правило суб’єкт підготовки та суб’єкт прийняття, опублікування не 

збігаються; за об’єктом – проект нормативного правового акта в першому 

випадку і нормативний правовий акт – у другому; різні процедури, різна 

правова регламентація. Наприклад, для юридичної технології підготовки 

нормативних правових актів немає чіткої регламентації, є лише окремі 

положення щодо деяких структурних елементів та дій [141, с. 17–18]. 

Висловлюється також позиція, що нормотворчість з позицій технології 

є творчим процесом з опрацювання предмета правового регулювання за 

допомогою прийомів та засобів юридичної техніки [147, с. 54]. 

Нормотворча технологія трактується також як система правил 

застосування способів та засобів створення, конструювання та коригування 

нормативно-правових приписів на відповідних стадіях нормотворчого 

процесу [127, с. 352]. 

Як зазначав А. Піголкін, «технологія» правотворчості – поняття 

багатоскладове. Це і порядок (етапи) підготовки проектів, і визначення видів 

нормативних актів, і науково-інформаційне забезпечення процесу створення 
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та прийняття проектів, і організація експертизи, і створення найдоцільніших 

правил. До технології він зараховував і правила прийняття проектів та їх 

офіційне оприлюднення. Тобто, йшлося про відповідні вимоги, зокрема 

юридико-технічного характеру до підготовки, оформлення та прийняття 

проектів нормативних актів [239, с. 5–6]. Проте ця позиція не відображає 

розмежування між поняттям «правотворча технологія» та «правотворчий 

процес», а ці явища попри свою близькість, є відносно самостійними. Якщо 

правотворча технологія – це система правил застосування прийомів та 

засобів правотворчої техніки під час створення джерел права на відповідних 

стадіях правотворчого процесу, то правотворчий процес – це порядок (етапи, 

стадії) послідовних правотворчих дій, спрямованих на створення джерел 

права.  

Оскільки нормотворчий процес є лише складовою частиною 

правотворчого (адже він не охоплює всіх стадій правотворчості і 

завершується створенням проекту джерела права), то й нормотворча 

технологія – складова частина правотворчої технології. Як різновид 

правотворчої виокремлюють і законотворчу технологію. 

На думку М. Власенка, законотворча технологія є різновидом 

нормотворчого правового виробництва і діяльністю компетентних державних 

органів з підготовки та прийняття законів [304, с. 27]. 

Висловлюється також позиція, що законотворча технологія – це 

правила застосування засобів та прийомів створення, зміни, припинення, 

об’єктивації та систематизації законодавчих приписів у процесі 

законотворення [300, с. 11]. 

Деякі автори вважають, що законодавчі технології – це поширені в 

законотворчій практиці методи застосування техніко-юридичних, 

політичних, інформаційних, психолого-ідеологічних та інших засобів, 

прийомів, що забезпечують підготовку та прийняття необхідного певним 

соціальним групам чи суспільству загалом закону, а також законодавчі 

процедури, які використовуються із цією ж метою [302, с. 318]. 
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М. Бахвалов пропонує таке визначення поняття «законодавча 

технологія»: це складна і така, що здійснюється в конкретно історичних 

умовах і в установленому порядку (процедурах, режимах тощо) законотворча 

діяльність компетентного суб’єкта із формування стійкої системи 

законодавства за допомогою науково обґрунтованого комплексу 

правотворчих дій, принципів, засобів, прийомів і правил, відповідно до 

прийнятих планів та існуючих прогнозів [14, с. 8]. 

В. Риндюк під законотворчою технологією розуміє систему прийомів, 

способів опрацювання, вироблення, змінення стану, властивостей, форми 

інформації, що застосовується в управлінні законодавчою діяльністю [250, 

с. 58]. 

Диференціюють законотворчу технологію також по-різному: за змістом 

поділяють на технологію узгодження інтересів, їх лобіювання, законодавчих 

ініціатив та ін.; за правотворчими діями – на технологію прийняття закону, 

внесення до нього змін та доповнень, скасування його дії тощо. Зазначається 

також, що вона може мати видові особливості чи бути специфічною, 

відповідно до способів, завдань та мети правового регулювання [302, с. 319]. 

Виокремлюють кодифікаційну технологію, під якою розуміють 

систему прийомів, способів опрацювання, вироблення, змінення стану, 

властивостей, форми інформації, що застосовуються в управлінні 

кодифікаційною діяльністю державного апарату [14, с. 150]. 

Виділяють також технологію структурування кодифікованого акта, під 

якою розуміють системну, цілеспрямовану, таку, що здійснюється у 

встановленому порядку діяльність компетентного суб’єкта щодо формування 

якісної структури кодифікованого акта за допомогою науково 

обґрунтованого комплексу правотворчих дій, принципів, засобів, прийомів та 

правил [12, с. 35]. 

Відсутність одностайності в розумінні поняття «технологія», у 

розглядуваному контексті, зобов’язує з’ясувати його значення. 
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У мовних словниках, наприклад, технологія інтерпретується як 

сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих 

операцій у процесі виробництва чого-небудь; сукупність способів обробки 

або переробки матеріалів, виготовлення виробів, проведення різних 

виробничих операцій, тощо [156, с. 519]. Наведено і значення терміна 

«технологічний процес» – це сукупність технологічних операцій, методів, 

прийомів, режиму роботи і процедур, спрямованих на перетворення 

речовини, енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, контролю 

якості, управління виробництвом тощо [266]. 

Досить часто технологія трактується як сукупність правил здійснення 

будь-якої діяльності, зокрема і юридичної. Тож у юридичній літературі 

складники правотворчої (законотворчої) чи інших видів юридичної 

технології позначаються словом «правила». Під правилом розуміють: 

положення, яким передається якась закономірність, стале співвідношення 

явищ; принцип, яким керуються у співжитті, у праці, в поведінці; зібрання 

якихось положень, що визначають порядок ведення або дотримання чого-

небудь [1]. 

У юридичній літературі під правилами розуміють допустимі правом 

вимоги та дозволи для законодавця, що формувалися на основі досягнень 

юридичної науки і практики законодавчої діяльності та спрямовані на 

створення й систематизацію якісних за формою і змістом законів [62, с. 30]. 

При цьому Ж. Дзейко називає їх правилами законодавчої техніки, а 

технологію не виокремлює взагалі. 

Т. Кашаніна виокремлює такі правила: змістовні, логічні, структурні, 

мовні, формальні (реквізитні), процедурні, й ототожнює їх з елементами 

юридичної (правової, законотворчої) техніки [90, с. 102–103]. Хоча, як уже 

зазначалося, законотворча техніка та технологія – це самостійні явища. Інші 

автори об’єднують їх у більш об’ємні групи: правила щодо зовнішнього 

оформлення законів; щодо змісту та структури акта; викладу юридичних 

документів (мовні правила) [295, с. 367–371]. 
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М. Власенко умовно виокремлює дві групи правил: змістовні та 

технічні [304 с. 52–98], а інколи називає їх вимогами (загальними правилами) 

і зараховує до них: реквізитні, змістовні, структурні, мовні, логічні вимоги 

[31, с. 53]. 

Також такі вимоги (правила) об’єднуються у дві групи за критерієм 

змісту та форми джерел права. Тож до формальних зараховують правила 

вибору юридичної форми, структурної організації тексту; дотримання 

реквізитних вимог; встановлення відповідності нових джерел права чинній їх 

системі за формальними показниками; встановлення компетенції 

правотворчих суб’єктів. А до змістовних – встановлення відповідності 

соціальним чинникам, що обумовлюють нормативно-правову регламентацію; 

виявлення соціальних інтересів, створення механізму їх урахування; 

встановлення відповідності логічним, мовним вимогам; встановлення 

відповідності нових нормативно-правових приписів змісту чинної системи 

джерел права [127, с. 357–358]. 

У контексті розглядуваної проблеми варто також наголосити на тому, 

що вимоги та правила, які формуються в межах розуміння законотворчої 

технології, спрямовані на забезпечення якості законів, що створюються. 

Якість законодавства обумовлює, забезпечує ефективність законодавства. 

У юридичній літературі відзначається, що якість законодавства 

характеризується двома аспектами – соціальним та юридичним. Соціальний 

аспект якості законодавства відображає відповідність змісту законодавства 

соціальним реаліям (економічним, політичним та іншим), а юридичний 

аспект якості законодавства відображає відповідність законодавства мовним 

та логічним вимогам правотворчої техніки [251, с. 42]. На досягнення 

ефективних показників у цих аспектах якості закону і спрямовані формальні 

та змістовні вимоги законотворчої технології. 

Отже, законотворча технологія є системою правил застосування 

прийомів та засобів законотворчої техніки, що містять змістовні та 

формальні вимоги як до законотворчого процесу, так і до його результатів – 
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законів; вони спрямовані на створення законів, забезпечення їх якості. Такі 

правила тісно взаємопов’язані із законотворчим процесом, але не є 

тотожними з ним, вони мають забезпечувати послідовність дій на 

відповідних стадіях законотворчого процесу та його якість, правильне 

використання прийомів та засобів законотворчої техніки. 

Важливою є регламентація і законотворчого процесу, і правил 

застосування прийомів та засобів законотворчої техніки. Законотворчий 

процес в Україні регламентується Законом України «Про Регламент 

Верховної Ради України», що визначає основні дії (етапи) цього процесу. До 

основних стадій законотворчості відносять: законотворчу ініціативу, яка 

охоплює і внесення законопроекту до органу законодавчої влади; 

обговорення законопроекту; прийняття законопроекту; підписання главою 

держави; офіційне оприлюднення [125, с. 188]. 

Висловлювалися й інші думки щодо основних стадій законотворчого 

процесу, проте, всі вони визначені законом, здійснюються за законодавчо 

регламентованою процедурою і, як правило, охоплюють названі стадії. 

Законодавчі ж технології, як зазначають, властиві всім стадіям 

законотворчого процесу, але мають відповідну специфіку, характерну для 

кожного різновиду законотворчої діяльності [302, с. 319]. Зокрема, щодо 

створення законів, їх опублікування, коригування (внесення змін та 

доповнень), припинення їх чинності, або щодо створення, коригування 

Конституції України, конституційних законів, звичайних законів, законів про 

ратифікацію міжнародних договорів, законів про державний бюджет тощо. 

У контексті з’ясування ознак законотворчої технології постає також 

питання про правильність використання термінів «порядок», «процедура», 

«процес». Аби встановити їх точне значення, потрібно з’ясувати значення 

цих слів. Так, «порядок» у загальному значенні – це гармонійний, 

очікуваний, передбачуваний стан або розташування чого-небудь; 

розташування елементів у послідовності [192]; стан, коли всі речі на своїх 

місцях; чистота, лад; стан, коли все робиться, виконується так, як слід, 
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відповідно до певних вимог, правил і т. ін.; упорядкованість, лад; державний, 

суспільний лад; устрій; певна послідовність, черговість чого-небудь; спосіб 

виконання, метод здійснення чого-небудь [193]. 

Термін «процедура» також має кілька значень: офіційно встановлений 

чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь; 

низка яких-небудь дій, хід виконання чого-небудь [242]. 

Слово «процес» в українській мові має такі значення: послідовна зміна 

станів або явища, яка відбувається закономірним порядком; хід розвитку 

чого-небудь; розгляд судової справи; сама судова справа [243]. 

Отже, процедура розкривається через порядок (зокрема офіційно 

встановлений), порядок – це певна послідовність, черговість, стан, коли все 

робиться відповідно до вимог, правил. 

Вимоги та правила, що встановлюють послідовність і черговість, – це 

порядок, а процедура – це офіційно встановлений порядок виконання певних 

дій у певній послідовності з урахуванням вимог та правил. 

Тож, характерними ознаками, що властиві законотворчій технології, є 

такі: вона є різновидом правотворчої технології; регламентується законом; є 

системою правил застосування прийомів та засобів законотворчої техніки; 

такі правила містять змістовні та формальні вимоги до законотворчої 

діяльності та її результатів – законів; такі правила тісно пов’язані із 

законотворчим процесом, спрямовані на створення законів; має видові 

особливості. 

Таким чином, законотворча технологія – це належно регламентований 

порядок застосування прийомів та засобів законотворчої техніки задля 

створення законів. 

Серед різновидів законотворчої технології виокремлюється й 

коригуюча законотворча технологія (технологія внесення змін та доповнень 

до законів України). 

Це підтверджується і в юридичній літературі. Так, В. Уманська 

справедливо зазначила, що юридичні технології характеризуються тим, що 
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застосовуються не тільки в процесі правотворчості, але й потім, під час 

реалізації правових положень, систематизації, збереження й обробки 

правових актів, удосконалення та внесення змін до чинного законодавства 

[287, с. 60]. 

Варто звернути увагу на те, що коригуючій законотворчій технології як 

різновиду законотворчої технології властиві характерні ознаки останньої 

Водночас вона має й низку специфічних ознак, що характерні саме для 

технології внесення змін та доповнень до законів України. 

Коригуюча законотворча технологія складається із змістовних та 

формальних правил (і щодо коригуючої законотворчої діяльності, і щодо її 

результатів) застосування загальних засобів і прийомів законотворчої техніки 

та спеціальних прийомів і засобів, що властиві коригуючій законотворчій 

техніці. 

Деякі загальні змістовні та формальні правила застосування прийомів 

та засобів коригуючої законотворчої техніки були предметом розгляду в 

юридичній літературі. Зокрема, змістовними вимогами до закону про 

внесення змін є такі: повнота та достатність нормативного регулювання 

відповідних питань; недопустимість занадто абстрактних формулювань та 

казуїстичних приписів; єдність предмета регулювання; логічна послідовність 

викладу та відсутність суперечностей; стислість та компактність викладу 

нормативного матеріалу; єдність, простота та доступність мови; точність та 

визначеність формулювань, виразів та термінів; одноманітність та 

послідовність у використанні технічних прийомів правотворчості [182, с. 24–

28; 151, с. 265–266]. А дещо пізніше було запропоновано перелік загальних 

принципів (вимог), що можуть бути основою підготовки проекту закону: 

точність та визначеність юридичної форми: формулювань, виразів та 

окремих термінів закону; ясність і доступність мови нормативного акта для 

адресатів; повнота регулювання відповідної сфери регулювання; 

конкретність регулювання, боротьба з декларативністю нормативних актів; 

використання апробованих стійких термінів та виразів, що мають широке 
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розповсюдження; максимальна економність, оптимальність, компактність 

законодавчих формул; системна побудова права, тобто цілісність, 

збалансованість, внутрішній зв’язок та взаємопов’язаність усіх частин 

правової системи; логічна послідовність викладу думки законодавця; 

уніфікація, однотипність форми та структури нормативних актів, способів 

викладу нормативних приписів [239, с. 87–93].  

В. Косович до змістовних вимог зараховує: а) загальні вимоги, що 

передбачають наділення нормативно-правових актів властивостями, без яких 

вони не здатні належно здійснювати правове регулювання суспільних 

відносин; б) логічні вимоги, що сприяють єдності, узгодженості, 

послідовності, наступності нормативних приписів, закріплених у 

нормативно-правових актах [110, с. 145]. 

Т. Кашаніна виокремлює також певні вимоги до прийомів формування 

правових актів (зокрема й законів), які позначає терміном «правила»: 

досягнення соціальної адекватності права, дотримання логічних, мовних, 

структурних, реквізитних, процедурних правил [90, с. 34–36]. Водночас вона 

називає такі вимоги до змісту нормативних актів (змістовні вимоги): 

законності, відповідності нормам моралі, доцільності, обґрунтованості, 

ефективності, своєчасності, стабільності, економічності, реальності, 

оптимальності. Обґрунтування мотивів прийняття нормативно-правового 

акта, відповідність загальним принципам системи законодавства, правила 

галузевої типізації, класифікація нормативних приписів, формування 

приписів відповідно до структури норми права, забезпечення нормативних 

приписів санкціями, винесення за дужки однакових частин логічних норм – 

зараховує до специфічних принципів [91, с. 197]. 

Суб’єкт, який готує законопроект коригуючого закону використовує 

засоби і прийоми законотворчої техніки й коригуючої законотворчої техніки 

із дотриманням перелічених вимог. Так, зокрема, коригуючий закон 

приймається уповноваженим суб’єктом – Верховною Радою України. Як уже 

зазначалося вище, юридичною формою об’єктивації результатів коригуючої 
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законотворчої діяльності є лише коригуючий закон, а не перехідні положення 

нового закону. При розробці коригуючого закону потрібно дотримуватися 

вимоги щодо відповідності суспільним інтересам, окрім того, рішення має 

прийматися із урахуванням планування законотворчої діяльності, зокрема 

коригуючої. 

Коригуючий закон обов’язково проектується так, щоб не тільки не 

порушити ієрархічних чи інших структурних зв’язків у системі законів, а 

беручи до уваги, що метою коригуючої законотворчої діяльності є 

виправлення, то до уваги ще береться призначення закону про внесення змін 

та доповнень – відновити або встановити такі зв’язки. 

Так само, з огляду на призначення, коригуючий закон проектується з 

дотриманням мовних вимог щодо єдності термінології, окрім того, слугує для 

забезпечення дотримання такої вимоги в системі законів. Так, наприклад, 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо надання психіатричної допомоги» від 14.11.2017 р. № 2205-VIII 

пропонує у тексті Цивільного процесуального кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40–42, ст. 492) слова «психіатричний 

заклад» та «наркологічний або психіатричний заклад» в усіх відмінках і 

числах замінити словами «заклад з надання психіатричної допомоги» у 

відповідному відмінку і числі. 

До другої групи правил щодо раціонального використання прийомів і 

засобів належать ті, що стосуються структурної організації законів. До них 

зараховують правила застосування таких засобів, як заголовок, 

найменування, преамбула, частина, розділ, глава, стаття, параграф, пункт, 

підпункт, абзац, примітка, прикінцеві положення, додаток [91, с. 208–231]. 

Слід звернути увагу на такі спеціальні вимоги коригуючої 

законотворчої технології, що передбачені в п. 4 Методичних рекомендацій 

щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної 

техніки, де йдеться про те, що зміни вносяться до законів, а не до законів про 

внесення змін та доповнень до них [140, с. 225], а також на п. 6 ст. 90 Закону 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
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України «Про Регламент Верховної Ради України», а саме на те, що 

законопроект може передбачати внесення змін лише до первинного 

законодавчого акта (закону, кодексу, основ законодавства тощо), а не до 

закону про внесення змін до цього законодавчого акта [237]. 

До прийомів внесення змін та внесення доповнень ставляться і такі 

вимоги: у п. 6 ст. 91 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» передбачено, що до законопроекту про внесення змін до закону 

додається порівняльна таблиця, яка містить редакцію положень чинного 

закону та нову редакцію з урахуванням змін [237]. При цьому варто 

зазначити, що це лише формальні вимоги, бажано було б легалізувати, окрім 

формальних, і змістовні вимоги до коригуючої законотворчої діяльності та 

законів про внесення змін та доповнень. 

Отже, ті правила законотворчої технології, що зафіксовані в законах 

України чи інших офіційних документах (методичних рекомендаціях) є 

підтвердженням того, що вони реалізуються в межах регламентованого 

законом порядку. А розділ V Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» є свідченням наявності і спеціальних процедур: внесення змін до 

Конституції України, до закону про Державний бюджет України тощо. 

Глава 26 (ст.141–151) розділу V Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» передбачає перегляд законопроектів про внесення 

змін до Конституції України [237] У ст. 141 закріплено, що порядок 

діяльності Верховної Ради щодо внесення змін до Конституції України 

визначається Конституцією України, цією главою Регламенту та іншими 

його нормами, що не суперечать положенням цієї глави.  

У цій главі визначено суб’єкти права подання до Верховної Ради 

законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, 

поправок до них та пропозицій щодо їх розгляду.  

Так, згідно із ст. 142 суб’єктами права подання до Верховної Ради 

законопроектів про внесення змін до Конституції України є Президент 

України та народні депутати України у кількості, зазначеній у ст. 154 та ч. 1 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ст. 156 Конституції України [106]. У ст. 143 передбачено порядок подання 

таких законопроектів, пропозицій та поправок до них, зокрема за письмовим 

поданням, з врахуванням системної єдності норм Конституції та 

положеннями про термін набрання ним чинності як закону. 

У згадуваній уже главі 26 розділу V Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» врегульовано також питання про відкликання 

законопроекту про внесення змін до Конституції України та правок до нього, 

підготовки до розгляду, розгляд законопроекту Верховною Радою, звернення 

до Конституційного Суду України про надання висновку щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін вимогам Конституції тощо. 

У п. 2.ст. 145 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України», де йдеться про підготовку висновків щодо законопроекту про 

внесення змін до Конституції України, зафіксовано деякі техніко-

технологічні вимоги: встановлення компетентності суб’єкта подання 

законопроекту; відповідності законопроекту чинним нормам Конституції 

України; міжнародним зобов’язанням України; щодо політичної, соціальної, 

економічної доцільності прийняття такого законопроекту; щодо правових 

наслідків які можуть настати у зв'язку із внесенням змін; щодо повноти, 

чіткості, несуперечливості та системності регулювання відповідних 

суспільних відносин тощо [237]. 

Спеціальний порядок передбачено і щодо внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України». Так, ст. 160 встановлює такий 

порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України: протягом 

бюджетного періоду це можуть здійснити суб’єкти права законодавчої 

ініціативи з додержанням вимог Бюджетного кодексу України та Регламенту 

Верховної Ради України, а п. 2 ст. 160 встановлює правило щодо 

недопущення внесення змін до закону про Державний бюджет України, якщо 

вони безпосередньо передбачають внесення змін і до інших законодавчих 

актів. 
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Глава 9 Бюджетного кодексу України «Внесення змін до закону про 

Державний бюджет України» передбачає порядок внесення змін до закону 

про Державний бюджет України. Зокрема, у ч. 1 ст. 52 визначено перелік 

підстав, за яких такі зміни можуть вноситися: відхилення основних 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України; 

необхідність збільшення обсягу коштів резервного фонду державного 

бюджету; перевищення очікуваного обсягу витрат на обслуговування та 

погашення державного боргу; зміни обставин у процесі виконання 

Державного бюджету України; необхідності зменшення бюджетних 

асигнувань тощо [24]. 

Окрім цього, зазначається, що зміни до Закону України «Про 

Державний бюджет України» можуть вноситися виключно законами про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України», а 

відповідний законопроект може розглядатися у Верховній Раді лише у разі 

наявності експертного висновку Міністерства фінансів України (крім 

поданих Кабінетом Міністрів України проектів законів, розробником яких є 

Міністерство фінансів України). 

Розгляд проекту закону про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України» у Верховній Раді України здійснюється за 

процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України, з 

урахуванням вимог статті 52 Бюджетного кодексу України. 

Розділ ХІІІ Конституції України «Про внесення змін до Конституції 

України» передбачає в основному процедурні вимоги до законопроекту про 

внесення змін та доповнень: визначає суб’єктів подачі його до Верховної 

Ради, прийняття тощо. Але у ст. 157 Конституції України передбачено і деякі 

змістовні вимоги, а саме: заборону внесення змін, які передбачають 

скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, або 

спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної 

цілісності України тощо [106]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n22
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Проте, на жаль, у законах України чи в інших офіційних документах 

техніка і технологія внесення змін та доповнень до законів України 

недостатньо регламентовані. 

Водночас деякі проблеми коригуючої законотворчої технології, 

зокрема і щодо правил застосування прийомів та засобів внесення змін та 

доповнень висвітлювалися в юридичній літературі. 

Так, Т. Васільєва зазначає, що під час розробки законів про внесення 

змін до законів варто дотримуватися таких правил: зміни, що вносяться, 

мають бути узгоджені з основним змістом норми; зміни до кожного 

законодавчого акта оформляються в тексті законопроекту окремими статтями 

(окрім цього, слід вказати вид акта, до якого вносяться зміни, дату його 

підписання, реєстрації, номер, найменування, джерело офіційного 

опублікування); зміни вносяться до тексту основного законодавчого акта, а 

не закону про внесення змін до відповідного акта; зміни, що вносяться до 

одного і того самого законодавчого акта, викладаються послідовно 

(постатейно) з вказівкою на конкретну структурну одиницю; в одній статті 

закріплюються положення, що пов’язані із внесенням змін до положень 

одного і того самого законодавчого акта; кожна зміна оформляється окремо: 

спочатку зазначається, яка структурна одиниця змінюється, а потім – 

характер змін; при внесенні доповнень зазначаються слова, після яких 

повинні вноситися відповідні зміни [25, с. 105–106]. Вона також звертає 

увагу на те, що при внесенні змін до закону проектант має значно меншу 

свободу угляду, ніж при створенні нового акта, оскільки правова 

регламентація у відповідній сфері вже склалася і її потрібно брати до уваги 

[25, с. 103]. 

Характеризуючи особливості використання правил і засобів внесення 

змін до законів України, Ж. Дзейко пропонує застосовувати такі правила: в 

разі, якщо існує необхідність докорінно змінити правове регулювання 

суспільних відносин у зв’язку із радикальними змінами в соціумі та 

невідповідністю чинного закону наявним відносинам, потрібно приймати 
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новий закон; до закону можна вносити зміни лише відповідно до предмета 

його регулювання; у назві законів, якими вносяться зміни до законів, треба 

зазначати сферу регулювання таких законів тощо. Окрім цього, вона 

зазначає, що завданням законодавця є попередження внесення невиправдано 

частих змін до законів, чому має сприяти врахування прогнозів суспільного 

розвитку [62, с. 18–19]. 

Групу правил законотворчої технології щодо внесення змін та 

доповнень до законів пропонує С. Бахвалов. Так, серед іншого, автор 

стверджує, що: доповнення не можна вводити замість структурної одиниці, 

яка раніше припинила дію; нові зміни повинні враховувати раніш внесені 

зміни; після вступу в силу нового закону неприпустимо вносити зміни до 

переліку нормативних актів, якими у цьому зв’язку припиняється їхня дія; 

після вступу закону в силу неприпустимо змінювати порядок (зокрема й 

дату) його вступу в силу; не можна змінювати дати припинення дії закону, 

якщо така зміна відбудеться після її настання; неприпустимо вносити зміни 

до назви закону після його вступу у силу; зміни, які вносяться до закону, 

повинні бути сформульовані з урахуванням контексту, у якому вони 

використовуватимуться правозастосовною практикою; неприпустимо 

викладати в новій редакції весь закон або окрему структурну одиницю, якщо 

при цьому змінюється порядок слідування норм, які її складають, або 

відбувається кількісна зміна структурних одиниць [14, с. 25–26]. 

Щоб зменшити інтенсивний «потік» депутатської законодавчої 

ініціативи, деякі автори пропонують, зокрема, здійснювати комплексний 

аналіз законодавчих ініціатив різних суб’єктів і групувати законопроекти про 

внесення змін до чинних законів, зводити їх в узагальнені проекти тощо [74, 

с. 79]. 

У законотворчій практиці інших держав пропонується створювати 

критерії допуску законопроектів до органу законодавчої влади, щоб 

уникнути перевантаження роботи його структурних підрозділів 
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«неякісними» проектами, які потребують доопрацювання відповідно до таких 

критеріїв. 

У літературі зустрічається також позиція щодо необхідності 

проведення техніко-юридичної експертизи законопроектів, метою якої є 

встановлення помилок законодавця, які порушують правила законотворчої 

техніки. При цьому виділяють такі критерії, за якими потрібно здійснювати 

експертизу: 1) структурні, тобто ті, що стосуються структури закону, зокрема 

зовнішнього вигляду і якості оформлення статей, нумерації, назв, порядку 

розміщення частин, розділів, підрозділів, глав тощо; 2) формальні, які 

стосуються порядку оформлення посилань, порядку вказання офіційного 

джерела опублікування, оформлення переліку законодавчих актів, які 

втратили свою силу; 3) мовні, логічні та гносеологічні критерії [309, с. 43]. 

Потребу в такій експертизі не варто заперечувати і щодо коригуючих законів. 

В. Косович зазначає, що складові внесення змін до нормативно-

правового акта разом із діяльністю суб’єктів проведення правового 

моніторингу та ініціювання ймовірних змін до законодавства, підготовки 

проекту змін та аналізу їх реалізації в комплексі формують технологію 

внесення змін до нормативно-правових актів. Автор зображає цей процес у 

формі таких стадій: проведення правового моніторингу з метою виявлення 

недоліків чинних нормативно-правових актів; ініціювання внесення змін до 

нормативно-правових актів; підготовка проекту нормативно-правового акта 

про внесення змін до нормативно-правового акта; внесення правотворчими 

суб’єктами таких змін; аналіз ступеня реалізації правотворчими суб’єктами 

запропонованих змін [109, с. 39–40]. 

Викладене вище дає змогу констатувати, що юридична технологія є 

найширшим поняттям, під яким зазвичай розуміють порядок застосування 

прийомів та засобів юридичної техніки для створення юридичних актів. 

Видовою щодо юридичної технології є правотворча, складовою частиною 

якої є нормотворча технологія. Різновидом правотворчої є законотворча 

технологія, а її різновидом – коригуюча законотворча технологія [52, с. 158]. 
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Основними загальними ознаками та особливостями коригуючої 

законотворчої технології є такі: вона є різновидом законотворчої технології; 

системою правил застосування загальних та спеціальних прийомів і засобів 

коригуючої законотворчої техніки; регламентується законом; містить 

змістовні та формальні вимоги до коригуючої законотворчої діяльності та 

коригуючих законів; здійснюється у спеціальних процедурах; спрямована на 

виправлення чи/та оновлення первинних законів; має видові особливості.  

Отже, коригуюча законотворча технологія – це належним чином 

регламентований порядок застосування прийомів та засобів коригуючої 

законотворчої техніки задля виправлення чи/та оновлення первинних законів. 

На жаль, у вітчизняних законах легалізовані лише процедури розгляду 

та прийняття законів про внесення змін та доповнень. І навіть у випадках 

визначеного законами України спеціального порядку внесення змін та 

доповнень до Конституції України та закону про Державний бюджет 

України, техніко-технологічні параметри недостатньо регламентовані.  

Проте в юридичній літературі висловлюються міркування щодо 

технології створення чи коригування кодифікаційних актів, зокрема щодо 

врахування об’єктивних та суб’єктивних чинників, що зумовлюють 

кодифікацію; щодо впливу всіх прийомів юридичної техніки на технологію; 

щодо необхідності закріплення техніко-юридичних прийомів і технологічних 

правил кодифікації на законодавчому рівні [12, с. 122]. 

Хоча, мабуть, спеціальним є порядок внесення змін та доповнень 

загалом, а вже його різновиди мають, окрім того, власну специфіку. 

Як зазначається в юридичній літературі, навіть юридичне оформлення 

нормативних приписів у законопроектах про внесення змін до законів має 

свою специфіку [25, с. 106]. А тому, із врахуванням змістовних та 

формальних вимог, зміни мають стати такою частиною первинного закону, 

як і решта його тексту. 
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Висновки до розділу 3 

Аналіз техніко-технологічних питань коригуючої законотворчої 

діяльності дає підстави зробити такі висновки. 

У юридичній літературі немає одностайного розуміння законотворчої 

техніки, як і розуміння поняття юридичної, правотворчої, нормотворчої 

техніки, хоча останніми десятиліттями цим питанням приділялася відповідна 

увага. 

Характеристика законотворчої техніки дає змогу виокремити такі її 

основні ознаки: вона є різновидом правотворчої техніки; способом 

законотворчої діяльності; спрямована на створення, опублікування, 

коригування законів, припинення їх чинності; складається із прийомів та 

засобів; має видові особливості. 

Отже, законотворча техніка – це система прийомів та засобів, які 

забезпечують створення, опублікування, коригування законів, припинення їх 

чинності. 

Уточнено поняття засобів законотворчої техніки як явищ, які необхідні 

для створення, опублікування, коригування законів чи припинення їх 

чинності. А також уточнено поняття прийомів законотворчої техніки, це – 

моделі використання засобів законотворчої техніки в процесі здійснення 

законотворчої діяльності. 

Здійснено диференціацію законотворчої техніки за змістом 

законотворчої діяльності на техніку створення, опублікування, коригування 

законів, припинення їх чинності, а також за видами законів: Конституції, 

конституційних законів, звичайних законів, кодексів, коригуючих законів, 

законів про ратифікацію міжнародних договорів, законів про держбюджет та 

інших. 

Проаналізовано думки, висловлені в юридичні літературі щодо 

основних прийомів та засобів законотворчої техніки. 
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Уточнено поняття «зміни до законів» як спеціального засобу 

коригуючої законотворчої техніки, завдяки якому змінюються змістовні чи 

формальні параметри первинного закону. 

Уточнено поняття «доповнення до законів» як спеціального засобу 

коригуючої законотворчої техніки, завдяки якому додаються змістовні чи 

формальні параметри первинного закону. 

Уточнено поняття «внесення змін до законів» та поняття «внесення 

доповнень до законів» як спеціальних прийомів коригуючої законотворчої 

техніки. 

Розмежовано поняття: «внесення змін до законів», «внесення 

доповнень до законів» та «зміни до законів», «доповнення до законів». 

Констатовано, що ці поняття відображають відносно самостійні явища, що 

тісно взаємопов’язані між собою як прийоми та засоби в межах ширшого 

поняття – коригуюча законотворча техніка. 

Обґрунтовано, що коригуюча законотворча техніка складається із таких 

спеціальних засобів, як зміни до законів, доповнення до законів, а також 

прийомів – внесення змін до законів, внесення доповнень до законів. 

Зазначено, що до складу коригуючої законотворчої техніки входять, 

окрім спеціальних засобів та прийомів і загальні для законотворчої техніки 

прийоми та засоби: мовні, логічні, структурно-реквізитні та інші. 

Виокремлено такі види коригуючої законотворчої техніки: за 

прийомами та засобами – техніка внесення змін та техніка внесення 

доповнень до законів; за видами законів: техніка внесення змін та доповнень 

до Конституції України, звичайних законів, кодифікованих законів, Закону 

України «Про Державний бюджет України». Кожна з них має видові 

особливості. 

У юридичній літературі немає одноманітного розуміння поняття 

коригуючої законотворчої техніки, не легалізовано його і в законодавстві. 

У процесі дослідження було виявлено такі основні загальні ознаки та 

особливості коригуючої законотворчої техніки: вона є різновидом 
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законотворчої техніки; способом коригування законів; складається із 

загальних та спеціальних засобів і прийомів; містить такі спеціальні засоби, 

як зміни до законів та доповнення до законів; спеціальні прийоми – внесення 

змін до законів та внесення доповнень до законів; спрямована на 

виправлення чи/та оновлення законів; має видові особливості. 

Отже, коригуюча законотворча техніка – це система загальних і 

спеціальних засобів та прийомів законотворчої техніки, що спрямовані на 

виправлення та/або оновлення змістовних та/або формальних параметрів 

первинних законів. 

Аналіз юридичної літератури щодо законотворчої технології свідчить 

про відсутність одностайності в розумінні поняття «технологія», як і понять 

юридична, правотворча, нормотворча, законотворча технологія. 

У роботі розмежовано ці поняття, виокремлено характерні для 

законотворчої технології ознаки: вона є різновидом правотворчої технології; 

регламентується законом; є системою правил застосування прийомів та 

засобів законотворчої техніки; такі правила містять змістовні та формальні 

вимоги до законотворчої діяльності та її результатів – законів; такі правила 

тісно пов’язані із законотворчим процесом, спрямовані на створення законів; 

має видові особливості. 

Тож, законотворча технологія – це належно регламентований порядок 

застосування прийомів та засобів законотворчої техніки задля створення 

законів. 

Встановлено, що коригуюча законотворча технологія є специфічним 

різновидом законотворчої технології. 

Аналіз коригуючої законотворчої технології дав змогу виокремити її 

основні загальні ознаки та особливості: вона є різновидом законотворчої 

технології; системою правил застосування загальних та спеціальних 

прийомів і засобів коригуючої законотворчої техніки; регламентується 

законом; містить змістовні та формальні вимоги до коригуючої 

законотворчої діяльності та коригуючих законів; здійснюється у спеціальних 
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процедурах; спрямована на виправлення чи/та оновлення первинних законів; 

має видові особливості. 

Отже, коригуюча законотворча технологія – це належним чином 

регламентований порядок застосування прийомів та засобів коригуючої 

законотворчої техніки задля виправлення чи/та оновлення первинних законів. 

Акцентовано увагу на тому, що специфічний порядок розгляду 

законопроектів про внесення змін до Конституції України та до Закону 

України «Про Державний бюджет України» недостатньо регламентує 

техніко-технологічні параметри здійснення такої діяльності. 

Об’єктивно існує потреба створити правила підготовки та розгляду 

коригуючих законопроектів з урахуванням вимог і до коригуючої 

законотворчої діяльності загалом, і до її видових особливостей. 
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РОЗДІЛ 4  

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК  

КОРИГУЮЧОЇ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

4.1 Проблеми здійснення коригуючої законотворчої діяльності в 

Україні 

Аналіз сучасної системи законодавства України свідчить про наявність 

у ній великої кількості законів. Так, лише чинних зараз нараховуємо 6299 

законів України, переважна кількість з них – це закони про внесення змін та 

доповнень – 3599 законів (Див. додаток Б). 

Результати законотворчої діяльності Верховної Ради України за 

скликаннями є такими: І скликання: прийнято та введено в дію 467 законів, з 

яких 215 – про внесення змін та доповнень; ІІ скликання: прийнято 713 

законів, з них 300 – про внесення змін та доповнень; ІІІ скликання: прийнято 

1016 законів, з них – 423 про внесення змін та доповнень; IV скликання: 

прийнято 1140 законів, з них 628 – про внесення змін та доповнень; 

V скликання: прийнято 237 законів, з них 144 – про внесення змін та 

доповнень; VI скликання: прийнято 1411 законів, з яких 959 – про внесення 

змін та доповнень; VII скликання: прийнято 360 законів, з них 259 – про 

внесення змін та доповнень; VIII скликання: прийнято 954 закони, з них 661 

– про внесення змін та доповнень (додаток Б). 

Водночас варто зазначити, що найбільше законів приймалося з 

економічних питань, окрім IV скликання Верховної Ради України 

(49 законів) та VII скликання (92 закони), найбільшу кількість законів з 

економічних питань прийняла Верховна Рада VI скликання – 378 законів. 

Спостерігається нерівномірність законотворчої діяльності і щодо 

питань галузевого розвитку. Зокрема, це простежується в кількості 

відповідних законів, прийнятих Верховною Радою України різних скликань: 

у І скликанні – було прийнято 36 таких законів, у ІІ – 38, у V – 54, а 
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переважна їх кількість була прийнята протягом таких скликань: у ІІІ 

скликанні – 134; IV – 192; VI – 361 та VIII – 251 закон. 

Щодо правової політики, то збільшення кількості таких законів 

спостерігалося лише в Раді VI скликання – 215 та в Раді IV скликання – 

144 закони. У Раді VIII скликання, незважаючи на задекларовані правові 

реформи, у цій сфері було прийнято всього 109 законів. 

Звернемо увагу на нерівномірність законотворчої діяльності і з питань 

безпеки та оборони: І скликання – прийнято 21 закон; ІІ скликання – 9 

законів; ІІІ скликання – 47 законів; IV скликання – 49 законів; V скликання – 

8 законів; VI скликання – 50 законів; VII скликання – 21 закон; VIII 

скликання – 68 законів (додаток Б). 

Варті уваги і дані щодо кількісних показників законотворчої діяльності 

Верховної Ради України VIII скликання, роботу якої, з цих позицій, можна 

визнати принаймні нерівномірною: 1-ша сесія: – 34 закони введено у дію, з 

них 27 законів – про внесення змін та доповнень; 2-га сесія: – 217 законів, з 

яких 156 – про внесення змін та доповнень; 3-тя сесія: – 134 закони, з яких 91 

закон – про внесення змін та доповнень; 4-та сесія: – 99 законів, з яких 72 – 

про внесення змін та доповнень; 5-та сесія: – 98 законів і також 72 – про 

внесення змін та доповнень; 6-та сесія: – 121 закон, з них 81 – про внесення 

змін та доповнень; 7-ма сесія: – 62 закони, з яких 37 – про внесення змін та 

доповнень; 8-ма сесія: – 86 законів, 58 з яких – про внесення змін та 

доповнень; 9-та сесія: – 74 закони, 48 з яких – про внесення змін та 

доповнень; 10-та сесія: – 29 законів, 19 з яких – про внесення змін та 

доповнень. 

Аналіз цих даних засвідчує значну змінюваність законів України і в 

межах усіх скликань українського парламенту, і в межах окремих його сесій. 

Можна констатувати, що значна частина діяльності Верховної Ради України 

спрямована на внесення змін та доповнень до законів України, що і є, по суті, 

коригуючою законотворчою діяльністю. 
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Аналіз законів України щодо кількості їх прийняття за роками та 

відповідної кількості законів про внесення змін дає можливість констатувати, 

що кількість законів про внесення змін та доповнень у відсотковому 

відношенні до введених у дію становить понад 50 % лише 1991 року – 

54,54 %, а надалі таке співвідношення виглядає так: 1992 – 38,52 %; 1993 – 

44,69 %; 1994 – 25,58 %; 1995 – 35,94 %; 1996 – 38,42 %; 1997 – 46,42 %; 1998 

– 38,65 %; 1999 – 42,80 %; 2000 – 39,05 %; 2001 – 45,83 %; 2002 – 43,10 %. 

Проте така тенденція зберігалася тільки до 2003 року, а згодом 

кількість законів про внесення змін та доповнень збільшилася та їх 

відсоткове співвідношення до прийнятих законів загалом перейшло позначку 

у 50 %: 2003 – 54,40 %; 2004 – 55,14 %; 2005 – 64,33 %; 2006 – 60,97 %; 2007 

– 74,07 %; 2008 – 44,93 %; 2009 – 68,95 %; 2010 – 73,80 %; 2011 – 73, 29 %; 

2012 – 71,70 %; 2013 – 70,27 %; 2014 – 73,36 %; 2015 – 69,71 %; 2016 – 

73,91 %; 2017 – 65,94 %; 2018 – 66,25 %. Результати аналізу законотворчої 

діяльності за 2019 рік, на сьогодні, вже демонструють 61,76 % такого 

співвідношення. 

При цьому, слід зауважити, що певна частина змін та доповнень до 

законів викладається також і у перехідних положеннях інших первинних 

законів. 

Водночас статистичні дані щодо внесення змін та доповнень, 

наприклад, до Цивільного кодексу України виглядають так: зміни та/або 

доповнення було викладено у 130 законах та 1 кодексі, 105 із них – це закони 

про внесення змін (до 43 із них також було внесено зміни чи доповнення), 26 

– первинні закони. Цими законами було внесено близько 334 змін чи 

доповнень у період з червня 2003-го до жовтня 2019 року. Найчастіше зміни 

та доповнення до Цивільного кодексу приймалися у 2010 році – прийнято 20 

законів, що містили зміни та доповнення, натомість у 2007-му – прийнято 

тільки один такий закон. 

Щодо Кодексу законів про працю України, то зміни та/або доповнення 

до цього кодексу (в період від 18.09.1973 р. до 12.12.2019 р.) були викладені 



144 

у 136 документах. З них: 16 – указів Президії Верховної Ради Української 

РСР, 2 – закони Української РСР, 1 – постанова Верховної Ради Української 

РСР, 1 – декрет Кабінету міністрів України, 116 – закони України. Найменше 

документів, якими вносились зміни та доповнення до Кодексу законів про 

працю України, було прийнято в період з 1980-го по 1989 рік (12), а 

найбільше – у період з 2010-го до 2019 року включно (57). 

Якщо розглядати дані щодо кількості законів, якими вносились зміни 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення, то їх кількість в 

останнє десятиріччя значно зросла, коли порівняти з попередніми періодами. 

Так, 85 коригуючих законів було прийнято в період з 1990-го по 1999 рік; 146 

– з 2000-го по 2009 рік; 240 – з 2010-го по 2019 рік. Найбільше законів про 

внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення було прийнято у 2011 році – 38. 

Вибірковий кількісний аналіз законодавства за роками (2014–2018) дає 

можливість також визначити співвідношення кількості прийнятих законів 

Верховною Радою України загалом та законів про внесення змін та 

доповнень до законів. Так, у 2014 році всього прийнято 229 законів, а законів 

про внесення змін та доповнень – 168; у 2015-му – 350 законів, з них 244 – 

про внесення змін та доповнень; у 2016-му – 207 законів, з них153 – про 

внесення змін та доповнень; у 2017-му – 185 законів, 122 з яких про внесення 

змін та доповнень; 2018-го – 160, з них 106 – про внесення змін та доповнень 

до законів України. 

Видається, що потребують самостійного обліку результати коригуючої 

законотворчої діяльності, у зв’язку з чим важливими є відповідні доповнення 

до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». А саме варто 

доповнити ст. 92 пунктом 5 такого змісту: «Реєстрація та облік коригуючих 

законів (законів про внесення змін та доповнень до законів) України 

здійснюється у межах окремої рубрики». 

Наведений вище аналіз статистичних даних свідчить, що протягом 

останніх років змінюваність законів стабільно перевищує 50 % від кількості 
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прийнятих. Ця статистика є свідченням нестабільності системи законів 

України, що може спричинювати її деформації, ускладнювати 

правозастосування та реалізацію законодавчих приписів. Хоча, така 

тенденція спостерігається не тільки в Україні, а й в інших державах, 

особливо пострадянських. 

З огляду на це невиправданою видається недостатня увага до питань 

коригуючої законотворчої діяльності, її результатів, відповідних техніці та 

технології. Адже, як свідчить наведений вище аналіз, переважну частину 

роботи сучасного українського парламенту становить саме коригуюча 

законотворча діяльність. 

Зазначене вище є свідченням проблем, що виникають під час 

здійснення законотворчої діяльності, зокрема і щодо неналежного 

використання прийомів та засобів законотворчої техніки чи правил 

законотворчої технології. Це повною мірою стосується й коригуючої 

законотворчої діяльності. При цьому дається взнаки відсутність єдиного 

порядку здійснення коригуючої законотворчої діяльності в Україні, належної 

правової регламентації відповідних питань. Усе це є підґрунтям 

законотворчих помилок, зокрема і під час здійснення коригуючої 

законотворчої діяльності [50, с. 4]. 

Попри те, що здійснення коригуючої законотворчої діяльності в 

Україні супроводжується проблемами, які потребують розв’язання, деякі з 

них все ж вирішуються в процесі здійснення цієї діяльності. Як приклад 

можна навести внесення змін до ч. 1 ст. 306 Кримінального кодексу України. 

Так, Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин 

або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів» 

від 06.10.2011 р. внесено зміни до ч. 1 ст. 306 Кримінального кодексу України 

та визначено покарання у виді позбавлення волі від семи до двадцяти років 
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[219]. Проте ч. 2 ст. 63 Кримінального кодексу України «Позбавлення волі на 

певний строк» містить правило, що позбавлення волі встановлюється на 

строк від одного до п’ятнадцяти років, за винятком випадків, передбачених 

Загальною частиною цього Кодексу. Отже, покарання у виді до двадцяти 

років позбавлення волі не може встановлюватися в Особливій частині 

Кримінального кодексу України. У засобах масової інформації 

повідомлялося, що це було оцінено як технічну помилку. Зокрема, 

зазначалося, що через друкарську помилку під час підготовки остаточної 

версії закону максимальне покарання було збільшено до двадцяти років [30]. 

Відповідно, 4 листопада 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон 

України «Про внесення зміни до статті 306 Кримінального кодексу України», 

яким вказана помилка була виправлена і слова «від семи до двадцяти» 

замінено словами «від семи до дванадцяти» [227]. 

Ще одним прикладом є внесення змін до Закону України «Про 

альтернативні джерела енергії». Так, після прийняття Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних 

умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» від 

25.04.2019 р. домогосподарства та енергетичні кооперативи були позбавлені 

можливості використовувати «зелений тариф» для сонячних електростанцій, 

побудованих на землі [208]. У засобах масової інформації зазначалося про 

необхідність виправлення цієї помилки [261]. Враховуючи це, Законом 

України «Про внесення змін до статті 9
1
 Закону України «Про альтернативні 

джерела енергії» щодо врегулювання питання генерації електричної енергії 

приватними домогосподарствами» Верховна Рада України виправила текст 

Закону України «Про альтернативні джерела енергії» та повернула 

відповідну можливість домогосподарствам [225]. 

Окрім прикладів виправлення, можна навести і приклади оновлення 

законів. Як зазначалося в Пояснювальній записці до проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», цей 
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законопроект направлений на імплементацію Директиви 2004/25 ЄС 

Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання в 

рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом [196]. Адже нові суспільні відносини, що виникли в Україні після 

взяття на себе зобов’язань, що випливають з Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, потребували оновлення цивільного 

законодавства у цій частині. Зазначеним законом внесено відповідні зміни до 

Цивільного кодексу України, зокрема до глави 72, яку доповнили параграфом 

2 «Рахунок умовного зберігання (екскроу)» зі статтями 1076
1
 – 1076

6
 

Цивільного кодексу України. 

Прикладом оновлення може бути також Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення 

деяких фіто-санітарних процедур» від 10.07.2018 р. № 2501-VIII, яким 

посилюються можливості залучення приватного сектору до надання послуг із 

фіто-санітарного інспектування та експертизи продукції на кордоні, а також 

вдосконалюються окремі фіто-санітарні процедури та приводяться у 

відповідність до законодавства ЄС. 

Як приклад оновлення варто навести і Закон України «Про внесення 

змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо 

запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення 

контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон 

України» від 06.09.2018 р. № 2530-VIII, з прийняттям якого було здійснено 

перший важливий крок для приведення транзитних процедур України у 

відповідність до умов Конвенції про єдиний режим транзиту. 

Окрім того, з метою оновлення законодавства України під час 

виконання зобов’язань поступової адаптації законодавства України до acquis 

ЄС відповідно до Угоди про асоціацію було прийнято низку інших законів. 

Серед них, зокрема: Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону 

України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 04.09.2018 р. 
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№ 2514-VIII; «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких 

положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII; «Про внесення змін до Закону 

України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів 

України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 р. № 114-

IX. 

Зазначене вище є свідченням того, що коригуючі закони виконують 

такі важливі функції, як коригування, виправлення та/або оновлення 

первинних законів задля забезпечення їх належного регулятивного рівня. 

Адже, як зазначається в юридичній літературі, кожен нормативний акт 

приймається з певною визначеною метою, для вирішення конкретних завдань 

у соціально-економічній, політичній чи інших сферах [240]. 

До причин, які зумовлюють потребу в оновленні первинних законів 

(поряд із виправленням задля усунення різноманітних законотворчих 

помилок), окрім виконання міжнародно-правових зобов’язань, варто 

зарахувати також необхідність приведення первинних законів у відповідність 

до новоприйнятих законів, зміну та розвиток суспільних відносин, 

необхідність стимулювання виникнення нових правовідносин або розвитку 

чи зміни наявних. 

Як уже зазначалося в роботі, питання внесення змін до законів України, 

регулюються Конституцією України, Законом України «Про регламент 

Верховної Ради України», а також Методичними рекомендаціями щодо 

розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки 

(схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. 

№ 41) та іншими правовими документами. Так, у розділі ІІІ Методичних 

рекомендацій «Внесення змін до законів» увага акцентується на необхідності 

застосування певних прийомів і способів нормопроектної техніки; 

зазначається, які саме зміни можуть вноситися до закону; міститься вимога 

про внесення змін до законів, а не до законів про внесення змін тощо [139]. 
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Конституція України передбачає спеціальний порядок внесення змін до 

Конституції України, Закон України «Про регламент Верховної Ради 

України» містить кілька статей, у яких визначається загальний порядок 

внесення змін до законів України, а також розділ V «Розгляд Верховною 

Радою України питань за спеціальними процедурами», у якому визначається 

спеціальний порядок внесення змін до Конституції України та закону про 

Державний бюджет України [106; 237]. Ті чи інші питання внесення змін 

фіксуються в окремих законах, зокрема кодексах, де містяться вимоги щодо 

юридичної форми акта, яким вносяться зміни тощо [24]. Але в цих законах 

України фіксуються переважно процедурні питання; не передбачено єдиного 

порядку підготовки коригуючих законів України, процедури їх розгляду та 

прийняття, опублікування; не визначено їх місця в системі законів, правил 

застосування прийомів та засобів коригуючої законотворчої техніки, 

технологічної етапності, змістовних та формальних вимог до коригуючої 

законотворчої діяльності та коригуючих законів. 

Відсутність в Україні закону чи регламентарного акта, який визначав 

би всі параметри законотворчості загалом і коригуючої законотворчої 

діяльності зокрема, не сприяє підвищенню якості такої діяльності. Так, на 

сьогодні не уніфіковано техніко-технологічних вимог, які містяться в різних 

актах: Конституції України, кодексах, законах та інших правових 

документах. Це створює умови для законотворчих помилок під час 

здійснення коригуючої законотворчої діяльності та в її результатах – 

коригуючих законах. 

Щодо правотворчих, зокрема законотворчих помилок, у юридичній 

літературі висловлюються різні думки, а саме: це є негативний результат, 

який зумовлений складністю та суперечливістю соціального регулювання й 

неправильністю юридично значущих дій учасників суспільних відносин, що 

перешкоджає досягненню поставлених цілей та передбачає можливість 

виникнення і зміни суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників 

суспільних відносин [119, с. 26]; неадекватний (відставання чи випередження 
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досягнутого рівня зрілості врегульованих відносин) економічним, 

політичним, психологічним, організаційним цілям, логіко-гносеологічним 

закономірностям правотворення результат офіційного оприлюднення 

юридичної норми, інституту права, який порушує, внаслідок добросовісної 

омани чи умисного протиправного діяння, загальні принципи чи конкретні 

правила правотворення, що спричинює чи здатне спричинити негативні 

соціальні і юридичні наслідки та є підставою вимагати від зобов’язаної 

сторони усунути допущену помилку, відшкодувати спричинену шкоду [113, 

с. 11]. 

Питанням правотворчих помилок приділялася відповідна увага з боку 

правової науки, зокрема, окремі питання цієї проблематики висвітлювалися у 

працях В. Баранова [10], А. Лашкова [113], О. Лисюткіна [119], О. Лукашевої 

[122], Р. Надєєва [149], С. Полєніної [190] та інших. Низку проблем було 

висвітлено під час обговорення правотворчих помилок у процесі 

міжнародного науково-практичного семінару «Правотворчі помилки: 

поняття, види, практика і техніка усунення у пострадянських державах» 

(2008), зокрема у працях В. Баранова, Т. Москалькової, В. Карташова, 

М. Давидової, С. Поленіної, П. Євграфова та інших [202]. 

Варто звернути увагу, що в юридичній літературі помилки інколи 

називають дефектами. Так, зокрема, під дефектом кодексу розуміють 

невідповідність техніко-технологічним вимогам, які відображають його 

властивості [313, с. 11]. Деколи помилки називають недоліками нормативно-

правових актів – внутрішні та зовнішні прояви неналежного використання 

засобів нормопроектної техніки та недотримання правил нормотворчої 

технології, що знижують його якість [110, с. 26]. 

Для досягнення мети цього дослідження більш доцільним видається 

розуміння правотворчої помилки, як спричиненого недотриманням техніко-

технологічних вимог правотворчого дефекту, що допускається суб’єктом 

правотворчості і в самій правотворчій діяльності, і в її результатах – 

джерелах права [300, с. 10]. Такі помилки можуть допускатися при 
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недотриманні техніко-технологічних змістовних та формальних вимог, 

причому і під час здійснення законотворчої діяльності загалом, і в процесі 

здійснення коригуючої законотворчої діяльності. Зокрема, у юридичній 

літературі наводять такі статистичні дані: із 1986 законопроектів, що були 

внесені на розгляд до Верховної Ради України та зареєстровані у 2018 році, 

328 із них, з огляду на зміст пояснювальних записок, стосувалися усунення 

помилок у використанні законодавчої техніки [150, с. 1]. 

Важливою вимогою під час здійснення коригуючої законотворчої 

діяльності є встановлення та забезпечення відповідності змісту законодавчих 

приписів реальним суспільним відносинам. Водночас їх невідповідність є 

свідченням того, що суб’єкт законотворення не зміг належно виявити 

потреби та предмет правового регулювання, як наслідок, не вдалося 

підібрати ефективні правові засоби, які забезпечили б досягнення мети 

законодавчого регулювання. 

Внесення змін та доповнень до законів України вимагає від суб’єкта 

підготовки проекту коригуючого закону виявити потребу у правовому 

регулюванні та узгодити її з метою первинного закону (до якого вносяться 

зміни чи доповнення), адже інакше можуть виникнути суперечності між 

законодавчим приписом та метою первинного закону. 

Наприклад, Законом України «Про внесення зміни до Кримінального 

кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку 

попереднього ув’язнення у строк покарання» від 26.11.2015 р. № 838-VIII 

було внесено зміни до ст. 72 Кримінального кодексу України. До прийняття 

цього закону ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України передбачала, що 

попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі 

засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, визначеними 

у частині першій цієї статті. Згідно зі змінами, що їх передбачав закон № 838-

VIII, один день тримання під вартою зараховувався як два дні позбавлення 

волі. Як зазначалося в пояснювальній записці до законопроекту, ухвалення 

закону обґрунтоване необхідністю забезпечення соціальної справедливості, 



152 

практичної реалізації принципу презумпції невинуватості, припинення 

негативної практики тривалого утримання в слідчих ізоляторах осіб на стадії 

досудового розслідування кримінальних проваджень. Крім того, необхідність 

таких змін пояснювалася потребою розвантажити слідчі ізолятори в Україні, 

що мало покращити умови перебування там тих осіб, які не будуть звільнені 

після ухвалення законопроекту [197]. 

Згодом у ЗМІ з’явилися повідомлення, що у зв’язку з ухваленням 

відповідного закону на волю вийдуть близько 40 000 злочинців [144]. У 

зв’язку із цим виникли питання про соціальні наслідки цього закону, які мав 

би спрогнозувати законодавець. 

Окрім цього, повідомлялося, що на волю вже вийшло майже 6 000 

в’язнів, які вчинили особливо тяжкі злочини. На думку фахівців, ці особи 

зазвичай не соціалізуються та не стають на шлях виправлення. Наприклад, у 

Вінницькій області згідно з цим законом, станом на 22 квітня 2016 року, було 

звільнено 261 особу, 12 з яких вже після звільнення повторно утримуються 

під вартою за обвинуваченням у вчиненні нового особливо тяжкого злочину 

[72]. За даними Національної поліції, серед осіб, які були звільнені станом на 

28 квітня 2016 року, 779 засуджені за умисні вбивства, 496 за умисні тяжкі 

тілесні ушкодження, 1045 за розбійні напади, 812 за грабежі, 1253 за 

крадіжки та 616 за незаконний обіг наркотичних речовин [73]. 

Отже, внесення цих змін до Кримінального кодексу України 

спричинило негативні наслідки, які не були передбачені суб’єктами 

законотворчості, що в подальшому викликало потребу у їх скасуванні 

Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього 

ув’язнення)» від 18.05.2017 р. № 2046-VIII [221]. 

Ці та інші помилки не сприяють «соціальній якості» закону. Як 

зазначається в юридичній літературі, «соціальна характеристика якості 

закону» охоплює такі два елементи: ступінь адекватності відображення в 

законі процесів, що відбуваються в суспільстві, і точність прогнозування цих 



153 

процесів на майбутнє, а також можливих шляхів розвитку суспільства і 

нерозривно пов’язаного із цим вибору оптимальних шляхів їх видозміни в 

бажаному напрямку за допомогою права [65]. 

Проте для забезпечення соціальної компоненти якості закону варто 

пам’ятати і про зворотний напрям взаємовпливу – не тільки передбачити при 

ухваленні закону розвиток суспільних відносин для встановлення 

загальнообов’язкових правил поведінки «наперед», а й спрогнозувати 

результати впливу нормативного регулювання на суспільні відносини, чого, 

у випадку із прийняттям «закону Савченко», зроблено не було. 

Або ж, як зазначає С. Бобровник, досліджуючи соціальність джерел 

права, «мета, що була визначена законодавцем і досягнення якої потребує 

ухвалення тієї чи іншої норми, може кардинально відрізнятись від уявлень 

суспільства та реального її правозастосування» [19, с. 114] 

У юридичній літературі висловлюється також застереження щодо 

прийняття соціально необґрунтованих змін законодавства, популістичних 

спроб його удосконалення, оскільки це сприяє створенню передумов для 

розвалу законодавчої системи загалом, до її деструкції з причини 

надлишкової та необґрунтованої матеріальної і фінансової витратності 

реалізації відповідних правоположень [55, с. 14]. Окрім того, зазначається, 

що недопустимою є роль гіперболізації ролі змін до законодавства як 

найбільш радикального засобу підготовки якісних актів [55, с. 14]. 

Суб’єкт коригуючої законотворчої діяльності має зважати на те, що 

зміни та доповнення вносяться в межах чинних нормативно-правових 

приписів. Тож, він зобов’язаний узгодити текст змін та доповнень, що 

вносяться, із чинними законами. Інакше може виникнути суперечність між 

чинним законодавчим приписом і тим, що вноситься до нього. 

Прикладом порушення вимоги щодо узгодженості припису закону про 

внесення змін із чинним законом є Закон України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою 

реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
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стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 

06. 12. 2017 р. № 2227-VIII [222], яким було внесено зміни до Кримінального 

кодексу України та доповнено статтею 126-1 «Домашнє насильство» такого 

змісту: «Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення 

фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи 

колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) 

у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або 

психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, 

емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи, – 

карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот 

сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років». 

При цьому, якщо звернути увагу на санкції норм ст. 121 і ст. 122 

Кримінального кодексу України, ознаками об’єктивної сторони яких також є 

втрата працездатності (а формулювання цієї ознаки у ст. 126-1 дає підстави 

розуміти, зокрема, і стійку втрату працездатності) та розлад здоров’я, 

бачимо, що санкція ст. 126-1 передбачає більш м’яке покарання за такі 

діяння. 

Відповідно до методики побудови санкції кримінально-правової норми 

та правил, якими повинен керуватися законодавець під час побудови санкції, 

вибір виду санкції та її конкретний виклад залежать від форми побудови 

диспозиції, що відображає суспільну небезпеку злочину; при побудові 

санкції потрібно точно враховувати ступінь суспільної небезпеки залежно від 

особливостей елементів складу злочину; санкції окремих статей повинні бути 

узгоджені між собою [262, с. 23]. 

Отже, під час побудови санкції кримінально-правової норми, що 

покликана охороняти здоров’я одного з подружжя, крім того, що не було 

враховано ступеня суспільної небезпеки залежно від особливостей елементів 

складу злочину, спостерігається ще й неузгодженість санкцій ст. 126-1 і 

ст. 121, 122, що передбачає, в підсумку, більш м’яку відповідальність за 
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заподіяння тілесних ушкоджень різних ступенів тяжкості одному з 

подружжя, ніж за те саме діяння щодо іншої (чужої) людини. 

Отже, відсутність належного професіоналізму в суб’єктів 

законотворчості може спричинити та й спричиняє колізії, викликані 

неврахуванням системного характеру законодавства, та багато інших. Це 

актуалізує питання спеціальної підготовки осіб, які здійснюють законотворчу 

діяльність, розроблення кваліфікаційних вимог до таких осіб з урахуванням 

потреб практики законотворення [49, с. 157]. Актуальним є й питання щодо 

обов’язкового врахування результатів експертизи законопроектів щодо 

дотриманням техніко-технологічних вимог. 

У законах та інших правових документах, а також у юридичній 

літературі йдеться про необхідність дотримання і формальних вимог при 

здійсненні коригуючої законотворчої діяльності. Так, у п. 2 розділу ІІІ 

Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання 

вимог нормопроектної техніки, затверджених Постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. N 41, зазначається, що до 

законів можуть вноситися такі зміни: нова редакція закону, його розділів, 

глав, статей, частин статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, заміна слів 

та їх виключення; доповнення закону розділами, главами, статтями, 

частинами статей, пунктами, підпунктами тощо [139]. 

Водночас у Методичних рекомендаціях з розробки та прийняття 

законодавчих актів колективу авторів з інституту держави і права імені 

В. М. Корецького (2012 р.) зазначається, що внесенням змін є: заміна чи 

виключення слів, цифр, речень, виключення структурних одиниць 

законодавчого акта, нова редакція структурної одиниці законодавчого акта; 

доповнення структурної одиниці, статті закону новим словом, цифрою тощо; 

доповнення структурної одиниці законодавчого акта; призупинення або 

продовження дії законодавчого акта або його структурних одиниць [138, 

с. 79]. 
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Про особливості мовної, логічної, процедурної, форми техніки 

внесення змін до законодавчих актів, які зумовлені її спрямованістю на зміну 

правового регулювання відповідних суспільних відносин, йдеться в 

монографії В. Риндюк [250]. Вона зазначає про необхідність дотримуватися 

лінгвістичних та інших мовних правил: побудови речення, правильне його 

включення до тексту, правильні знаки пунктуації та інших правил, 

недотримання яких призводить до мовних помилок [250]. 

Недотримання формальних вимог, як і змістовних, призводить до 

законотворчих помилок. Так, у ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України у 

першій редакції від 05.04.2004 р. було зафіксовано: «карається штрафом до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 

волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років». Таке формулювання 

створювало проблеми із визначенням того, чи може додаткове покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю призначатися і з обмеженням волі, і з іншим альтернативним 

покаранням – штрафом. Спробу розв’язання цієї проблеми викладено у 

Постанові Верховного Суду України від 05.09.2013 р. у справі № 5-23кс13, в 

якій зазначено: «Як убачається зі змісту цих рішень, касаційний суд виходив 

із особливостей юридичної конструкції санкції ч. 1 ст. 366 Кримінального 

кодексу України (у редакції від 05.04.2001), у якій розташування єднальних 

та розділових сполучників, а також відсутність розділового знака – коми – 

після двох основних покарань перед додатковим свідчать про те, що 

додаткове покарання – позбавлення спеціального права – призначається з 

основним покаранням – обмеження волі й не може бути приєднане до іншого 

альтернативного основного покарання, передбаченого санкцією цієї статті – 

штрафу. Водночас нормативний підхід і юридична конструкція норми, якою 

передбачена кримінальна відповідальність за хабарництво (абз. 2 ч. 1 ст. 368 

Кримінального кодексу України), є інші: ця норма закону побудована так, що 
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додаткове покарання у вигляді позбавлення спеціального права може бути 

приєднане до будь-якого з основних покарань, зазначених у ній.  

Отже, оскільки санкції ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 Кримінального 

кодексу через наявність / відсутність розділового знака – коми – після 

кількох альтернативних основних покарань перед додатковим різняться між 

собою за своєю граматичною побудовою, що визначає їх юридичне значення, 

то вони (санкції) не можуть визнаватися одними і тими самими юридичними 

нормами закону про кримінальну відповідальність і не можна стверджувати 

про їх неоднакове застосування [194]. 

Отже, Верховний Суд України підкреслив значущість розділового 

знака для юридичної конструкції, у цьому випадку – санкції норми. 

Така ситуація тривала до 7 квітня 2011 року, коли Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення» [212] санкція ч. 1 ст. 366 

була викладена в новій редакції і відповідна кома знайшла своє місце в ній. 

Прикладом недотримання вимог щодо єдності термінології при 

внесенні змін є проект закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної 

Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів 

України у ході законодавчої процедури», що прийнятий за основу 

Верховною Радою України 10.09.2019 р. Законопроектом пропонувалося 

внести низку змін до статей 48, 49, 120 та 121 Регламенту Верховної Ради 

України. Крім інших зауважень, у Висновку Головного науково-експертного 

управління зазначено, що в проекті неправильно застосовується стала 

термінологія. У змінах до статті 48 Регламенту (підпункт 1 пункту 1 розділу І 

проекту) пропонується: «Не менш як одна третина від конституційного 

складу народних депутатів…», натомість у Конституції України 

застосовується словосполучення «не менш як одна третина від 

конституційного складу Верховної Ради України». 

Щоб уникнути тих чи тих помилок, потрібно, як видається, закріпити 

загальні вимоги (змістовні та формальні) до законотворчої діяльності, а 
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також вимоги до коригуючої законотворчої діяльності і коригуючих законів; 

закріпити повноваження учасників та суб’єктів законотворчої діяльності, 

зокрема коригуючої [49, с. 157]. 

У сучасній законотворчій практиці зустрічається низка порушень 

структурно-реквізитного характеру, коригуючі закони мають різну 

структурну побудову. Мають місце порушення вимог щодо формулювання 

назви коригуючих законів, зокрема не завжди в назві за словами «Закон 

України» йдеться про предмет правового регулювання, який визначає його 

мету. Суб’єкт законотворення має зважати на те, що закон має лише одну 

назву, стислу, описову і значущу [16, с. 5], а назва – дві функції: сприяти 

віднаходженню закону та інформувати читача про загальний зміст закону 

[16, с. 18]. Як зазначено в Методичних рекомендаціях «Правила оформлення 

проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки», назва 

законопроекту, яким вносяться зміни до декількох статей закону або до 

декількох законів, має бути конкретизована. Наприклад, Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» щодо провадження господарської діяльності на 

підставі подання декларації». У разі якщо вносяться зміни до однієї статті, 

такої конкретизації непотрібно [203, с. 19]. Методичні рекомендації щодо 

розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки 

також містять вимогу, що кожен законопроект має назву, у якій в кількох 

словах викладається його зміст і яка є складовою частиною офіційного 

тексту закону. Для цього використовуються інформативні поняття, які 

дозволяють розпізнати предмет, що регулюється даним законом (п. 2 розділу 

ІІ ) [139].  

Однак законодавець подекуди нехтує вимоги щодо описової і значущої 

назви закону, що демонструють такі назви коригуючих законів: Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

17.05.2012 р. № 4731-VI [215], Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів» від 14.03.2006 р. № 3519-ІV [210], Закон України «Про внесення 



159 

змін до деяких законодавчих актів України» від 13.03.2014 р. № 877-VІI 

[216]. Натомість, в окремих законах про внесення змін вказано і закон до 

якого вносяться зміни, і номер статті, яка змінюється і деталізовано мету 

прийняття таких змін. Наприклад, Закон України «Про внесення зміни до 

статті 46 Закону України «Про прокуратуру» щодо умов для залучення 

фахівців» від 28.12.2014 р. № 66-VІІІ, [229], Закон України «Про внесення 

зміни до статті 4 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

щодо забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими 

засобами реабілітації учасників антитерористичної операції, які постраждали 

під час її проведення» від 23.07.2014 р. № 1609-VII [228], Закон України 

«Про внесення зміни до статті 263-1 Кримінального кодексу України у 

зв’язку з приєднанням України до Протоколу проти незаконного 

виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, 

а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації 

Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» від 

14.05.2013 р. № 228-VII [226], Закон України «Про внесення зміни до статті 1 

Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» щодо 

призначення пенсії батькам, які виховали п’ятеро і більше дітей» від 

04.04.2013 р. № 170- VII [236]. 

Проблемною також є ситуація, що в Законі України «Про Регламент 

Верховної Ради України» передбачено різні форми об’єктивації результатів 

коригуючої законотворчої діяльності: у розділі «Перехідні положення» 

поданого законопроекту або в окремому проекті закону. Варто звернути 

увагу, що існує ймовірність виникнення проблем при правозастосуванні, 

якщо закон, перехідними положеннями якого будуть внесені зміни до інших 

законів, втратить чинність. Якою буде доля норм, що викладені в його 

перехідних положеннях? Адже, як зазначають у юридичній літературі, 

норми, викладені в перехідних положеннях, не є самостійними, вони 

прив’язані виключно до тіла закону, а однією із функцій прикінцевих та 
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перехідних положень є убезпечення системи права від неузгодженостей, 

прогалин та колізій [41, с. 19]. 

Окрім того, як уже йшлося в роботі, на необхідності вироблення 

єдиного підходу стосовно цього питання наголошують представники 

вітчизняної науки права [250, с. 87], а відповідно до законодавчих приписів, 

особливу форму повинні мати закони про внесення змін та доповнень до 

Конституції України, Закону України «Про Державний бюджет України», 

Бюджетного, Митного та Податкового кодексів. Внесення змін до цих актів 

може бути здійснено тільки законами, і це має бути саме коригуючий закон. 

Не можна погодитися з тим, що Закон України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. № 2147-VIII – це 

правильно обрана юридична форма об’єктивації результатів коригуючої 

законотворчої діяльності. Так, у його розділах 1, 2 і 3 містяться зміни до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України. Ці кодекси викладено в новій редакції. У розділі 4 цього закону 

викладено зміни до 26 кодексів та законів, у розділі 5 – зміни до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». Отже, в одному законі було: 

1) викладено в новій редакції 3 кодекси; 2) викладено зміни до 27 кодексів і 

законів. Видається, що правильним було би: по-перше, не вносити зміни та 

доповнення до такої кількості первинних законів одним законом; по-друге, 

не дотримано вимоги щодо внесення змін до кодексів окремим законом; по-

третє (і це, очевидно, не остаточне зауваження), варто було на заміну старим 

Господарському процесуальному кодексу України, Цивільному 

процесуальному кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства 

України прийняти нові кодекси з одночасною вказівкою про втрату чинності 

попередніми. У зауваженні Головного юридичного управління апарату 

Верховної Ради України до відповідного законопроекту зазначено, що обрана 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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форма не є виправданою, закон за структурою та змістом не відповідає ні 

вимогам законотворчої техніки, ні закріпленому в Конституції принципу 

верховенства права (його складової – правової визначеності) [77]. 

У вітчизняній законотворчій практиці спостерігаються й інші 

проблеми, зокрема: коли суб’єкт законотворчої діяльності нехтує не тільки 

вимоги методичних рекомендацій, норми Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України», а й норми Конституції при внесенні змін до 

Основного закону України. Так, Законом України «Про внесення зміни до 

Конституції України» від 08.12.2004 р. № 2222-IV фактично було змінено 

форму правління в Україні [220]. У вересні 2010 року Конституційний Суд 

України прийняв рішення, яким визнав вказаний закон неконституційним та 

повернув чинність відповідним положення Конституції 1996 року [257]. 

Пізніше, 22 лютого 2014 року Верховна Рада України прийняла Постанову 

«Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і 

доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-

IV, від 1 лютого 2011 року №2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII», 

якою визнала чинність на території України положень Конституції України, 

прийнятої 28.06.1996 р. зі змінами і доповненнями від 08.12.2004 р., від 

01.02.2011 р. та від 19.09.2013 р. [238]. А 2 березня 2014 року набув чинності 

Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України», яким підтверджено положення Постанови Верховної Ради України 

від 22.02.2014 р. [206].  

Отже, незважаючи на детально виписані процедури, визначену форму 

та порядок внесення змін до Конституції України, Основний закон нашої 

держави був фактично змінений: по-перше, законом, прийнятим із 

порушенням конституційної процедури (2004 рік); по-друге, рішенням 

Конституційного Суду України (2010 рік); по-третє, Постановою Верховної 

Ради України (лютий 2014 року); по-четверте, законом, прийнятим із 

порушенням конституційної процедури (лютий 2014 року). 
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Тож існує низка питань, починаючи від природи та місця коригуючих 

законів України в чинній системі джерел права, їх відповідності та взаємодії 

з іншими законами, їхньої форми, структури, меж дії, відповідності 

встановленим нормам права та законам логіки тощо. Ці питання є важливими 

з погляду ефективності коригуючої законотворчої діяльності, належного 

використання коригуючої законотворчої техніки та технології. Важливою 

передумовою збалансованості та ефективності системи законів України є 

визначення відповідних параметрів і для окремих видів коригуючої 

законотворчої діяльності. 

 

4.2 Основні способи розв’язання проблем коригуючої 

законотворчої діяльності в Україні 

Виявлені проблеми вітчизняної коригуючої законотворчої діяльності 

спонукають до пошуку способів їх розв’язання та формування відповідних 

пропозицій. 

На підставі аналізу юридичної літератури можна констатувати, що ті чи 

інші аспекти проблем законотворчої діяльності, зокрема коригуючої та 

відшукання шляхів їх розв’язання висвітлювалися у працях і зарубіжних, і 

вітчизняних учених. Зокрема, вчені висвітлювали свої позиції щодо 

удосконалення коригуючої законотворчої техніки. Так, Ж. Дзейко відзначає, 

що завданням законодавця є попередження внесення невиправдано частих 

змін до законів, чому має спряти врахування прогнозів суспільного розвитку 

[62, с. 31]. Вона пропонує застосувати такі правила та засоби внесення змін: 

1) у разі, якщо існує необхідність докорінно змінити правове регулювання 

певних суспільних відносин у зв’язку із радикальними змінами в соціумі та 

невідповідністю чинного закону наявним відносинам, потрібне прийняття 

нового закону, а інших випадках – вносити зміни до законів; 2) до закону, 

який зазнає змін, можна вносити зміни відповідно до предмета його 

регулювання (крім законів, які підлягають новій редакції, бо їх предмет 

регулювання може частково змінюватися); 3) у разі виникнення необхідності 
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внесення нечисленних змін до законів доцільно формулювати окрему статтю 

закону чи їх складові (частини, пункти та ін.) у новій редакції; 4) варто у 

назвах законів, які вносять зміни до законів, зазначати сфери регулювання 

таких законів; 5) доцільно застосовувати у законах про внесення змін до 

законів (крім законів у новій редакції, у текстах яких преамбула, як правило, 

формулюється) преамбулу з обґрунтуванням мотивації їх прийняття; 6) 

термін «виключений» варто застосовувати у випадках щодо статей та їх 

складових, а також інших елементів закону; 7) у разі виникнення 

необхідності закріпити положення законодавства про терміни набрання 

чинності такими законами, доручення Кабінету Міністрів України тощо, 

незалежно від кількості цих приписів, варто застосувати відповідну назву 

структурного елементу закону – «Прикінцеві положення»; 8) в разі 

необхідності внесення змін до додатків законів законодавець повинен 

вказати про це у частині закону, в якій безпосередньо включені ці зміни, 

однак додатки зі змінами доцільно сформувати після викладу тексту законі 

також у формі додатків; 9) якщо йдеться про закони, предмет яких чітко 

визначений у законах (про державні символи, наприклад), то не можна до 

таких актів включати положення про внесення змін до інших законів [62, 

с.18–19]. 

Деякі правила щодо внесення змін та доповнень до нормативно-

правових актів пропонують Т. Москалькова та В. Черников. А саме: в проекті 

акта, яким вносяться зміни, нормативні приписи слід розташовувати у 

логічній послідовності; уніфікувати термінологію та стиль викладу; замінити 

всі застарілі терміни, назви тощо; в один пункт об’єднати всі однорідні 

нормативно-правові приписи, ті, що повторюються, конкретизують, 

доповнюють один одного; дати нову редакцію пунктів (підпунктів); вилучити 

норми, що суперечать нормативно-правовим актам, які видані, застарілі, 

тимчасові (дія яких припинилася), а також нормативні приписи 

індивідуального характеру [147, с. 304–305]. Вони також рекомендують: 

1) положення про зміни до нормативних актів чи їхніх частин або про 
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визнання їх такими, що втратили силу – включати до тексту акта (з вказівкою 

на главу, пункт, підпункт, абзац, що скасовується) або оформляти додатком; 

2) якщо зміни вносяться до кількох нормативно-правових актів, їх потрібно 

оформляти окремим документом. При цьому автори зауважують, що зміни 

завжди вносяться в основний нормативно-правовий акт, не можна допускати 

внесення змін до нормативно-правового акта, яким вносяться зміни; 3) зміни 

окремої частини нормативно-правового акта проводяться новою редакцією 

структурних одиниць, до яких вносяться зміни, або формулюються нові, 

якими він має бути доповнений; 4) якщо в нормативно-правовому акті 

одночасно зі змінами фіксується перелік актів, які втрачають чинність, про це 

обов’язково зазначається в назві нормативно-правового акта; 5) зміни, що 

вносяться, мають бути конкретними та вноситися нормативними актами тієї 

ж юридичної сили [147, с. 309–312]. 

В. Косович, аналізуючи стан наукової розробки проблем юридичної 

техніки та нормативного їх закріплення, висловлює пропозиції щодо 

удосконалення проекту Закону України «Про нормативно-правові акти», 

зокрема в частині внесення змін до нормативно-правових актів. 

Узагальнюючи їх, зазначимо, що автор приходить до висновку про 

необхідність нормативного закріплення певного порядку внесення змін та 

доповнень до нормативно-правових актів. Цей порядок, на думку 

В. Косовича, має містити такі елементи у певній послідовності: 1) для 

встановлення потреби у внесенні змін Міністерство юстиції України повинно 

проводити правовий моніторинг і надавати пропозиції суб’єктам 

правотворчості; 2) суб’єкти правотворчості повинні розглянути ці пропозиції 

та врахувати їх або надати вмотивовану відмову; 3) зміни приймаються за 

процедурою, характерною для відповідного виду нормативно-правового акта; 

4) зміни вносять ті ж суб’єкти, які прийняли нормативно-правовий акт; 5) 

нормативно-правовими актами такої ж юридичної сили [109, с. 41–42]. 

Крім запропонованого порядку внесення змін до нормативно-правових 

актів, автор не оминає увагою і потребу нормативного закріплення правил 
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такої діяльності у ст. 22 вказаного законопроекту. Зокрема, В. Косович 

називає такі правила: зміна нормативно-правових актів України допускається 

зокрема і у випадку їх невідповідності вимогам і правилам нормопроектної 

техніки; у разі, якщо зміни охоплюють більшу частину тексту, доцільно 

викласти нормативно-правовий акт у новій редакції; у нормативно-

правовому акті, до якого вносяться зміни обов’язково зазначаються джерело 

його опублікування; зміни вносяться до нормативно-правового акта, а не до 

акта, яким вносяться зміни; якщо у проекті нормативно-правового акта 

зазначається строк уведення в дію, цей акт має складатися з частин (у першій 

містяться зміни, у другій – строк набрання чинності) тощо. Пропонується 

передбачити, що до нормативно-правових актів можуть вноситися такі зміни: 

нова редакція нормативно-правового акта, його окремих розділів, глав, 

статей, частин статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, заміна слів, їх 

виключення, доповнення акта новими розділом, главою, статтею, частиною 

статті, пунктом, підпунктом, реченням, словом. [110, с. 561–563]. 

Сприймаючи в цілому наведені в юридичній літературі рекомендації, 

слід зазначити, що не всі вони здатні істотно вплинути на підвищення якості 

коригуючого закону. Наприклад, В. Косович серед описаних правил звернув 

увагу на необхідність «у нормативно-правовому акті, до якого вносяться 

зміни, обов’язково зазначати джерело його опублікування». Коректніше було 

б, напевне, це правило викласти дещо інакше, адже йдеться, мабуть про 

коригуючий закон. Власне у коригуючому законі потрібно зазначати джерело 

опублікування первинного закону. Подібне правило, викладене в 

Методичних рекомендаціях Мін’юсту також потребує редагування в 

наведеному смислі. Окрім того, зміни, як їх трактує В. Косович (зараховує до 

них і доповнення), до нормативно-правових актів, а зокрема і законів, 

можуть бути продиктовані не тільки їх невідповідністю вимогам і правилам 

нормопроектної техніки, а також і потребою в оновленні цих джерел права у 

зв’язку зі зміню суспільних відносин. 
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Варто погодитися з потребою нормативного закріплення порядку та 

відповідних правил здійснення законотворчої коригуючої законотворчої 

діяльності, які, окрім іншого, передбачатимуть можливість внесення змін та 

доповнень до законів лише органом законодавчої влади і за процедурою 

трьох читань та фіксуватимуть обов’язок суб’єктів коригуючої законотворчої 

діяльності дотримуватися техніко-технологічних вимог і до такої діяльності, і 

до її результатів (відповідність чинній системі джерел права, соціальним 

чинникам, встановленій юридичній формі, структурно-реквізитним 

особливостям). При цьому рівень юридичної обов’язковості такого 

закріплення, як показує вивчення зарубіжного досвіду, може бути різний. 

Так, зокрема, низка рекомендацій юридико-технічного та 

технологічного характеру подається в інших джерелах довідникового 

характеру. Наприклад, у довіднику з нормотворчої техніки (Рекомендації 

Федерального міністерства юстиції Німеччини з однотипного оформлення 

законів та нормативних постанов, 2008) зазначається, що будь-який закон 

має забезпечувати єдність та ясність правопорядку, а тому: правки потрібно 

вносити у первинний закон; внесення змін має забезпечувати постійне 

правове регулювання; зміни мають вноситися в таких основних формах: 

новий закон, окрема новела в первинний закон, звідний закон (що значно 

різняться за своєю структурою) [271, с. 148–149]. Водночас зазначається, що 

окрема новела приймається для внесення змін до будь-якого одного 

первинного закону та залишає без змін його сутність. У довіднику детально 

викладено ознаки цієї форми коригуючого закону, містяться вимоги щодо 

його структури і назви, правила формулювання приписів, вимоги щодо 

дотримання мовних правил тощо. Натомість звідний закон дає змогу в 

одному законопроекті викласти зміни до кількох різних законів. Така форма 

виправдовує себе, коли основні зміни є змістовно пов’язаними і стосуються 

кількох різних законів, можуть викладатися також і супутні зміни для 

узгодження наявних норм з новими або зміненими. Проте, як зазначається в 

довіднику, якщо передбачається великий обсяг змін, потрібно прийняти 
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новий первинний закон на заміну попереднього. Відповідний новий закон, як 

правило, зберігає назву попереднього, проте відрізняється за номером та 

датою прийняття [271, с. 150–151]. 

На негативній вітчизняній практиці прийняття замість нового закону 

закону в новій редакції, тимчасом як, за наявності великої кількості змін слід 

приймати новий закон, акцентується увага у Правилах оформлення проектів 

законів та основних вимогах законодавчої техніки 2018 року (Методичні 

рекомендації) [199, с. 26]. 

Очевидно, що вибір форми виразу результатів коригуючої 

законотворчої діяльності має залежати від обсягу та кількості змін і 

доповнень. При цьому важливо закріпити положення, що зміни та 

доповнення вносяться лише коригуючим законом, а в перехідних чи 

прикінцевих положеннях можуть міститися лише перелік законів в які 

необхідно внести зміни або доповнення чи перелік положень, які необхідно 

змінити. Таку вимогу можна закріпити шляхом внесення відповідних змін до 

Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», а зокрема 

викласти п. 8 ст. 90 у такій редакції: «Якщо після прийняття поданого 

законопроекту необхідні зміни або доповнення до інших законів, то перелік 

законів, до яких мають бути внесені зміни, як і текст змін, можуть 

включатися до перехідних положень цього законопроекту. Зміни та 

доповнення до законів, подані в переліку, вносяться лише коригуючим 

законом (законом про внесення змін та доповнень до законів) України». 

Також слід звернути увагу на те, що системи права таких держав, як 

Федеративна Республіка Німеччина та Австрія, мають у частині, яка є 

предметом нашого дослідження, досить цікавий феномен, який носить назву 

Rechtbereinigunggesetz. Якщо перекладати з німецької, то це закон, який 

очищує право. Основне призначення таких законів, які, до речі приймаються, 

як на федеральному рівні, так і на рівні земель, є внесення змін та доповнень 

до декількох законодавчих актів з метою узгодження їхніх положень між 

собою, усунення дублювання та застарілих норм, а в кінцевому рахунку – 
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забезпечення конституційного принципу правової держави у аспекті правової 

визначеності та несуперечності законодавчих приписів [318; 319]. Водночас у 

Канаді 1975 року заснована Міністерством юстиції та схвалена урядом 

програма зміни різноманітних правових актів (The Miscellaneous Statute Law 

Amendment (MSLA)) [321], що передбачає періодичні законотворчі заходи, 

які здійснюються за адміністрування відділу законотворчості Міністерства 

юстиції. Ці заходи спрямовуються на виправлення аномалій, суперечностей, 

застарілої термінології чи помилок у федеральних законах. Програма дає 

змогу замість поступових змін до кожного окремого закону (у розумінні 

окремої законотворчої ініціативи) приймати  незначні, безспірні зміни до 

багатьох федеральних законів одночасно одним законом. Такі заходи уже 

здійснювалися в 1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994, 1999, 2001, 

2015 та 2017 роках. 

Вищезазначений довідник із нормотворчої техніки [271], розроблений 

Федеральним міністерством юстиції Німеччини, містить детальні загальні 

рекомендації щодо формулювання правових норм, а також правила 

оформлення проектів первинних законів, законів про внесення змін та інших 

нормативних документів тощо. Ці рекомендації сформульовано із 

урахуванням правових норм, практичного досвіду нормопроектування та 

виявлених у процесі правової експертизи юридико-технічних помилок. Тож 

такий зарубіжний досвід може стати в нагоді при вирішенні питань із 

обранням форми закріплення рекомендацій щодо дотримання законотворчої 

техніки загалом і коригуючої законотворчої техніки зокрема. 

Варто зазначити, що в багатьох державах із подібними до нашої 

правовими системами прийнято закони, предметом яких якраз і є порядок 

підготовки та прийняття нормативно-правових актів, зокрема й вимоги щодо 

здійснення коригуючої законотворчої діяльності. 

Так, у Законі Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти» від 

27.06.2018 р, закріплено такі поняття: «законодавчі акти», «закон», 

«законодавча діяльність», «законодавчий процес», «нормотворча техніка» 
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[166]. У законі визначено юридичну силу законів про внесення змін та 

доповнень до Конституції Республіки Білорусь, про введення в дію законів 

щодо внесення змін (доповнень) до Конституції Республіки Білорусь, як 

таких, що мають більшу юридичну силу щодо інших законів (ст. 23). Глава 4 

цього закону «Вимоги нормотворчої техніки» містить такі основні вимоги до 

нормотворчої техніки: логічна побудова проекту нормативно-правового акта, 

повнота правового регулювання, простота і доступність мови, єдність 

термінології, підготовка до вимог, що містяться в додатках до цього закону; 

диференціація нормотворчих органів (не допускається надання декільком 

правотворчим суб’єктам повноважень з вирішення аналогічних питань). У 

ст. 29 передбачено мовні вимоги до тексту нормативно-правового акта, в 

ст. 30 – термінологічні, а в ст. 31 – стилістичні вимоги [166]. 

У п. 4 ст. 33 розглядуваного закону зафіксовано положення, що зміни 

до нормативно-правового акта вносить той нормотворчий орган (посадова 

особа), який його прийняв, шляхом прийняття нормативно-правового акта 

того ж виду, якщо інше не встановлено Конституцією Республіки Білорусь, 

цим законом чи іншими законами, а п. 5 передбачає, що внесення змін до 

нормативно-правового акта Верховної Ради Республіки Білорусь 

здійснюється законами [166]. 

Варто звернути увагу на положення ст. 35 цього закону, а саме: зміна 

нормативно-правового акта раніше ніж через рік після прийняття 

допускається на підставі вимог нормативно-правових актів більшої 

юридичної сили, якщо інше не передбачене законами чи Конституцією 

Республіки Білорусь, а у ст. 42 йдеться про персональну відповідальність 

керівника державного органу, що відповідальний за підготовку проектів 

нормативно-правових актів [166]. 

Вимога щодо дотримання строку, до спливу якого внесення змін та 

доповнень до законів не допускається або ж обумовлюється певними 

умовами, вважається дискусійною, попри те, що спрямована на забезпечення 

стабільності системи законів. Водночас питання про плановість 



170 

законотворчої діяльності, зокрема коригуючої, актуалізує практика її 

здійснення в Україні. Так, до прикладу, 22 грудня 2011 року було прийнято 

5 законів, у яких викладено зміни або доповнення до Податкового кодексу 

України, а 5 липня 2012 року – 4 таких закони; 5 травня і 18 листопада 

2003 року прийнято 4 різні закони, у яких викладено зміни або доповнення 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2 жовтня 

2012 року – 5 законів, а 16 жовтня – 6 таких законів тощо. 

У п. 5 ст. 42 «Організація підготовки проекту нормативно-правового 

акта» аналізованого вище білоруського закону міститься перелік вимог, які 

потрібно виконати залежно від змісту акта при підготовці його проекту. 

Серед таких вимог є і здійснення прогнозу наслідків прийняття акта, зокрема 

оцінка його регулюючого впливу і відповідності проекту соціально-

економічним потребам та можливостям суспільства і держави, цілям сталого 

розвитку. Питанням прогнозування наслідків прийняття (видання) 

нормативно-правового акта присвячена ст. 45. 

Техніка внесення змін до актів передбачена у главі 6 додатку до цього 

закону «Вимоги нормотворчої техніки» [166]. Ці та інші положення дають 

змогу посилити ефективність коригуючої законотворчої діяльності, 

ефективність законів, до яких вносяться зміни. 

Кілька нормативних положень щодо порядку та правил внесення змін 

та доповнень до нормативно-правового акта (зокрема й закону) є в 

Конституційному законі Азербайджанської Республіки «Про нормативні 

правові акти». Питанням внесення змін до нормативно-правових актів 

присвячена ст. 75 цього закону, у якій вказано, що за винятком випадків 

необхідності у внесенні поправок до кількох нормативно-правових актів у 

зв’язку із внесенням поправок у назву чи цифри, а також у зв’язку з 

прийняттям нормативно-правового акта (з урахуванням вимог ст. 29.2 цього 

Конституційного закону), одним нормативно-правовим актом можуть бути 

внесені поправки тільки до одного нормативно-правового акта. У цьому 

випадку при більшій кількості нормативно-правових актів, до яких мають 
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бути внесені поправки, ці поправки можуть бути внесені в рамках декількох 

нормативно-правових актів. Частина 2 ст. 75 цитованого закону вказує на 

традиційне вже правило про те, що до чинних нормативно-правових актів 

вносить поправки орган, який прийняв ці акти [160]. 

У Республіці Узбекистан діє подвійна система нормативного 

регулювання порядку та правил внесення змін та доповнень до нормативно-

правових актів. Так, ст. 36 Закону Республіки Узбекистан «Про нормативно-

правові акти» має назву «Перегляд раніше прийнятих нормативно-правових 

актів у зв’язку із прийняттям нового нормативно-правового акта» і регулює 

порядок внесення змін та доповнень до нормативно-правового акта лише у 

цьому зв’язку [162]. Інші ж питання правил коригуючої законотворчої 

діяльності врегульовано в підзаконному нормативно-правовому акті 

«Правила юридико-технічного оформлення законопроектів, які вносяться у 

Законодавчу палату Олій Мажліса Республіки Узбекистан, і законів, 

представлених у Сенат Олій Мажліса Республіки Узбекистан», 

застверджених Спільною постановою Кенгаша Законодавчої палати Олій 

Мажліса Республіки Узбекистан та Кенгаша Сената Олій Мажліса 

Республіки Узбекистан від 30 грудня 2010 року. У ньому, зокрема, 

визначено, що метою внесення змін та доповнень до законодавчих актів є 

приведення законодавчих актів у відповідність до нового прийнятого Закону 

Республіки Узбекистан та усунення множинності правових норм з одних і 

тих самих питань. Крім того, ці Правила визначають, що саме є змінами, а що 

є доповненнями до законодавчих актів (ст. 36, 37), а також як оформляються 

внесення змін та доповнень до законодавчих актів (ст. ст. 39–43) [200]. 

Досить детальне регулювання порядку та правил внесення змін та 

доповнень до нормативних актів міститься в Законі Туркменістану «Про 

правові акти». Так, у ст. 30 цього закону (складається з 8 частин) визначено 

зокрема, загальноприйняті положення, ті, які стали вже традиційними в 

теорії права, наприклад, про те, що зміни нормативного правового акта чи 

внесення до нього доповнень здійснюється шляхом прийняття такого ж за 
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видом та юридичною силою нормативного правового акту. Крім цього, 

мітяться досить оригінальні положення, наприклад, про те, що при внесенні 

змін чи доповнень до тексту нормативного правового акта в обсязі, який 

перевищує половину тексту нормативного акта, приймається його нова 

редакція [169]. 

У Республіці Таджикистан діє Закон «Про нормативні правові акти», 

який містить дві статті, присвячені порядку та правилам внесення змін та 

доповнень до нормативних правових актів. Це ст. 55 «Необхідність внесення 

змін та доповнень до нормативного правового акта», спрямована на 

встановлення обов’язку внесення змін та доповнень у певних випадках та 

ст. 56 «Техніка внесення змін та доповнень до нормативного правового 

акта», яка містить відповідні правила [167]. 

Досить докладно питання внесення змін та доповнень до законів 

пропрацьовано в Законі Республіки Молдова «Про нормативні акти» від 

22.12.2017 року. У контексті теми дослідження, цей закон містить досить 

цікаве положення у ст. 2, яка присвячена визначенню основних понять. 

Йдеться про «консолідований електронний текст нормативного акта» – 

опублікований у державному реєстрі юридичних актів електронний текст 

нормативного акта, підготовлений на основі початкового офіційного тексту 

нормативного акта і, залежно від обставин, на підставі офіційних текстів 

нормативних актів, які вносять до нього зміни, який містить усі зміни, 

внесені до цього нормативного акта [164]. 

В українському законодавстві, після прийняття Закону України «Про 

внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення 

електронної форми документообігу у Верховній Раді України» від 

16.01.2020 р. № 469-ІХ, закріплено дещо схоже, проте не ідентичне поняття. 

Зокрема йдеться про «еталонний електронний текст», під яким, відповідно до 

вказаного закону, розуміється текст акта, прийнятого Верховною Радою 

України, що зберігається у формі комп’ютерного файла, цілісність якого 

забезпечується за допомогою спеціальних засобів захисту інформації. Доступ 
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до бази даних, ведення якої забезпечує апарат Верховної Ради України, на 

офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним. 

Окрім того, Закон Республіки Молдова «Про нормативні акти» містить 

Главу VI «Технічні процедури, які застосовуються до нормативних актів», 

частина 1 якої («Зміна нормативного акта») складається з трьох статей: 

ст. 62 «Зміна нормативного акта», ст. 63 «Загальні умови внесення змін до 

нормативного акта» та ст. 64 «Дія положень про внесення змін до 

нормативного акта». Цікаво, що остання стаття містить положення 

нормативного характеру, які в теорії права описуються на доктринальному 

рівні. Так, у законі зазначено, що «Зміни включаються до складу основного 

акта, зливаючись з ним, з дня вступу в силу положень про внесення змін. 

Наступні дії зі зміни чи визнання втрати сили змінених норм або положень 

про зміни повинні стосуватися основного акта». Знову ж таки, для 

забезпечення стабільності системи законодавства варто звернути увагу на 

положення ч. 3 ст. 64 закону про те, що пропозиції про внесення змін до 

нормативного акта, як правило, не можуть вноситися раніше ніж шість 

місяців після вступу в силу відповідного акта [164]. 

У Литві з 2012 року діє Закон Литовської Республіки «Про основи 

правотворчості», який не містить спеціальних положень, які б стосувалися 

порядку та правил внесення змін та доповнень до нормативних актів 

республіки Однак, варто звернути увагу на таке положення: «необхідність у 

зміні правового регулювання є предметом оцінки моніторингу правового 

регулювання» (ст. 23) [170]. 

У ст. 17 Закону Киргизької Республіки «Про нормативні правові акти 

Киргизької Республіки» від 20.07.2009 р. містяться такі вже класичні для 

більшості проаналізованих нормативних актів норми: зміни чи доповнення, 

які вносяться до нормативного акта, оформлюються у вигляді нової редакції 

нормативного правового акта (його структурного елемента), якщо кількість 

змін чи доповнень, які вносяться до діючої редакції, становить понад 

половину тексту, або якщо внесення окремих змін чи доповнень технічно 
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складне для викладення чи сприйняття; в інших випадках до тексту 

нормативного правого акта вносяться зміни чи доповнення шляхом 

вилучення, доповнення чи заміни окремих слів, речень, цифр; внесення змін 

чи доповнень до нормативного правового акта здійснює нормотворчий орган 

(посадова особа), який прийняв (видав) його, за допомогою прийняття 

(видання) нормативного правового акта такого ж виду; вносити зміни чи 

доповнення до нормативного правового акта шляхом внесення змін чи 

доповнень до нормативного правового акта, що змінюють чи доповнюють 

його, не допускається [165]. 

Зважаючи на такий зарубіжний досвід, доцільно звернути увагу на 

удосконалення нормативного регулювання здійснення коригуючої 

законотворчої діяльності в Україні. Варто закріпити визначення відповідних 

понять (законотворча діяльність, коригуюча законотворча діяльність, закон, 

коригуючий закон, законотворча техніка, законотворча технологія, 

коригуюча законотворча техніка, коригуюча законотворча технологія), 

передбачити єдиний порядок здійснення коригуючої законотворчої 

діяльності, а також змістовні та формальні вимоги до коригуючих законів. 

Як приклад правил внесення змін до нормативних правових актів 

можна навести положення ст. 26 «Оформлення нормативних правових актів 

про внесення змін та (чи) доповнень у нормативні правові акти» Закону 

Республіки Казахстан «Про правові акти». Зокрема, цікавим є положення про 

те, що у випадку внесення змін і доповнень до норми права, прийнятої 

нормативним правовим актом про внесення змін та доповнень, але не 

введеної у дію, зміни та доповнення вносяться до нормативного правового 

акта про внесення змін та доповнень [168]. 

Не оспорюючи загалом наведеного положення (бо певна логіка в ньому 

простежується), варто поставити під сумнів його обґрунтованість з огляду на 

те, що цей закон не визначає коло положень, до яких можна внести зміни чи 

доповнення до набрання законом про внесення змін та доповнень чинності. 

Українська практика засвідчує, що такими положеннями можуть бути тільки 
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положення, які стосуються набрання законом чинності, і не можуть бути самі 

зміни чи доповнення. У Казахстані ж цього обмеження немає. 

Подібні положення містяться і в Законі Республіки Вірменія «Про 

нормативно-правові акти» від 21.03.2018 р., який містить у своїй структурі 

розділ 8 «Внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів, 

зупинення та припинення дії нормативно-правових актів». Безпосередньо 

проблемам, які розглядаються в дисертації, присвячено тільки дві статті – 

ст. 33 «Зміни та доповнення нормативно-правового акта» і ст. 34 «Загальні 

правила внесення змін та доповнень до нормативно-правового акта». Так, у 

ч. 6 ст. 34 зазначено, що зміни чи доповнення можуть вноситися також в 

установленому порядку в офіційно опублікований, але такий, що не вступив 

у законну силу, нормативно-правовий акт або в його частину, яка не набрала 

чинності, а в тому випадку, коли акт вже інкорпорований – в основний 

нормативно-правовий акт [161]. 

У Грузії порядок внесення змін до нормативного акта передбачено у 

ст. 20 Закону Грузії «Про нормативні акти». У законі, зокрема, зазначено, що 

зміни або/та доповнення до нормативного акта вносяться тільки актом того ж 

виду; відповідний акт є невід’ємною частиною акта, до якого вноситься 

зміна; підготовка акта про зміни, його прийняття, опублікування та введення 

в дію відбувається в такому ж порядку, як і щодо акта, до якого вносяться 

зміни. Якщо законопроект тягне внесення змін до іншого законодавчого акта, 

то до нього додається відповідний проект про внесення змін і вони мають 

бути представлені у вигляді законодавчого пакету [163]. 

Вищевикладене дає підстави для висновків, що ті чи інші держави 

шляхом закріплення відповідних положень на рівні закону і в уніфікованих 

актах рекомендаційного характеру намагаються забезпечити належне 

здійснення законотворчої діяльності, зокрема коригуючої. При цьому, як уже 

зазначалося, потребу в коригуючій законотворчій діяльності в деяких 

державах виявляють за результатами проведення відповідного моніторингу, 
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адже законодавство може містити застарілі або суперечливі норми, 

дублювання, прогалини тощо. 

Під моніторингом розуміється безперервне стеження за яким-небудь 

процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату, а 

також прогнозування та запобігання критичним ситуаціям [27, с. 687]. 

Правовий моніторинг трактують як діяльність, яка містить збір, 

спостереження, виявлення, аналіз, контроль актів законодавства та 

підзаконних актів, матеріалів наукових досліджень, позитивної й негативної 

практики застосування чинних актів, інших аналітично-статистичних, 

службових матеріалів, соціологічних досліджень про стан законодавства [33, 

с. 75]; діяльність уповноважених суб’єктів, що здійснюється за допомогою 

засобів спостереження, аналізу оцінки і спрямована на виявлення реального 

стану правових явищ та процесів, а також їх удосконалення [135, с. 343]. 

У юридичній літературі для класифікації правового моніторингу 

використовують різноманітні критерії: за суб’єктним складом; результатами 

моніторингу, видами правової діяльності, часом проведення моніторингу, 

видами законів, за стадіями проведення моніторингу тощо [201, с. 23]. 

Зокрема, за видами правової діяльності виокремлюють моніторинг 

правотворчої, правотлумачної, правозастосовної діяльності та їхніх 

результатів. Своєю чергою правотворчий моніторинг поділяють за видами 

правотворчих актів. За цим критерієм можна виокремити і законотворчий 

моніторинг. 

У деяких державах положення щодо правового моніторингу закріплено 

в національному законодавстві. Так, у ст. 50 Закону Республіки Казахстан 

«Про правові акти» зазначено, що правовий моніторинг проводиться для 

оцінки та прогнозування ефективності законодавства шляхом виявлення 

суперечностей законодавству Республіки Казахстан застарілих, корупційних 

та неефективних норм права, а також вироблення пропозицій для його 

удосконалення. Державні органи здійснюють моніторинг нормативно-

правових актів та своєчасно вживають заходи щодо внесення до них змін та 
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(або) доповнень чи визнання їх такими, що втратили силу. Правила 

проведення правового моніторингу затверджує уряд Республіки Казахстан 

[168]. У методичних рекомендаціях з оформлення нормативних правових 

актів інституту законодавства Республіки Казахстан визначено мету та об’єкт 

правового моніторингу, перераховано види недоліків норм права, що можуть 

бути виявлені, а також визначено такі етапи правового моніторингу: 1) збір, 

узагальнення й аналіз інформації стосовно об’єкта правового моніторингу; 

2) складання аналітичної довідки чи довідки про відсутність недоліків норма 

права; 3) розробка проектів нормативних правових актів, у випадку 

виявлення недоліків норм права; 4) заповнення результатів правового 

моніторингу за визначеними формами [137]. 

В Україні завдання щодо організації моніторингу ефективності чинного 

законодавства та прогнозування наслідків його застосування покладено на 

Інститут законодавства Верховної Ради України як базову установу науково-

правового забезпечення законодавчої діяльності українського парламенту 

[191]. Певні повноваження у цій сфері мають також Міністерство юстиції 

України, комітети Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України. В 

умовах розвинутого демократичного суспільства витребуваними також є й 

альтернативні форми правового моніторингу, зокрема в частині здійснення 

його недержавними установами чи організаціями. Така форма може бути 

властива і правотворчому моніторингу, зокрема законотворчому. 

Варто зазначити, що для здійснення законотворчого моніторингу 

важливим є чітке визначення його мети – встановлення реального стану 

законотворчої діяльності та її результатів, а також завдань: виявлення 

відповідності законотворчої діяльності об’єктивним суспільним процесам і 

техніко-технологічним вимогам; виявлення проблем, що виникають при 

здійсненні цієї діяльності та вироблення пропозицій щодо їх розв’язання. 

Такий моніторинг повинен здійснюватися на постійній основі. 

Особливу увагу в законотворчій моніторинговій програмі потрібно 

приділити питанням коригуючої законотворчої діяльності, оскільки завдяки і 
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їй забезпечується збалансованість системи законів. Така програма повинна 

передбачати постійну ревізію законів, зокрема і коригуючих, відстежувати 

межу між динамізмом і нестабільністю в системі законів. Досягнення цієї 

мети є можливим, зокрема, і завдяки використанню індексу динамізму. Він 

сприятиме не тільки встановленню співвідношення між коригуючими та 

первинними законами, а й виявленню стану змінюваності системи законів, 

умов забезпечення її збалансованості. 

Суб’єктам моніторингу водночас важливо враховувати, на якому етапі 

розвитку суспільства здійснюється коригуюча законотворча діяльність, 

оскільки її темпи залежать від специфіки цього конкретного етапу. Більш 

повільними вони є на стабільних (поступальних, еволюційних) етапах і 

швидкісними (а інколи й гіпердинамічними) на етапах трансформації 

суспільства. У такі періоди (стабільного розвитку суспільства чи його 

трансформацій) по-різному витребовуються й такі елементи коригуючої 

законотворчої діяльності, як оновлення чи виправлення законів. У період 

стабільного розвитку коригуюча законотворча діяльність спрямовується 

переважно на виправлення змістовних або формальних параметрів законів. 

Проте в період трансформації суспільства та реформування системи законів 

підвищується питома вага оновлень, оскільки суспільним відносинам 

властиві суттєві зміни. Хоча законодавство і в цей період потребує також 

виправлень. Слід зазначити, що в період трансформації суспільства час 

стабільності системи законів зменшується, посилюється її динамізм. 

У цьому контексті варто зазначити, що коригуюча законотворча 

діяльність сприяє досягненню таких цілей як: перспективна – створення 

якісних законів, забезпечення ефективності правового регулювання; 

найближча – формування оптимально збалансованої системи законів, 

забезпечення балансу між стабільністю і динамізмом. Важливо при цьому 

враховувати, що посилення стабільності системи законів може пов’язуватися 

не лише з ефективністю правового регулювання, а й із посиленням 

формалізованості, закритістю системи, що може створити перешкоди для її 
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розвитку. Водночас суттєве посилення динамізму системи законів (особливо 

без урахування об’єктивних передумов для цього) може сприяти її 

розбалансуванню, переходу до стану нестабільності, що не тільки знижує її 

ефективність, а й призводить до втрати регулятивних властивостей. 

Виявити рівень динамізму чи стабільності системи законів можна 

використовуючи показник – індекс динамізму (Ід), який дає змогу встановити 

реальний стан змінюваності системи. Застосування такого індексу може 

сприяти виявленню проблем, які виникають в процесі формування системи 

законів, а відтак можна буде вжити відповідні заходи для їх розв’язання. 

Окрім того, завдяки індексу динамізму можливо виявити та контролювати 

межу переходу системи законів від динамізму до нестабільності чи від 

стабільності до формалізму. Такою межею та підставою для оновлення 

первинних законів (або скасування старих і прийняття нових) мають бути 

насамперед об’єктивні передумови, тобто зміна суспільних відносин. 

На етапі стабільного розвитку в межах законотворчого моніторингу 

має контролюватися дотримання техніко-технологічних вимог при здійсненні 

законотворчої діяльності та створенні первинних законів, виявлятися 

підстави для коригуючої законотворчої діяльності та критерії допуску 

коригуючих законів. На етапі трансформації суспільства посилюється рівень 

динамізму законотворчої діяльності загалом, а зокрема й коригуючої 

законотворчої діяльності, що може негативно впливати на якість законів та 

стан збалансованості їхньої системи. Тому важливим показником для 

виявлення таких проблем є індекс динамізму. 

У мовних словниках під індексом розуміють статистичний показник, 

що характеризує динаміку певних явищ, зокрема економічних, у часі або 

просторі тощо [276, с. 302]; цифровий показник, який у відсотках виражає 

зміни якого-небудь явища; покажчик тощо [155, с. 187]. 

Термін «індекс» використовують як показник динамічності або 

змінності будь-яких явищ, зокрема і правових. Якщо йдеться про динамізм 

системи законів, то його передумовою також є високі темпи коригуючої 
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законотворчої діяльності, а відтак і великий обсяг змін та доповнень у 

законах. Індекс динамізму в сучасній системі законів України може 

відображати ті кількісні зміни, що їй властиві. 

Під час розрахунку індексу динамізму певного явища здійснюється 

зіставлення зміненого показника цього явища до первинного. 

Щодо індексу динамізму (Ід) системи законів України, то він дозволяє 

виявити співвідношення між коригуючими та первинними законами за 

формулою: 

Ід = (Кз ÷ Пз) × 100 %, 

де Кз – коригуючі закони, Пз – первинні закони. 

Застосування цієї формули дає змогу також виявити співвідношення 

коригуючих нормативно-правових приписів до первинних у будь-якій галузі 

законодавства. Якщо таке співвідношення відобразити через формулу, то 

вона матиме такий вигляд:  

Ід = (Кнпп ÷ Пнпп) × 100 %, 

де Кнпп – коригуючі нормативно-правові приписи, Пнпп – первинні 

нормативно-правові приписи. 

Зокрема, застосовуючи цю формулу до інституту робочого часу, 

вдалося виявити таке: у главі IV «Робочий час» Кодексу законів про працю 

України міститься 50 нормативно-правових приписів. У результаті внесених 

змін та доповнень, що були викладені в десяти документах (законах та указах 

Президії ВР УРСР) у межах цього інституту було змінено 55 приписів. За 

формулою, запропонованою вище, отримуємо: 

(55 ÷ 50) × 100% = 110%. 

Отже, індекс динамізму в межах цього інституту становить 110%, що 

демонструє стан змінюваності цього інституту. 

Також, наприклад, численні зміни та доповнення було внесено до глави 

3 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Адміністративне 

стягнення», що містить 22 первинні приписи. Відповідні зміни та доповнення 

були викладені у 18 документах (у двох Указах Президії Верховної Ради 
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УРСР та 16 законах України). У результаті внесених змін та доповнень у 

межах цього інституту було змінено 29 нормативно-правових приписів. 

Відтак за наведеною вище формулою отримуємо: 

(29 ÷ 22) × 100 %=132 %. 

Отже, індекс динамізму в межах цього інституту становить приблизно 

132%. 

Цей показник дає можливість продемонструвати не тільки стан 

змінюваності як системи законів, окремо взятого закону або в межах певного 

нормативно-правового інституту, а й рівень їх збалансованості чи 

розбалансованості. При цьому суб’єктам законотворення, а також 

законотворчого моніторингу варто звертати увагу на причини такого стану. 

Загалом під час дисертаційного дослідження виявлено низку проблем, 

що виникають у процесі здійснення коригуючої законотворчої діяльності в 

Україні, і на підставі здійсненого аналізу сформовано низку пропозицій щодо 

їх розв’язання. Отож серед них такі: 

- запропоновано створити регламентарний акт, у якому викласти 

порядок внесення змін та доповнень до законів України; 

- у загальних положеннях цього акта закріпити визначення понять: 

законотворча діяльність, коригуюча законотворча діяльність, закон, 

коригуючий закон (закон про внесення змін та доповнень до законів 

України); законотворча техніка; законотворча технологія; коригуюча 

законотворча техніка, коригуюча законотворча технологія; 

- закріпити повноваження учасників та суб’єктів законотворчості 

щодо здійснення коригуючої законотворчої діяльності; 

- закріпити змістовні та формальні техніко-технологічні вимоги до 

коригуючої законотворчої діяльності та її результатів – коригуючих законів; 

- закріпити положення, що зміни та доповнення до законів України 

вносяться тільки коригуючим законом; перехідні чи прикінцеві положення 

можуть містити лише перелік законів, до яких вносяться зміни, чи перелік 

положень, які потрібно змінити; внесення змін та доповнень здійснює лише 
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орган законодавчої влади і за процедурою трьох читань; під час підготовки 

проектів законів про внесення змін та доповнень до законів України потрібно 

враховувати техніко-технологічні вимоги до коригуючої діяльності та її 

результатів (відповідність чинній системі джерел права, соціальним 

факторам, встановленій юридичній формі, структурно-реквізитним 

особливостям); 

- п. 8 ст. 90 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» викласти в такій редакції: «Якщо після прийняття поданого 

законопроекту необхідні зміни або доповнення до інших законів, то перелік 

законів, до яких мають бути внесені зміни, як і текст змін, можуть 

включатися до перехідних положень цього законопроекту. Зміни та 

доповнення до законів, подані у переліку, вносяться лише коригуючим 

законом (законом про внесення змін до законів) України»; 

- доповнити ст. 92 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» пунктом 5 такого змісту: «Реєстрація та облік коригуючих законів 

здійснюється у межах окремої рубрики»; 

- доповнити ч. 2 ст. 19
1 

Закону України «Про Регламент Верховної 

Ради України» положенням такого змісту: «При формуванні плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України враховуються результати 

моніторингу коригуючої законотворчої діяльності»; 

- запропонувати Міністерству юстиції України створити 

спеціальну програму навчання осіб, які здійснюють законотворчу діяльність; 

- розробити кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють 

законотворчу діяльність; 

- визначити коло суб’єктів, які повинні нести відповідальність за 

неналежне виконання чи невиконання обов’язків у процесі здійснення 

законотворчої діяльності, зокрема коригуючої законотворчої діяльності; 

- науковій спільноті посилити увагу до дослідження проблематики 

законотворчості, зокрема коригуючої законотворчої діяльності; 
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- сформувати моніторингову програму щодо законотворчості, 

зокрема коригуючої законотворчої діяльності, з урахуванням ревізії законів 

та використанням показника індексу динамізму (Ід). 

 

Висновки до розділу 4 

Аналіз сучасного стану коригуючої законотворчої діяльності в Україні 

свідчить про: підвищений рівень її динамізму, як і законотворчої діяльності 

загалом; наявність великої кількості коригуючих законів; порушення техніко-

технологічних вимог здійснення коригуючої законотворчої діяльності, а в 

підсумку – появи значної кількості законотворчих помилок; розбалансування 

системи законів та зниження рівня її ефективності. 

У роботі наведено низку формальних та змістовних законотворчих 

помилок, зокрема тих, які було допущено під час здійснення коригуючої 

законотворчої діяльності, наведено конкретні їх приклади в Україні. 

У процесі дослідження виявлено основні проблеми коригуючої 

законотворчої діяльності, серед яких: високий динамізм, стихійний та 

нерівномірний характер, відсутність плановості здійснення коригуючої 

законотворчої діяльності; велика кількість коригуючих законів; відсутність 

легалізованих понять – законотворча діяльність, коригуюча законотворча 

діяльність, законотворча техніка, коригуюча законотворча техніка, 

законотворча технологія, коригуюча законотворча технологія, закон, 

коригуючий закон (закон про внесення змін та доповнень до законів), зміни 

до законів, доповнення до законів, внесення змін до законів, внесення 

доповнень до законів; відсутність регламентарного акта, який визначав би 

єдиний порядок здійснення коригуючої законотворчої діяльності та техніко-

технологічні вимоги до здійснення цієї діяльності та до її результатів тощо. 

Ці та інші проблеми спричиняють появу низки законотворчих помилок: 

невідповідність змін (а подекуди і суперечливість) потребам та меті 

правового регулювання суспільних відносин, чинній системі законодавства, 

змісту й меті первинного закону; неправильний вибір правових засобів; 
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термінологічний різнобій; порушення реквізитних вимог; неправильний 

вибір юридичної форми та багато інших. 

Характеристика сучасного стану здійснення коригуючої законотворчої 

діяльності в Україні та виявлені проблеми стали підґрунтям для пошуку 

способів їх розв’язання та формування відповідних пропозицій. А саме: 

закріплення положень про порядок здійснення коригуючої законотворчої 

діяльності та техніко-технологічні вимоги до здійснення цієї діяльності та до 

її результатів у регламентарному акті; легалізувати такі поняття – 

законотворча діяльність, коригуюча законотворча діяльність, законотворча 

техніка, коригуюча законотворча техніка, законотворча технологія, 

коригуюча законотворча технологія, закон, коригуючий закон (закон про 

внесення змін та доповнень до законів), зміни до законів, доповнення до 

законів, внесення змін до законів, внесення доповнень до законів; налагодити 

підготовку фахівців у сфері законотворчості, розробити кваліфікаційні 

вимоги до осіб, які її здійснюють, та визначити коло суб’єктів, які повинні 

нести відповідальність за неналежне виконання чи невиконання обов’язків у 

процесі здійснення коригуючої законотворчої діяльності тощо. 

Запропоновано внести зміни та доповнення до Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України». Зокрема, п. 8 ст. 90 цього закону 

викласти в такій редакції: «Якщо після прийняття поданого законопроекту 

необхідні зміни або доповнення до інших законів, то перелік законів, до яких 

мають бути внесені зміни, як і текст змін, можуть включатися до перехідних 

положень цього законопроекту. Зміни та доповнення до законів, подані в 

переліку, вносяться лише коригуючим законом (законом про внесення змін 

та доповнень до законів) України». Доповнити ст. 92 пунктом 5 такого 

змісту: «Реєстрація та облік коригуючих законів (законів про внесення змін 

та доповнень до законів) України здійснюється у межах окремої рубрики». 

Доповнити ч. 2 ст. 19
1
 положенням такого змісту: «При формуванні плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України враховуються результати 

моніторингу коригуючої законотворчої діяльності». 
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Запропоновано створити постійну моніторингову програму, зокрема, в 

роботі акцентується увага на її цілях. Відповідна моніторингова програма 

повинна містити засоби запобігання (урахування індексу динамізму) та/або 

подолання ризиків розбалансування системи законів України. 

У роботі індекс динамізму (Ід) розуміється як показник, що 

характеризує змінність, динаміку будь-яких явищ, зокрема і правових. 

Розрахунок індексу динамізму будь-якого явища здійснюється зіставленням 

зміненого показника цього явища до первинного (базового). Індекс 

динамізму системи законів визначається за формулою: 

Ід = Кз ÷ ПЗ × 100 %, де Кз – коригуючі закони, Пз – первинні закони. 

Водночас, індекс динамізму в межах інституту визначається за 

формулою: 

Ід = Кнпп ÷ Пнпп × 100%, де Ід – індекс динамізму, Кнпп – коригуючі 

нормативно-правові приписи, Пнпп – первинні нормативно-правові приписи. 

Застосування цього індексу динамізму дає можливість виявити стан 

змінюваності системи законів загалом або певних аналізованих інститутів 

законодавства зокрема. Рекомендовано суб’єктам та учасникам 

законотворення (або суб’єктам моніторингової програми) застосовувати цей 

індекс для виявлення стану стабільності, динамізму чи нестабільності 

системи законів України, що дозволить забезпечити оптимальний рівень її 

збалансованості. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено нове наукове завдання, що полягає у виявленні 

основних загальних ознак та особливостей коригуючої законотворчої 

діяльності (із внесення змін та доповнень до законів), її техніки та технології, 

способів розв’язання проблем її здійснення в Україні. 

Отримані під час дослідження результати дають змогу зробити такі 

висновки: 

1. З’ясовано, що в сучасній українській теорії права сформовано 

лише окремі положення щодо коригуючої законотворчої діяльності. 

Спеціальних же монографічних досліджень, присвячених питанням внесення 

змін та доповнень до законів України, не проводилося. Деякі із цих питань 

досліджували лише в контексті аналізу правотворчості, законотворчості, 

законотворчої техніки та технології, вдосконалення системи законодавства. 

2. Уточнено характерні ознаки законотворчої діяльності, а саме: 

спрямованість на створення, опублікування, коригування законів та 

припинення їх чинності, здійснення її органами законодавчої влади в 

особливому порядку. На підставі цього уточнено поняття законотворчої 

діяльності як діяльності органів законодавчої влади, що здійснюється в 

особливому порядку та спрямована на створення, опублікування, 

коригування законів та припинення їх чинності. 

Коригуючу законотворчу діяльність охарактеризовано як складову 

частину законотворчої діяльності. 

3. Виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої діяльності, а саме: вона є складовою частиною законотворчої 

діяльності; здійснюється органами законодавчої влади; є діяльністю із 

внесення змін та доповнень до первинних законів; здійснюється із 

застосуванням коригуючої законотворчої техніки та технології; її результати 

об’єктивуються в коригуючих законах (законах про внесення змін та 

доповнень до первинних законів); її метою є виправлення чи/та оновлення 
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змістовних та/або формальних параметрів законів, забезпечення належного їх 

регулятивного рівня. На цій підставі сформульовано визначення поняття 

«коригуюча законотворча діяльність». 

4. У роботі за функціями законів (зокрема регулюючими та 

обслуговуючими) виокремлено регулюючі закони, що спрямовані на 

регулювання суспільних відносин та обслуговуючі закони, що забезпечують 

їх належне функціонування. Серед обслуговуючих законів виділено і 

коригуючі (закони про внесення змін та доповнень до первинних законів). 

Виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючого закону, 

а саме: він є одним із різновидів законів; приймається органом законодавчої 

влади в установленому законом порядку; має специфічну юридичну форму – 

коригуючий закон (закон про внесення змін та доповнень до законів); має 

специфічну структуру; містить обслуговуючі нормативно-правові приписи, 

завдяки яким вносяться зміни та доповнення до первинних законів; містить 

положення (зміни та/або доповнення), які вносяться до первинних законів; 

має на меті коригування первинних законів (шляхом внесення змін та 

доповнень до них), виправлення чи/та оновлення змістовних та/або 

формальних параметрів законів задля забезпечення їх належного 

регулятивного рівня. На основі цього сформульовано визначення поняття 

«коригуючий закон» (закон про внесення змін та доповнень до законів 

України). 

5. Уточнено ознаки законотворчої техніки: вона є різновидом 

правотворчої техніки; способом законотворчої діяльності; спрямована на 

створення, опублікування, коригування законів, припинення їх чинності; 

складається із прийомів та засобів; має видові особливості. Отже, 

законотворча техніка – це система прийомів та засобів, які забезпечують 

створення, опублікування, коригування законів, припинення їх чинності. 

Засобами законотворчої техніки визначено ті явища, які необхідні для 

створення, опублікування, коригування законів чи припинення їх чинності, а 
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прийомами – моделі використання засобів законотворчої техніки в процесі 

здійснення законотворчої діяльності. 

Законотворчу техніку диференційовано за змістом законотворчої 

діяльності на техніку створення, опублікування, техніку коригування законів 

(коригуючу законотворчу техніку), техніку припинення їх чинності; а також 

за видами законів. 

6. Виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої техніки: вона є різновидом законотворчої техніки; способом 

коригування законів; складається із загальних та спеціальних засобів і 

прийомів; містить такі спеціальні засоби, як зміни до законів та доповнення 

до законів; спеціальні прийоми – внесення змін до законів та внесення 

доповнень до законів; спрямована на виправлення чи/та оновлення законів; 

має видові особливості. На цій основі сформульовано визначення поняття 

«коригуюча законотворча техніка». 

7. Уточнено поняття «зміни до законів» як спеціального засобу 

коригуючої законотворчої техніки, завдяки якому змінюються змістовні чи 

формальні параметри первинного закону. 

Уточнено поняття «доповнення до законів» як спеціального засобу 

коригуючої законотворчої техніки, завдяки якому додаються змістовні чи 

формальні параметри первинного закону. 

Уточнено поняття «внесення змін до законів» та поняття «внесення 

доповнень до законів» як спеціальних прийомів коригуючої законотворчої 

техніки. 

Розмежовано поняття «внесення змін до законів», «внесення доповнень 

до законів» та «зміни до законів», «доповнення до законів». Констатовано, 

що ці поняття відображають відносно самостійні явища, що тісно 

взаємопов’язані між собою як прийоми та засоби в межах ширшого поняття – 

коригуюча законотворча техніка. 

8. Уточнено ознаки законотворчої технології: вона є різновидом 

правотворчої технології; регламентується законом; є системою правил 
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застосування прийомів та засобів законотворчої техніки; такі правила містять 

змістовні та формальні вимоги до законотворчої діяльності та її результатів – 

законів; такі правила тісно пов’язані із законотворчим процесом, спрямовані 

на створення законів; має видові особливості. 

Уточнено поняття законотворчої технології як належно 

регламентованого порядку застосування прийомів та засобів законотворчої 

техніки для створення законів. 

Встановлено, що коригуюча законотворча технологія є специфічним 

різновидом законотворчої технології. 

9. Виявлено основні загальні ознаки та особливості коригуючої 

законотворчої технології: вона є різновидом законотворчої технології; 

системою правил застосування загальних та спеціальних прийомів і засобів 

коригуючої законотворчої техніки; регламентується законом; містить 

змістовні та формальні вимоги до коригуючої законотворчої діяльності та 

коригуючих законів; здійснюється у спеціальних процедурах; спрямована на 

виправлення чи/та оновлення первинних законів; має видові особливості. На 

основі цього сформульовано визначення поняття «коригуюча законотворча 

технологія». 

10.  Під час аналізу сучасного стану вітчизняної коригуючої 

законотворчої діяльності виявлено низку проблем її здійснення та 

застосування її техніки і технології: відсутність належної наукової уваги до 

розробки проблематики коригуючої законотворчої діяльності, її техніки та 

технології, а відтак наукового обґрунтування низки положень; відсутність 

легалізованих понять – коригуюча законотворча діяльність, коригуюча 

законотворча техніка, коригуюча законотворча технологія, коригуючий 

закон; відсутність техніко-технологічних вимог до здійснення коригуючої 

законотворчої діяльності та фіксації окремих її положень у різноманітних 

документах, зокрема і в законах; відсутність єдиного порядку внесення змін 

та доповнень до законів України, правил застосування коригуючої 

законотворчої техніки та технології; закріплення в законах лише частини 
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процедурних питань щодо внесення змін та доповнень до законів України, 

відсутність легалізованих змістовних та формальних вимог до коригуючої 

законотворчої діяльності, її техніки і технології та її результатів – законів про 

внесення змін та доповнень до законів України; високий динамізм, стихійний 

та нерівномірний характер, відсутність плановості здійснення такої 

діяльності, велика кількість законів про внесення змін та доповнень до 

законів, недотримання техніко-технологічних вимог здійснення коригуючої 

діяльності. 

Ці проблеми спричиняють появу низки законотворчих помилок: 

невідповідність змін (а подекуди й суперечливість) потребам та меті 

правового регулювання суспільних відносин, чинній системі законодавства, 

змісту і меті первинного закону; неправильний вибір правових засобів; 

термінологічний різнобій; порушення реквізитних вимог; неправильний 

вибір юридичної форми та багато інших. 

11. Виявлені проблеми коригуючої законотворчої діяльності 

зумовили пошук способів їх розв’язання, формування відповідних 

пропозицій, а саме: запропоновано створити регламентарний акт, у якому 

зафіксувати положення про порядок внесення змін та доповнень до законів 

України; легалізувати поняття – «законотворчість», «коригуюча 

законотворча діяльність», «коригуючий закон», «коригуюча законотворча 

техніка», «коригуюча законотворча технологія»; закріпити повноваження 

щодо здійснення коригуючої законотворчої діяльності за відповідними 

суб’єктами (і за суб’єктами законотворчості, і за її учасниками); закріпити 

змістовні та формальні техніко-технологічні вимоги до коригуючої 

законотворчої діяльності та її результатів – коригуючих законів; забезпечити 

здійснення постійного моніторингу коригуючої законотворчої діяльності, що 

дасть змогу виявити реальну об’єктивну потребу у її здійсненні, знизити її 

стихійний характер, гіперболізацію ролі діяльності щодо внесення змін та 

доповнень до законів України, як і самих цих законів. Відповідна 

моніторингова програма має містити засоби запобігання (урахування індексу 
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динамізму) та/або подолання ризиків розбалансування системи законів 

України. 

Запропоновано внести зміни та доповнення до Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України», а саме: 1) п. 8 ст. 90 Закону України 

«Про Регламент Верховної Ради України» викласти в такій редакції: «Якщо 

після прийняття поданого законопроекту необхідні зміни або доповнення до 

інших законів, то перелік законів, до яких мають бути внесені зміни, як і 

текст змін, можуть включатися до перехідних положень цього 

законопроекту. Зміни та доповнення до законів, подані в переліку, вносяться 

лише коригуючим законом (законом про внесення змін та доповнень до 

законів) України»; 2) доповнити ст. 92 пунктом 5 такого змісту: «Реєстрація 

та облік коригуючих законів (законів про внесення змін та доповнень до 

законів) України здійснюється у межах окремої рубрики»; 3) доповнити ч. 2 

ст. 19
1
 положенням такого змісту: «При формуванні плану законопроектної 

роботи Верховної Ради України враховуються результати моніторингу 

коригуючої законотворчої діяльності». 

Запропоновано Міністерству юстиції України налагодити підготовку 

фахівців у сфері законотворчості, розробити кваліфікаційні вимоги до осіб, 

які її здійснюють та визначити коло суб’єктів, які повинні нести 

відповідальність за неналежне виконання чи невиконання обов’язків у 

процесі здійснення коригуючої законотворчої діяльності. Науковій спільноті 

варто посилити увагу до досліджень цієї проблематики, зокрема щодо 

видових особливостей коригуючої законотворчої діяльності, що сприятиме 

формуванню сучасної української теорії законотворчості як цілісної системи 

знань про неї. 
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