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В

ід часó виходó ó світ першого праêтичного посібниêа «Заêонодавча техніêа» пройшло
більше шести роêів, і томó, готóючи нове видання, мені довелося
вивчати пóбліêації ó сфері заêонодавчої техніêи чи техніêи нормопроеêтóвання. З одного боêó, приємно бачити, що юридична
наóêа, наóêовці присвятили цій темі чимало наóêових статей та
захистили низêó дисертацій. У деяêих роботах навіть є посилання на наш праêтичний посібниê 2004 роêó, ó багатьох певною мірою переêазано частинó параграфів цього посібниêа, що
підтверджóє важливість порóшеної тоді проблеми – яêості заêонодавства та ролі правил заêонодавчої техніêи.
Проте, з іншого боêó, за минóлі роêи праêтична сêладова
заêонодавчої техніêи таê і не знайшла свого êонцентрованого
виêладення ó посібниêó чи навчальномó êóрсі, орієнтованомó
на праêтичне застосóвання людьми, причетними до написання
проеêтів нормативно-правових аêтів (далі – НПА). Таê само органи виêонавчої влади не змогли óхвалити нормативний аêт,
яêий би óзагальнив праêтиêó нормопроеêтóвання та визначив
правила, яêих мають дотримóватися розробниêи проеêтів НПА.
Інститóт громадянсьêого сóспільства протягом тривалого
часó працював над питаннями вдосêоналення заêонодавчої
техніêи на основі аналізó заêонопроеêтів, яêі надходять ó Верховнó Радó Уêраїни. Проаналізовані заêонопроеêти дали змогó
êласифіêóвати типові помилêи ó проеêтах НПА та óхвалених
заêонах, виоêремити і підтвердити приêладами загальні підходи
до правильного написання юридичних норм.
Силами Інститóтó бóло проведено низêó навчань для помічниêів народних депóтатів Уêраїни та спеціалістів деяêих
ЦОВВ із заêонодавчої техніêи. Нам вдалось навіть видати невеличêі методичні реêомендації із заêонодавчої техніêи, яêі, навіть не маючи нормативного статóсó, можóть бóти êорисними
для розробниêа проеêтó НПА.
Ця нова робота є не просто дрóгим виданням êниги «Заêонодавча техніêа. Праêтичний посібниê» (К. : Інститóт громадянсьêого сóспільства, 2004. – 184 с.), а принципово новим
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посібниêом, що може бóти виêористаним праêтичними розробниêами проеêтів НПА і стати основою праêтичної частини
навчального êóрсó з основ заêонодавчої техніêи, яêий би бóв
дóже êорисним не тільêи для стóдентів юридичних фаêóльтетів,
а й для державних слóжбовців, що проходять підвищення êваліфіêації.
Мені довелося брати óчасть ó розробленні багатьох проеêтів
заêонів, значна êільêість яêих на сьогодні є сêладовою óêраїнсьêого заêонодавства, деяêі досі чеêають на розгляд ó парламенті, дещо з розробоê не бóло прийнято й про них óже давно
забóто.
Працюючи на посадах ó державній слóжбі, займаючись підприємницьêою та громадсьêою діяльністю, розробляючи та застосовóючи аêти óêраїнсьêого заêонодавства, починаєш
розóміти не лише сêладність розроблення та погодження заêонопроеêтó, а й сêладність та сóперечливість застосóвання НПА
на праêтиці, êоли його норми не є чітêими (часто вони стають
таêими або від нерозóміння предмета правового регóлювання
розробниêом, або ó процесі погодження проеêтó з різними
сóб’єêтами ó системі ЦОВВ).
Нерідêо заêонотворцеві, êоли він формóлює певні норми
проеêтó заêонó, здається, що всі громадяни, ó томó числі й чиновниêи різних рангів, розóмітимóть цю нормó саме таê, яê її
розóміє автор проеêтó. Насправді навêоло êожної норми êонцентрóються інтереси різних сторін і часто ці інтереси полярні.
Саме томó êожна сторона намагається тлóмачити правовó
нормó ó своїх інтересах. Яêщо ж нормó виписано недостатньо
ретельно і вона не є апріорі однозначною, її застосóвання стає
причиною êонфліêтó, розв’язóвати яêий доводиться різним органам та посадовим особам, а то й сóддям.
Праêтиêа застосóвання правових норм поêазóє, що нечітêість норм заêонó призводить до того, що органи та посадові
особи застосовóють їх завжди на шêодó інтересам особи. Цю
праêтиêó запозичено з непорóшних радянсьêих підходів: êаральні органи завжди праві й ніêоли не помиляються, а особа
зазвичай – потенційний правопорóшниê. Крім того, яêщо нечітêó нормó бóде застосовано в інтересах особи, а не держави чи
органó влади, завжди знайдóться êерівниê чи êонтрольний
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орган, яêі вгледять ó таêомó застосóванні правової норми елементи êорóпції.
Таêим чином, êонче необхідно розглядати зміст бóдь-яêої
правової норми, бóдь-яêого нормативно-правового аêта щодо
їх однаêового розóміння та застосóвання.
Основнó частинó чинних заêонів Уêраїни óхвалила перша
êаденція óêраїнсьêого парламентó (1990–1994). Подальші сêлиêання більше вносили зміни до óхвалених заêонів, ніж розробляли їх «з нóля». Проте порожні чи неоднозначні правові норми
можна знайти в заêонах бóдь-яêого періодó. Неточності в заêонодавстві початêó 90-х роêів минóлого століття ще можна яêось
пояснити: браêóвало досвідó, фахівців-розробниêів, переêладеної іноземної літератóри. Однаê багато тих перших заêонів за
логіêою виêладення правових норм, стрóêтóрою, мовою і,
зрештою, стрóнêістю оêремих статтей більш досêоналі, ніж новітні заêони, що їх óхвалюють ó режимі «масового голосóвання»,
особливо в останній ріê, êоли праêтиêа обговорення на пленарномó засіданні зведена праêтично до нóля, а голосóвання відбóвається винятêово в режимі «диригóвання».
Отже, незважаючи на професіоналізацію парламентó,
значне розширення штатних працівниêів його апаратó, збільшення êільêості помічниêів народних депóтатів Уêраїни, проблема недосêоналості правових норм ó заêонах поêи що
залишається не вирішеною.
Недосêоналість заêонодавства – проблема різних сфер
правового регóлювання. Проте, яêщо в середовищі бізнесó є
можливості відстоювати свої права в сóдах за допомогою êваліфіêованих, хоча й достатньо дорогих адвоêатів, то ó громадсьêомó сеêторі êожна «проблемна» норма перетворюється для
простого громадянина чи громадсьêої організації ó значнó організаційнó проблемó, яêó дóже сêладно розв’язати.
Головні причини, що призводять до низьêої яêості заêонів,
на мій погляд, таêі:
1) низьêа яêість заêонопроеêтó, особливо це стосóється заêонопроеêтів, що їх вносять народні депóтати і яêі готóвалися
в аêадемічних вóзах або в юридичних êонторах на замовлення
заціêавлених осіб;
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2) недосêонала процедóра попереднього розглядó проеêтó
ó стрóêтóрі парламентó, зоêрема в наóêово-еêспертномó óправлінні (негативні висновêи цього óправління не є перепоною
розглядó проеêтó в êомітетах та на пленарномó засіданні парламентó);
3) тисê з боêó виêонавчої влади для швидêого óхвалення
оêремих заêонопроеêтів, незважаючи на їхню низьêó яêість;
4) наявність фаêтора «політичних домовленостей» між
фраêціями щодо голосóвання êонêретного проеêтó незалежно
від яêості юридичних норм теêстó проеêтó;
5) постійна нестача часó в заêонодавців на розгляд заêонопроеêтó відповідно до всіх процедóр та бажання прочитати теêсти всіх проеêтів, що розглядаються парламентом;
6) відсóтність нормативно затверджених вимог до заêонодавчої техніêи та реального механізмó її дотримання;
7) низьêа êваліфіêація та плинність êадрів ó ЦОВВ, що займаються підготовêою більшості заêонопроеêтів .
Розóміючи природó парламентó, способи його формóвання,
не варто сподіватися, що вже незабаром в Уêраїні абсолютна
більшість парламентарів стане висоêоêваліфіêованими юристами, та й, зрештою, не це головне.
Яêщо проеêт, що його вносять на розгляд парламентó, бóде
виписано на хорошомó рівні, а його норми логічні й зрозóмілі,
то причини, про яêі йшлося вище, не матимóть вирішального
значення для яêості óхвалених заêонів.
Необхідність óрегóлювання правил заêонодавчої техніêи
назріла давно. Ще в 1992 році êомісія Верховної Ради Уêраїни з
питань заêонодавства та заêонності ініціювала підготовêó проеêтів êільêох нормативних аêтів, яêі б встановили ієрархію заêонодавства в Уêраїні та виписали правила щодо юридичного
змістó заêонопроеêтів, яêі розробляються. Проте й досі (а вже
минóло 18 роêів) ми не маємо нормативного вирішення цих
проблем.
Далі в теêсті бóде більш детально проаналізовано зміст багатьох заêонопроеêтів, яêі за ці роêи бóли зареєстровані ó Верховній Раді Уêраїни і стосóвалися проблеми óнормóвання
заêонодавчої техніêи, але таê і не бóли óхвалені, або бóли сêасовані після óхвалення.
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Осêільêи óхвалення заêонó, застосóвання яêого змогло сóттєво вплинóти на яêість заêонопроеêтів, що готóються розробниêами, досі залишається сподіванням, основним засобом
поліпшення заêонодавства залишається êваліфіêація заêонотворця, яêа формóється на основі теоретичних знань та праêтиêи.
Посібниê, яêий перед вами, не претендóє на істинó в останній інстанції, проте дóмêи та ідеї, висловлені тóт, не виниêли
на порожньомó місці: вони ввібрали в себе яê теорію нормотворення, таê і реальнó праêтиêó підготовêи заêонопроеêтів в Уêраїні й інших державах світó.
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ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОГО
ЗАКОНОТВОРЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОТВОРЕННЯ
ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
1917–1921 РОКІВ
Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба
і які зак они для нас луччі.
І Універсал Уêраїнсьêої Центральної Ради до óêраїнсьêого народó,
на Уêраїні й по-за Уêраїною сóщого, 10 червня 1917 роêó

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА
РЕСПУБЛІКА
Формування законодавчих органів та
законодавчих процедур
оли в нас обговорюють низьêó яêість прийнятих Верховною Радою Уêраїни заêонів, часто
ó виправдання звóчить теза, що ми бóдóємо новó державó, томó
потрібно óхвалити велиêó êільêість заêонів, на що не вистачає
часó. Потім, êолись ці помилêи бóдóть виправлені.
Становлення óêраїнсьêого національного заêонодавства
періодó визвольних змагань 1917–1920 роêів відбóвалося ó
сêладні часи.
Це бóв період, êоли влада змінювалася раз на деêільêа місяців, а подеêоли й тижнів; êоли в державі перебóвали іноземні
війсьêа; êоли мешêанці сіл óтворювали власні війсьêові формóвання та органи влади задля захистó власного життя та майна,
проголошóючи свої волості незалежними респóбліêами; êоли в
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сóсідніх державах відбóвалися збройні революції на фоні першої
світової війни; êоли люди в магазинах розраховóвалися царсьêими рóблями, êеренêами, гривнями, марêами або грішми
місцевої дрóêарні, місцевого отамана за придбаний товар залежно від того, яêа влада діяла на цей час.
На загальномó тлі всіх подій, що відбóвались в державі, на
хвилі романтизмó та піднесенні національної свідомості óêраїнства одним із перших заходів обраної Уêраїнсьêої Центральної
Ради (УЦР) бóло переведення діловодства на óêраїнсьêó мовó.
Це бóв радиêальний êроê, осêільêи до цього в Уêраїні, яê і в
інших регіонах Російсьêої імперії, офіційне діловодство здійснювалося лише російсьêою мовою. На одномó з перших засідань, 12 березня 1917 р., постановою УЦР бóло óхвалено, що
«мовою, якою Рада почне звертатись до народу, є українська».
Сам термін «державна мова» щодо óêраїнсьêої бóде засвідчений лише в одномó заêоні УЦР «Про запровадження української мови у банківській та торговій сфері», опóбліêованомó 24
березня 1918 р., яêим визначалось таêе:
«1. Всяêого рода написи, вивісêи тощо на торговельнопромислових, банêових та подібних заêладах і êонторах повинні
писатися державною уêраїнсьêою мовою, оêрім інших мов (êоли
б таêими мовами ті написи бóли написані); при тім написи óêраїнсьêою мовою мають бóти на основній часті всього написó,
на чільнім місці.
2. Ця постанова має силó і до всяêого родó виробів, виготовлених на території Респóбліêи, яêі мають етиêетêи, написи.
3. По всіх торговельно-промислових, банêових і т. п. заêладах і êонторах, яêі зобов’язані давати пóблічні справоздання,
мовою в діловодстві має бóти державна óêраїнсьêа».
Упровадження цього заêонó, в óмовах рóсифіêованих міст
та воєнних дій, забезпечóвалось не тільêи переêонанням, а й
певними санêціями, яêі містив заêон:
«4. Гóберніальні, повітові і місьêі êомісари, чи заміняючи
їх óстанови та особи, мають видати обов’язêові, на підставі
цього заêонó, постанови, даючи на виêонання означеного в § 1
термін від 2–3 тижнів, на виêонання означеного в § 2, 3 – до 3
місяців, і êараючи ламання цих постанов в перший раз пенею в
1 тис. рóб., а при неоплатності – арештом до 2 місяців, в 2-мó
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разі – пенею 3 тис. рóб. з заміною при неоплатності арештом до
3 місяців».
Фаêтично це перша óêраїнсьêа праêтиêа заêонотворення,
êоли ó заêоні одразó містяться санêції за його не виêонання.
Таêа праêтиêа існóє і зараз, навіть за óмови наявності êодифіêованих аêтів, що визначають відповідальність за адміністративні простóпêи та êримінальні злочини.
Аналогічне правове регóлювання застосóвання францóзьêої мови із санêціями діє і ó Франції.
Отже, перші êроêи ó формóванні національного заêонодавства розпочалися із визначення мови заêонотворення. І це логічно, адже заêони пишóться однією мовою, і ó разі
застосóвання їх норм ó переêладах, визначальним є оригінальний теêст на мові заêонодавства.
Розподіл влади в тогочасній Уêраїні на заêонодавчó та виêонавчó фаêтично розпочався від прийняття УЦР І Універсалó
від 10 червня 1917 р., яêий проголошóвав автономію Уêраїни.
15 червня 1917 р. Комітет УЦР (ó липні 1917 р. Комітет УЦР бóло
перейменовано на Малó Радó, а президія УЦР ставала одночасно президією Малої Ради) óхвалив «організувати Генеральний
секретаріат Української Центральної Ради, який має завідувати
справами внутрішніми, фінансовими, продовольчими, земельними,
хліборобськими, міжнаціональними і іншими в межах України і виконувати всі постанови Центральної Ради, які цих справ торкаються».
Створення Генерального сеêретаріату ознаменóвало початоê
розмежóвання владних фóнêцій, відтаê:
Центральна Рада свою діяльність зосереджóвала на законодавчій діяльності, набóваючи при цьомó рис парламентсьêої інститóції.
Генеральний сеêретаріат перебрав на себе фóнêції виконавчого органу і постóпово перетворювався на справжній óряд.
Протягом 1917 роêó, êоли Уêраїна ще перебóвала ó сêладі
Росії, а УЦР визнавала зверхність Тимчасового Урядó, вже почала формóватися процедóрна основа щодо прийняття óêраїнсьêих заêонів.
16 (29) липня 1917 р. УЦР затвердила «Статут Вищого Управління Україною», в яêомó для нашого дослідження ціêавими
12

є положення щодо оêремих аспеêтів діяльності Генерального
сеêретаріату:
«10. Генеральний Сеêретаріят передає на санêцію Тимчасового Правительства ті заêонопроеêти, яêі розглянóла й óхвалила Центральна Рада.
…18. Всі аêти Центральної Ради й Комітетó êонтрасігнóються Генеральним Сеêретаріятом.
19. Всі заêони Тимчасового Правительства мають силó на
Уêраїні від дня проголошення їх ó Крайовім Урядовім Вістниêó
на óêраїнсьêій мові.
Примітêа: в надзвичайних випадêах Генеральний Сеêретаріят проголошóє їх іншим способом.
20. Всі заêони, адміністративні приписи й постанови, проголошені óêраїнсьêою мовою, пóбліêóються таêож і на мовах
російсьêій, єврейсьêій і польсьêій».
Лише в 1994–1996 роêах, під час розроблення проеêтó
нової Конститóції Уêраїни, в óêраїнсьêомó праві з’явилися поняття «êонтрасигнації» (правда, в дещо іншомó визначенні), а
Конститóція заêріпила набóття чинності нормативно-правовими аêтами після їх оприлюднення.
Закон про правонаступництво
ійсно, все нове є забóте старе. Восени 1991
роêó, після проголошення незалежності, Уêраїна зіштовхнóлась з таêою ж проблемою, що і в 1917 році: ми
оголосили незалежність, але сформованого національного заêонодавства, за яêим мав регóлюватися правопорядоê в державі, в
нас не бóло. І óêраїнсьêа Верховна Рада 9 вересня 1991 роêó вчинила таê само, яê УЦР 25 листопада 1917 р., êоли óхвалила заêон
«Про виêлючне право Центральної Ради видавати заêонодавчі
аêти УНР», яêий, êрім визначення права видавати заêони для
УНР за УЦР, визначав, що всі заêони і постанови, яêі мали силó
на території Уêраїни до 27 жовтня 1917 р., матимóть чинність і
надалі яê заêони і постанови УНР, яêщо вони не змінені і не сêасовані óніверсалами, заêонами та постановами УЦР.
Фаêтично протягом 1917 р. бóло сформовано більшість
процедóр щодо заêоно- та нормотворення: створено êанцелярію Центральної Ради, яêа забезпечóвала обслóговóвання заêо-
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нотворчого процесó; польсьêою затверджено зразêи для підготовêи розпорядчих доêóментів; затверджено порядоê офіційного опóбліêóвання і набóття чинності нормативно-правових
аêтів; óдосêоналено стрóêтóрó майбóтнього Урядó.
Усталеною стала таêа процедóра óхвалення заêонів Центральною Радою: êанцелярія міністерства (сеêретарства) або
êанцелярія певного департаментó, що бóли автором заêонопроеêтó, візóвала його ó відповідного генерального сеêретаря (міністра) і надсилала до êанцелярії Центральної Ради. Далі
заêонопроеêт потрапляв до Комітетó заêонодавчих внесень
Центральної Ради (в радянсьêі часи це бóло ó формі êомісії заêонодавчих передбачень) і після його розглядó й обговорення
вносився на розгляд і óхвалення Малою Радою, а потім – на затвердження чергової сесії Центральної Ради.
1917 ріê в історії становлення óêраїнсьêого заêонотворчого
процесó є надзвичайно важливим, адже саме тоді, в óмовах розміщення більшості óêраїнсьêих територій ó сêладі Росії, наявності в Уêраїні системи російсьêої влади, хоча й не таêої міцної,
яê за царя, сформóвалися не тільêи заêонодавчі процедóри, а й
почав сêладатися певний стиль óêраїнсьêого заêонодавства, відмінний від російсьêого, ближчий до європейсьêого.
Повторення цього процесó, правда, ó менш драматичномó
варіанті, відбóлося протягом 1990–1991 роêів.
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ГЕТЬМАНАТ ПАВЛА
СКОРОПАДСЬКОГО

П

одії óêраїнсьêих визвольних змагань 1917–
1921 роêів мали значний вплив на шляхи розвитêó óêраїнсьêого заêонодавства, адже óêраїнсьêа державна
влада бóла дóже нестійêою, змінювалися не лише óряди, а й
форма державного правління. Крім того, все це відбóвалося досить непередбачóвано в óмовах війни та оêóпації значних óêраїнсьêих територій.
Ціêавим періодом з точêи зорó нашої теми – заêонотворення – є доба нового Гетьманатó.
29 êвітня 1918 роêó Уêраїнсьêó Народнó Респóбліêó сêолихнóв державний заêолот, яêий очолив генерал П. Сêоропадсьêий, нащадоê давнього гетьмансьêого родó. Того ж дня
Уêраїнсьêа Народна Респóбліêа перестала існóвати, натомість
постала Уêраїнсьêа Держава, на чолі яêої стояв гетьман. Таêі
зміни бóли задеêларовані першими державотворчими доêóментами Гетьманатó: «Грамотою до всього українського народу»
(далі – Грамота), êотрою передбачався тимчасовий хараêтер надзвичайних повноважень гетьмана до сêлиêання Уêраїнсьêого
Сеймó (до речі, Сейм сêлиêаний не бóв), «Законами про тимчасовий державний устрій України» (далі – Заêони), яêі сêладалися
із семи нормативно-правових аêтів.
Оприлюднення цих нормативно-правових аêтів ознаменóвало змінó êонститóційного óстрою держави з респóбліêансьêого до одноосібного óправління державою, таê званого
нового гетьманатó, яêий походив êоріннями з давніх звичаїв êозаêів Запорізьêої Січі.
Варто заóважити, що проеêти вищевêазаних доêóментів
бóли підготовлені на основі «Основного заêонó Російсьêої Імперії» (1906) царсьêим сановниêом і правниêом О. Палтовим1.
1

Палтов О. згадується у спогадах практично всіх впливових державних діячів 1918 р. Попри політичні перипетії, він завжди залишався за ширмою публічної політики (більш детально див: http://history.org.ua/Journ ALL/
journal/2010/6/8.pdf П. П. Гай-Нижник «ОСОБИСТІ АД’ЮТАНТИ Й СЕКРЕТАРІ П. СКОРОПАДСЬКОГО (ДО ІСТОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОЛОВНОЇ КВАРТИРИ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ)).
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Серед дослідниêів перших визвольних змагань існóє безліч
дóмоê щодо політичного óстрою держави П. Сêоропадсьêого.
Таê, на дóмêó доêтора історичних наóê завідóвача відділó історії
óêраїнсьêої революції (1917–1921) Інститóтó історії Уêраїни
НАН Уêраїни Руслана Яновича Пирога, «Гетьманат П. Сêоропадсьêого – авторитарно-бюроêратичний режим з близьêими
до диêтаторсьêих повноваженнями глави держави…»2
Відповідно до принципів, задеêларованих ó перших державотворчих доêóментах Гетьманатó, розпочалась робота з відбóдови державного апаратó і згідно із теêстом Грамоти
П. Сêоропадсьêий взяв на себе «…тимчасово всю повноту влади».
Згідно із Заêонами гетьман отримóвав винятêові повноваження:
l затверджóвати всі заêони;
l призначати та звільняти Радó Міністрів, інших вищих
óрядовців, генеральних сóддів;
l бóв верховним êомандóючим армії та флотó;
l здійснював êерівництво зовнішньою політиêою.
Управління державою гетьман здійснював через призначóванó ним Раду Міністрів, яêа поєднóвала виконавчі та законодавчі фóнêції. До êомпетенції Ради Міністрів, згідно із
Заêонами, належало спрямóвання та об’єднання праці оêремих
державних óстанов ó плані заêонодавства і вищого державного
óправління.
Кожне міністерство мало право на розроблення профільних проеêтів заêонів, яêі передавались на загальне обмірêовóвання до Ради Міністрів.
Для оперативності та більш ефеêтивного óправління процесами міністрам надавалося право не тільêи тлóмачити заêони,
а й видавати підзаêонні аêти, яêі підлягали попередній óхвалі
Радою Міністрів.
Голова óрядó (Отаман-Міністр) та міністри відповідали
перед гетьманом за загальний стан державного óправління, а за
«престóпні по посаді вчинêи» підлягали громадсьêій і êарній
відповідальності.
2

Стаття «Гетьманат Павла Скоропадського: особливості законотворення (квітень – грудень 1918 )» (УДК 93(477) «1918»).
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Виходячи з êомпетенції та повноважень óрядó, можна зробити деяêі висновêи: Рада Міністрів – êолегіальний орган,
яêий виêонóвав фóнêції êоординації загальнодержавних програм і óзагальнення заêонодавчої ініціативи міністерств та оêремих відомств; голова Ради Міністрів виêонóвав фóнêції щодо
доборó êандидатів на міністерсьêі посади, головóвання на засіданнях; міністри, êожний особисто, несли відповідальність
тільêи перед гетьманом; гетьман сам óхвалював рішення про довірó чи недовірó óрядові ó повномó сêладі. Водночас свої наêази
та розпорядження гетьман повинен бóв погоджóвати з головою
óрядó або міністром, яêий відповідав за певнó сферó державного
óправління.
Процес підготовêи та хід засідань Ради Міністрів Гетьманатó вартий оêремого розділó чи дослідження, а сóчасним óрядовцям варто ознайомитись або звернóти óвагó на чітêó
організацію роботи з доêóментами, що бóла налагоджена в не
найêращий і споêійний час для Уêраїни, але діяла ефеêтивніше
поміж óсіх державних óтворень, що існóвали за доби перших визвольних змагань.
Таê, задля підвищення дієвості виêонання рішень РМ, Постановою РМ від 28.05.1918 р. визначався порядоê затвердження
жóрналів засідань, яêим встановлювалося, «що примірники журналів засідань перед його початком необхідно надавати всім присутнім міністрам чи їх заступникам, які впродовж доби повинні
вносити туди зауваження та поставити свій підпис».
Засідання РМ проводились щоденно, êрім четверга та неділі, при цьомó обóмовлювалося, що засідання повинні починатися о 21 годині, не чеêаючи зібрання êворóмó. Відсóтні з певних
причин на засіданні міністри опротестóвати прийнятті рішення
бóли вже не в змозі (Постанова РМ від 5 червня 1918 р.).
Таêі óмови заêонотворчої роботи вимагали óніфіêації технології підготовêи, проходження та затвердження заêонопроеêтів. На початêó червня óряд прийняв спеціальний заêон «про
сêладання заêонопроеêтів, внесення їх до Ради Міністрів і затвердження ó Раді та про форми і порядоê оголошення заêонів».
Відповідно до цього аêта розроблення заêонопроеêтів поêладалося на міністерства. Проеêти заêонів вносилися до РМ, яê правило, через Державну Канцелярію (далі – ДК) (в оêремих
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випадêах міністр міг подавати проеêт до обговорення безпосередньо на засіданні óрядó).
Усі проеêти надходили до ДК ó 20 примірниêах, êожний з
міністрів мав отримати його не пізніш ніж за добó. Заêони óхвалювались простою більшістю голосів. Правниêи ДК готóвали
êінцевó редаêцію заêонó за підписами голови óрядó, галóзевого
міністра, доêóмент подавався на затвердження гетьманові, цей
день і вважався датою випóсêó заêонó, яêий потім опóбліêовóвався в «Державномó вісниêові» (27 травня 1918 р. «Тимчасовий
заêон про порядоê оголошення заêонів Уêраїнсьêої Держави»).
Сóпровідні доêóменти до заêонопроеêтів (пояснювальні записêи, статистичні матеріали тощо) затверджóвалися застóпниêами міністрів, диреêторами департаментів, їх êопії завіряли
діловоди.
Координóючó роль ó заêонотворчомó процесі відігравала
Державна Канцелярія3, яêа отримала право заêонодавчої ініціативи. Крім того, ДК виêонóвала фóнêції правової еêспертизи
доêóментів та êодифіêації заêонів.
Сêладалась ДК з Державного сеêретаря з товаришами;
Юридичної ради; Департаментó заêонодавчих справ з Термінологічною êомісією, архівом та бібліотеêою; Оêремого відділó
êодифіêації заêонів; Департаментó загальних справ; Сеêретаріатó Ради Міністрів і державної дрóêарні.
До êомпетенції Юридичної ради входило опрацювання
сêладних проеêтів заêонів, яêі ініціювалися ДК, а таêож надання юридичних висновêів на запити РМ. Членів Юридичної
ради затверджóвав гетьман.
Департамент заêонодавчих справ займався за дорóченням
Державного сеêретаря розробленням основних заêонопроеêтів
та проеêтів óрядових розпоряджень, «котрі по змісту своєму не
належать до виключної компетенції окремих міністерств»; розглядав óсі заêонопроеêти, що надходили до ДК та готóвав доêлад
щодо них Державномó сеêретарю; готóвав остаточні теêсти заêонів згідно із жóрналами РМ з подальшим направленням для
3

Утворена 14.06.1918 р. «Статут Державної Канцелярії Української Держави, ухвалений Радою Міністрів та затверджений гетьманом
П. Скоропадським».
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оголошення ó «Державномó вісниêові»; іншими юридичними
справами.
Важливим і повчальним для теперішніх днів óêраїнсьêого
заêонотворення є досвід часів Гетьманатó ó формóванні óêраїнсьêої правничої термінології, яêа творилась Термінологічною
êомісією.
Термінологічна êомісія сêладалася із знавців óêраїнсьêої
мови та займалася розробленням óêраїнсьêої термінології ó
сфері державного права, редагóванням з боêó правильності державної мови заêонопроеêтів та інших аêтів.
Поява Термінологічної êомісії бóла обóмовлена проблемами виêористання óêраїнсьêої мови яê державної, осêільêи
статóс óêраїнсьêої мови не бóв офіційно зафіêсований ó заêонах
про тимчасовий державний óстрій Уêраїни, а êадровий сêлад
óрядó, в яêомó лише чотири міністри (М. Василенêо, Д. Дорошенêо, Б. Бóтенêо, М. Чóбинсьêий) вільно володіли óêраїнсьêою, створював певні трóднощі в її впровадженні в діяльності
міністерств і відомств.
Термінологічна êомісія бóла створена в міністерстві шляхів
сполóчень (МШС), яêим êерóвав міністр Б. Бóтенêо, що належав до тих небагатьох міністрів, êотрі приділяли значнó óвагó
впровадженню óêраїнсьêої мови в роботі МШС.
Таê, 17 травня 1918 р. наêазом4 міністра шляхів Уêраїнсьêої
Держави слóжбовцям міністерства вêазóвалось «…твердо
пам’ятати, що в Українській Державі державна мова є українська», наêазом визначалася низêа заходів із впровадження óêраїнсьêої мови в доêóментообіг; змінювались офіційні реêвізити –
печатêи, штемпелі, бланêи, êóпóвалися для дрóêарень óêраїнсьêі
бóêви.
На наш погляд, на сьогодні вêрай необхідне запровадження
аналогічних «відділів Термінологічних êомісій» при заêонодавчих та центральних виêонавчих органах, осêільêи «Офіційні доêументи – це обличчя нації: ó них, яê ó дзерêалі, відображені всі
4

«Наказ міністра шляхів Української Держави Бориса Бутенка про
заборону вживання російської мови у діловодстві та інші заходи з українізації міністерства», опублікований в Державному Вістнику 24 травня
1918, № 5.
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досягнення і всі біди сóспільства. А в житті часто трапляється,
яê в анеêдоті: мовою керують не закони мови, а мова законів. І
вжитий в офіційномó доêóменті сóржиêовий вираз, навіть,
яêщо він один, тиражóється тисячами, мільйонами примірниêів»5 і це цілêом відповідає дійсності, осêільêи один раз вжитий
сóржиêовий вираз в офіційномó доêóменті призводить до поширення та êопіювання його серед населення êраїни, êотре не
завжди може адеêватно зрозóміти значення цього виразó, терміна тощо. Не є новиною, що в теêстах (не лише проеêтів заêонів), яêі виходять з-під пера представниêів молодшого і
середнього поêоління óêраїнців, з’являються модні замінниêи
загальновживаних слів (англомовні): êреативний замість творчий; латентний – прихований, неявний; варіабельний – змінний; інтераêція – взаємодія.6 Можливо, це данина моді й
сподівання на приховóвання дóмêи без достатньої глибини прониêання в сóть проблеми, своєрідний жаргон, засіб óпізнавання
своїх, а нерідêо ще й невміння переêласти óêраїнсьêою англомовні слова чи словосполóêи.
Томó слід пам’ятати «що звичаєве право в óсій його історичній значóщості, зі всіма перевагами та недоліêами і сьогодні є
дійовим та далеêо не анахронічним чинниêом розвитêó правової системи Уêраїни, її невидимою (яêа не фіêсóється правовою
наóêою), неписаною її частиною. Значення цього êомпонента
правової системи від цього зовсім не стає меншим, осêільêи
êóльтóрно-історичне осердя звичаєвого права глибоêо інтегроване ó правовó свідомість óêраїнсьêого сóспільства настільêи
глибоêо, що в разі êонфліêтó з писаним, «державним» правом
народна правосвідомість без вагань надає перевагó органічним
для себе êóльтóрно-правовим орієнтирам на противагó нав’язаним чи нав’язóваним офіційною правовою êóльтóрою новелам.
У цьомó ми схильні вбачати основнó специфіêó правових процесів, заêономірностей їх перебігó, êотрі хараêтеризóють вітчиз5

Стаття «Мова офіційних документів як свідчення кризи верхівки
українського суспільства», автор Філіпчук Георгій, доктор педагогічних
наук.
6
Мовна специфіка українського терміна. © Пілецький В., 2005. УДК
811.161.3’373.46.
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нянó правовó системó сьогодні. Доêазом цього є зоêрема та легêість і швидêість, з яêою óêраїнсьêе селянство вилóчило зі свого
середовища всі елементи ненависної йомó елітарної правової
системи та її носіїв ó 1917–1920 pp.»7
Оêремий відділ êодифіêації заêонів займався відповідно до
назви êодифіêацією заêонів та сêладанням збірниêів зведених
заêонів Уêраїнсьêої Держави.
У разі êоли під час сêладання збірниêа виниêала необхідність змінити зміст чинного заêонó, відділ сêладав оêремó записêó, êотрó Держсеêретар доêладав на засіданні РМ, згідно із
прийнятим рішенням дорóчалось Департаментові заêонодавчих
справ розроблення відповідного заêонопроеêтó.
Поєднання в Раді Міністрів заêонодавчих та виêонавчих
фóнêцій одразó призвело до перенавантаження порядêó денного роботи РМ, осêільêи на її розгляд подавались проеêти заêонів яê загальнодержавної ваги, таê і безліч дрóгорядних
проеêтів нормативно-правових аêтів. Для вирішення цієї проблеми бóло прийнято рішення про створення Малої Ради Міністрів (далі – МРМ) (статóт МРМ óряд затвердив 18 травня
1918 р.).
Мала Рада Міністрів сêладалася з делегованих представниêів міністерств ó ранзі застóпниêа міністра або êерівниêа профільного департаментó. Фаêтично це бóв прообраз óрядових
êомітетів, яêі діяли і в наш час, до їх сêасóвання адміністративною реформою 2010–2011 роêів.
Серед обов’язêів, поêладених на новоóтворений óрядовий
орган, бóло попереднє обговорення заêонодавчих та адміністративних питань, êотрі за змістом своїм не потребóвали взаємної
письмової згоди міністерств та відомств, зоêрема це обговорення проеêтів êошторисів і штатів та подання міністерств
щодо надпланових асигнóвань, таêі питання становили більшó
частинó порядêó денного МРМ.
Загалом МРМ зайняла своє місце ó ланцюгó процедóр з підготовêи проеêтів нормативно-правових аêтів та виêонóвала
фóнêції оцінювання питання по сóті, міжвідомчої êоординації
7

Лобода Ю. П. Правова традиція українського народу (Феномен та
об'єкт загальнотеоретичного дискурсу). – Львів : Світ, 2009. – 280 с.
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та фінансового обмежóвача видатêів бюджетó, а в поєднанні з
правничою еêспертизою Державної Канцелярії значно полегшóвала працю óрядó.
За підрахóнêами Д. Дорошенêа (Історія Уêраїни 1917–
1923 рр., т. 2. – 2002.), за час фóнêціонóвання МРМ (п’ять місяців) обговорено та óхвалено приблизно триста заêонодавчих
аêтів Гетьманатó із загальної êільêості аêтів, близьêої до 500.
Підсóмовóючи êоротêий досвід розвитêó заêонодавчої техніêи та процедóри в Уêраїнсьêій Державі періодó Гетьманатó, до
особливостей заêонотворчого процесó гетьманатó П. Сêоропадсьêого можна віднести:
l відсóтність заêонодавчої гілêи влади в особі представницьêого органó (парламентó) та наділення виêонавчого
органó – Ради Міністрів – заêонодавчими фóнêціями;
l нечітêість форм прийнятих заêонів;
l виêористання заêонодавчої бази Російсьêої імперії та оêремих заêонів Тимчасового óрядó і Центральної Ради
поряд із власними заêонами, що, з одного боêó, бóло виправданим, осêільêи за óмов постійної нестачі часó замінити весь масив заêонодавства за таêий êоротêий термін
бóло неможливо, а з іншого, це розмивало саме заêонодавство та підривало довірó до самої держави.
Незважаючи на дóже êоротêий термін свого існóвання,
Гетьманат значно вплинóв на подальшó долю Уêраїни. Починання гетьмана зі створення аêадемії наóê та впровадження óêраїнсьêої правничої термінології бóли продовжені і ó подальші
часи.
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ЗАКОНОТВОРЕННЯ ЗА ДОБИ
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
(1920–1990)

З

аêонотворення часів Радянсьêої Уêраїни формóвалося тривалий час і відрізнялося від заêонотворчих процесів в інших державах світó, що відбóвалися ó ті часи.
Після падіння УНР і перемоги в óêраїно-російсьêій війні
1918–1920 роêів Радянсьêа Росія встановила в Уêраїні радянсьêó владó та сформóвала залежнó від Росії новó соціалістичнó
державó – Уêраїнсьêó Соціалістичнó Радянсьêó Респóбліêó
(УСРР, потім УРСР).
Перший період діяльності радянсьêої влади в Уêраїні
значно відрізнявся від державного бóдівництва часів УНР, особливо в частині заêонотворчості та розділення влади на заêонодавчó, виêонавчó і сóдовó.
Уêраїна, починаючи з першої радянсьêої Конститóції 1919
роêó, ввійшла ó довгий період «всевладдя рад», таêої правової
системи, де влада êонцентрóвалась на вертиêалі рад і де Верховна Рада СРСР фаêтично стала вищим/єдиним органом заêонодавчої влади.
У êожній із респóбліê СРСР таêож бóло сформовано респóбліêансьêó системó органів влади, дóже подібнó до тієї, що
бóла в СРСР, а респóбліêансьêе заêонодавство фаêтично відтворювало правові норми, яêі приймались Верховною Радою чи
Президією Верховної Ради СРСР ó вигляді основ заêонодавства
або мали відповідати відповідним заêонодавчим аêтам РСФСР.
Проте таêа система органів та правова система сформóвалася фаêтично вже після Дрóгої світової війни, осêільêи прийняття Конститóції СРСР в 1936 році і Конститóції УРСР в 1937
році тільêи заêлало перехід хоча б ó певних ознаêах визнавати
радянсьêó правовó системó подібною до тих, яêі бóли сформовані ó провідних державах світó з розділенням заêонодавчої, виêонавчої та сóдової влади.
Головними відмінностями правової системи тодішньої
УРСР від інших держав стало, по-перше, ігнорóвання приватної власності; по-дрóге, домінóвання принципó êласової бо23

ротьби і переваги одних êласів над іншими ó правах; по-третє,
визнання державної ідеології êомóністичної партії; по-четверте, визнання верховенства заêонів СРСР над заêонами
УРСР; по-п’яте, не визнання місцевого самоврядóвання.
У перші роêи радянсьêої влади в Уêраїні рішення, прийняті
її органами, підтверджóють не самостійність óêраїнсьêої влади
та її не правовий хараêтер.
Ціêавим підтвердженням томó є архівні доêóменти цього
періодó.
Приêлад 1. Уряд, яêий сам себе формóє8
16 січня 1919 р.
«Присутствовали: Пятаков, Квиринг, Аверин, Затонский,
Забара, Тутишкин, Артем, Межлаук, Магидов, Рухимович, Ворошилов, Боголепов, Королев.
Слушали: 9. О правительственном кризисе.
Постановили: Освободить тов. Пятакова от занимаемой им
должности председателя Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. За – 4 гол., против – 1, воздержавшихся – 2.
Избрать тов. Артема председателем правительства. За – 3
гол., против – 1 гол., воздержавшихся – 2.
Перед закрытием заседания тов. Пятаков делает заявление,
что, считая для себя обязательным постановление ЦК РКП, назначившего его председателем правительства, он считает возможным
для себя передать должность председателя правительства тов. Артему только после такового решения Центральным комитетом РКП.
Тов. Аверин по мотивам воздержания прилагает свое мнение
по этому вопросу.
Председатель Временного рабоче-крестьянского
правительства Украины Г. Пятаков
Члены правительства Квиринг, Рухимович, Межлаук,
Ворошилов, Магидов, Аверин
Управляющий делами Кудрин
Секретарь Грановский
Верно: делопроизводитель Леонтьев».
8

Із протоколу засідання Тимчасового робітничо-селянського уряду
України про урядову кризу, ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 40–
40 зв. Засвідчена копія.
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Перша половина 1919 роêó бóла не дóже óспішною для радянсьêої Росії, томó фаêтично в межах нинішньої Уêраїні радянсьêий óряд не діяв, але після розгромó Деніêіна радянсьêі
російсьêі війсьêа отримали можливість «відновити УСРР».
29 листопада 1919 р. відбóвся пленóм ЦК РКП(б), яêий затвердив проеêт резолюції «Про радянсьêó владó на Уêраїні».
Це бóв дóже ціêавий доêóмент, яêий за тоном сóттєво відрізнявся від попередніх доêóментів щодо Уêраїни та óêраїнців.
Зоêрема, пам’ятаючи не сприйняття óêраїнцями політиêи
зверхності, прагнення óêраїнців незалежності, автори цього доêóмента зробили все для того, аби поêазати, що Радянсьêа Уêраїна є справді óêраїнсьêої та справді незалежною державою
робітниêів та селян.
Резолюція передбачала зобов’язання для рад, ревêомів та
інших держóстанов запровадити ó роботó óêраїнсьêó мовó. Рішення, яêе впроваджóвали в життя УНР та Гетьманат і яêе êритиêóвали більшовиêи, вони взяли на власне озброєння.
Правда, таêий підхід не завадив принести в Уêраїнó жорстоêі репресії, êонцтабори, масові розстріли політично ненадійних людей.
Вперше більш зрозóміло політична система та система заêонодавства в Радянсьêій Уêраїні проявилась ó Конститóції
1929 роêó.
Головними ознаêами цієї Конститóції стало:
Заêріплення нерівності êласів:
«Українська соціялістична радянська республіка забезпечує
політичні права для трудящих мас, без ріжниці статі, віри, раси і
національности і цілком позбавляє цих прав експлуататорські
кляси.
17. Керуючись інтересами трудящих, Українська соціялістична радянська республіка позбавляє окремих осіб та окремі групи
прав, що вони ними користуються на шкоду інтересам соціялістичної революції».
Визнання Уêраїни сêладовою СРСР, хоча з певними заявêами самостійності:
«Українська соціялістична радянська республіка входить до
складу Союзу радянських соціялістичних республік як суверенна договірна держава і зберігає за собою право вільного виходу з Союзу».
25

«6. Громадяни Української соціялістичної радянської республіки є тим самим громадянами Союзу радянських соціялістичних
республік».
Формально визначається вищий орган влади в респóбліці:
22. Верховним органом влади Української соціялістичної радянської республіки є Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.
До виêлючного відання Всеóêраїнсьêого з’їздó рад належить:
а) затвердження, зміна та доповнення Конституції Української соціялістичної радянської республіки;
б) остаточне затвердження Конституції Автономної Молдавської соціялістичної радянської республіки та змін і доповнень
тої Конституції;
в) зміна кордонів Української соціялістичної радянської республіки;
г) встановлення кордонів Автономної Молдавської соціялістичної радянської республіки;
ґ) вибори Всеукраїнського центрального виконавчого комітету;
д) вибори представників Української соціялістичної радянської
республіки до Ради національностей Союзу радянських соціялістичних республік.
Заêріплення в одномó органі заêонодавчих та виêонавчих
фóнêцій:
25. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет в періоди поміж Всеукраїнськими з’їздами рад є верховний законодавчий, розпорядчий та виконавчий орган влади Української
соціялістичної радянської республіки.
На багато роêів в Уêраїні встановилась система, за яêою заêони готóвали і приймали óрядові органи. Відтаê, êрім прямого
делегóвання заêонодавчих повноважень від представницьêого
органó – з‘їздó рад – до виêонавчого ВУЦВК почалося розмивання правової системи і через інші органи – нарêомати, інспеêції, яêі плодили свої аêти, що фаêтично регóлювали ці
питання, яêі мають регóлюватись винятêово заêоном.
Особливо багато таêої праêтиêи бóло щодо «êласових ворогів», ó сфері êримінального поêарання.
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Приêлад 2. Ліêвідація êонцтаборів9
«Ввиду установления единого типа мест лишения свободы с
более или менее строгой изоляцией Совет Народных Комиссаров
постановляет:
1. Лагеря принудительных работ (концентрационные лагеря)
упразднить.
2. В каждой губернии образовать особые комиссии по освобождению из концлагерей заключенных в составе: председателя зав. губернским отделом юстиции и членов – заведующего губернским
исправительно-трудовым п/отделом и представителей ревтрибунала, губ. ЧК, а также и ревтрибунала и ревжелдортрибунала, где
таковые имеются.
3. Предоставить особым комиссиям по освобождению из
концлагерей заключенных широкие полномочия окончательно разрешать вопрос об освобождении из концлагерей лиц, пребывание
коих на свободе в настоящее время не угрожает интересам советской власти, независимо от того, по постановлению каких органов
власти они заключены в концлагерь.
4. Тех из заключенных в концлагерях, коих особые комиссии
признают не подлежащими освобождению как представляющих
реальную угрозу советской власти, надлежит перевести в дома
общественных принудительных работ (допры), сократив сроки оставшегося им к отбыванию наказия на 1/3.
5. Занятые ныне концлагерями помещения приспособить для
домов принудительных работ.
6. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
г. Харьков, 30 января 1922 г.
Зам. председателя Совета Народных Комиссаров
Мануильский
Управляющий делами Совнаркома
Солодуб
За секретаря СНК Стрелков».
З цієї постанови видно, що Раднарêом реалізовóє повноваження, яêі мають виходити із заêонó. Крім того, делегóються
9

Постанова Ради народних комісарів УСРР про скасування концтаборів, м. Харків, 30 січня 1922 р. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. 1922, № 4. Ст. 63.
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повноваження зі звільнення з êонцтаборів зновó ж таêи поза
державними органами – особливим êомісіям.
Фаêтично на початêó двадцятих роêів Раднарêом видавав
нормативно-правові аêти щодо êонфісêації майна, фінансів,
забезпечення діяльності ВЧК та інших репресивних органів або
продóбльовóвав відповідні рішення, що óхвалювалися в Росії.
Планомірної заêонодавчої роботи не велося, до підготовêи проеêтів рішень не залóчалися професійні юристи, осêільêи це бóли
представниêи ворожих êласів, старе, дореволюційне заêонодавство не застосовóвалося.
Проте ситóація потребóвала êардинальних змін, особливо
після впровадження НЕПó і томó зновó затребóвалися старі
юридичні êадри і старі заêони, яêі лягали в основó нового правового регóлювання.
Відтаê саме в цей період бóло дóже швидêо здійснено êодифіêацію значного масивó «радянсьêого права».
В Уêраїні за дорóченням ВЦВК цими питаннями займався
Нарêом’юст, ó стрóêтóрі яêого бóло введено посади радниêів, яêі
бóли запропоновані êращим юристам дореволюційного періодó.
Фаêтично під гаслом êодифіêації йшло заêріплення нового
«соціалістичного права». Яê всюди в цей період бóли встановлені плани з êодифіêації, яêі óспішно перевиêонóвались.

КОНСТИТУЦІЯ УРСР 1937
РОКУ

П

ісля прийняття Конститóції СРСР 1936 роêó,
яêа «остаточно заêріпила перемогó соціалізмó», бóли óхвалені êонститóції і союзних респóбліê. У 1937
році бóло прийнято Конститóцію УРСР.
Новий Основний заêон бóв більш ліберальним, ніж попередній, а політична система за цим заêоном – більш стриманішою.
Важливими, в êонтеêсті нашого дослідження, нормами Конститóції УРСР10 1937 роêó є норми, що стосóються таêих питань:
Класова орієнтація держави.
10

м. Київ, З0 січня 1937 року, http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html
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Стаття 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка
є соціалістична держава робітників і селян.
Політична система.
Стаття 2. Політичну основу УРСР становлять Ради депутатів трудящих, що виросли і зміцніли внаслідок повалення влади
поміщиків та капіталістів, завоювання диктатури пролетаріату,
визволення українського народу від національного гніту царату та
російської імперіалістичної буржуазії і розгрому націоналістичної
контрреволюції.
Стаття 3. Вся влада в УРСР належить трудящим міста і
села в особі Рад депутатів трудящих.
Поява слів про власність, відміннó від соціалістичної.
Стаття 5. Соціалістична власність в УРСР має або форму
державної власності (всенародне добро), або форму кооперативноколгоспної власності (власність окремих колгоспів, власність кооперативних об’єднань).
Стаття 9. Поруч з соціалістичною системою господарства,
яка є панівною формою господарства в УРСР, допускається законом дрібне приватне господарство одноосібних селян і кустарів,
яке грунтується на особистій праці і виключає експлуатацію
чужої праці.
Заêріплення статóсó сóб’єêта СРСР.
Стаття 13. З метою здійснення союзними республіками взаємодопомоги по лінії економічній і політичній, так само як по лінії
оборони, Українська Радянська Соціалістична Республіка добровільно об’єдналася з іншими рівноправними Радянськими Соціалістичними Республіками… в Союзну державу – Союз Радянських
Соціалістичних Республік.
Виходячи з цього, УРСР забезпечóє за СРСР в особі його
вищих органів влади і органів державного óправління права, визначені статтею 14 Конститóції СРСР.
Поза межами статті 14 Конститóції СРСР УРСР здійснює
державнó владó самостійно, зберігаючи повністю свої сóверенні
права.
Стаття 14. Українська Радянська Соціалістична Республіка
зберігає за собою право виходу з Союзу Радянських Соціалістичних
Республік.
Стаття 16. Закони СРСР обов’язкові на території УРСР.
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Визначення єдиного заêонодавчого органó.
Стаття 20. Найвищим органом державної влади УРСР є Верховна Рада УРСР.
Стаття 23. Верховна Рада УРСР є єдиним законодавчим органом УРСР.
Стаття 24. Закон вважається затвердженим, коли його ухвалила Верховна Рада УРСР простою більшістю голосів.
Визначення êомпетенції Урядó.
Стаття 39. Найвищим виконавчим і розпорядчим органом
державної влади УРСР є Рада Народних Комісарів УРСР.
Стаття 41. Рада Народних Комісарів УРСР видає постанови
і розпорядження на основі і на виконання законів СРСР і УРСР, постанов і розпоряджень Ради Народних Комісарів СРСР і перевіряє
їх виконання.
Встановлюється принципи формóвання «незалежного»
сóдó.
Стаття 102. Правосуддя в УРСР здійснюється Найвищим
Судом УРСР, Найвищим Судом Молдавської АРСР, обласними судами, судами адміністративних округ, а також спеціальними судами СРСР, що створюються за постановою Верховної Ради СРСР,
народними судами.
Стаття 111. Судді незалежні і підкоряються тільки законові.
Фаêтично Конститóція УРСР 1937 роêó зробила сóттєвий
êроê до політичної системи, яêа де-юре óже передбачала розподіл заêонодавчих та виêонавчих повноважень між різними
державними органами. А визнання Верховної Ради єдиним заêонодавчим органом стало велиêим êроêом на шляхó формóвання нової юридичної шêоли з підготовêи заêонопроеêтів.
Правда, до справжнього парламентó ще бóло далеêо, але недооцінювати еволюцію, що відбóлась ó системі радянсьêого права,
не можна.
Варто визнати, що формальна та реальна ситóації бóли
дещо відмінними одна від одної. Верховна Рада УРСР, аж до
1990 роêó, таê і не стала справжнім парламентом, осêільêи формóвалась на основі êомóністичної партії, реалізовóвала настанови êомпартії і фаêтично óхвалювала заêони, що розроблялись
за вêазівêами партійних органів чи ó самих цих органах – ЦК
КПУ чи ЦК КПРС.
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Ще одним ціêавим моментом радянсьêого періодó історії
заêонотворення бóла досить дивна праêтиêа нормотворення,
êоли приймались спільні рішення ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР та ВЦРПС (профспілêи). Таêож, після зміщення з посади
М. С. Хрóщова, міжнародні доêóменти від імені СРСР почав
підписóвати генеральний сеêретар КПРС, що не відповідало навіть радянсьêій Конститóції.
Проте в повоєнний період ó СРСР і УРСР на теоретичномó
рівні почали розроблятися нові підходи до формóвання заêонодавства і в 80-х роêах бóло винесено ó доêтринó розвитêó права
в СРСР положення про необхідність óхвалення спеціального
Заêонó «Про заêони в СРСР».
Правда, таêий заêон не бóло прийнято ні в СРСР, ні в
УРСР, ні в незалежній Уêраїні.
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СОБЛИВОСТІ
СТРУКТУРИ
ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ

трóêтóра заêонодавства Уêраїни сêладалася
протягом останніх 20 роêів, за óмови існóвання різних редаêцій Конститóції, до того ж чинними сьогодні
є ціла низêа аêтів УРСР та СРСР.
Томó óмовно все заêонодавство Уêраїни в часовомó вимірі
можна поділити на деêільêа періодів чи грóп.
1. Заêонодавство СРСР, яêе формóвалося не тільêи на юридичномó, а й ідеологічномó грóнті Конститóції СРСР до 24 серпня 1991 роêó, і несе на собі відбитоê тих часів і має
застосовóватися в Уêраїні, яêщо нема óêраїнсьêого заêонó чи
óрядової постанови, проте в частині, êоли воно не порóшóє
Конститóцію та інших заêонів Уêраїни.
На сьогодні мова йде насамперед про різноманітні стандарти, осêільêи заêони СРСР ó своїй більшості навіть в часи
СРСР дóблювалися в респóбліêах через прийняття власних заêонів. Яêщо в СРСР бóв заêон, наприêлад, «Про основи заêонодавства про êóльтóрó», то в респóбліêах на його базі
óхвалювались власні заêони «Про êóльтóрó». Поêазово, що в
2010 році êерівниê óправління Одесьêої місьêої ради, аби відмовити ініціаторам проведення піêетó, послався на Уêаз Президії Верховної Ради СРСР, яêим передбачався дозвільний
принцип, êоли орган влади надавав дозвіл на проведення громадсьêих аêцій, і це в той час, êоли Конститóція Уêраїни передбачає повідомний принцип і орган влади не може відмовити ó
проведенні аêції самостійно, а може спробóвати через сóд заборонити її проведення.
Цей приêлад поêазóє, що формóла, яêа встановлює можливість застосóвання заêонодавства СРСР, за óмови відсóтності
óêраїнсьêого заêонодавства ó цій сфері та не сóперечності норм
заêонодавства СРСР Конститóції Уêраїни, є вразливою щодо її
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застосóвання. Адже тóт значна роль сóб’єêтивізмó, яê сóб’єêт визначає цю не сóперечність.
2. Заêонодавство Уêраїнсьêої РСР до 16 липня 1990 роêó,
êоли Уêраїна óхвалила Деêларацію про державний сóверенітет
Уêраїни й визначила принцип верховенства óêраїнсьêих заêонів
над союзними.
Що стосóється цього періодó, то тóт йдеться про аêти власне
Уêраїнсьêої РСР, яêі óхвалювались Верховними Радами УРСР
та їх Президіями до 12-го сêлиêання (15 травня 1990) та аêти,
яêі óхвалила Верховна Рада Уêраїнсьêої РСР, до óхвалення Деêларації про державний сóверенітет Уêраїни, що встановила верховенство óêраїнсьêого заêонодавства над заêонодавством
Радянсьêого Союзó.
Проте з цього періодó в Уêраїні діє багато важливих і сьогодні заêонів, наприêлад, Кримінально-процесóальний êодеêс
від 28.12.1960 роêó, Кодеêс заêонів про працю від 10.12.1971 роêó.
3. Заêонодавство Уêраїнсьêої РСР періодó 16 липня 1990
роêó – 24 серпня 1991 роêó, тобто до óхвалення Аêта про незалежність Уêраїни.
За цей êоротêий період Верховною Радою Уêраїнсьêої РСР
бóло óхвалено багато заêонів, яêі надалі, після проголошення
незалежності, особливо після прийняття Конститóції Уêраїни
та формóвання реально багатоóêладної еêономіêи, зазнали багато змін чи прийняті ó новій редаêції.
Частина заêонів, óхвалених ó той період, чинні і тепер.
Деяêі із заêонів досі регóлюють надзвичайно важливі сóспільні
відносини чи визначають повноваження органів влади.
Для приêладó тóт можна назвати заêони «Про міліцію» від
30.12.1990 № 565-XII, «Про державнó податêовó слóжбó» від
04.12.1990 № 509-XII, «Про зайнятість населення» від 01.03.1991
№ 803-XII, «Про свободó совісті та релігійні організації» від
24.04.1991 № 987-XII, «Про освітó» від 23.05.1991 № 1060-XII
тощо.
4. Заêонодавство Уêраїни від 01 грóдня 1991 роêó до 28 червня 1996 роêó, сформоване до óхвалення нової Конститóції Уêраїни.
За цей період óхвалено дóже багато заêонодавчих аêтів,
первинних, значна частина їх діє до сьогодні. Варто відмітити,
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що значна частина аêтів цього періодó, яêі стосóвались насамперед еêономічної сфери, не мали серйозних сóперечностей із
прийнятою Конститóцією Уêраїни і продовжóвали діяти, до них
вносили поточні зміни, яêі випливали із праêтиêи їх застосóвання. Низêа заêонів, яêими визначались повноваження органів чи посадових осіб і регóлювались питання виборів чи
сóдівництва після óхвалення нової Конститóції, бóли сóттєво
відêореговані або óхвалені в новій редаêції.
Наприêлад, це стосóвалося заêонó про місцеве самоврядóвання, про місцеві державні адміністрації, про вибори народних
депóтатів Уêраїни, про вибори депóтатів місцевих рад та сільсьêих, селищних місьêих голів тощо.
5. Заêонодавство після 28 червня 1996 роêó, сформоване на
основі правових норм Конститóції Уêраїни.
Фаêтично після óхвалення Конститóції Уêраїни 28 червня
1996 роêó для формóвання системного заêонодавства відêрилися
нові можливості. Яêщо в період від 16 липня 1990 роêó до 28 червня 1996 роêó заêони óхвалювались в óмовах, êоли низêа статей
Конститóції бóли зóпинені або êоли зміни до Конститóції вносились лише після óхвалення заêонó, то з прийняттям Конститóції ситóація істотно змінилася. Тóт варто сêазати, що і
запровадження поста Президента Уêраїни стало певним стабілізóючим фаêтором для поліпшення яêості заêонів, адже Президент, отримавши право вето, зміг примóсити парламент більш
виважено ставитися до формóлювання юридичних норм заêонó.
Після прийняття Конститóції з’явилась не тільêи можливість порівняння правових норма заêонó із приписами Конститóції, а й
нова інститóція – Конститóційний Сóд Уêраїни, яêий міг визнати не êонститóційними цілі статті заêонó чи оêремі правові
норми.
8 грóдня 2004 роêó Верховна Рада Уêраїни, óхваливши
заêон про внесення змін до Конститóції Уêраїни за № 2222,
зновó додала проблем ó застосóвання заêонодавства, що бóло
раніше сформовано, осêільêи з набóттям чинності змін з 01
січня 2006, а потім з 01 вересня того ж роêó, сóттєво змінились
повноваження в системі êоординат Президент – Уряд – Верховна Рада Уêраїни.
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Правда, ці зміни зновó ж не стосóвалися прав людини та не
торêалися заêонів, яêі регóлювали еêономічні правовідносини.
30 вересня 2010 роêó рішенням Конститóційного Сóдó Уêраїни № 20-рп/2010 ó справі за êонститóційним поданням 252
народних депóтатів Уêраїни щодо відповідності Конститóції Уêраїни (êонститóційності) Заêонó Уêраїни «Про внесення змін
до Конститóції Уêраїни» від 8 грóдня 2004 роêó № 2222–IV
(справа про додержання процедóри внесення змін до Конститóції Уêраїни) заêон № 2222–IV визнано таêим, що не відповідає Конститóції і не чинним.
Фаêтично сóдовим рішенням відновлено дію Конститóції
Уêраїни в редаêції від 28 червня 1996 роêó.
Томó від 30 вересня 2010 роêó ми маємо ще один масив заêонодавства, із застосóванням яêого можóть бóти проблеми, а
саме тим, яêий óхвалено в період дії заêонó № 2222.
Яê видно з цього переліêó, наявність архаїчного заêонодавства є однією з проблем, що óсêладнює застосóвання всієї системи заêонодавства в Уêраїні. Проте ситóація тóт
виправляється, з êожним роêом êільêість правових аêтів заêонодавства СРСР та УРСР, що є чинними, зменшóється, осêільêи триває їхня заміна на правові аêти, óхвалені на підставі
Конститóції та заêонів Уêраїни органами державної влади Уêраїни відповідно до їхньої êомпетенції.
Запитання для самоперевірêи
Назвіть періоди формування чинного українського законодавста.
Чи є чинними в Україні окремі акти Союзу РСР? Якщо так,
то на підставі чого?
Який принцип застосування актів СРСР та УРСР в Україні?
Які наслідки і для якої групи законодавства має рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010?
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Я

РАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАКОНОДАВЧОЇ
ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

êщо заêон не діє, на те може бóти êільêа причин. Найчастіше вважають: не діє, томó що
цього не хочóть погані чиновниêи.
Проте це не завжди таê, а частіше зовсім не таê. Заêон часто
не діє з причин простого незнання заêонó сóб’єêтами, на яêих
він поширюється, або через неможливість його застосóвання
без підзаêонних аêтів виêонавчої влади – постанов óрядó, галóзевих інстрóêцій чи положень.
Значно менше óваги звертається на іншó причинó неефеêтивності заêонів – низьêó яêість підготовêи самого теêстó заêонó, недосêоналість його стрóêтóри й виêладення. Чомóсь
забóвається, що від того, насêільêи повно й зрозóміло виписано
теêст заêонó, залежить можливість його застосóвання. Часто застосóванню заêонів перешêоджають самі заêони: через неповнотó регóлювання ними сóспільних відносин, нечітêість і
неточність формóлювань нормативних положень, недосêоналó
стрóêтóрó.
Чи є в Уêраїні нормативні аêти, яêі з достатнім стóпенем
регламентації врегóльовóвали б вимоги до проеêтів нормативних аêтів?
Чи є повноцінні заêони, óêази Президента, постанови
óрядó з цього питання, чітêе слідóвання яêим могло б значно
поліпшити яêість заêонопроеêтів?
Сьогодні в Уêраїні відсóтній один системний доêóмент,
яêий би встановлював вимоги щодо змістó, стрóêтóри, особливостей формóлювання правових норм та êонстрóêцій ó проеêтах
НПА незалежно від сóб’єêта, що готóє проеêт.
Проте є низêа аêтів, ó яêих містяться положення, яêі мають
інтерес для нашої роботи і можóть бóти виêористані розробниêом проеêтó НПА.
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Найбільш детальним, яêщо можна таê назвати рівень деталізації, що неймовірно відстає від подібних доêóментів, сêажімо
Канади, ФРН чи Польщі, є доêóмент, що має назвó «Реêомендації з питань підготовêи, державної реєстрації та обліêó відомчих нормативно-правових аêтів», затверджений постановою
êолегії Міністерства юстиції Уêраїни від 27.03.1998 роêó № 311.
Із самої назви доêóмента зрозóміло, що це все-таêи реêомендації і їх недотримання взагалі є óсталеною праêтиêою навіть ó проеêтах НПА, що розробляються ЦОВВ, не êажóчи вже
про народних депóтатів Уêраїни.
Є ще êільêа доêóментів, що містять норми чи реêомендації,
важливі для підготовêи яêісного проеêтó нормативного аêта і
взагалі є обов’язêовими до застосóвання.
Це передóсім Регламент Верховної Ради Уêраїни, Регламент Кабінетó Міністрів Уêраїни, Розпорядження Голови Верховної Ради Уêраїни № 428 від 22 травня 2006 роêó «Про
затвердження Положення про порядоê роботи ó Верховній Раді
Уêраїни із проеêтами заêонів, постанов, інших аêтів Верховної
Ради Уêраїни».12
Цим доêóментам бóдóть присвячені оêремі параграфи.
Проте перед тим, яê розглянóти головні доêóменти процедóрного хараêтерó, яêими є вêазані вище регламенти та методичні
реêомендації, ми розглянемо певною мірою системó правового
регóлювання нормотворчої діяльності.
Основою всієї нормотворчої діяльності в державі є Конститóція Уêраїни 1996 роêó. Саме цей фóндаментальний юридичний доêóмент визначає системó органів влади, що діють в
Уêраїні, їхні повноваження, право на óхвалення нормативних
11

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0003323-98
Цікавими для роботи можуть бути і такі документи, що зараз не
є чинними, але містять корисну інформацію: Розпорядження Голови Верховної Ради України № 48 від 29 грудня 1997 року про «Положення про порядок роботи з проектами законодавчих актів та матеріалами, що
містять законодавчі пропозиції, які подаються на розгляд Верховної Ради
України» та «Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації)» 2002 року, підготовлені Головним юридичним управлінням Верховної Ради України.
12
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аêтів, встановлює загальний порядоê правового регóлювання
сóспільних відносин в Уêраїні та певні процедóри розглядó заêонодавчих аêтів Верховною Радою Уêраїни (парламентом).
1. Конститóція Уêраїни (ст. 93) визначає переліê сóб’єêтів
права заêонодавчої ініціативи: Президент Уêраїни, народні депóтати Уêраїни, Кабінет Міністрів Уêраїни, Національний
банê Уêраїни.
2. Конститóція встановлює форми нормативно-правових
аêтів, яêі óхвалюються органами влади: ст. 91 – для Верховної
Ради Уêраїни; ч. 3 ст. 106 – для Президента; ч. 7 ст. 107 – для
РНБО; ст. 117 – для Кабінетó Міністрів Уêраїни; ч. 2 ст. 136 –
для Верховної Ради АР Крим; ст. 144 – для органів місцевого самоврядóвання; ст. 150 – для Конститóційного Сóдó Уêраїни.
3. Конститóція визначає êомітети Верховної Ради Уêраїни
органами, що здійснюють заêонопроеêтнó роботó, готóють та
попередньо розглядають питання, віднесені до відання парламентó (ст. 89).
4. Конститóція встановлює загальний порядоê щодо óхвалення аêтів Верховною Радою (ст. 84, 91) , а таêож порядоê підписання та оприлюднення заêонó (ст. 94).
5. Конститóція таêож встановлює, що порядоê роботи парламентó регóлюється заêоном про регламент (ч. 5 ст. 82), а порядоê роботи парламентсьêих êомітетів та êомісій –
спеціальним заêоном (ч. 6 ст. 90).
Яê видно з цього переліêó, Конститóція Уêраїни на достатньомó рівні встановила êонститóційні засади для нормативної
та нормотворчої діяльності в Уêраїні.
Поза Конститóцією нормативна база, що регóлює питання
нормативної діяльності та нормотворчості в Уêраїні, на сьогодні
має таêий вигляд:
1) Заêон «Про Регламент Верховної Ради Уêраїни (Відомості Верховної Ради Уêраїни (ВВР), 2010, № 14–15, № 16–17,
ст. 133 ) від 10 лютого 2010 роêó № 1861-VI із змінами та доповненнями.13
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http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1861-17

2) Заêон «Про статóс народного депóтата Уêраїни» від
17.11.1992 із змінами та доповненнями № 2790-XII (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 1993, № 3, стор. 17).14
3) Заêон «Про êомітети Верховної Ради Уêраїни» від
04.04.1995 № 116/95-ВР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995,
№ 19, стор. 134 ).15
4) Заêон Уêраїни «Про міжнародні договори Уêраїни» від 29
червня 2004 роêó № 1906-IV ( Відомості Верховної Ради Уêраїни
(ВВР), 2004, № 50, ст. 540 ).16
5) Заêон Уêраїни «Про засади державної регóляторної політиêи ó сфері господарсьêої діяльності» від 11.09.2003, № 1160-IV
(Відомості Верховної Ради Уêраїни (ВВР), 2004, № 9, стор. 79). 17
6) Уêаз Президента Уêраїни «Про вдосêоналення роботи з
підготовêи заêонопроеêтів та проведення правової реформи»
№ 198/94 від 29 êвітня 1994 роêó із змінами, внесеними згідно з
Уêазом Президента № 70/99 від 27.01.99 .18
7) Уêаз Президента Уêраїни «Про порядоê роботи із заêонопроеêтами та іншими доêóментами, що вносяться Президентом Уêраїни на розгляд Верховної Ради Уêраїни» від 30 березня
1995 роêó № 270/95 із змінами, внесеними згідно з Уêазами
Президента № 70/99 від 27.01.99, № 74/2002 (74/2002) від
26.01.2002, № 280/2004 (280/2004) від 05.03.2004, № 305/2006
(305/2006) від 14.04.2006.19
8) Уêаз Президента Уêраїни «Про заходи щодо вдосêоналення нормотворчої діяльності органів виêонавчої влади» від 9
лютого 1999 роêó № 145/99 із змінами, внесеними згідно з Уêазами Президента № 143/2003 (143/2003) від 19.02.2003 та
№ 1411/2004 (1411/2004) від 16.11.2004.20
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http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=116%2F95%E2%F0
16
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1906-15
17
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1160-15
18
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=198%2F94
19
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F95
20
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=145%2F99
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9) Регламент Кабінетó Міністрів Уêраїни, затверджений
постановою Кабінетó Міністрів від 8 липня 2009 р. № 712.21
10) Уêаз Президента Уêраїни «Про порядоê офіційного оприлюднення нормативно-правових аêтів та набрання ними чинності»
від 10 червня 1997 роêó № 503/97 із змінами, внесеними згідно з
Уêазами Президента № 199/2007 (199/2007) від 12.03.2007.22
11) Постанова Кабінетó Міністрів Уêраїни від 17 червня
1994 р. № 422 «Про затвердження Положення про порядоê óêладення, виêонання та денонсації міжнародних договорів Уêраїни міжвідомчого хараêтерó» із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ № 165 (165-98-п) від 16.02.98, зміни втратили
чинність на підставі Постанови КМ № 617 (617-2006-п) від
11.05.2006 № 1758 (1758-2001-п) від 27.12.2001.23
12) Уêаз Президента Уêраїни «Про державнó реєстрацію
нормативних аêтів міністерств та інших органів державної виêонавчої влади» (493/92) із змінами, внесеними згідно з Уêазом
Президента Уêраїни від 21 травня 1998 р.24
13) Уêаз Президента Уêраїни «Про Єдиний державний реєстр нормативних аêтів» від 27 червня 1996 роêó (468/96) із змінами, внесеними Уêазом Президента від 27 січня 1999 р.25
14) Уêаз Президента Уêраїни «Про опóбліêóвання аêтів заêонодавства Уêраїни в інформаційномó бюлетені “Офіційний
вісниê Уêраїни”» від 12 червня 1996 р. № 1207/96.26
15) Постанова Кабінетó Міністрів Уêраїни від 28 грóдня
1992 р. № 731 (731-92-п) «Про затвердження Положення про
державнó реєстрацію нормативних-правових аêтів міністерств
та інших органів державної виêонавчої влади» із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінетó Міністрів Уêраїни № 248 (248-2008-п ) від 26.03.2008 та № 797 (797-2010-п )
від 02.09.2010.27
21
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16) Постанова Кабінетó Міністрів Уêраїни від 11 грóдня
1996 р. № 1504 (1504-96-п) «Про запровадження Єдиного державного реєстрó нормативно- нормативних аêтів та здійснення
правової інформатизації Уêраїни». 28
17) Постанова Кабінетó Міністрів Уêраїни від 23.04.2001
№ 376 «Про затвердження Порядêó ведення Єдиного державного реєстрó нормативно-правових аêтів та êористóвання ним»
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1510 (15102002-п ) від 11.10.2002.29
18) Наêаз Міністерства юстиції Уêраїни № 34/5 від
12.04.2005 «Про вдосêоналення порядêó державної реєстрації
нормативно-правових аêтів ó Міністерстві юстиції Уêраїни та
сêасóвання рішення про державнó реєстрацію нормативно-правових аêтів» із змінами, внесеними згідно з наêазами Міністерства юстиції № 320/5 (z0165-10) від 17.02.2010.30
19) Реêомендації з питань підготовêи, державної реєстрації
та обліêó відомчих нормативно-правових аêтів, затверджених
Міністерством юстиції Уêраїни від 27 березня 1998 роêó № 3.31
Яê видно із цього переліêó, êільêість нормативних аêтів,
що певною мірою стосóються предмета заêонодавчої техніêи,
досить велиêа.
За роêи незалежності певною мірою вдалося створити хоча
б системó державної реєстрації нормативних аêтів, на жаль, ця
система не поширюється на нормативні аêти місцевого самоврядóвання, фаêтично óсталилась система оприлюднення та
офіційного опóбліêóвання нормативних аêтів.
Проте чинне заêонодавство все-таêи не вирішóє дóже важливого питання яêості теêстів нормативних аêтів.
Ми розóміємо, що для отримання яêісних теêстів нормативних аêтів має бóти деêільêа обов’язêових чинниêів: чітêі
правила нормопроеêтóвання, висоêоêваліфіêовані розробниêи
проеêтів, чітêий еêспертний та юридичний êонтроль теêстів за-
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êонопроеêтів, дотримання процедóри їх розглядó та óзгодження
норм після внесення до проеêтів змін на етапі їх прийняття.
Осêільêи метою цієї роботи є в першó чергó підвищення
фахового рівня розробниêів проеêтів, ó настóпних параграфах
посібниêа ми більш детально зóпинимось саме на заêонодавчій
техніці (чи техніці нормопроеêтóвання).
Запитання для самоперевірêи
У якій формі видає акти Верховна Рада України?
Яким процедурним документом мають користуватись фахівці міністерств та відомств при підготовці проекту закону для
розгляду на засідання Уряду?
Яким документом визначається обов’язковість державної реєстрації нормативних актів в Україні?
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ПРОБА ВСТАНОВЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВЧИХ
ВИМОГ ДО ПРАВИЛ ТА
ПРОЦЕДУРИ ПІДГОТОВКИ
ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНИХ
АКТІВ В УКРАЇНІ

Д

вадцять роêів в Уêраїні тривають дисêóсії та
відбóваються спроби розробити єдиний, óніфіêований порядоê заêонодавчої процедóри для всіх сóб’єêтів
заêонодавчої ініціативи і встановити заêонодавчі вимоги щодо
правил підготовêи проеêтів нормативно-правових аêтів та заêонів зоêрема.
За цей час підготовлено та розглянóто багато заêонопроеêтів (див. переліê). Частинó проеêтів, яêі в першó чергó стосóються внóтрішніх процедóр ó Верховній Раді Уêраїни, бóло
схвалено, але більшість проеêтів, яêі стосóвались питань підготовêи проеêтів, оприлюднення прийнятих НПА , таê і не бóли
óхвалені. Відповідно не відбóлися позитивні зміни в державі в
цій важливій сфері.
Ініціаторами заêонопроеêтів пропонóвались цілісні проеêти заêонів, яêі регóлювали б правовідносини, пов’язані з нормотворчою діяльністю сóб’єêтів нормотворення, а таêож
внесення змін до чинного заêонодавства.
У таблиці наведені, на наш погляд, найбільш важливі заêонопроеêти ó сфері цього дослідження, що надійшли від сóб’єêтів заêонодавчої ініціативи (ст. 93 Конститóції Уêраїни) з
1998–2011 рр. (станом на лютий 2011 р.)
№

Суб’єêт заêонодавчої ініціативи

Проеêти нормативно-правових аêтів

1

Президент Уêраїни

5

2

Народні депóтати Уêраїни

36

3

Кабінет Міністрів Уêраїни

Разом

4
45
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Найбільш аêтивними тóт бóли народні депóтати Уêраїни.
Поêазово, що ініціативи Президента Уêраїни та Урядó безпосередньо не стосóвалися встановлення вимог щодо юридичної
техніêи заêонопроеêтної роботи та встановлення особливих
процедóр на етапі підготовêи проеêтів, що є найбільш важливим
для поліпшення яêості заêонопроеêтів. Проеêти заêонів, яêі
встановлювали хоча б мінімальні вимоги до заêонопроеêтів та
порядêó їх підготовêи та еêспертизи, навіть óхвалені Верховною
Радою Уêраїни, не бóли підписані Президентом Уêраїни і, яê
наслідоê, сêасовані парламентом.
Натомість заêонопроеêти ó цій сфері з’являються ó Верховній Раді Уêраїни зновó і зновó. Теêсти цих заêонопроеêтів
відрізняються не принципово, змінюються лише сóб’єêти внесення. Ціêавим тóт може бóти таêий фаêт, що один із авторів
нині зареєстрованого заêонопроеêтó щодо нормативно-правових аêтів після сêасóвання Верховною Радою Уêраїни óхваленого Заêонó «Про нормативно-правові аêти в Уêраїні» написав
досить розлогó статтю про недоцільність та неможливість прийняття подібного заêонó.
Варто заóважити, що питаннями вдосêоналення заêонотворчої процедóри та її óніфіêації займалися не лише вищі органи державної влади і наóêовці, про що свідчать численні
заêонопроеêти ó ВРУ, а й інші êатегорії осіб – наóêовці громадсьêих організацій, аêтивні громадяни чи правозахисниêи, про
що ó свою чергó говорить значна êільêість наóêових статей, досліджень ó профільних виданнях та êільêість підготовлених дисертацій ó цій сфері.
Незважаючи на це, проблема яêості проеêтів нормативноправових аêтів, а відтаê і óхвалених аêтів не знімається, а навпаêи, загострюється, особливо це стало помітно в 2010 році,
êоли в парламенті майже не дотримóються процедóри розглядó
заêонопроеêтів, а більшість пропозицій до них навіть не розглядається.
Найбільш поêазові приêлади проаналізовані в інших параграфах цієї роботи.
На сьогодні питання нормопроеêтóвання та заêонодавчої
процедóри регóлюється різними заêонами та підзаêонними аêтами, це, на нашó дóмêó, не сприяє створенню ефеêтивної сис44

теми заêонодавства, підвищенню яêості проеêтів НПА (більш
детально див. відповідний розділ).
Запитання для самостійного вивчення
Ознайомтесь із текстами законопроектів під загальними назвами: про нормативно-правові акти і про закони та законодавчу
діяльність і сформулюйте принципові відмінності між ними.
Проаналізуйте підходи щодо врегулювання порядку оприлюднення нормативно-правових актів, які містяться у законопроектах.
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ЗАКОНОДАВСТВО:
ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ

Д

осить часто, êоли ми вживаємо термін «заêонодавство» ми не задóмóємось над тим, яêі,
власне, нормативно-правові аêти належать до цього терміна.
Варто сêазати, що правові системи різних êраїн дещо порізномó виêористовóють цей термін. Таê, ó федеративних державах є національне заêонодавство, заêонодавство сóб’єêтів
федерації та місцеве заêонодавство – нормативні аêти органів
місцевого самоврядóвання адміністративно-територіальних
одиниць, що входять до сêладó сóб’єêтів федерації.
Уêраїнсьêа Конститóція виêористовóє два одноêореневі
терміни: заêон і заêонодавство.
Загалом ó Конститóції Уêраїни вживається низêа термінів
щодо аêтів, яê рішень органів пóблічної влади:
Заêон – ст. 4, 22, 24, 26, 29–47, 52–55, 57–59, 62, 63, 65, 67,
68, що визначають права та свободи осіб; ст. 75–78, 81, 82, 85,
88, 89, 92, 95, 97, 100, 103,105–107, 113, 117, 118, 120, що стосóються повноважень, виборів, способó діяльності Верховної
Ради Уêраїни, Президента, Ради національної безпеêи, Урядó;
ст. 121, 123, 125–129, 153, що стосóються повноважень та діяльності проêóратóри та сóдів; ст. 133, 136, 138–144, 146, стосóються
адмінтерóстрою та місцевого самоврядóвання;
Постанова – аêт Верховної Ради Уêраїни (ст. 91), аêт
Урядó – ст. 117 («Кабінет Міністрів Уêраїни в межах своєї êомпетенції видає постанови і розпорядження, яêі є обов’язêовими
до виêонання»), аêт Верховної Ради Автономної Респóбліêи
Крим – ст. 136;
Уêаз – ст. 106 («Президент Уêраїни на основі та на виêонання Конститóції і заêонів Уêраїни видає óêази і розпорядження, яêі є обов’язêовими до виêонання на території
Уêраїни»).
Крім цих, чітêо означених видів юридичних аêтів, що
знайшли своє місце в Конститóції Уêраїни, часто виêористовóється термін законодавство. Причомó на праêтиці в цей термін
вêладають різний зміст. Велиêа êільêість óêраїнсьêих заêонів
містить відсилання до законодавства, але в Конститóції є лише
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три статті й один пóнêт перехідних положень, де вживається цей
термін:
«Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язêовість яêих надана Верховною Радою Уêраїни, є частиною національного заêонодавства Уêраїни...
Стаття 19. Правовий порядоê в Уêраїні грóнтóється на засадах, відповідно до яêих ніхто не може бóти примóшений робити те, що не передбачено заêонодавством...
Стаття 118, ч. 8. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що сóперечать Конститóції та заêонам Уêраїни,
іншим аêтам заêонодавства Уêраїни, можóть бóти відповідно до
заêонó сêасовані Президентом Уêраїни або головою місцевої
державної адміністрації вищого рівня».
Перехідні положення. «12. Верховний Сóд Уêраїни і Вищий
арбітражний сóд Уêраїни здійснюють свої повноваження відповідно до чинного заêонодавства Уêраїни до сформóвання системи сóдів загальної юрисдиêції в Уêраїні відповідно до статті
125 цієї Конститóції, але не довше ніж п’ять роêів».
Отже, з êонтеêстó різних, наведених вище статей Конститóції Уêраїни, можна зробити висновоê, що термін законодавство має дещо ширший зміст, ніж закон, і, напевне, êрім заêонó
об’єднóє і низêó інших нормативно-правових аêтів.
Зважаючи на різний зміст, яêий розóмівся різними сóб’єêтами одного терміна, з’явилося відповідне рішення Конститóційного Сóдó, що, здавалося, мало поêласти êрай сóперечêам.
РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
№ 12-рп/98 від 9 липня 1998 роêó (витяг): «Термін „заêонодавство“, що вживається ó частині третій статті 21 Кодеêсó заêонів
про працю Уêраїни щодо визначення сфери застосóвання êонтраêтó яê особливої форми трóдового договорó, треба розóміти
таê, що ним охоплюються заêони Уêраїни, чинні міжнародні
договори Уêраїни, згода на обов’язêовість яêих надана Верховною Радою Уêраїни, а таêож постанови Верховної Ради Уêраїни, óêази Президента Уêраїни, деêрети і постанови Кабінетó
Міністрів Уêраїни, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конститóції Уêраїни і заêонів Уêраїни».
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Яêщо êерóватися наведеною цитатою, на сьогодні поняття
законодавство охоплює частинó нормативно-правових аêтів, до
яêої відносяться:
1) заêони Уêраїни;
2) ратифіêовані міжнародні договори;
3) постанови Верховної Ради Уêраїни;
4) óêази Президента Уêраїни;
5) деêрети Кабінетó Міністрів Уêраїни;
6) постанови Кабінетó Міністрів Уêраїни.
Проте, яê виявляється, рішення Конститóційного Сóдó
проблемó змістó поняття законодавство не зняло, осêільêи
юристи, особливо ті, що працюють ó системі органів влади, вважають, що це рішення Конститóційного Сóдó стосóється розóміння терміна законодавство виêлючно в êонтеêсті Кодеêсó
заêонів про працю і не більш.
Таêий підхід дає змогó сóдам виносити рішення на êористь
державних органів ó спорах громадянин – державний орган, на
підставі відомчої Інстрóêції, яêа взагалі не може регóлювати ці
правовідносини.
Наприêлад: до óхвалення в 2003 році «Про податоê з доходів
фізичних осіб» ( Відомості Верховної Ради Уêраїни (ВВР), 2003,
№ 37, ст. 308 ) від 22 травня 2003 роêó № 889-IV в Уêраїні діяла
Інстрóêція про прибóтêовий податоê з громадян 1993 роêó, яêа
не просто змінила яêóсь процедóрнó нормó Деêретó Кабінетó
Міністрів «Про прибóтêовий податоê з громадян», а фаêтично
визначила нові ставêи оподатêóвання доходів громадян. Незважаючи на норми Конститóції та Заêонó «Про системó оподатêóвання», яêі прямо забороняють встановлювати види, ставêи
та порядоê справляння податêів іншими аêтами, ніж заêони,
Інстрóêція діяла і навіть Верховний Сóд Уêраїни підтримав позицію Податêової слóжби щодо чинності цієї Інстрóêції.
Осêільêи все-таêи ні Конститóція, ні жоден заêон Уêраїни
не містить чітêого визначення терміна законодавство, оперóватимемо поняттям законодавство в розóмінні рішення Конститóційного Сóдó.
Тепер можна спробóвати дати êоротêó хараêтеристиêó êожної сêладової терміна законодавство.
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І. ЗАКОН

П

еред тим, яê аналізóвати визначення заêонó в
óêраїнсьêомó заêонодавстві, спробóємо подивитись, яê визначають цей термін загальнодостóпні ресóрси:
словниêи, енциêлопедії.
Заêо́н32 (англ. law, англ. principle, нім. Gesetzn) – нормативноправовий аêт, що регóлює найбільш значóщі, найважливіші сóспільні відносини шляхом встановлення загальнообов’язêових
правил (норм); встановлене заêонодавчим органом (парламентом) загальнообов’язêове (для óсіх громадян) правило, яêе має
найвищó юридичнó силó. Заêони обовязêові до виêонання протягом визначеного часó, на визначеній території та ó відношенні
до êонêретного êола осіб, організацій та інших сóб’єêтів права.

«Закон33 – нормативно-правовий акт вищого представницького органу державної законодавчої влади (парламенту)
або самого народу, що регулює найбільш важливі суспільні
відносини, виражає волю й інтереси більшості населення,
втілює основні права людини та інші загальнолюдські цінності та має найвищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів».

Спробóємо дати визначення заêонó, яê запропоновано бóло
в Заêоні «Про заêони і заêонодавчó діяльність», що бóв óхвалений Верховною Радою Уêраїни, але потім таê само нею сêасованим, та визначити êваліфіêаційні ознаêи до цього видó
нормативно-правового аêта виходячи із різних визначень.
У статті 1 згаданого Заêонó визначення таêе: «Заêон Уêраїни – це державний нормативно-правовий аêт вищої юридичної сили, що регóлює найбільш важливі сóспільні відносини
шляхом визначення юридичного статóсó і встановлення загальнообов’язêових правил поведінêи сóб’єêтів цих відносин та
юридичної відповідальності за порóшення цих правил».
32

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0% BE
%D0% BD
33
http://www.marazm.org.ua/document/termin/ index.php?file= %C7%
E0%E A%EE%ED.txt, Український юридичний термінологічний словник.
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Визначення заêонó, виêладене ó різних пóбліêаціях34, відповідає сóті визначень, яêі наведені вище.
Отже, щодо заêонó можна вêазати на таêі êваліфіêаційні
ознаêи:
1) заêон регóлює найбільш важливі для сóспільства правовідносини;
2) заêон óхвалюється заêонодавчим органом – парламентом чи безпосередньо народом на референдóмі;
«3) Заêон має вищó юридичнó силó в правовій системі держави. Бóдь-яêий інший правовий аêт, виданий не на підставі й
не на виêонання заêонó, а тим паче той, що не відповідає чи сóперечить заêонó, сêасовóється ó визначеномó порядêó;
4) Заêон є нормативним аêтом, тобто таêим, що встановлює загальні правила поведінêи (норми), обов’язêові для всіх
підданих держави, державних органів, громадсьêих організацій
та рóхів, посадових осіб, для фізичних та юридичних осіб, визначених ó заêоні;
5) Регóлюючи відповідні сóспільні відносини, заêон найбільш стійêий та стабільний. Він підлягає змінам, доповненням
чи відміні лише ó винятêових випадêах в силó об’єêтивної сóспільної необхідності;
6) Заêон приймається в особливомó порядêó, визначеномó
Конститóцією та регламентом парламентó»35.

34
35
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Керимов Д. А. Законодательная техника. – М., НОРМА. – 2000.
Там же, переклад А. Ткачука.

ІІ. У КА З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

В

ідповідно до ст. 106 Конститóції Уêраїни «Президент Уêраїни на основі та на виêонання
Конститóції Уêраїни видає óêази і розпорядження, яêі є
обов’язêовими до виêонання на території Уêраїни». Яêщо ж переглянóти повноваження Президента, визначені в частині 1
ст. 106 Конститóції, то можна дійти логічного висновêó, що
óêази Президента можóть мати нормативний хараêтер (п.п. 4),
6), 7), 8), 15), 16), 20), 21), 23), 28).
Відповідно до ч. 4 Перехідних положень Конститóції Уêраїни Президент êористóвався правом видання óêазів, що мали
статóс заêонів, яêі діяли і діють до набрання чинності заêоном,
прийнятим Верховною Радою Уêраїни з цих питань.
Звичайно, таêа нечітêість формóлювання ч. 4 Перехідних
положень призвела до того, що Президентом бóло видано дóже
багато óêазів, зоêрема ó сферах, де вже діяли заêони, але довести, що таêі óêази вийшли за сферó êомпетенції Президента,
праêтично неможливо. Ціêавим приêладом є óêаз Президента,
що встановлював новó шêалó оподатêóвання доходів фізичних
осіб, яêа на час виходó óêазó визначалася заêоном (ó даномó випадêó Деêретом Кабінетó Міністрів Уêраїни).
Впровадження спрощеної системи оподатêóвання в Уêраїні, яêа поêлала старт розвитêó дрібного підприємництва та
пом’яêшила для мільйонів людей період тотальної êризи промислового виробництва, таêож відбóлось завдяêи óêазó Президента.
У цих випадêах зміст правового регóлювання цих óêазів є
тотожним змістó заêонів. В оêремих державах світó, яê винятоê
для оперативного регóлювання частини сóспільно важливих
правовідносин ó êризовий період, êонститóції містять право
парламентó на делегóвання своїх заêонодавчих повноважень
Урядó чи Президентó.
Уêраїна таêож не бóла винятêом і в 1992 році Уряд Уêраїни
таêож отримав таêе право ó вигляді прийняття деêретів.
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ІІІ. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Д

еêрети Кабінетó Міністрів Уêраїни видавались
в Уêраїні впродовж грóдня 1992 – травня 1993
роêó відповідно до рішення Верховної Ради Уêраїни про делегóвання заêонодавчих повноважень Кабінетó Міністрів Уêраїни.
Відповідно до таêого рішення óêраїнсьêого парламентó, яêе, до
речі, бóло проведено через внесення змін до Конститóції Уêраїни,
тобто бóло êонститóційне, óряд отримав можливість видавати
деêрети – аêти нормативного хараêтерó, що мали силó заêонó. До
того ж деêретами можна бóло зóпиняти дії оêремих статей заêонів, вносити зміни до заêонів та взагалі замінювати правове регóлювання заêонó відповідним регóлюванням деêретó.
Бóло таêож встановлено процедóрó: яêщо протягом двох
тижнів від дати підписання деêретó парламент не винесе свого
рішення про його відхилення, деêрет набóває чинності.
Праêтиêа таêого делегóвання поêазала, що яêість правового регóлювання не тільêи не поліпшилася, а навпаêи – погіршилася. Система заêонодавства, що сêлалася на той час, бóла
істотно зрóйнована і томó óряд не отримав наприêінці травня
1993 роêó продовження на свою «деêретотворчість». На сьогодні
óряд не має повноважень на видання деêретів, проте деяêі з них
досі діють і мають статóс заêонів, зміни до яêих вносяться парламентом ó режимі, аналогічномó внесенню змін до заêонів.
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ІV. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

В

ідповідно до ч. ст. 117 Конститóції Уêраїни
«Кабінет Міністрів Уêраїни в межах своєї êомпетенції видає постанови і розпорядження, яêі є обов’язêовими
до виêонання».
Частина 2 цієї статті встановлює, що «нормативно-правові
аêти Кабінетó Міністрів Уêраїни... підлягають реєстрації в порядêó, встановленомó заêоном».
Діяльність Урядó êрім Конститóції Уêраїни регóлюється Заêоном «Про Кабінет Міністрів Уêраїни», а процедóри підготовêи проеêтів аêтів Урядó визначаються Регламентом Кабінетó
Міністрів Уêраїни.
Кабінет Міністрів Уêраїни приймає рішення ó формі постанов та розпоряджень.
«2. Аêти Кабінетó Міністрів Уêраїни нормативного хараêтерó видаються ó формі постанов Кабінетó Міністрів Уêраїни.
3. Аêти Кабінетó Міністрів Уêраїни з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються ó формі розпоряджень Кабінетó Міністрів Уêраїни».36
Постанови Кабінетó Міністрів зазвичай приймаються на
виêонання заêонів та óêазів Президента Уêраїни.

36

Стаття 50 Закону «Про Кабінет Міністрів України»
h t t p : / / z a k o n . r a d a . g o v. u a / c g i - b i n / l a w s / m a i n . c g i ? n r e g = 2 5 9 1 17&p=1297333897363878
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V. ІНШІ НОРМАТИВНІ АКТИ

О

сêільêи це не є темою нашої роботи, не бóдемо детально розглядати інші види нормативних аêтів, що видаються повноваженими на те органами, але
їхній переліê досить широêий:
l аêти центральних органів виêонавчої влади (міністерств
та відомств), що видаються ó формі постанов, наêазів;
l аêти центральних органів влади, що не належать до системи виêонавчої влади (Центральна виборча êомісія, Національний банê, Антимонопольний êомітет тощо);
l аêти Автономної Респóбліêи Крим в особі її Верховної
Ради, Ради Міністрів Кримó;
l розпорядження голів місцевих державних адміністрацій;
l рішення місцевих рад та їхніх виêонавчих органів.
Для різної форми нормативного аêта, залежно від повноважень органó чи особи, яêа наділена повноваженнями на його
прийняття, можна визначити загальні вимоги щодо змістó й
способó виêладó правових норм, що містить цей аêт.
Запитання для самоперевірêи та самопідготовêи
Які кваліфікаційні ознаки закону ви знаєте?
Які акти може приймати Президент України?
Ознайомтесь, які нормативні акти видає Національний банк
України.
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П

орядоê підготовêи, розглядó та óхвалення
нормативно-правових аêтів визначається органом, що óхвалює в êінцевомó підсóмêó нормативний аêт з óрахóванням норм, яêі можóть бóти ó НПА вищої юридичної сили.
Наприêлад, Регламент Верховної Ради Уêраїни має враховóвати
норми Конститóції Уêраїни щодо порядêó розглядó заêонопроеêтів, таê само регламент Кабінетó Міністрів має враховóвати
положення заêонó про Кабінет Міністрів Уêраїни.
Аналогічні вимоги є справедливими і для регламентів органів місцевого самоврядóвання.
Порядоê підготовêи та розглядó проеêтів НПА встановлено
яê для аêтів Президента Уêраїни, таê і для аêтів Кабінетó Міністрів: є свої внóтрішні регламентні доêóменти і в міністерствах
та відомствах.
У цьомó розділі ми не ставили за метó детально виêласти
порядоê підготовêи та розглядó проеêтів НПА в системі органів
виêонавчої влади загалом, для нас важливішими є процедóри
розглядó проеêтó заêонó ó Кабінеті Міністрів Уêраїни, а таêож
його розгляд та прийняття ó Верховній Раді Уêраїни.
Ці процедóри ми бóдемо розглядати виêлючно через призмó заêонодавчої техніêи, аби нормопроеêтóальниê при підготовці проеêтó міг розóміти особливості його розглядó на різних
етапах і передбачити необхіднó чітêість правових норм, враховóючи і процедóри розглядó.
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І. НОРМАТИВНА БАЗА
ЗАКОНОТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

1

. Основою основ заêонотворчої діяльності, а
відтаê і заêонодавчої техінêи, є Конститóція Уêраїни, яêа встановила загальні засади заêонотворчої діяльності,
що виражаються ó таêих приписах:
– принцип розподілó влад (ст. 6), де визначається заêонодавча влада;
– принцип верховенства права – Конститóція Уêраїни має
найвищó юридичнó силó. Заêони та інші нормативно-правові
аêти приймаються на основі Конститóції Уêраїни і повинні відповідати їй. Норми Конститóції Уêраїни є нормами прямої дії
(ст. 8);
– принцип інтеграції (визнання) міжнародних договорів ó
національнó системó заêонодавства. Уêладення міжнародних
договорів, яêі сóперечать Конститóції Уêраїни, можливе лише
після внесення відповідних змін до Конститóції Уêраїни (ст. 9);
– при прийнятті нових заêонів або внесенні змін до чинних
заêонів не допóсêається звóження змістó та обсягó існóючих
прав і свобод (ст. 22);
– заêони та інші нормативно-правові аêти, що визначають
права й обов’язêи громадян, мають бóти доведені до відома населення ó порядêó, встановленомó заêоном. Заêони та інші нормативно-правові аêти, що визначають права й обов’язêи
громадян, не доведені до відома населення ó порядêó, встановленомó заêоном, не чинні (ст. 57);
– заêони та інші нормативно-правові аêти не мають зворотної дії в часі, êрім випадêів, êоли вони пом’яêшóють або сêасовóють відповідальність особи (ст. 58);
– принцип, за яêим ніхто не може бóти примóшеним роботи те, що не передбачено заêонодавством, а органи пóблічної
влади і посадові особи, можóть діяти винятêово в межах повноважень і ó спосіб, визначені заêоном (ст. 19 ).
Конститóція таêож визначає загальний порядоê внесення
та розглядó заêонопроеêтів ó Верховній Раді Уêраїни.
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Конституція та предмет закону
т. 92 Конститóції Уêраїни фаêтично визначає
предмет правового регóлювання заêонів, що
випливають із Конститóції через встановлення переліêó сфер
правовідносин, яêі належить встановлювати виêлючно заêонами Уêраїни. Наприêлад:
1) права й свободи людини і громадянина, гарантії цих прав
і свобод; основні обов’язêи громадянина;
2) громадянство та статóс іноземців;
3) права êорінних народів та меншин, порядоê застосóвання мов;
2) правовий режим власності, засади виêористання природних ресóрсів;
3) правові засади й гарантії підприємництва; правила êонêóренції та норми антимонопольного регóлювання;
4) Державний бюджет Уêраїни і бюджетна система Уêраїни;
5) система оподатêóвання, податêи й збори тощо;
6) основи соціального захистó, пенсійне забезпечення, регóлювання праці, шлюбó, сім’ї;
7) засади óтворення політичних партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації;
8) організація та діяльність органів пóблічної влади, сóдоóстрою;
9) організація національної безпеêи, êордонó, війсьêового
та надзвичайного станó.
Крім цієї статті Конститóція Уêраїни містить інші, яêими
таêож визначається предмет заêонів, наприêлад:
l) частина перша ст. 36: заêоном можóть передбачатися обмеження права громадян на свободó об’єднання ó політичні
партії та громадсьêі організації;
2) частина дрóга ст. 4: підстави набóття і припинення громадянства Уêраїни визначаються заêоном;
3) частина четверта ст. 10: застосóвання мов в Уêраїні гарантóється Конститóцією Уêраїни та визначається заêоном;
4) частина шоста ст. 17: на території Уêраїни забороняється
створення і фóнêціонóвання бóдь-яêих збройних формóвань, не
передбачених заêоном;
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5) частина дрóга ст. 19: органи державної влади та органи
місцевого самоврядóвання, їхні посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та ó спосіб, що передбачені Конститóцією та заêонами Уêраїни;
6) частина дрóга ст. 95: виêлючно Заêоном про Державний
бюджет Уêраїни визначаються бóдь-яêі видатêи на загальносóспільні потреби, розмір і цільове спрямóвання цих видатêів;
7) частина 3 ст. 45 визначає, що маêсимальна тривалість робочого часó, мінімальна тривалість відпочинêó, відпóстêи визначаються заêоном.
Подібні приписи щодо предмета можливих заêонів містяться і в деяêих інших статтях Конститóції.
Отже, заêонодавець та нормопроеêтóвальниê, працюючи
над розробленням заêонó, має óважно вивчити норми Конститóції щодо предмета правового регóлювання заêоном, аби зрозóміти логіêó правового регóлювання заêоном, проеêт яêого
готóється.
Конституція та процедури внесення
законопроектів, розгляду та прийняття
законів Верховною Радою України
онститóція Уêраїни не тільêи визначає повноваження єдиного заêонодавчого органó влади
в Уêраїні – Верховної Ради, а й встановлює певні процедóрні
норми щодо роботи ради та порядêó óхвалення заêонів.
Таê, зоêрема частини 2, 3 ст. 84 визначають, що рішення
Верховної Ради приймаються виêлючно на пленарних засіданнях шляхом голосóвання, до того ж голосóвання народними депóтатами здійснюється особисто.37
Стаття 89 визначає, що êомітети Верховної Ради Уêраїни
здійснюють заêонопроеêтнó роботó, готóють та попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради
Уêраїни. Ця норма разом із нормою, що діяльність Верховної
Ради Уêраїни здійснюється ó порядêó, встановленомó заêоном
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На жаль, в Україні вже стало поганою традицією, що депутати
голосують один за одного. Насправді це є порушенням згаданої норми Конституції України, закони, ухвалені у такий спосіб, не можуть вважатись
легітимними.
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про регламент, дає підстави стверджóвати, що в заêоні про регламент має бóти виписано місце і роль êомітетів ради ó заêонопроеêтній роботі.
Проте варто зазначити, що термін «заêонопроеêтна робота» не є óсталеним і томó його розóміння може бóти яê дóже
вóзьêим (підготовêа проеêтів чи обговорення проеêтів), таê і досить широêим (підготовêа власних проеêтів, аналіз, обговорення еêспертиза різних проеêтів, підготовêа висновêів щодо
заêонопроеêтів). Частина 6 цієї ж статті містить припис, що порядоê діяльності êомітетів визначається заêоном.
Фаêтично лише цей êоротêий огляд двох статей Конститóції
вêазóє на загальнó процедóрó розглядó питань в парламенті та на
необхідність додатêового регóлювання процедóри діяльності ради
та її органів заêонами про регламент та про êомітети і êомісії.
До питання процедóри таêож слід віднести статтю 91, яêою
встановлено, що рішення Верховною Радою приймаються більшістю від її êонститóційного сêладó, êрім випадêів, яêі передбачені
самою Конститóцією, а це стосóється внесення змін ó самó Конститóцію чи проведення спеціальних процедóр щодо імпічментó.
Додатêові процедóри визначає частина дрóга ст. 96 та
пóнêт 6 ст. 116 (право і обов’язоê Кабінетó Міністрів Уêраїни на
розроблення та внесення до парламентó заêонопроеêтó про
Державний бюджет Уêраїни на відповідний ріê), ст. 94, пóнêти
29 та 30 ст. 106 (повноваження Президента Уêраїни стосовно
підписання та офіційного оприлюднення заêонів, а таêож права
вето щодо них), ст. 150–152 (офіційне тлóмачення заêонів, підстави та порядоê визнання заêонів чи оêремих їх положень неêонститóційними).
Конститóція містить таêож спеціальнó процедóрó розглядó
та прийняття заêонопроеêтів про внесення змін до Конститóції
Уêраїни (розділ 13).
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Внесення законопроекту на розгляд
Верховної Ради України
роцедóра óхвалення та набрання чинності заêоном має деêільêа послідовних етапів: внесення êонститóційним сóб’єêтом заêонодавчої ініціативи
належним чином оформленого заêонопроеêтó на розгляд Верховної Ради; розгляд заêонопроеêтó ó êомітетах та на пленарномó засіданні, його óхвалення відповідно до процедóр,
визначених регламентом; підписання та оприлюднення прийнятого заêонó.
Варто таêож розглянóти ще один аспеêт процедóри, яêий
не визначено заêоном, але яêий є формальною óмовою розглядó, – таê званий організаційно-технічний (послідовність
проходження заêонопроеêтó ó підрозділах апаратó Ради).
Конституція Уêраїни встановлює певні вимоги щодо розгляду
заêонопроеêту Верховною Радою Уêраїни, прийняття його яê заêону, а таêож набрання ним чинності. Недотримання цих вимог, яê
це передбачено ст. 152 Конституції Уêраїни, може мати наслідêом
визнання таêого заêону неêонституційним.38
Зоêрема обо’язêовими вимогами, що мають бóти дотримані при прийнятті заêонів є: належний сóб’єêт заêонодавчої
ініціативи, повноважність парламентó, дотримання процедóр
при розгляді та голосóванні заêонó, ó томó числі спеціальних
процедóр для заêонів, щодо яêих Конститóцією встановлені
спеціальні процедóри розглядó.
1. Суб’єкти права законодавчої ініціативи. Право заêонодавчої ініціативи (ст. 93) ó Верховній Раді Уêраїни належить Президентові Уêраїни, народним депóтатам Уêраїни, Кабінетó
Міністрів Уêраїни і Національномó банêó Уêраїни. (Офіційне
тлóмачення частини першої ст. 93 див. ó Рішенні Коститóційного Сóдó № 5-рп/2001 від 17.05.2001: всі перелічені сóб’єêти
можóть подавати до Верховної Ради Уêраїни заêонопроеêти з
бóдь-яêого питання, êрім тих заêонопроеêтів, яêі відповідно до
Конститóції Уêраїни можóть вноситися спеціально визначе-
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Прикладом тут є скасування Конституційним Судом України закону № 2222 від 08.12.2004 про внесення змін до Конституції України.
(так званої політреформи) http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=
122408
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ними нею сóб’єêтами права заêонодавчої ініціативи. Зоêрема
проеêт заêонó про Державний бюджет Уêраїни на êожен настóпний ріê розробляє та подає до Верховної Ради Уêраїни лише
Кабінет Міністрів Уêраїни (частина дрóга ст. 96, пóнêт 6 ст. 116
Конститóції Уêраїни). Заêонопроеêти, визначені Президентом
Уêраїни яê невідêладні, розглядаються Верховною Радою Уêраїни позачергово. Офіційне тлóмачення положення частини
дрóгої ст. 93 див. ó Рішенні Конститóційного Сóдó № 2-рп/2001
від 28.03.2001: таêі заêонопроеêти мають бóти терміново вêлючені Верховною Радою Уêраїни до порядêó денного її сесії і розглянóті ó пріоритетномó порядêó – раніш інших
заêонопроеêтів – на всіх стадіях заêонодавчого процесó).
2. Повноважність парламенту (ч. 2 ст. 82). Верховна Рада
Уêраїни є повноважною за óмови обрання не менш яê двох третин від її êонститóційного сêладó, тобто тільêи за óмови повноважності Верховна Рада Уêраїни має право приймати заêони та
реалізóвати іншó свою êомпетенцію. Верховна Рада Уêраїни
правомочна приймати заêони і реалізовóвати інші êонститóційно визначені повноваження за óмови присóтності на її пленарних засіданнях на момент голосóвання не менше тієї
êільêості народних депóтатів Уêраїни, яêа, згідно з Конститóцією Уêраїни, необхідна для прийняття відповідного рішення
(частина четверта ст. 89, ст. 91, частина четверта ст. 94, частини
дрóга, п’ята, шоста ст. 111, частина перша ст. 135, ст. 155, частина
перша ст. 156). Про це зазначалося ó Рішенні Конститóційного
Сóдó Уêраїни від 17 жовтня 2002 роêó № 17-рп/2002 (справа
щодо повноважності Верховної Ради Уêраїни):
Рішення Верховної Ради Уêраїни приймаються виêлючно на
її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради Уêраїни здійснюється народним депутатом Уêраїни особисто (ст. 84). (Офіційне тлумачення в рішенні
Конституційного Суду від 7 липня 1998 роêу № 11-рп/98 (справа
щодо порядêу голосування та повторного розгляду заêонів Верховною Радою Уêраїни): рішення Верховної Ради Уêраїни, зоêрема
заêони, постанови, інші аêти, а таêож рішення Верховної Ради Уêраїни щодо прийняття (відхилення) постатейно заêонопроеêтів, поправоê до них приймаються лише на пленарному засіданні
Верховної Ради Уêраїни за умови особистої участі народних депу61

татів Уêраїни в голосуванні та набрання встановленої Конституцією Уêраїни, заêоном про регламент Верховної Ради Уêраїни êільêості голосів на їх підтримêу. Зазначалося таêож, що народний
депутат Уêраїни не має права голосувати за інших народних депутатів Уêраїни на засіданнях Верховної Ради Уêраїни).
Попередній розгляд і підготовка законопроектів у комітетах
Верховної Ради України або створених парламентом тимчасових
спеціальних комісіях (ст. 89). Одна з останніх таêих êомісій –
Тимчасова спеціальна êомісія з опрацювання проеêтів заêонів
Уêраїни про внесення змін до Конститóції Уêраїни, створена
постановою Верховної Ради Уêраїни 26 грóдня 2002 роêó.
Порядок прийняття рішень. Верховна Рада Уêраїни приймає
заêони, постанови та інші аêти більшістю від її êонститóційного
сêладó, êрім випадêів, передбачених Конститóцією (ст. 91)39.
Яêщо за пропоноване рішення проголосóвала визначена
Конститóцією Уêраїни êільêість народних депóтатів Уêраїни,
воно вважається прийнятим незалежно від того, сêільêи народних депóтатів Уêраїни не брало óчасті ó голосóванні. Неóчасть
певної êільêості народних депóтатів Уêраїни ó голосóванні не є
сêладовою процесó прийняття рішень Верховною Радою Уêраїни. Тóт додатêово варто ознайомитись із рішенням Конститóційного Сóдó Уêраїни 14 жовтня 2003 роêó № 16-рп/2003
(справа про направлення запитó до Президента Уêраїни), в
яêомó розтлóмачено терміни «рішення Верховної Ради Уêраїни»
та «аêти Верховної Ради Уêраїни».
Таê, під терміном рішення Верховної Ради Уêраїни треба розóміти резóльтати волевиявлення парламентó Уêраїни з питань,
віднесених до його êомпетенції, а під терміном аêти необхідно
розóміти рішення Верховної Ради Уêраїни ó формі заêонів, постанов тощо, яêі приймаються Верховною Радою Уêраїни визначеною Конститóцією Уêраїни êільêістю голосів народних
депóтатів Уêраїни.
Іншими випадêами, про яêі йдеться ó ст. 91 Конститóції Уêраїни, можóть бóти вимоги, наприêлад: частини шостої ст. 20:
2/3 голосів народних депóтатів Уêраїни для державних символів;
39

Офіційне тлумачення положень ст. 91 див. у Рішеннях Конституційного Суду № 17-рп/2002 від 17.10.2002 (справа щодо повноважності
Верховної Ради України).
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ст. 89: 1/3 для створення тимчасових слідчих êомісій; ст. 94: 2/3
для подолання вето; частини п’ята, шоста ст. 111: 2/3 для звинóвачення і голосóвання ó справі про óсóнення Президента Уêраїни в порядêó імпічментó; ст. 155 та 156: 2/3 для внесення змін
до Конститóції Уêраїни.
Особливості конституційних процедур під час прийняття окремих видів законів. На відмінó від óхвалення «звичайних заêонів», існóє спеціальна процедóра для деяêих інших заêонів, що
слід пам’ятати нормопроеêтóальниêó, осêільêи спеціальна процедóра вимагає додатêової óваги до теêстó проеêтó, адже óхвалення при спеціальних процедóрах нечітêих норм веде до
сêладної процедóри їх виправлення.
Таê, ст. 154 вимагає, щоб заêонопроеêт про внесення змін до
Конститóції Уêраїни вносився до парламентó лише Президентом
Уêраїни або не менш яê третиною народних депóтатів Уêраїни
від êонститóційного сêладó Верховної Ради Уêраїни. Таêий заêонопроеêт може розглядатися Верховною Радою Уêраїни тільêи
за наявності висновêó Конститóційного Сóдó Уêраїни щодо відповідності заêонопроеêтó вимогам ст. 157 (заêонопроеêтом не
передбачається сêасóвання чи обмеження прав і свобод людини
й громадянина; заêонопроеêт не спрямовано на ліêвідацію незалежності чи на порóшення територіальної цілісності Уêраїни; в
Уêраїні на момент внесення та розглядó заêонопроеêтó не запроваджено воєнний або надзвичайний стан) і ст. 158 (заêонопроеêт
з таêого ж предмета не розглядався парламентом протягом останнього роêó; парламент протягом строêó своїх повноважень не
може двічі змінювати одні й ті самі положення Конститóції Уêраїни) Конститóції. При цьомó слід мати на óвазі таêож офіційне
тлóмачення ст. 59 Конститóції Уêраїни ó Рішенні Конститóційного Сóдó № 8-рп/98 від 09.06.98 (справа щодо внесення змін до
Конститóції Уêраїни), ó пóнêті 2 яêого зазначається:
– положення ст. 159 Конститóції Уêраїни треба розóміти
таê, що заêонопроеêт про внесення змін до Конститóції Уêраїни
відповідно до ст. 154 і 156 Конститóції Уêраїни може розглядатися Верховною Радою Уêраїни лише за наявності висновêó
Конститóційного Сóдó Уêраїни про те, що заêонопроеêт відповідає вимогам ст. 157 і 158 Конститóції Уêраїни;
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– ó разі внесення в процесі розглядó ó Верховній Раді Уêраїни
поправоê до заêонопроеêтó він приймається Верховною Радою
Уêраїни за óмови наявності висновêó Конститóційного Сóдó Уêраїни про те, що заêонопроеêт із внесеними до нього поправêами
відповідає вимогам ст. 157 і 158 Конститóції Уêраїни. Сóб’єêтом
êонститóційного подання з цих питань є Верховна Рада Уêраїни.
Далі Конститóція передбачає дві різні процедóри прийняття парламентом двох видів êонститóційних заêонів:
l) заêонопроеêт про внесення змін до Конститóції Уêраїни,
êрім розділó I «Загальні засади», розділó III «Вибори. Референдóм» і розділó XIII «Внесення змін до Конститóції Уêраїни», слід
попередньо схвалити більшістю від êонститóційного сêладó
Верховної Ради Уêраїни, далі він вважається прийнятим, яêщо
на настóпній черговій сесії Верховної Ради Уêраїни за нього
проголосóвало не менш яê дві третини від êонститóційного
сêладó Верховної Ради Уêраїни (ст. 155);
2) заêонопроеêт про внесення змін до розділó I «Загальні
засади», розділó III «Вибори. Референдóм» і розділó XIII «Внесення змін до Конститóції Уêраїни» має подаватися до парламентó Президентом Уêраїни або не менш яê двома третинами
від êонститóційного сêладó Верховної Ради Уêраїни і, за óмови
його прийняття, не менш яê двома третинами від êонститóційного сêладó Верховної Ради Уêраїни, затверджóється всеóêраїнсьêим референдóмом, яêий призначається Президентом
Уêраїни. При цьомó повторне подання заêонопроеêтó про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конститóції з одного й того
самого питання можливе лише до Верховної Ради Уêраїни настóпного сêлиêання (ст. 156).
Приêлад.
Наочною ілюстрацією наслідêів недотримання визначеної
Конститóцією Уêраїни процедóри внесення змін до Конститóції є
сêасóвання заêонó № 2222 від 08.12.2004, яêим бóли внесені зміни
до Конститóції Уêраїни (впроваджено таê званó політреформó).
Конститóційний Сóд Уêраїни під час розглядó цього питання не тільêи звернóв óвагó на те, що Верховна Рада Уêраїни
при голосóванні за заêонопроеêт внесла до нього деêільêа змін
óже після висновêó Конститóційного Сóдó, а й наголосив на не
êонститóційності таê званого паêетного голосóвання, êоли
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одним голосóванням схвалюються деêільêа заêонів, яêі мають
різні предмети правового регóлювання:
«Дотримання встановленої Конституцією України процедури
розгляду, ухвалення та набрання чинності законами, у тому числі
й законами про внесення змін до Конституції України, є однією з
умов легітимності законодавчого процесу.
Верховна Рада України 8 грудня 2004 року одним (одночасним)
голосуванням прийняла Закон № 2222 разом із Постановою Верховної Ради України «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України» № 2223–IV та Законом України
«Про особливості застосування Закону України „Про вибори Президента України“ при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року»
№ 2221–IV. Одночасне прийняття самостійних правових актів,
предмет регулювання яких та визначені у статтях 91, 155 Конституції України процедури їх розгляду і ухвалення є різними, свідчить
про порушення Верховною Радою України частини другої статті 19
Конституції України при прийнятті Закону № 2222».40
Запитання для самоперевірêи та додатêового вивчення
Які органи та особи в Україні наділені правом законодавчої ініціативи?
Розгляньте Конституції, що діяли в Україні у різні періоди
ХХ ст., та прокоментуйте зміну числа суб’єктів законодавчої ініціативи.
Які особливі процедури розгляду законопроектів у Верховній
Раді України передбачено Конституцією України?
Поясніть, чому Конституція встановлює особливі процедури
подання та розгляду проекту закону про Державний бюджет України?
У чому відмінність понять «рішення Верховної Ради України»
та «акти Верховної Ради України».
40

Справа № 1-45/2010, Рішення КСУ від 30 вересня 2010 року № 20рп/2010 «у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004
року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)».
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РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОЦЕДУР
У РЕГЛАМЕНТІ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНИ

10

лютого 2010 роêó Заêоном Уêраїни № 1861VI Верховною Радою Уêраїни бóло поставлено êрапêó ó багаторічній дисêóсії щодо статóсó таêого
процедóрного доêóмента, яê Регламент Верховної Ради Уêраїни.
До цієї дати, незважаючи на те, що Конститóція Уêраїни в редаêції від 28 червня 1996 роêó передбачала регóлювання порядêó
діяльності Верховної Ради Уêраїни заêоном (ст. 19, 82, 88) процедóри діяльності Верховної Ради Уêраїни визначались Регламентом, яêий затверджóвався постановою. Зміни до регламентó
ó формі постанови вносилися часто, залежно від потреби, простим голосóвання ó парламенті, що фаêтично нівелювало положення ст. 19 Конститóції і не давало можливості апелювати до
порóшення парламентом процедóр, яêі не виписані в Конститóції, а бóли заêріпленими лише ó регламенті.
В Оêрóжномó адміністративномó сóді м. Києва більш яê
два роêи розглядалася справа за позовом фізичної особи щодо
бездіяльності Верховної Ради Уêраїни, яêа не óхвалювала заêон
про регламент.
Частина 2 ст. 1 Заêонó про Регламент визначає: «Регламент
встановлює порядоê підготовêи і проведення сесій Верховної
Ради, її засідань, формóвання державних органів, визначає заêонодавчó процедóрó, процедóрó розглядó інших питань, віднесених до її повноважень, та порядоê здійснення êонтрольних
фóнêцій Верховної Ради».
Отже, саме Регламент має визначати заêонодавчó процедóрó, яêа сêладається із різних елементів і зоêрема встановлює
вимоги щодо:
– оформлення заêонопроеêтів;
– порядêó попереднього розглядó заêонопроеêтів парламентсьêими êомітетами;
– порядêó розглядó заêонопроеêтів Верховної Ради Уêраїни за процедóрою читань;
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– порядêó повторного розглядó заêонó із пропозиціями
Президента Уêраїни;
– порядêó внесення змін до заêонів та сêасóвання заêонів;
– порядêó опóбліêóвання заêонів.
Загальні правила розгляду законопроектів
Верховною Радою України
езважаючи на те, що заêон про Регламент
Верховної Ради Уêраїни óхвалено недавно,
фаêтично алгоритм роботи Верховної Ради, основні процедóри
бóли відпрацьовані впродовж багатьох роêів і під час óхвалення
заêонó не бóли змінені. Загальні правила на основі аналізó Заêонó Уêраїни від 10 лютого 2010 роêó № 1861-VI «Про регламент
Верховної Ради Уêраїни» та Заêонó Уêраїни вiд 04.04.1995 №
116/95-ВР «Про êомітети Верховної Ради Уêраїни» можна певним чином óзагальнити та виêласти таêим чином:
1. Розгляд і прийняття заêонопроеêтó Верховною Радою на
пленарних засіданнях вêлючає: обговорення і схвалення основних положень в основномó, обговорення і схвалення постатейно
та в ціломó (розгляд, яê правило, ó трьох читаннях).
2. Кільêість повторних читань заêонопроеêтó не обмежóється.
3. Заêонопроеêти приймаються ó першомó, дрóгомó і третьомó (та настóпних) читаннях та в ціломó більшістю голосів від
êонститóційного сêладó парламентó, яêщо інший порядоê не
встановлено Конститóцією Уêраїни.
4. При першомó читанні заêонопроеêтó Верховна Рада заслóховóє доповідь його ініціатора, співдоповіді ініціаторів внесення êожного альтернативного заêонопроеêтó (яêщо таêі є) в
порядêó їх надходження, співдоповідь головного êомітетó, заслóховóє відповіді на запитання, обговорює основні положення
заêонопроеêтó і його стрóêтóрó (частини, розділи, глави, статті,
повнотó і послідовність їх виêладення), заслóховóє пропозиції
та заóваження щодо них, розглядає пропозиції про опóбліêóвання заêонопроеêтó для народного обговорення.
5. У першомó читанні одночасно обговорюються альтернативні заêонопроеêти, щодо них приймається рішення про те,
яêий із проеêтів, що розглядаються, береться за основó для підготовêи до дрóгого читання, або дається дорóчення êомітетам
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разом з ініціаторами об’єднати внесені проеêти в один і подати
його на повторне перше читання. Під час розглядó альтернативних заêонопроеêтів Верховна Рада може прийняти за основó
їхні частини або оêремі положення.
6. За наслідêами обговорення заêонопроеêтó в першомó
читанні Верховна Рада може прийняти таêі рішення:
– про відхилення заêонопроеêтó;
– про передачó заêонопроеêтó на доопрацювання із встановленням строêó доопрацювання і повторне подання його на
перше читання;
– про опóбліêóвання заêонопроеêтó для народного обговорення, доопрацювання його з óрахóванням наслідêів обговорення і повторне подання на перше читання;
– про прийняття заêонопроеêтó за основó (з можливим доопрацюванням) і дорóчення відповідним êомітетам підготóвати
заêонопроеêт на дрóге читання.
7. Яêщо в ході першого читання Верховна Рада визнає поданий заêонопроеêт таêим, що не потребóє доопрацювання,
вона може прийняти рішення про перехід одразó до його дрóгого читання.
8. Головний êомітет за резóльтатами розглядó заêонопроеêтó в першомó читанні розглядає всі поправêи до заêонопроеêтó, яêі надійшли від народних депóтатів, і готóє його на дрóге
читання. При підготовці заêонопроеêтó до дрóгого читання поправêи і пропозиції вносяться до того теêстó, що бóв прийнятий
ó першомó читанні за основó.
9. Заêонопроеêт до дрóгого читання подається ó вигляді
таблиці, яêа містить:
– заêонопроеêт, прийнятий в першомó читанні за основó;
– всі внесені й не відêлиêані пропозиції, поправêи;
– висновêи головного êомітетó щодо цих пропозицій, поправоê, поправоê до поправоê, в томó числі і із вêазівêами на
те, яêі з них êомісія вважає альтернативними;
– заêонопроеêт, запропонований головним êомітетом в остаточній редаêції.
10. Під час дрóгого читання заêонопроеêтó Верховна Рада
проводить його постатейне обговорення та здійснює постатейне
голосóвання. У разі необхідності можóть обговорюватися і ста68

витися на голосóвання частини статті, її підпóнêти або речення,
або ж Верховна Рада може прийняти рішення про читання заêонопроеêтó частинами з проведенням щодо них самостійного
обговорення і голосóвання, яêщо це не перешêоджає цілісномó
розглядó його положень.
11. За резóльтатами дрóгого читання заêонопроеêтó Верховна Рада може прийняти рішення про:
– відхилення заêонопроеêтó;
– повернення заêонопроеêтó на доопрацювання з настóпним поданням його на повторне дрóге читання;
– опóбліêóвання для народного обговорення заêонопроеêтó в редаêції, прийнятій на першомó або дрóгомó читаннях,
доопрацювання з óрахóванням наслідêів обговорення і повторне подання його на дрóге читання;
– повернення заêонопроеêтó на доопрацювання з настóпним поданням його на третє читання;
– прийняття заêонопроеêтó в дрóгомó читанні, підготовêó
його і подання на третє читання.
12. Третє читання заêонопроеêтів провадиться з метою внесення редаêційних правоê, óзгодження стрóêтóрних частин
схваленого в дрóгомó читанні заêонопроеêтó між собою, óзгодження розглянóтого заêонопроеêтó з іншими заêонами.
13. Заêонопроеêт, підготовлений на третє чи повторне третє
читання, подається головним êомітетом ó вигляді остаточної
його редаêції із внесеними народними депóтатами пропозиціями і поправêами та висновêами êомітетів, яêі можóть наводитися під теêстом статей, що підлягають голосóванню на
третьомó читанні.
14. Нові пропозиції до заêонопроеêтó й поправêи до них
можóть бóти прийняті на третьомó читанні.
15. Під час третього читання Верховна Рада обговорює заêонопроеêт і після заêінчення постатейного голосóвання щодо
всіх статей заêонопроеêтó, яêщо воно не бóло до êінця здійснено під час дрóгого читання, приймає його в ціломó.
16. Після прийняття заêонó в ціломó внесення до його теêстó бóдь-яêих змін, ó томó числі й стилістичних, не допóсêається. Усóнення неточностей чи помилоê, за винятêом
орфографічних і технічних, яêі не впливають на зміст і розó69

міння теêстó заêонó, здійснюється за процедóрою внесення змін
і доповнень до заêонів.
17. За резóльтатами третього читання заêонопроеêтó Верховна Рада може прийняти рішення про:
– відхилення заêонопроеêтó;
– повернення заêонопроеêтó на доопрацювання (в томó
числі і з винесенням на народне обговорення) з настóпним їх
поданням на повторне третє читання;
– відêладення голосóвання щодо заêонопроеêтó в ціломó
до прийняття інших рішень, наприêлад, ó зв’язêó із схваленням
відêладеного питання;
– схвалення теêстó заêонопроеêтó в ціломó і винесення
його на всеóêраїнсьêий референдóм;
– прийняття заêонó в ціломó.
18. Після цього прийнятий заêон підписóється Головою
Верховної Ради Уêраїни і невідêладно надсилається на підпис
Президентó Уêраїни.
Нормопроеêтóвальниê, хоча безпосередньо і не пов’язаний
із заêонодавчою процедóрою ó Верховній Раді, має óявляти,
яêим чином проходить заêонодавчий процес, осêільêи це є важливим чинниêом для формóлювання положень заêонопроеêтó.
У Регламенті заêонодавча процедóра визначається ó розділі IV.
Статті 90–91 Регламентó визначають вимоги до оформлення заêонопроеêтó та подання додатêової інформації.
Для нормопроеêтóальниêа особливо варто знати статтю 91,
яêа визначає фаêтично підстави для реєстрації заêонопроеêтó:
« 1. Законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній
Раді прийняти за результатами його розгляду, списком авторів законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою, яка має містити:
1) обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей,
завдань і основних його положень та місця в системі законодавства;
2) обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових
та інших наслідків застосування закону після його прийняття;
3) інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, реалізація якого впливає на видаткову та/або доходну частину державного
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чи місцевих бюджетів, до нього додаються фінансово-економічне обґрунтування (розрахунок розміру витрат) та пропозиція щодо покриття цих витрат.
4. Якщо реалізація законопроекту, проекту іншого акта не
впливає на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів, про це зазначається в пояснювальній записці.
5. У разі внесення законопроекту, остаточне прийняття рішення щодо якого можливе лише за результатами референдуму, ця
обставина повинна бути зазначена у пояснювальній записці.
6. 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.
7. Якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади,
до нього додається таке погодження.»
Слід таêож пам’ятати, що êожен заêонопроеêт, яêий надходить
ó Верховнó Радó Уêраїни «направляється на наóêовó, юридичнó чи
іншó еêспертизó, проведення інформаційного чи наóêового дослідження; при цьомó предмет і мета еêспертизи, пошóêó, дослідження
повинні бóти чітêо визначені». Проведення еêспертизи має на меті
виявити слабêі місця заêонопроеêтó ще до його розглядó народними
депóтатами Уêраїни на пленарномó засіданні ради. Проте досить
часто навіть негативні висновêи таêої еêспертизи не є перепоною
для óхвалення неяêісного чи відверто лобістсьêого заêонó.
Запитання для самоперевірêи та додатêового вивчення
Який алгоритм розгляду законопроекту у Верховній Раді
України? Перевірте його на відповідність Регламенту.
У чому суть прийняття закону «у першому читанні»?
Які особливості розгляду законопроекту, який веде до
зростання видатків чи зменшення надходжень Державного
бюджету України?
Ознайомтесь із Законом України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і
спробуйте порівняти його норми з нормами Регламенту Верховної
Ради України.
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АКОН – ВІД ПРОЕКТУ
ДО ОПУБЛІКУВАННЯ

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА
РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ
Реєстрація законопроекту у Верховній
Раді України41

П

роеêти заêонодавчих аêтів та заêонодавчі
пропозиції, що вносяться на розгляд Верховної Ради Уêраїни, приймаються і реєстрóються в сеêторі слóжбової êореспонденції Загального відділó Сеêретаріатó Верховної
Ради Уêраїни і протягом одного дня передаються з êопією в
елеêтронномó вигляді (êомп’ютерним файлом) до сеêтора реєстрації заêонопроеêтів óправління організаційної роботи з êомітетами Апаратó Верховної Ради Уêраїни.
Яêщо заêонопроеêт оформлено відповідно до встановлених вимог, сеêтор реєстрації заêонопроеêтів óправління організаційної роботи з êомітетами присвоює реєстраційний номер і
подає їх на розгляд Голові Верховної Ради Уêраїни або його застóпниêам (згідно з розподілом обов’язêів).
Заêонопроеêти, оформлені з порóшенням встановлених
вимог, не пізніш яê ó 15-денний термін разом із сóпровідним
листом, підписаним Головою Верховної Ради Уêраїни або його
застóпниêами, повертаються відповідним сóб’єêтам права заêонодавчої ініціативи.
Після цього заêонопроеêти з резолюціями Голова Верховної
Ради Уêраїни або його застóпниêи повертають до сеêтора реєстрації заêонопроеêтів Управління організаційної роботи з êомітетами, яêий разом з відділом технічної роботи з доêóментами
виготовляє êопії заêонопроеêтів та доданих до них доêóментів і
41

Тут дано загальний опис процедури. Назви підрозділів, комітетів
можуть змінюватись, проте загальна логіка процедури залишається незмінною вже багато років.
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через сеêтор слóжбової êореспонденції загального відділó розсилає їх зазначеним ó резолюціях адресатам. (Оригінали цих
проеêтів зберігаються ó сеêторі реєстрації заêонопроеêтів óправління організаційної роботи з êомітетами до прийняття відповідних заêонодавчих аêтів, після чого передаються до
протоêольного сеêтора загального відділó).
Копії заêонопроеêтó разом із сóпровідними матеріалами
надсилаються:
– êомітетам, до відання яêих належить це питання, – для
попереднього розглядó та підготовêи висновêів про доцільність
внесення до порядêó денного сесії та визначення подальшої роботи над ними;
– Комітетові з питань правової політиêи – заêонопроеêти
з êонститóційних питань надсилаються для визначення їх відповідності Конститóції Уêраїни (термін візóвання – до 5 днів);
– Комітетові з питань бюджетó – яê óже зазначалося, для
проведення еêспертизи щодо його впливó на доходнó та/або видатêовó частинó бюджетів та виêонання заêонó про Державний
бюджет Уêраїни ó поточномó бюджетномó періоді;
– Головномó наóêово-еêспертномó óправлінню та Головномó юридичномó óправлінню Апаратó Верховної Ради Уêраїни
– для наóêово-правової та правової еêспертизи;
– Управлінню організаційної роботи з êомітетами – для
êонтролю за їхнім проходженням.
Розгляд законопроектів у комітетах
Верховної Ради України
ісля того яê заêонопроеêт бóло розповсюджено серед депóтатів, його направляють до
парламентсьêих êомітетів для попереднього розглядó та підготовêи висновêó про доцільність їх прийняття і вêлючення до порядêó денного сесії, а таêож про порядоê подальшої роботи над
ними. При цьомó для підготовêи висновêó визначається головний êомітет, яêомó інші êомітети ó визначений термін подають
свої висновêи.
Щодо заêонопроеêтів, реалізація яêих потребóє матеріальних чи інших витрат, головний êомітет і Комітет з питань бюджетó на спільномó засіданні приймають рішення щодо повноти

П
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їх фінансового обгрóнтóвання і забезпечення. З цього питання
êомітети можóть запросити висновоê Урядó Уêраїни, а таêож
внести свої пропозиції та обгрóнтóвання.
До того ж êожен заêонопроеêт, внесений до Верховної Ради
Уêраїни, вивчається Комітетом з питань бюджетó щодо його
впливó на доходнó та/або видатêовó частинó бюджетів та виêонання заêонó про Державний бюджет Уêраїни ó поточномó
бюджетномó періоді, після чого:
– заêонопроеêти, яêі згідно з еêспертним висновêом та рішенням Комітетó з питань бюджетó не впливають на доходнó
та/або видатêовó частини бюджетів, вносяться до порядêó денного пленарних засідань Верховної Ради Уêраїни для їх розглядó
ó загальномó порядêó;
– заêонопроеêти, яêі за висновêом Комітетó з питань бюджетó впливають на доходнó чи видатêовó частинó бюджетів,
протягом трьох днів передаються Міністерствó фінансів Уêраїни
для визначення вартісної величини впливó заêонопроеêтів на
доходнó чи видатêовó частини бюджетів та для пропозицій щодо
доцільності їх прийняття, можливості та термінó набрання ними
чинності. Міністерство фінансів Уêраїни ó двотижневий термін
готóє еêспертний висновоê та пропозиції до заêонопроеêтів і
передає Комітетó з питань бюджетó для підготовêи висновêів
щодо доцільності їх прийняття Верховною Радою Уêраїни і термінів набрання ними чинності.
Заêонопроеêт після попереднього розглядó ó відповідних
парламентсьêих êомітетах з їхніми висновêами передають на
Погоджóвальнó радó депóтатсьêих фраêцій (грóп), після чого
Верховна Рада вирішóє питання про внесення заêонопроеêтó
до порядêó денного сесії (яêщо це не бóло зроблено під час затвердження порядêó денного чергової сесії).
Після вêлючення заêонопроеêтó до порядêó денного сесії
головний êомітет розглядає всі внесені і не відêлиêані пропозиції, поправêи до заêонопроеêтó і готóє його до розглядó Верховною Радою Уêраїни в першомó читанні. Альтернативні
заêонодавчі пропозиції і заêонопроеêти розглядаються êомітетами одночасно з основним заêонопроеêтом.
Доопрацьований заêонопроеêт разом з висновêом головного êомітетó за його поданням вêлючається до першого роз74

ділó порядêó денного сесії, а подальше вêлючення його до розêладó пленарних засідань вирішóється Верховною Радою Уêраїни за пропозицією Погоджóвальної ради депóтатсьêих
фраêцій (грóп).
Інші êомітети вивчають заêонопроеêт і подають головномó
êомітетó, до відання яêого він належить, свої висновêи та пропозиції.
Головний êомітет óзагальнює заóваження і пропозиції,
одержані від інших êомітетів, вивчає еêономічнó та юридичнó
обгрóнтованість заêонопроеêтó (за допомогою Головного наóêово-еêспертного óправління, а таêож із залóченням ó разі необхідності фахівців з наóêових óстанов), в томó числі й щодо
альтернативних заêонопроеêтів, яêщо вони є, зв’язоê з іншими
заêонодавчими аêтами і приймає рішення про внесення заêонопроеêтó на розгляд Верховної Ради Уêраїни та щодо подальшої роботи над ним.
Голова Верховної Ради Уêраїни за підсóмêом попереднього
обговорення проеêтó розêладó засідань Верховної Ради Уêраїни
Погоджóвальною радою депóтатсьêих фраêцій (грóп) вносить
його на розгляд Верховної Ради Уêраїни.
Верховна Рада Уêраїни не пізніш яê ó 15-денний термін з
дня внесення головним êомітетом заêонопроеêтó на розгляд
Верховної Ради Уêраїни вирішóє питання про внесення заêонопроеêтó до порядêó денного сесії (яêщо це не зроблено при
затвердженні порядêó денного чергової сесії) та про порядоê подальшої роботи над ним.
Заêонопроеêт, підготовлений головним êомітетом для розглядó в дрóгомó та настóпних читаннях, погоджóється сеêретаріатом цього êомітетó з Головним юридичним óправлінням, а
таêож з відповідним підрозділом видавництва Верховної Ради
Уêраїни та візóється êерівниêами цих підрозділів Апаратó Верховної Ради Уêраїни.
Яêщо заêонопроеêт завізовано із заóваженнями, їх врóчають депóтатам разом із заêонопроеêтом. Оригінали порівняльної таблиці та довідêових матеріалів, підготовлених до розглядó
заêонопроеêтів ó дрóгомó і настóпних читаннях, після тиражóвання сеêретаріатом головного êомітетó передаються протоêольномó сеêторó Загального відділó.
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Підготовлені до розглядó в дрóгомó та настóпних читаннях
проеêти заêонів візóються головою або застóпниêом голови êомітетó Верховної Ради Уêраїни та завідóючим сеêретаріатом
цього êомітетó.
Заêонопроеêт, підготовлений головним êомітетом до розглядó в дрóгомó чи третьомó читаннях, висновêи відповідних
êомітетів та інші матеріали до нього тиражóються Відділом технічної роботи з доêóментами і врóчаються депóтатам ó строêи,
встановлені Регламентом Верховної Ради Уêраїни.
Після прийняття заêонопроеêтó яê заêонó його на підпис
Голові Верховної Ради Уêраїни готóє протоêольний сеêтор Загального відділó. На зворотномó боці останнього арêóша їх візóють голови відповідних êомітетів Верховної Ради Уêраїни і
завідóючі сеêретаріатами цих êомітетів, êерівниê Головного
юридичного óправління, завідóючий протоêольним сеêтором
Загального відділó та Керівниê Апаратó Верховної Ради Уêраїни. На підпис Голові Верховної Ради Уêраїни ці доêóменти
подає Керівниê Апаратó Верховної Ради Уêраїни.
Кожномó аêтó Верховної Ради Уêраїни протоêольний сеêтор Загального відділó присвоює порядêовий номер із зазначенням дати прийняття. Нóмерація аêтів Верховної Ради Уêраїни
починається з початêом êожного сêлиêання.
Підписані Головою Верховної Ради Уêраїни заêони протоêольний сеêтор Загального відділó надсилає фельдзв’язêом на підпис Президентó Уêраїни, після чого підписані Президентом
Уêраїни заêони Уêраїни повертаються до Верховної Ради Уêраїни
і передаються до протоêольного сеêтора Загального відділó, яêий
через Відділ технічної роботи з доêóментами забезпечóє їхнє тиражóвання і розсилає êопії заêонів згідно з поêажчиêами розсилань,
поданими відповідними êомітетами Верховної Ради Уêраїни.
Яêщо Президент Уêраїни сêористався своїм правом вето і
повернóв заêон із пропозиціями до Верховної Ради Уêраїни для
повторного розглядó, Загальний відділ має повідомити про це
Керівниêові Апаратó Верховної Ради Уêраїни і передати їх разом
із заêоном для подальшої роботи до сеêтора реєстрації заêонопроеêтів Управління організаційної роботи з êомітетами.
Після розглядó пропозицій Президента Уêраїни Головою
Верховної Ради Уêраїни, а в разі його відсóтності Першим за76

стóпниêом Голови Верховної Ради Уêраїни, êопії заêонó і матеріали до нього сеêтор реєстрації заêонопроеêтів Управління організаційної роботи з êомітетами згідно з резолюцією надсилає
на опрацювання відповідним êомітетам Верховної Ради Уêраїни та підрозділам апаратó, а оригінали передає до протоêольного сеêтора Загального відділó.
Сеêретаріат відповідного êомітетó веде справó щодо êожного заêонопроеêтó. До неї ó хронологічномó порядêó вêлючаються всі матеріали про його внесення, подання, направлення,
розгляд та прийняття. Аналогічні справи ведóться сеêретаріатами êомітетів і щодо êожного чинного заêонó. Справи заêонопроеêтів і справи заêонів можóть надаватися для
ознайомлення депóтатам за їхнім зверненням.
Підписання закону Президентом України.
Повторний розгляд закону Верховної Ради
України за наслідками застосування
Президентом України права вето. (Ст. 94,
пункти 29, 30 ст. 106 Конституції України)
резидент Уêраїни протягом п’ятнадцяти днів
після отримання підписаного Головою Верховної Ради Уêраїни заêонó підписóє його, берóчи до виêонання, та офіційно оприлюднює його або повертає заêон зі
своїми вмотивованими і сформóльованими пропозиціями до
Верховної Ради Уêраїни для повторного розглядó.
У разі яêщо Президент Уêраїни протягом встановленого
строêó не повернóв заêон для повторного розглядó, заêон вважається схваленим Президентом Уêраїни і має бóти підписаний та
офіційно оприлюднений. (Офіційне тлóмачення ст. 94 – Рішення
Конститóційного Сóдó Уêраїни від 7 липня 1998 роêó № 11-рп/98
(справа щодо порядêó голосóвання та повторного розглядó заêонів Верховною Радою Уêраїни) встановлює правила обрахóвання
зазначених строêів: перебіг п’ятнадцятиденного та десятиденного термінів треба обчислювати в êалендарних днях).
Протягом дії Конститóції Уêраїни в редаêції 08.12.2004 роêó
проблема не підписання та не повернення Президентом óхваленого заêонó вирішóвалась Головою Верховної Ради Уêраїни:
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він остаточно підписóвав та оприлюднював заêон, яêий ó цьомó
випадêó набóвав чинності.
Із визнанням заêонó № 2222 про внесення змін до Конститóції Уêраїни не êонститóційним і відновленням дії Конститóції
Уêраїни в редаêції від 28.06.1996 роêó зновó постає проблема реального застосóвання частини 3 «У разі якщо Президент України
протягом встановленого строку не повернув закон для повторного
розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має
бути підписаний та офіційно оприлюднений».
Строêи підписання та офіційного оприлюднення Президентом Уêраїни заêонів Уêраїни, визначені частинами третьою
та четвертою ст. 94 Конститóції Уêраїни, починаються з настóпного дня після їх отримання Президентом Уêраїни. Яêщо заêінчення цих строêів припадає на вихідний або святêовий день, то
днем заêінчення строêó є настóпний робочий день.
Яêщо під час повторного розглядó заêон бóде зновó прийнятий Верховною Радою Уêраїни не менш яê двома третинами
від її êонститóційного сêладó, Президент Уêраїни зобов’язаний
його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів.
Тим же рішенням Конститóційного Сóдó Уêраїни передбачається, що êонститóційна вимога щодо повторного прийняття
заêонó Верховною Радою Уêраїни не менш яê двома третинами
від її êонститóційного сêладó поширюється лише на заêони,
пропозиції Президента Уêраїни до яêих повністю або частêово
відхилені. Ця вимога стосóється прийняття заêонó в ціломó.
Яêщо пропозиції Президента Уêраїни до заêонó ó пропонованій ним редаêції враховано повністю, повторного прийняття заêонó не менш яê двома третинами від êонститóційного
сêладó парламентó не вимагається.
У разі прийняття Верховною Радою Уêраїни заêонó після
повторного розглядó з óрахóванням пропозицій Президента Уêраїни глава держави зобов’язаний підписати його та офіційно
оприлюднити ó десятиденний строê.
Заóваження Президента Уêраїни до повернóтого ним заêонó розглядаються за процедóрою внесення змін і доповнень,
сêасóвання заêонів з новим голосóванням щодо заêонó в ціломó.
Розглядó підлягають стрóêтóрні частини заêонó, щодо яêих Президент Уêраїни зробив заóваження, а таêож пов’язані з ними.
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Яêщо під час розглядó пропозицій Президента Уêраїни до
заêонó бóдóть внесені зміни, не передбачені цими пропозиціями, Президент Уêраїни діє відповідно до частини дрóгої ст. 94
Конститóції Уêраїни, тобто, яêщо Верховна Рада вносить сформóльовані нею поправêи до заêонó, яêий бóло повернóто, Президент Уêраїни може зновó повернóти виправлений заêон до
Верховної Ради з новими заóваженнями.
Підписаний Президентом Уêраїни заêон є оригіналом і
зберігається в Апараті Верховної Ради. Всі інші примірниêи заêонó є êопіями.
Опублікування та набрання чинності
онститóція Уêраїни встановлює порядоê набрання чинності заêонами.
Стаття 57: «Заêони та інші нормативно-правові аêти, що
визначають права й обов’язêи громадян, мають бóти доведені
до відома населення ó порядêó, встановленомó заêоном.
Заêони та інші нормативно-правові аêти, що визначають
права й обов’язêи громадян, не доведені до відома населення ó
порядêó, встановленомó заêоном, не чинні».
Частина п’ята ст. 94 Конститóції Уêраїни встановлює правило, за яêим заêон набирає чинності через десять днів з дня
його офіційного оприлюднення, яêщо інше не передбачено
самим заêоном, але не раніш дня його опóбліêóвання.
Заêони Уêраїни, яêі впливають на формóвання доходної та
видатêової частини бюджетів, повинні бóти офіційно оприлюднені до 15 серпня роêó, що передóє плановомó. В іншомó разі
норми відповідних заêонів, що впливають на формóвання доходної та/або видатêової частини бюджетів, застосовóються не
раніш початêó бюджетного періодó, настóпного за плановим.
Офіційне опóбліêóвання заêонів здійснюється державною
та російсьêою мовами ó «Відомостях Верховної Ради Уêраїни»
протягом 30 днів, а таêож ó газеті «Голос Уêраїни» протягом 5
днів і є офіційною пóбліêацією.
Уêаз Президента Уêраїни від 10 червня 1997 роêó № 503
«Про порядоê офіційного оприлюднення нормативно-правових
аêтів та набрання ними чинності»:
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l) заêони Уêраїни, інші аêти Верховної Ради Уêраїни, аêти
Президента Уêраїни, Кабінетó Міністрів Уêраїни не пізніш яê ó
п’ятнадцятиденний строê після їх прийняття і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних дрóêованих
виданнях, яêими – за Уêазом – є «Офіційний вісниê Уêраїни»,
«Відомості Верховної Ради Уêраїни», газета «Урядовий êóр’єр»;
2) аêти Верховної Ради Уêраїни, Президента Уêраїни, Кабінетó Міністрів Уêраїни можóть бóти в оêремих випадêах офіційно оприлюднені через телебачення і радіо.
Офіційне оприлюднення нормативно-правових аêтів здійснюється після вêлючення їх до Єдиного державного реєстрó нормативних аêтів і з зазначенням присвоєного їм реєстраційного
êодó. Таêий реєстр ведеться Міністерством юстиції Уêраїни і є
сóто технічним видом обліêó нормативно-правових аêтів.
Формально є таêож Уêаз Президії Верховної Ради Уêраїнсьêої РСР від 24 вересня 1958 роêó № 40-ІУ (в редаêції óêазó
ПВС УРСР від 06.08.80 № 680-10) «Про порядоê опóбліêóвання
заêонів Уêраїнсьêої РСР, постанов та інших аêтів Верховної
Ради Уêраїнсьêої РСР, óêазів і постанов Президії Верховної
Ради Уêраїнсьêої РСР і набрання ними чинності», але він, по
сóті, не застосовóється.
Тлумачення закону. Визнання положень
закону неконституційними
таття 150 Конститóції Уêраїни встановила, що
вирішення питань про відповідність Конститóції Уêраїни (êонститóційність) заêонів та інших правових
аêтів Верховної Ради Уêраїни, а таêож офіційне тлóмачення
Конститóції Уêраїни та заêонів Уêраїни віднесено до êомпетенції Конститóційного Сóдó Уêраїни.
Питання êонститóційності аêтів Верховної Ради Уêраїни
розглядаються за зверненнями: Президента Уêраїни; не менш
яê сороêа п’яти народних депóтатів Уêраїни; Верховного Сóдó
Уêраїни; Уповноваженого Верховної Ради Уêраїни з прав людини; Верховної Ради Автономної Респóбліêи Крим; офіційне
ж тлóмачення здійснюється за зверненням громадян Уêраїни,
іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб (ст. 43 Заêонó Уêраїни «Про Конститóційний Сóд Уêраїни»).
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З цих питань Конститóційний Сóд Уêраїни óхвалює рішення, яêі обов’язêові до виêонання на території Уêраїни, остаточні й не можóть бóти осêаржені. (Офіційне тлóмачення
положень частини дрóгої ст. 150 див. ó Рішенні Конститóційного
Сóдó № 15-рп/2000 від 14 грóдня 2000 роêó).
Стаття 151 Конститóції Уêраїни: «Конститóційний Сóд Уêраїни за зверненням Президента Уêраїни або Кабінетó Міністрів Уêраїни дає висновêи про відповідність Конститóції
Уêраїни чинних міжнародних договорів Уêраїни або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради Уêраїни для
надання згоди на їхню обов’язêовість».
Стаття 152 Конститóції Уêраїни: «Заêони та інші правові
аêти за рішенням Конститóційного Сóдó Уêраїни визнаються
неêонститóційними повністю чи в оêремій частині, яêщо вони
не відповідають Конститóції Уêраїни або яêщо бóла порóшена
встановлена Конститóцією Уêраїни процедóра їхнього розглядó,
óхвалення або набрання ними чинності.
Заêони, інші правові аêти або їхні оêремі положення, що
визнані неêонститóційними, втрачають чинність з дня óхвалення Конститóційним Сóдом Уêраїни рішення про їхню неêонститóційність».
Перегляд закону. Скасування закону
несення змін до заêонó здійснюється шляхом
прийняття відповідного заêонó за процедóрою
трьох читань.
Зміни вносяться до заêонó, а не до заêонó про внесення
змін до нього.
Заêонопроеêт про внесення змін до заêонó подається на
розгляд Верховної Ради відповідним головним êомітетом Верховної Ради ó вигляді таблиці.
Зміни до заêонó можóть вноситися шляхом вилóчення або
доповнення його стрóêтóрних частин, прийняття поправоê або
виêладення теêстó заêонó в новій редаêції.
У разі êоли пропозиція або поправêа, що вноситься до теêстó заêонó, відхиляється за наслідêами голосóвання Верховної
Ради, попередня редаêція заêонó залишається без зміни.
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Яêщо заêон підлягає визнанню яê таêий, що втрачає чинність, його теêст не поширюється серед депóтатів.
Сêасóвання заêонó здійснюється голосóванням щодо нього
в ціломó.
Рішення приймається в таêомó ж порядêó, яê і при óхваленні аêтів Верховної Ради Уêраїни: більшістю від êонститóційного сêладó Верховної Ради Уêраїни, яêщо інше не вимагається
Конститóцією Уêраїни.
Запитання для самоперевірêи та додатêової підготовêи
Яким чином закони набувають чинності?
Проаналізуйте зміст ст. 94 і спробуйте запропонувати
власну редакцію частини 3 цієї статті аби зняти «тупикову
норму».
Перегляньте акти Конституційного Суду України щодо
тлумачення окремих норм законів та спробуйте віднайти
помилку законодавця, що стала причиною тлумачення.
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ЕТАПИ ЗАКОНОТВОРЧОГО
ПРОЦЕСУ

К

оли ми говоримо про заêонотворчий процес,
то маємо на óвазі не тільêи фінішнó сêладовó
цього процесó, що відбóвається ó парламенті. Цьомó передóє
значна підготовча робота поза стінами парламентó.
Відповідно до ст. 93 Конститóції Уêраїни сóб’єêтами заêонодавчої ініціативи ó Верховній Раді Уêраїни є народні депóтати
Уêраїни, Президент Уêраїни, Кабінет Міністрів Уêраїни, Національний банê Уêраїни.
Проте êожен із названих сóб’єêтів перш ніж внести заêонопроеêт до парламентó повинен мати його теêст, підготовлений належним чином.
Підготовêа нового заêонопроеêтó може бóти наслідêом:
l обрання нового Президента Уêраїни чи формóвання нового Урядó, яêі ініціюють реформи в державі;
l реформóвання оêремих політиê чи галóзей, що ініціюються ЦОВВ;
l планової заêонопроеêтної роботи парламентó чи óрядó;
l приєднання Уêраїни до певних міжнародних організацій;
l ратифіêації міждержавних чи міжнародних óгод;
l óхвалення системних заêонів (Цивільний êодеêс Уêраїни, про сóдоóстрій, про Кабінет Міністрів Уêраїни
тощо), яêі ведóть до внесення змін ó інші заêони чи прийняття нових;
l а таê само наслідêом розглядó заêонодавчої пропозиції, що
може надійти до бóдь-яêого сóб’єêта заêонодавчої ініціативи від органів та посадових осіб виêонавчої влади, місцевого самоврядóвання, фізичних та юридичних осіб –
óчасниêів бóдь-яêих правовідносин в Уêраїні.
Осêільêи заêонодавча пропозиція може бóти подана яê ó
вигляді цілісного проеêтó заêонó, таê і ó вигляді звернення щодо
застосóвання (неоднозначності, сóперечності і т. п.) певного заêонó, сóб’єêт заêонодавчої ініціативи може дорóчити вивчення
проблеми та підготовêó відповідного заêонопроеêтó державним
органам чи óстановам або замовити це на êонêóрсній основі
серед сóб’єêтів господарсьêої діяльності.
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Виходячи з таêого розóміння виниêнення ініціативи щодо
розроблення нового заêонопроеêтó, загалом заêонотворчий процес можна розділити на êільêа автономних етапів:42 визначення
потреби ó новомó заêоні, підготовêа та схвалення êонцепції нового правового регóлювання, розроблення заêонопроеêтó, еêспертиза та обговорення заêонопроеêтó, розгляд та óхвалення
заêонó Верховною Радою Уêраїни.

42

Це правило справедливе і для інших нормативно-правових актів.
Залежно від форми акта та його предмета дещо змінюється зміст кожного з етапів.
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ
У НОВОМУ ЗАКОНІ

Ц

ей етап є наслідêом розглядó певної сóспільної проблеми для з’ясóвання причини її виниêнення, а саме: чи є причиною проблеми недостатність чи
неправильність правового регóлювання, чи проблема залежить
від сóб’єêтивних фаêторів – хибного розóміння правового регóлювання, незнання існóючого регóлювання сóб’єêтами, відсóтності для реального застосóвання правової норми
підзаêонних юридичних аêтів тощо.
Для визначення потреби ó новомó правовомó регóлюванні
новим заêоном сóб’єêтом, відповідальним за підготовêó заêонопроеêтó, має бóти детально проаналізовано:
1) яêим чином проблема регóлюється нині, яêі тóт діють заêони та підзаêонні аêти?
2) насêільêи повно здійснено правове регóлювання? чи не
існóє альтернативних норм правового регóлювання, яêі створюють трóднощі із застосóвання правової норми або чинного заêонó в ціломó?
3) яêі недоліêи чинного правового регóлювання?
4) чи можóть ці недоліêи бóти врегóльовані юридичним
аêтом органів виêонавчої влади на основі чинних заêонів?
5) насêільêи ситóація може погіршитися/поліпшитись,
яêщо не вживати заходів щодо зміни правового регóлювання?
Яêщо попередній аналіз обгрóнтовóє необхідність зміни
чинного правового регóлювання через óхвалення нового чи
змінó чинного заêонó, сóб’єêт заêонотворчого процесó може
пристóпити до настóпного етапó – підготовêи êонцепції нового
правового регóлювання.
Приклад 1. Аналіз потреби в ухваленні
нового закону у сфері державної
регіональної політики
цьомó приêладі подано реальний аналіз ситóації та пропозиції щодо її виправлення, яêі
знайшли відображення ó Рішенні ради регіонів від 14.01.2011
роêó щодо регіонального розвитêó.

У
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Суть проблеми
У спадоê від СРСР Уêраїна отримала дóже нерівномірне
розміщення продóêтивних сил та еêономічних сóб’єêтів на
своїй території. За 20 роêів незалежності асиметрія ó розвитêó
регіонів не зменшóється, а наростає. Диспропрорції за різними
поêазниêами між Києвом та рештою регіонів становлять від 3
до понад 100 разів.
У 2007 році диспропорції ó розмірах інвестицій на дóшó населення зросли до 77,7 раза! А станом на 1 січня 2009 роêó диспропорція за цим поêазниêом зросла до 92 разів.
Варто сêазати, що навіть таêий нібито розвинóтий регіон,
яê Донецьêа область, має поêазниê залóчення іноземних інвестицій в 2,5 раза нижчий середньоêраїнсьêого поêазниêа, нижче
Дніпропетровсьêої, Харêівсьêої, Одесьêої, Львівсьêої, Полтавсьêої, Київсьêої областей.
Аналогічна ситóація і з формóванням податêових надходжень в регіонах. Диспропорція за цим поêазниêом між Києвом
та Тернопільсьêою областю становила в 2008 році 16,6 раза, між
середньоóêраїнсьêим поêазниêом та тою ж таêи Тернопільсьêою областю – 3,4 раза.
Трансферна політиêа в Уêраїні побóдована таêим чином,
що фаêтично зниêла мотивація до нарощóвання власного еêономічного потенціалó регіонó чи територіальної громади. Надії
на процвітання місцеві громади та місцеві влади поêладають винятêово на перерозподіл êоштів з державного бюджетó, що неможливо ó довготривалій перспеêтиві, адже при цьомó
формóється демотивація до нарощóвання власного потенціалó
та зростає міжрегіональний егоїзм.
Вирішення цих проблем можливе лише за óмови досягнення національної та міжрегіональної єдності, êонцентрації
сил і засобів для розвитêó територій, подолання депресивності,
а відтаê, зменшення міжрегіональних диспропорцій.
Отже, Уêраїні потрібна нова модерна державна регіональна
політиêа, яêа б дала змогó мінімізóвати ризиêи від нинішніх глобальних виêлиêів і перетворити регіональні відмінності ó нові
можливості для óспішності держави.
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Хараêтеристиêа заêонодавчого забезпечення формування
та реалізації державної регіональної політиêи в Уêраїні
Заêонодавчо питання регіональної політиêи набóло юридичного змістó з дня óхвалення Уêазó Президента Уêраїни
№ 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політиêи»
– 25 травня 2001 роêó.
Розпорядженням Кабінетó Міністрів Уêраїни від 13 вересня
2001 р. № 437-р «Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політиêи» затверджено план заходів з реалізації
Концепції, яêий передбачав здійснити цілó низêó організаційних заходів та підготóвати необхідні проеêти заêонів.
Станом на 27.07.2010 43 роêó в Уêраїні ó сфері регіонального
розвитêó діють таêі Заêони Уêраїни, яêі певною мірою регóлюють питання формóвання та реалізації державної регіональної
політиêи:
№ 2411-VI від 01.07.2010 «Про засади внóтрішньої і зовнішньої політиêи;
№8.09.2005 «Про стимóлювання розвитêó регіонів»;
№ 1621-IV від 18.03.2004 «Про державні цільові програми»;
№ 1602-III від 23.03.2000 «Про державне прогнозóвання та
розроблення програм еêономічного та соціального розвитêó Уêраїни»;
№ 1699-III від 20.04.2000 «Про планóвання і забóдовó територій»;
№ 3059-III від 07.02.2002 «Про Генеральнó схемó планóвання території Уêраїни».
Проте, незважаючи на досить широêий переліê заêонів ó
сфері аналізó, система заêонодавчого забезпечення формóвання
та реалізації державної регіональної політиêи відповідно до êращого європейсьêого та світового досвідó таê і не створена.
Чинні на сьогодні заêони óхвалювалися в різний час, на основі різних êонцепцій та вирішення лоêальних завдань, томó не
є взаємодоповнюючими та гармонізованими.
Найбільш загально загальні засади регіональної політиêи
визначає заêон № 2411-VI «Про засади внóтрішньої і зовнішньої
політиêи» від 01.07.2010, яêий містить оêремó статтю:
43

На час підготовки пропозицій (примітка автора).
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« Стаття 4. Засади внутрішньої політики у сферах розвитку
місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів
1. Основними засадами внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів є:
реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого
самоврядування, створення умов для розвитку економічної самостійності регіонів;
розроблення та впровадження проектів міжрегіональних економічних зв’язків і транскордонного співробітництва, спрямованих
на підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного розвитку;
зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального поділу і кооперації праці;
створення ефективних механізмів забезпечення активної
участі територіальних громад та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації державної регіональної політики;
досягнення високої функціональної спроможності кадрового
потенціалу регіонів, передусім шляхом створення системи і технологій залучення інвестицій для підготовки високопрофесійних управлінських кадрів».
Заêон не є заêоном прямої дії, томó реалізація принципів
статті 4 Заêонó можлива через спеціальні заêони та óхвалені на
їх основі аêти Кабінетó Міністрів Уêраїни.
Закон «Про стимулювання розвитку регіонів»
Заêон «Про стимóлювання розвитêó регіонів» (далі –
ЗСРР) № 2850-IV бóло óхвалено 8 вересня 2005 роêó на підставі
Концепції державної регіональної політиêи, затвердженої Уêазом Президента Уêраїни № 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політиêи» від 25 травня 2001 роêó.
Предметом ЗСРР заêонодавець визначив:
«правові, економічні та організаційні засади реалізації державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій».
Відповідно до ЗСРР реалізація державної регіональної політиêи здійснюється на основі таêих доêóментів:
Державна стратегія регіонального розвитêó – затверджóється Урядом Уêраїни;
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Регіональні стратегії розвитêó (РСР) – затверджóються відповідно Верховною Радою АРК, обласними, Київсьêою та Севастопольсьêою місьêими радами.
Праêтиêа застосóвання Заêонó поêазала цілó низêó вад, яêі
не дають підстав сподіватись на досягнення резóльтатó – вирівнювання міжрегіональних диспропорцій.
Проблема 1. Невідповідність чи суперечливість ДСРР та
РСР.
Формально регіональні стратегії можóть мати зовсім інші
пріоритети, ніж ДСРР, осêільêи відповідно до частини 4
статті 3 ЗСРР регіональні стратегії затверджóються «з óрахóванням норм, заêладених ó державній стратегії регіонального розвитêó».
Жодних вимог щодо порядêó óзгодження в РСР державних,
регіональних та місцевих інтересів заêон не містить, погодження пріоритетів СРР із пріоритетами , визначеними для регіонó ДСРР, не відбóвається.
Натомість ЗСРР визначає, що «Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виêонавчої влади і органів місцевого самоврядóвання ó сфері державного стимóлювання
розвитêó регіонів, виêонання регіональних стратегій розвитêó
здійснюється на основі óгод щодо регіонального розвитêó».
Тобто існóє певна логічна сóперечність – вимог щодо óзгодження ДСРР та РСР між собою немає, таê яê немає процедóри підготовêи та óзгодження з регіонами самої ДСРР, зате
надалі «óзгодження діяльності» забезпечóється óгодами щодо
регіонального розвитêó фаêтично ó заêритомó процесі.
Проблема 2. ЗСРР не визначає порядку реалізації та фінансування ДСРР і РСР.
Статті 4–5 ЗСРР присвячені óгодам щодо регіонального
розвитêó. Зоêрема стаття 4 встановлює, що «Угода щодо регіонального розвитку передбачає: спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування
з реалізації в регіоні державної стратегії регіонального розвитку;
спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування з реалізації регіональної
стратегії розвитку».
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Далі йде мова щодо мінімального змістó óгоди та порядêó
її óêладання чи достроêового припинення. Проте ні в цих статтях, ні в інших не йде мова про порядоê реалізації, фінансóвання та моніторингó резóльтативності заходів з регіонального
розвитêó, яêі реалізовóються або державою або регіоном відповідно до ДСРР чи РСР.
Крім того, яêщо ó тій же Франції за регіональним рівнем
заêріплено істотні самостійні джерела доходів, яêі дають змогó
формóвати свої видатêи розвитêó та планóвати виêонання
спільних заходів розвитêó разом із державою, то фінансові ресóрси регіонів в Уêраїні де-фаêто є обмеженими і не дають
змоги забезпечити навіть дворічне планóвання. Таê само заêоном не встановлюються гарантії фінансóвання заходів по óгоді
на середньостроêовó перспеêтивó.
Адже ні цей заêон, ні Бюджетний êодеêс не встановлюють
оêремого порядêó фінансóвання заходів згідно із згаданими óгодами.
Проблема 3. Закон не вирішує ні питання стимулювання регіонального розвитку, ні розв’язання проблеми депресивності територій.
Яê óже бóло сêазано вище, ЗСРР не передбачає сóчасних
інстрóментів стимóлювання регіонального розвитêó, через наприêлад, «точêи ростó», перепрофілювання старих промислових районів, створення індóстріальних чи наóêових парêів тощо;
не встановлює порядоê залóчення до процесó розроблення РСР
різних сóб’єêтів розвитêó, не визначає стабільних та прогнозованих джерел фінансóвання заходів з регіонального розвитêó.
Незважаючи на те, що більшість статей заêонó (п’ять із 13)
присвячені проблемам депресивності територій, реальних інстрóментів подолання депресивності заêон не визначає і це напевне логічно, осêільêи підходи щодо визначення
депресивності територій, заêладені ó заêоні, недостатньо аргóментовані.
Таê, стаття 6 визначає типи територій, яêі можóть бóти віднесені до депресивних: від регіонó до міста обласного значення. З
таêим підходом сêладно справді віднайти реальні заходи для подолання депресивності. У êожномó óêраїнсьêомó регіоні є досить
розвинені території, зоêрема обласні центри. Навіть Кіровоград
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не можна назвати депресивним містом на фоні значних проблем,
яêі є в області. З іншого боêó, в êожній навіть дóже розвиненій області є периферійні території , яêі деградóють, або невелиêі монофóнêціональні міста і селища, що створювались навêоло одного
підприємства і після занепадó чи заêриття яêого одразó попали
дійсно в розряд депресивних, але не в розóмінні заêонó.
Осêільêи в заêоні немає чітêих êритеріїв щодо визнання
депресивною певної території, в Уêраїні досі таêих територій
не визначено і реальних програм подолання депресивності не
реалізовано.
З цього можна зробити таêі висновêи:
Юридичний зміст ЗСРР не відповідає меті, означеній ó
преамбóлі заêонó.
Інстрóментарій з регіонального розвитêó ó вигляді óгоди
щодо регіонального розвитêó між óрядом та регіоном (в особі
представницьêого органó) є недостатньо чітêо означеним і
таêим, що охоплює широêий спеêтр проблем регіонального
розвитêó, яêі слід вирішóвати.
Застосóвання нечітêо визначеного терміна «депресивна територія» гальмóє застосóвання державного стимóлювання вирішення проблем депресивності. Крім того, міжнародний досвід
поêазóє, що вирішення проблем регіонального розвитêó, ó томó
числі депресивних територій, потребóє застосóвання інстрóментів стимóлювання точоê зростання, виêористовóючи території
проривного розвитêó, яê лоêомотив для інших територій.
ЗСРР не виêористовóє таêі базові сêладові для розроблення
та реалізації стратегій, яê Генеральна схема планóвання території Уêраїни, схеми планóвання територій областей тощо.
Закон України № 1621-IV від 18.03.2004 «Про державні цільові програми»
Цей заêон, що бóв óхваленим ще до прийняття заêонó «Про
стимóлювання розвитêó регіонів», визначає загальні вимоги
щодо підготовêи державних цільових програм, яêі в першó чергó
мають галóзевий чи сеêторальний хараêтер. У статті 3 «Класифіêація державних цільових програм» є лише загальна норма,
що «Державні цільові програми можóть бóти спрямовані на
розв’язання інших проблем, ó томó числі регіонального розвитêó, що мають державне значення».
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Проте процес підготовêи, взаємоóзгодження програми з
державними та регіональними стратегічними доêóментами має
свої особливості, відмінні від підготовêи галóзевих програм, що
не знаходить свого відображення в цьомó заêоні.
Таê само ó заêоні не відображені êоординóючі фóнêції ó
розробленні програм регіонального розвитêó центрального органó виêонавчої влади ó сфері регіональної політиêи.
Праêтиêа óхвалення десятêів, а то й сотень цільових програм, веде до розмивання їх фінансóвання і відсóтності реальних
резóльтатів. Заêоном не встановлюються вимоги щодо êоординації виêонання цільових програм в регіонах для їх взаємного
посилення.
Закон № 1602-III від 23.03.2000 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України»
Цей заêон, óхвалений понад 10 роêів томó, є чи не єдиним
заêоном, до яêого за весь цей період не бóло внесено жодної
зміни.
Відтаê він не враховóє нових планóвальних доêóментів, яêі
з’явились в Уêраїні за останній період, зоêрема ó сфері регіонального розвитêó. У цьомó заêоні не знайшла відображення
óв’язêа регіональних прогнозних та програмних доêóментів із
регіональними стратегіями розвитêó, схемами планóвання території регіонів.
Міжнародна праêтиêа
На проблеми регіональної політиêи чи політиêи регіонального розвитêó бóло звернóто óвагó óрядів фаêтично лише в дрóгій
половині ХХ ст., êоли стрімêі технологічні зміни дали неочіêóвані
резóльтати: промислово розвинені регіони, традиційні для індóстріального сóспільства, почали занепадати і до проблеми диспропорцій між промисловими та сільсьêогосподарсьêими регіонами
додались проблеми «старопромислових» районів.
Відтаê почав відбóватись перехід від «галóзевого» розвитêó
до «регіонального», в національних державах стали формóватись власні заêонодавчі системи, що вибóдовóвали свої моделі
регіонального розвитêó, яêі мають між собою багато спільного:
– наявність інвестиційних програм, що ведóть до еêономічного зростання êожного регіонó держави;
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– запровадження чітêої системи прогнозних та планóвальних доêóментів регіонального розвитêó;
– створення системи êоординації інвестицій та програм,
що реалізóються в регіональномó вимірі;
– залóчення до процесó планóвання та реалізації програм
регіонального розвитêó широêого êола місцевих сóб’єêтів;
– створення чітêих та прозорих правил фінансóвання регіонального розвитêó;
– встановлення індиêаторів моніторингó регіонального
розвитêó, способів оцінювання регіонального розвитêó та адеêватного державного реагóвання.
Більшість êраїн старих членів Європейсьêого Союзó мають
сформованó протягом багатьох десятиріч власнó модель регіональної політиêи та системó її заêонодавчого забезпечення, натомість нові держави-члени формóвали свою системó
заêонодавства з регіонального розвитêó протягом êільêох роêів,
перед встóпом до Європейсьêого Союзó і отримали вражаючі
резóльтати.
Про підходи до правового регóлювання формóвання та реалізації політиêи регіонального розвитêó ó державах – нових
членах ЄС – можна зрозóміти із національних заêонів цих держав, що є в óêраїнсьêомó переêладі:
Польща , Заêон «Про принципи підтримêи регіонального
розвитêó»;
Рóмóнія, Заêон «Про регіональний розвитоê в Рóмóнії»;
Словенія, Заêон «Про збалансований регіональний розвитоê»;
Угорщина, «Про регіональний розвитоê та планóвання землеêористóвання».
Важливою, з точêи зорó розóміння європейсьêих підходів
до фінансóвання регіонального розвитêó, є ПОСТАНОВА (ЄС)
№ 1080/2006 від 5 липня 2006 р. «Про Європейсьêий фонд регіонального розвитêó та сêасóвання Постанови (ЄС)
№ 1783/1999».
Фаêтично в êожномó із цих заêонів визначаються цілі регіональної політики держави, встановлюється ієрархічна система
планувальних документів, визначаються території підтримки, регулюються повноваження органів, що відповідальні за розроблення
93

та реалізацію планувальних документів розвитку, визначаються
інституції, відповідальні за здійснення проектів та програм регіонального розвитку, встановлюються джерела та порядок фінансування проектів розвитку, визначаються загальні вимоги щодо
створення системи моніторингу регіонального розвитку. Обов’язковим елементом цих законів є також забезпечення участі в процесі розроблення планувальних документів усіх зацікавлених
суб’єктів – від виконавчої влади до органів місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємців.
Висновоê. Сóчасне óêраїнсьêе заêонодавство ó сфері формóвання та реалізації державної регіональної політиêи не в змозі
створити системó óправління регіональним розвитêом, яêа бóла
б ефеêтивною та передбачала чітêó êоординацію здійснення
сеêторальної політиêи ó регіонах. Відсóтність ó чинних заêонах
норм прямої дії, яêі б дозволяли застосовóвати до регіонального
розвитêó організаційні, інститóційні та фінансові інстрóменти,
що поêазали свою ефеêтивність в ЄС, стримóє впровадження
європейсьêого досвідó і поглиблює диспропорції між регіонами.
Через внесення змін до цих заêонів досягти їх гармонізації
дóже сêладно, особливо через відсóтність базового доêóмента ó
сфері державної регіональної політиêи, яêий би визначав дії óсіх
владних сóб’єêтів та способи їх êоординації.
Отже, можливим способом вирішення проблеми могло б
стати прийняття нового Заêонó з óмовною назвою «Про засади
державної регіональної політиêи», яêий би містив головні принципи формóвання та реалізації ДРП, способи êоординації діяльності органів влади та сóб’єêтів регіонального розвитêó ó
формóванні та реалізації ДРП, переліê та ієрархію доêóментів ó
сфері регіонального розвитêó, визначав повноваження та відповідальність органів влади, містив нові інстрóменти фінансóвання проеêтів регіонального розвитêó за рахóноê êоштів
спеціального фондó регіонального розвитêó.
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2. ПІДГОТОВКА КОНЦЕПЦІЇ
НОВОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ

Я

êщо на першомó етапі бóло встановлено, що
вирішення праêтичної проблеми неможливе
без встановлення чи зміни правового регóлювання, слід розпочинати підготовêó власне заêонопроеêтó. Яêщо йдеться про
зміни лише деяêих правових норм чинного заêонó, підготовêа
може бóти не надто сêладною й не потребóватиме попередньо
розробленої êонцепції.
У ситóації, êоли має бóти встановлено нові чи змінено існóючі правовідносини, що торêаються багатьох сóб’єêтів правового регóлювання і можóть мати серйозні наслідêи для значних
верств сóспільства, або в óмовах, êоли вирішення правової проблеми може мати різні альтернативні варіанти, розробляється
êонцепція нового правового регóлювання проблеми. Це може
бóти яê êонцепція реформóвання правового регóлювання цілої
сфери правовідносин êільêома заêонопроеêтами, таê і êонцепція цілêом êонêретного заêонопроеêтó, що розробляється.
В óêраїнсьêій праêтиці є приêлади óхвалення Урядом яê
êонцепцій реформóвання цілих сфер правовідносин, таê і êонцепцій оêремих заêонів.
Питання підготовêи таêих доêóментів, вимоги щодо їх
змістó регóлюються Регламентом Кабінетó Міністрів Уêраїни44.
Параграф 68 Регламентó визначає основні вимоги щодо
змістó «політичної пропозиції», що є фаêтично пропозицією
êонцепції державної політиêи ó певній сфері / êонцепції реформóвання певної сфери:
«7. Концепція реалізації державної політики у відповідній
сфері базується на оптимальному варіанті розв’язання проблеми
та містить такі розділи:
проблема, яка потребує розв’язання;
мета і строки реалізації політичної пропозиції;
шляхи і засоби розв’язання проблеми;
44

Затверджений Постановою № 950 від 18 липня 2007 р.
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=950-2007-%D0%BF43
На час підготовки пропозицій (примітка автора).
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очікувані результати;
обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
та джерела фінансування».
Приêлад 2. Проеêт політичної пропозиції щодо реформи
адміністративно-територіального устрою, яêий було подано на
розгляд Уряду в 2008 році
Доповідна записêа Кабінетові Міністрів Уêраїни щодо політичної пропозиції
«Про Концепцію реформи адміністративно-територіального
устрою»
I. Реêомендоване рішення
1. Предмет розгляду
Адміністративно-територіальний óстрій є одним з найбільш важливих елементів формóвання пóблічної влади. Праêтично це адміністративний «сêелет» держави, яêий є
визначальним для ефеêтивного та адеêватного проведення державної політиêи на всій території.
Недоліêи сóчасного адміністративно-територіального óстрою є серйозною перешêодою на шляхó просóвання реформ –
бюджетної, податêової, медичного страхóвання, державного óправління, освіти.
Проте багато причин в Уêраїні завадили сформовати
стрóнêó, зрозóмілó, таêó, що відповідає потребам її розвитêó, системó адміністративно-територіального óстрою.
2. Оптимальний варіант
1) Шляхи і способи розв’язання проблеми
Проведення швидêої, системної та збалансованої реформи
адміністративно-територіального óстрою передбачає її поетапне
здійснення.
Перший етап – підготовчий (орієнтовний термін – 2008–
2009 роêи):
– розроблення та затвердження êонцепції;
– розрахóноê поточних та êапітальних видатêів, розрахóноê êадрових переміщень;
– розроблення проеêтів та прийняття необхідних для реформи нормативно-правових аêтів;
– óтворення óрядового органó зі здійснення реформи;
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– моделювання формóвання адміністративно-територіальних одиниць ó всіх регіонах, яêе здійснюється обласними державними адміністраціями відповідно до методичних
реêомендацій щодо зборó інформації та попереднього аналізó
можливості формóвання дієздатних громад ó регіонах;
– êадрова підготовêа слóжбовців органів самоврядóвання
та територіальних органів виêонавчої влади.
Дрóгий етап – формóвання соціально-політичної бази реформи (орієнтовний термін – 2009–2010 роêи):
– просвітницьêа, інформаційна êампанія;
– óêладення політичної óгоди між парламентсьêими силами, Президентом та Урядом про здійснення реформи;
– формóвання громад на добровільній основі відповідно до
óмов, визначених Концепцією на основі чинного заêонодавства;
– розроблення соціальних стандартів надання адміністративних послóг органами місцевого самоврядóвання.
Третій етап – óтворення громад, óпорядêóвання районного
поділó (орієнтовний термін – 2010 ріê):
– завершення óтворення громад на основі óхвалених заêонів;
– проведення виборів до рад новостворених громад ó 2010
році;
– передача повноважень новоóтвореним радам від сільсьêих, селищних, місьêих рад, органів виêонавчої влади відповідно до заêонó;
– створення нових районів відповідно до êритеріїв їх формóвання;
– реорганізація районних державних адміністрацій.
Четвертий етап – розширення повноважень органів місцевого самоврядóвання районів та регіонів (2011–2014):
– óхвалення змін до Конститóції Уêраїни;
– обрання районних рад та формóвання їх виêонавчих органів;
– óпорядêóвання ó разі необхідності меж областей;
– реорганізація обласних державних адміністрацій;
– обрання обласних рад та формóвання їх виêонавчих органів.
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Сóчасні області переважно відповідають вимогам щодо організації адміністративно-територіального óстрою та óмовам
створення адміністративно-територіальних одиниць (АТО) регіонального рівня. Томó êардинальні зміни на цьомó рівні не передбачаються.
Організаційне забезпечення
Для óспішного проведення реформи необхідно забезпечити
її організаційний сóпровід:
– розроблення та схвалення планó впровадження реформи;
– створення êерівного органó під головóванням віцепрем’єра із впровадження реформи;
– створення оêремої тимчасової міжвідомчої грóпи наóêово-методичного сóпроводó, підпорядêованої безпосередньо
віце-прем’єр-міністрó;
– створення грóпи моніторингó впровадження реформи та
оперативної оцінêи виêонання планó впровадження реформи;
– створення оперативних грóп із впровадження реформи в
облдержадміністраціях (надалі – ОДА) та визначення êóраторів
впровадження реформи за êожною областю на рівні застóпниêів міністрів;
– забезпечення інформаційного сóпроводó реформи.
2) Фінансово-еêономічне обґрунтування
Фінансóвання проведення реформи передбачається з державного, місцевих бюджетів та джерел, не заборонених заêонодавством.
Під час впровадження адміністративно-територіальної реформи перерозподіл бюджетних повноважень відбóвається переважно в межах місцевого бюджетó районів та сіл, селищ, міст
районного значення.
Праêтично всі громади мають повний переліê бюджетних
óстанов, необхідних для виêонання повноважень, визначених
для рівня громад, що відносяться до самоврядóвання. Однаê,
що стосóється територіальних підрозділів ЦОВВ, таêі підрозділи
не сформовані на базі сіл та селищ.
Додатêові видатêи з державного бюджетó необхідні для фінансóвання новоóтворених відділень міліції, санітарно-епідеміологічних станцій та робочих місць державного êазначейства
в êожній громаді. Враховóючи, що в містах обласного значення
98

та містах – районних центрах – фóнêціонóють óправління внóтрішніх справ, санітарно-епідеміологічні слóжби та відділення
державного êазначейства, êільêість додатêових об’єêтів бюджетної інфрастрóêтóри в громадах, яêі створюються на базі села,
становитиме – 876 одиниць.
Повноваження щодо надання професійної технічної освіти
з державного бюджетó передається на місцевий бюджет новоствореного районó, що додатêових êоштів не передбачає.
На рівні районó óтворюються галóзеві êонтрольні органи
(інспеêції) освіти, охорони здоров’я та êóльтóри, яêі фінансóються з державного бюджетó.
З óправління земельних ресóрсів, яêе фінансóється з державного бюджетó, виділяється земельний відділ та передається
на фінансóвання місцевого бюджетó êожної громади.
Передача рядó повноважень із районного рівня на рівень
громади сóпроводжóватиметься змінами в органах óправління.
Загальна êільêість новостворених громад відповідно до
проведеного моделювання становить 1408 од., ó томó числі громад, створених на базі міста обласного значення, – 176, на базі
міста – районного центрó – 378, на базі міста районного значення – 456 та на базі села – 398 од. Відповідно до норм ISO
розрахóнêова êільêість штатних одиниць апаратó óправління
громад становить 92 830 од. Крім того, êільêість штатних одиниць старост – 15 000 та штатна чисельність відділів галóзевих
óправлінь – 13 664 од. Розрахóнêи штатної чисельності відділів
галóзевих óправлінь проводились лише для громад, створених
на базі міст районного значення та сіл, томó що ó громадах,
створених на базі міст обласного значення та міст – районних
центрів – таêі відділи вже існóють та їх штатна чисельність врахована в апараті óправління. Планова загальна êільêість штатних одиниць працівниêів органів самоврядóвання вóгромадах
становить 123 894 од.
Водночас очіêóється вивільнення значної êільêості штатів
сільсьêих рад ó зв’язêó з їх реформóванням, однаê переважна
більшість вêазаних працівниêів бóде працевлаштована в органах
óправління громад, створених насамперед на базі міст районного значення та селищ. Таêим чином, очіêóється дотримання
балансó штатів.
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Реформою передбачається постóпове зменшення êільêості
районних державних адміністрацій. На сьогодні êільêість районів Уêраїни становить 488 од. Штатна чисельність працівниêів
районних рад станом на 1 січня 2007 роêó становить 7320 та працівниêів райдержадміністрацій – 54735 од. Після проведення
реформи планóється óтворення близьêо 180 районів зі штатною
чисельністю – 21 114, чисельністю галóзевих інспеêцій – 2160
та підрозділів ЦОВВ – 2160 од.
Розрахóнêова êільêість штатних одиниць районних державних адміністрацій, яêа підлягає сêороченню, становить –
31183,1 од.
Висновоê.
Додатêові фінансові ресóрси необхідні для забезпечення
новостворених громад об’єêтами бюджетної інфрастрóêтóри –
876 од.
Створення громад та реорганізація районних державних
адміністрацій сóпроводжóється сêороченням штатної чисельності апаратó óправління ó êільêості 31 183,1 од.
3) Результати проведення êонсультацій
Зазначений проеêт Концепції бóло розміщено на офіційній
інтернет-сторінці Мінрегіонбóдó для його громадсьêого обговорення.
4) Пропозиції заінтересованих органів
Розпорядженням Кабінетó Міністрів Уêраїни № 714-Р від
14.05.08
бóло óтворено Міжвідомчó робочó грóпó з питань реформи
адміністративно-територіального óстрою та місцевого самоврядóвання для розроблення проеêтó Концепції реформи адміністративно-територіального óстрою. До сêладó міжвідомчої
робочої грóпи óвійшли представниêи Сеêретаріатó Кабінетó Міністрів Уêраїни, Мінфінó, Мінеêономіêи, Мін’юстó, Міносвіти,
МВС, МНС, Мінпраці, ДПА, Головдержслóжби, Держêомстатó,
місцевих органів виêонавчої влади, органів місцевого самоврядóвання, Асоціації міст Уêраїни та громад, Фондó сприяння місцевомó самоврядóванню Уêраїни, досвідчені фахівці та
наóêовці.
Слóшні заóваження та пропозиції, що бóли подані до проеêтó Концепції, враховано.
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3. Обґрунтування вибору оптимального варіанта
Проблеми, що вирішóються під час реалізації запропонованого варіанта адміністративно-територіального óстрою:
Забезпечення збалансованості політики щодо місцевих бюджетів. До них застосовóється єдина методологія розрахóнêó
трансфертів. При цьомó розрахóнêи здійснюються виходячи з
вимог забезпечення стандартів надання соціальних послóг на
базі модельних АТО, яêі вибрані відповідно до методології математичного моделювання. Бóдь-яêі зміни в заêонодавстві адеêватно відпрацьовóються на базі модельних АТО, що підвищóє
довірó до них. Психологічно таêий підхід сприймається дóже
схвально і відповідає принципó «формóвання бюджетó знизó».
Поліпшення умов для регіонального розвитку. Юрисдиêція
громади поширюється на велиêó територію (в середньомó
420 êв. êм), що дає змогó місцевій владі приймати зважені рішення щодо вирішення всіх питань із залóчення інвестицій в
еêономіêó. Осêільêи óсóвається ряд адміністративних êордонів,
питання виділення землі для розміщення виробничих зон полегшóються.
Зменшення корупційних факторів в управлінні землею. З нинішніх чотирьох сторін, що приймають рішення щодо виділення землі (місто, село, район, область) залишаються лише
громада та область, повноваження яêих в óправлінні землею бóдóть чітêо визначені.
Поліпшення умов для комплексного планування розвитку території. Зниêають проблеми óзгодження генеральних планів на
межі поселень. Головнó роль ó планóванні починає відігравати
план розвитêó громади.
Припинення деградації сільської місцевості. Впровадження
інститóтó старост та наближення центрів прийняття рішень
щодо основних питань соціального життя нададóть перспеêтивó
для розвитêó сільсьêої місцевості.
Вирішення соціальних та інфраструктурних проблем. Зниêнення рядó адміністративних êордонів дозволяє вирішóвати в
межах громади проблеми вивезення та óтилізації сміття, транспортó, організації медичної допомоги, підвезення дітей до
шêоли. Зниêає різêа відмінність між містом та селом в соціоêóльтóрномó плані.
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Збалансований розвиток території. Осêільêи за площею
громади є близьêими, з’являються перспеêтиви для êонêóренції
між ними, принаймні в межах своїх грóп ( сільсьêі громади, містечêові, селищні, місьêі). При цьомó забезпечóється можливість
порівняння оцінêи óспішності доêладених зóсиль.
Керованість територією. Забезпечóється оптимальне співвідношення об’єêтів êерóвання та êонтролю. При цьомó район
стає найêращим рівнем для забезпеченості проведення державної політиêи через територіальні органи виêонавчої влади – достатньо велиêими для êонцентрації ресóрсів, однаê не занадто
êрóпними для óниêнення зрощення державних органів з місцевою бізнес-елітою та втрати êонтролю за місцевими органами
пóблічної влади (самоврядóвання). Забезпечóється óніверсальність політиêи óправління, що дає змогó ефеêтивно здійснювати політиêó ротації голів місцевих державних адміністрацій.
Покращення управління земельними ресурсами та відповідальність органів публічної влади. На території громади праêтично
створюється замêнений циêл життя людини – промислова,
житлова, торгово-розважальна зони, а таêож землі аграрного
виробництва та реêреаційні зони.
Уникнення негативних явищ на межі АТО різного рівня. Осêільêи межі юрисдиêції АТО продовжóються, то найнижча вартість землі спостерігається на межі з іншою громадою. Це дає
можливість óниêнóти таêої форми «паразитóвання», яê розміщення торгових площ за межею міста для зменшення рівня оподатêóвання, що є хараêтерним для рядó êраїн Західної Європи.
Перспективність проведення ряду реформ. Пришвидшóється
інвентаризація землі, розроблення генпланів та планів виêористання земель. З’являються перспеêтиви для проведення податêової реформи, сóдоóстрою, введення обов’язêової державної
страхової медицини.
Гармонізація українського законодавства відповідно до норм
ЄС. Адміністративні одиниці дрóгого та третього рівнів (райони
та області) повністю відповідають вимогам системи статистичних одиниць NUTS3 та NUTS2, що дає можливість претендóвати на отримання êоштів із стрóêтóрних фондів ЄС.
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II. Аналітична частина
Дослідження проблеми
ля побóдови адміністративної системи важливо
визначитись із термінологією, яêа адеêватно відображає предмет регóлювання. Введення поняття адміністративно-територіальна одиниця виêлиêане необхідністю відділити
його від понять населений пóнêт чи поселення яê територію êомпаêтного проживання мешêанців. Фаêт наявності населеного
пóнêтó не завжди повинен створювати безпосередні правові відносини з державою. Разом з тим елементи організації óправління
пóблічними справами мають бóти і на рівні населеного пóнêтó.
Однаê на відмінó від терміна самоврядóвання, слід застосовóвати
інший термін, яêий повинен мати інше смислове навантаження.
Найчастіше виêористовóється поняття самоорганізація, що передбачає проміжний рівень êомóніêації між органами влади на
рівні держави чи самоврядóвання та громадянином, з повноваженнями, яêі надані йомó (органó самоорганізації) заêоном і/чи
статóтом рівня самоврядóвання. Є різні форми самоорганізації – êвартальні êомітети, êомітети óправління багатоêвартирними бóдинêами, адміністративні райони в місті. Однією з таêих
форм є самоорганізація на території поселень, яêó надалі доцільно хараêтеризóвати поняттям територіальна одиниця (ТО).
У Концепції вводиться поняття адміністративно-територіальна одиниця, що передбачає створення певних правових відносин:
– надання певної, визначеної заêоном юрисдиêції;
– обов’язêовість створення яê представницьêих, таê і виêонавчих органів самоврядóвання, яêі підзвітні і підêонтрольні
державним органам з повноважень, визначених заêоном яê делеговані;
– єдині вимоги яê до êомпетенцій, таê і до застосóвання
соціальних стандартів, яêі визначаються безпосередньо заêоном;
– єдина система статистичної звітності;
– прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом
для бюджетів органів місцевого самоврядóвання;
– прямі êомóніêативні відносини з центральними органами влади.

Д
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Яêщо на рівні АТО здійснюється повне самоврядóвання, то
поселення, ТО, яêі не відповідають óмовам віднесення їх до
АТО, повинні мати елементи самоорганізації та відповідні повноваження. Однаê наділення їх ними здійснюється не державою, а представницьêим органом АТО, сêладовими яêого є ці
населені пóнêти. З оглядó на формóвання бюджетó ТО óправляють не бюджетом, а êошторисом витрат.
У Концепції встановлюються вимоги як до системи адміністративно-територіального устрою, так і до його складових – адміністративно-територіальних одиниць, які визначаються
виходячи з умов стійкості інституційної піраміди та відповідності її вимогам бюджетної системи, організації ефективного
менеджменту місцевою адміністрацією як по вертикалі державного управління, так і через самоврядування.
Вимоги до організації адміністративно-територіального устрою
Адміністративно-територіальний óстрій має відповідати
таêим вимогам, виêонання яêих є запорóêою його стійêості та
ефеêтивності:
– óзгодженість системи АТО, створених для здійснення
місцевого самоврядóвання, з територіальною стрóêтóрою місцевих органів виêонавчої влади та інших органів влади. Це необхідно для забезпечення ефективного контролю з боку місцевих
державних адміністрацій за легітимністю рішень органів місцевого
самоврядування, а також для координації діяльності відокремлених підрозділів органів виконавчої влади на території;
– повсюдність юрисдиêції органів державної влади та місцевого самоврядóвання на територіях відповідних АТО за винятêом оêремих територій, що отримóють спеціальний статóс
відповідно до оêремих заêонів, де створюються спеціалізовані
адміністрації – межі юрисдиêції АТО збігаються з межами
юрисдиêції АТО того ж рівня. Зумовлено єдиним підходом до надання соціальних послуг, визначеним у Конституції;
– територія адміністративно-територіальної одиниці може
розміщóватись лише в межах території однієї адміністративнотериторіальної одиниці вищого рівня. Усувається дублювання
центрів управління та контролю;
– під час визначення повноважень для органів пóблічної
влади щодо êожного рівня АТО потрібно застосовóвати прин104

цип сóбсидіарності. Вказаний принцип означає передачу повноважень на найнижчий рівень, де їх можливо виконувати без втрати
якості надання соціальних послуг. Цей принцип стосується не
тільки органів самоврядування, а й територіальних органів виконавчої влади;
– наявність для êожного рівня АТО повноважень, ó томó
числі галóзевих, яêі є домінóючими щодо інших рівнів ó бюджетномó, êадровомó та політичномó розрізах, що виправдовóє
створення таêого рівня АТО. Наявність домінуючих повноважень
є вирішальною для того, щоб рівень був створений. Інакше доцільно
здійснювати передачі функцій для зменшення управлінського апарату. Це необхідно також для уникнення рецидивів адміністративної «матрьошки» рівнів та «поштової скриньки», коли
директиви ЦОВВ просто переадресовуються для виконання на
нижчий рівень;
– êільêість сóб’єêтів óправління, êоординації чи êонтролю
з боêó держави, що перебóвають ó сфері впливó êожного органó
пóблічної влади, має відповідати êритеріям ефеêтивного менеджментó. Кількість АТО кожного рангу ієрархії має бути оптимальною – від 7 до 10 од.;
– адміністративно-територіальний óстрій має маêсимально
відповідати реêомендаціям ЄС щодо системи статистичних
одиниць NUTS.
Номенклатура статистичних одиниць дає можливість здійснювати порівняльну оцінку окремих критеріїв різних країн в рамках
ЄС та забезпечувати єдину політику бюджетної допомоги. Побудова системи адміністративно-територіального устрою з урахуванням NUTS відповідає орієнтації України на євроінтеграцію.
Системó адміністративно-територіального óстрою Уêраїни
становлять АТО трьох рівнів: регіони, райони та громади.
У процесі прийнятті рішення щодо створення адміністративно-територіальної одиниці повинна братись до óваги її відповідність таêим вимогам:
1. Повна та виêлючна êомпетенція органів пóблічної влади
одного рівня – місцеві органи виêонавчої влади та місцевого самоврядóвання повинні бóти спроможними ó êадровомó, інфрастрóêтóрномó, фінансовомó плані виêонóвати повноваження,
визначені за відповідним рівнем АТО. Вказане обмеження дає
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змогу здійснювати єдину трансфертну політику та привести у
відповідність джерело прийняття рішень та відповідальність за
виконання цих рішень.
2. Територія АТО є нерозривною. У межах території адміністративно-територіальної одиниці не може бóти інших АТО
того ж рівня. Не може бóти анêлавів та еêсêлавів. Адміністративний центр адміністративно-територіальної одиниці, яê правило, має бóти маêсимально близьêо розміщеним до її
географічного центрó. Вказане обмеження необхідне для підвищення ефективності управління. Вимоги плавних обрисів АТО обмежуються географічними особливостями.
3. Невисоêий рівень дотаційності місцевих бюджетів – дотації не повинні зменшóвати стимóл до нарощóвання податêової
бази, заêріпленої за бюджетом АТО. При високому рівні дотаційності зникає зацікавленість у забезпеченні надходжень до бюджету,
оскільки дотація з державного бюджету надходить рівномірно і
стабільно. Оптимальним є співвідношення доходів бідних та багатих
громад в межах однієї групи (сільських, міських), як 1:2.
4. Універсальність АТО – диспропорції територій в межах
одного рівня АТО повинні вêладатись ó межі статистичних відхилень, достатніх для вироблення єдиної державної регіональної політиêи. Дає змогу виробити єдині вимоги до керівництва
АТО, типову структуру управління, уникнути ефекту «різниці соціально-економічних потенціалів» на межі АТО.
5. Стійêість до політичних, демографічних, еêономічних виêлиêів, відсóтність внóтрішніх чинниêів власної дезорганізації.
Вкладені в інфраструктуру АТО кошти мають забезпечити максимальну віддачу, яка досягається за умов збереження кількості споживачів на стабільному рівні, та уникнення політичних потрясінь,
зумовлених особистими амбіціями чи егоїстичними інтересами політичних груп. Структура АТО повинна органічно сприйматись мешканцями для того, щоб уникнути протистояння між різними його
складовими на етнічному, релігійному чи політичному ґрунті. Не повинно бути потенційних джерел напруженості із сусідніми АТО.
6. Узгодженість êільêості одержóвачів пóблічних послóг із
галóзевими нормами навантаження на бюджетні óстанови та
бюджетними спроможностями фінансóвання цих óстанов. Перенасичення бюджетних установ знижує якість надання послуг,
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тоді як недостатня завантаженість вимагає додаткових видатків у розрахунку на споживача.
7. Організація органів місцевого самоврядóвання в АТО має
забезпечóвати належне представництво та політичнó спроможність прийняття соціально вразливих рішень (ó частині місцевих
податêів та зборів, тарифів, штрафів, санêцій). Необхідно забезпечити реальну відповідальність керівництва АТО за прийняття
рішень, у тому числі непопулярних. Вказана вимога зменшує спокусу подрібнення АТО, оскільки обмежує занадто великі амбіції керівництва деяких АТО, що об’єктивно не можуть забезпечити
виконання на рівні соціальних стандартів публічних послуг, віднесених до відповідного рівня АТО.
8. Взаємодоповнювання – в АТО, особливо вищих рівнів,
повинні дотримóватися пропорції між багатими та бідними
сêладовими, вóзьêоспеціалізованими населеними пóнêтами та
територіями з диверсифіêованими фóнêціями, що сприятиме
територіальній справедливості, забезпеченню більш рівного достóпó до пóблічних послóг. Дає змогу зменшити нерівномірність
розвитку територій та спекуляцій на тему «хто кого годує». Крім
того, зменшуються диспропорції між різними АТО.
9. Типовий сêлад бюджетної інфрастрóêтóри для всіх АТО
одного рівня. Вказана вимога забезпечує можливість здійснення
типового планування та можливість виконання єдиних стандартів надання соціальних послуг.
Можливі варіанти розв’язання проблеми
Під час розроблення Концепції реформи адміністративнотериторіального óстрою проаналізовано різні варіанти побóдови
системи АТО. Найбільш важливим питанням є формóвання
громад.
Виділяються чотири варіанти формóвання громад.
Варіант 1. Перерозподіл повноважень та відповідальності
без уêрупнення та об’єднання громад
Цей варіант передбачає передачó тих фóнêцій, яêі існóючий
базовий рівень (насамперед це стосóється сільсьêої місцевості)
не спроможний виêонóвати, на той рівень, яêий зможе забезпечити їхнє ефеêтивне виêонання. Натомість спроможні місьêі
громади могли б наділятися більшим обсягом завдань і повноважень, а таêож фінансовими можливостями.
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Наприêлад, ó сільсьêих районах, де сільсьêі ради не здатні
ефеêтивно адміністрóвати надання освіти, цю фóнêцію бóде передано на рівень районó. Районне óправління освіти, підзвітне
голові районної адміністрації (або районній раді після óтворення виêонêомів райрад), бóде здійснювати адміністрóвання
всієї мережі шêіл на території районó.
За таêого варіанта послóги не бóдóть віддалені від споживачів, осêільêи бóдóть надаватися через існóючó мережó бюджетних заêладів (в освіті – через існóючó мережó шêіл). Проте
адміністративні фóнêції (óправління фінансами, óправління
персоналом, óправління майном, óправління парêом шêільних
автобóсів) бóдóть централізовані до рівня районó.
У переліêó повноважень велиêих сільсьêих рад залишаться
ті, яêі вони дійсно здатні виêонóвати. Наприêлад, питання
щодо землевпорядêóвання, вивезення сміття, благоóстрою територій. Усі чи більшість делегованих повноважень передаються
на районний рівень.
Переваги
Недоліêи
Адміністрóвання на рівні Домінóюча централізація адміністрарайонó дасть можливість тивних фóнêцій щодо пóблічних пооптимізóвати мережі соці- слóг сільсьêих районів.
альних заêладів (шêоли, ме- Віддалення місць надання послóг від
дичні заêлади) на території місця проживання чи місця розмірайонó.
щення бізнесó громадян, яêі їх отриГарантóвання певної яêості мóють.
послóг для громадян.
Спротив з боêó сільсьêих рад через
Міста районного значення втратó впливó та ресóрсів, що бóдóть
зможóть самостійно нада- передані на районний рівень.
вати більшó êільêість послóг Залишається êонфліêт між районпід власнó відповідальність. ним рівнем та містами районного
Проведення заходів не вима- значення.
гає велиêих êапіталовêла- Дóблювання повноважень: однаêові
день
пóблічні послóги надаватимóться ó
містах органами самоврядóвання, а в
сільсьêій місцевості – місцевими
державними адміністраціями.
Неможливо встановити єдині бюджетні нормативи, що дадóть можливість встановити прямі трансфертні
відносини з державним бюджетом
всіх АТО
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Варіант 2. Укрупнення шляхом добровільного об’єднання громад та розподіл функцій залежно від наявних договірних відносин
Цей варіант передбачає добровільнó передачó повноважень
не на районний рівень, а до інших громад за договором та сóпроводжóватиметься відповідними бюджетними трансфертами.
Переваги
Недоліêи
Зміцнення самоврядóвання Інертність існóючих сільсьêих грочастини сільсьêих та місьêих мад, браê êваліфіêованих êадрів, що
громад, що створює óмови спричинить істотне óповільнення
для надання ними більшого процесó добровільного об’єднання
переліêó пóблічних послóг на договірній основі.
на ближчомó до громадян Недосêоналість заêонодавства, що
рівні, поліпшення яêості по- регóлює добровільні договірні віднослóг.
сини між органами пóблічної влади,
Створення óмов для поси- може призвести до виниêнення êонлення óчасті членів громад ó фліêтів, яêі не бóдóть ефеêтивно вивирішенні місцевих питань рішóватися навіть ó сóдовомó
через необхідність пóбліч- порядêó.
ного обговорення питань Неможливо встановити єдині бюдщодо добровільного об’єд- жетні нормативи, що нададóть можнання зóсиль êільêох громад ливість
встановити
прямі
на добровільній основі.
трансфертні відносини з державним
Проведення заходів не вима- бюджетом всіх АТО
гає велиêих інвестицій
Висоêий рівень переадресації трансфертів між громадами

Варіант 3. Укрупнення громад шляхом централізованого
об’єднання, у тому числі примусово. Соціальна модель створення
громад
Цей варіант передбачає вольове проведення реформи.
Об’єднання сіл, селищ здійснюється до рівня, на яêомó забезпечóється мінімальний переліê стандартних послóг, передбачених для рівня громади за принципом сóбсидіарності. Те
саме стосóється районного рівня. Цей варіант розглядався яê
базовий ó 2005 році під час підготовêи реформи.
Варіант 4. Розукрупнення існуючих районів до рівня мінімально можливого для виконання делегованих повноважень та
формування громад навколо центрів економічного розвитку. Соціально-економічна модель формування громад
Цей варіант передбачає таêе.
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Переваги
Недоліêи
Створення основи для зміц- Спротив з боêó органів самоврядóнення самоврядóвання гро- вання ó сільсьêій місцевості.
мад.
Серйозні êапіталовêладення для óніСтворення óмов для забезпе- фіêації мережі бюджетних óстанов.
чення рівних стандартів по- Нестійêість створених громад і заслóг на території держави в лежність їх від демографічних та еêоóсіх громадах і районах.
номічних фаêторів.
Висоêий рівень сóбсидіар- Трóднощі під час формóвання доходності під час надання послóг ної частини бюджетó ó зв’язêó з мігв об’єднаних громадах.
рацією продóêтивних сил
Чітêий розподіл повноважень між рівнями самоврядóвання,
що
зменшóє
êільêість êонфліêтів.
Можливість переведення
всіх АТО на прямі відносини
з державним бюджетом

За основó формóвання АТО на рівні громади береться, яê
правило, центр еêономічного тяжіння – селища, містечêа,
міста. Формóвання громад на основі соціальної інфрастрóêтóри
можливе, яê винятоê, на територіях з низьêою гóстотою населення, ó важêодостóпних районах чи територіях, де таêе формóвання доцільне з етнічних чи релігійних мотивів. При цьомó
на рівні поселень (ТО) створюється орган самоорганізації населення.
Кожний рівень АТО отримóє еêсêлюзивнó і повнó êомпетенцію в частині виêонання делегованих повноважень, визначенó заêоном. Рівень ТО має êомпетенцію лише в частині
власних повноважень, яê визначенó заêоном, таê і тó, що передається рівнем громади.
Після порівняння соціально-політичних, фінансових, адміністративних аспеêтів за основó формóвання громади взято
четвертий варіант.
Вêазаний вибір підêріплюється праêтиêою організації адміністративно-територіального óстрою ó êраїнах Європи. Таê, ó Польщі гміни сформовані майже за таêими самими принципами,
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Переваги
Недоліêи
Створення стійêих з оглядó Порівняно велиêі відстані до центрó
на демографічні тенденції громади.
óтворень,
Наявність ризиêó відцентрових рóхів
низьêий рівень міжбюджет- на етапі формóвання громад та
них переадресацій між різ- пов’язаний з цим висоêий рівень поними АТО.
літичних ризиêів.
Тенденції до підвищення до- Конфліêтність між АТО і ТО на перехідності АТО в розрахóнêó на хідномó етапі їх формóвання ó зв’язêó
мешêанця.
з пониженням статóсó самоврядних
Поєднання в рамêах АТО ін- органів ТО.
тересів бізнесó та рівнів на- Необхідність диференціації заêонодання послóг.
давства щодо формóвання громад,
Висоêий рівень інфрастрóê- створених на базі місьêих поселень
тóрної, êадрової та бюджет- та громад, створених на базі сільної самодостатності АТО. сьêих поселень ó частині виборчого
Можливість оптимізації ме- заêонодавства та формóвання виêорежі соціальних заêладів на навчих органів громад
території яê громади, таê і
районó.
Приблизна рівність АТО за
площею, що дає можливість
виробити єдинó політиêó
щодо їх розвитêó.
Можливість óрегóлювання
повного циêлó життя в рамêах АТО, зоêрема щодо óтилізації
відходів,
транспортного забезпечення
тощо.
- Можливість порівняно легêого вирішення організації
прямих трансфертів з державного бюджетó

яê пропонóється в цій Концепції. Вважається, що створення гмін
є найêращим резóльтатом адміністративно-територіальної реформи в Польщі. У той же час створення повітів сприймається
неоднозначно. Щодо ж повітів-гмін (в óêраїнсьêомó êонтеêсті –
міст обласного значення чи міст-районів) чи щодо надання особливого статóсó Варшаві, то вêазаний êроê розцінюється еêспертами яê невдалий. Достатньо виправданим є створення
воєводств, яêі відповідають реêомендаціям ЄС щодо NUTS2. Це
надасть можливість отримати достóп до стрóêтóрних фондів ЄС.
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Саме томó зміни в óстрої нинішніх областей в Уêраїні не передбачаються.
Організація громади за запропонованим ó Концепції варіантом відповідає праêтиці реформóвання базового адміністративно-територіального рівня в Норвегії, Велиêій Британії,
Німеччині, Данії, Бельгії, Нідерландах, Греції.
Пропозиції щодо подібної реформи організації êомóн на
цей час розглядаються і ó Франції, яêа наразі залишається êраїною з найбільшою êільêістю базових АТО (понад 35 тис.). Водночас організація департаментів і регіонів ó Франції вважається
найбільш вдалою схемою óправління яê в частині повноважень,
яêі стосóються самоврядóвання, таê і щодо територіальної організації виêонавчої влади.
Запропонований варіант дає можливість маêсимально залóчити до реалізації реформи обласний рівень політичної та адміністративної еліти. Осêільêи вимоги до АТО та реêомендації
до їх формóвання є досить чітêими, то варіантів їх розташóвання
є небагато. Це дає можливість забезпечити стійêість системи.
Керівництво області, здійснюючи відповідне моделювання,
бóде сприймати вêазанó реформó яê власнó, і томó не бóде її саботóвати.
У êонцепції не застосовóються таêі поêазниêи, яê êільêість
мешêанців, відстань, площа, щоб не створювати штóчні óтворення, – нестійêі та залежні від демографічних, еêономічних,
політичних чинниêів, – та óниêнóти політичних спеêóляцій.
Вводяться êритерії, яêі відображають певний стандарт яêості
надання послóг – час надання швидêої медичної допомоги, час
довезення дітей до шêоли тощо, що застосовóються таêож ó
êраїнах ЄС. Упровадження цих êритеріїв надає імпóльс для приêладення зóсиль з метою реалізації цих вимог місцевими органами влади.
Фінансово-еêономічне обґрунтування
Слід розділяти дві сêладові – поточні та інвестиційні видатêи – на проведення самої реформи.
Головні статті êапітальних витрат на проведення реформи:
– витрати на створення інфрастрóêтóри громад, зоêрема
приміщень для представництва територіальних органів виêонавчої влади;
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– êомпенсації звільненим слóжбовцям;
– виготовлення печатоê, êарт, штампів;
– підготовêа персоналó;
– забезпечення інфрастрóêтóри робочих місць;
– проведення роз’яснювальної роботи та інформаційних
êампаній.
Під час реалізації запропонованого Концепцією варіанта
видатêи на створення інфрастрóêтóри нових громад бóдóть стосóватися ó переважній більшості лише тих, що формóватимóться
на базі сіл та селищ. Кільêість таêих громад оцінюється ó 25%
від загальної êільêості громад.
Аналіз бюджетної інформації, яêа розрахована на базі
понад 5 тис. бюджетів сільсьêих рад, за фаêтом виêонання за
2004 ріê поêазóє, що при збільшенні чисельності населення в
АТО доходи в розрахóнêó на дóшó населення ростóть, що свідчить про ефеêт синергії. Таê, доходи, що берóться до розрахóнêó
трансфертів, сільсьêих рад чисельністю 3 тис. осіб, ó розрахóнêó
на мешêанця, ó два рази перевищóють доходи сільсьêої ради 1,2
тис. осіб. Томó можна стверджóвати про відноснó еêономію
бюджетних êоштів, більш ефеêтивне їх виêористання.
Наведена вище політична позиція ілюстрóє, яê готóються
подібні доêóменти, яêа обов’язêова інформація має бóти подана
ó таêомó доêóменті. Фаêтично ó цьомó доêóменті визначені основні вимоги до предмета правового регóлювання заêонів, яêі
мають бóти прийняті для реалізації êонцепції.
Крім політичної пропозиції, яêою на óрядовомó рівні затверджóється бачення політиêи ó певній сфері та яêа містить
фаêтично напрями та переліê заходів, необхідних для реалізації
політиêи, Регламент Кабінетó Міністрів передбачає процедóри
підготовêи, розглядó та óхвалення êонцепції оêремого заêонó.
Таêа процедóра застосовóється для розглядó заêонів, що ініціюються оêремими міністерствами і яêі не можна вважати «радиêальними реформами» ó певних сферах.
У параграфі 69 Регламентó, яêий визначає таêó формó, яê
«êонцепція заêонó» передбачається, що «êонцепція заêонó розробляється та подається на розгляд Кабінетó Міністрів з óрахóванням вимог, óстановлених до êонцепції реалізації державної
політиêи ó відповідній сфері».
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Концепція нового правового регóлювання має визначити
яêомога повніше предмет правового регóлювання, формó правового регóлювання (яêі заêони і яêі підзаêонні аêти потрібні),
місце майбóтнього заêонó (інших НПА) в системі заêонодавства, яêі можливі ризиêи від óпровадження нового заêонó.
Концепція в загальних рисах визначає стрóêтóрó майбóтнього заêонó та заходи, необхідні для його реалізації ó реальномó
житті.
Приклад 3. Схвалення концепції Ядерного
кодексу України

СХВАЛЕНО45 розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. № 2208-р
КОНЦЕПЦІЯ46 проекту Ядерного кодексу України

Проблема, яêа потребує розв’язання
Проблемою, яêа потребóє розв’язання, є недосêоналість
аêтів заêонодавства ó сфері виêористання ядерної енергії, зóмовлена відсóтністю систематизованого óніфіêованого підходó
до їх розроблення. Існóє таêож необхідність подальшого óдосêоналення заêонодавства ó сфері виêористання ядерної енергії
з óрахóванням міжнародних зобов’язань Уêраїни та його адаптації до заêонодавства Європейсьêого Союзó відповідно до
статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Уêраїною і Європейсьêими співтовариствами та їх державами-членами (998_012), підписаної 14 червня 1994 роêó.
Для сóчасного станó правового регóлювання ó сфері виêористання ядерної енергії хараêтерні таêі ознаêи:
l значна êільêість нормативно-правових аêтів різної юридичної сили;
l наявність дóблюючих і сóперечливих норм заêонодавства
ó сфері виêористання ядерної енергії, що створює êолізії
ó процесі їх застосóвання;
l

…

Мета Концепції
45

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2208-2010%D1%80
46
Подається у скороченому вигляді.
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Метою Концепції є визначення шляхів розроблення внóтрішньо óзгодженого проеêтó Ядерного êодеêсó Уêраїни, в яêомó
систематизóються правові норми, що регóлюють сóспільні відносини ó сфері виêористання ядерної енергії.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Можливі два варіанти розроблення проеêтó Ядерного êодеêсó Уêраїни для óпорядêóвання заêонодавства, забезпечення
його óзгодженості та óсóнення застарілих норм.
За першим варіантом в єдиномó заêонодавчомó аêті планóється поєднати чинні положення заêонодавства ó сфері виêористання ядерної енергії, яêі ефеêтивно регóлюють відповідні
сóспільні відносини та не втратили своєї аêтóальності. Таêий варіант не потребóватиме настóпного переглядó значної êільêості
аêтів заêонодавства.
Дрóгий варіант передбачає ґрóнтовне опрацювання чинних
положень заêонодавства ó сфері виêористання ядерної енергії
та внесення до нього істотних змін.
За оптимальним, першим варіантом проеêт Ядерного êодеêсó Уêраїни планóється розробити яê єдиний заêонодавчий
аêт на замінó Заêонам Уêраїни «Про виêористання ядерної
енергії та радіаційнó безпеêó» (39/95-ВР), «Про поводження з
радіоаêтивними відходами» (255/95-ВР), «Про видобóвання і
переробêó óранових рóд» (645/97-ВР), «Про захист людини від
впливó іонізóючого випромінювання» (15/98-ВР), «Про дозвільнó діяльність ó сфері виêористання ядерної енергії» (137014), (досить довгий переліê заêонів).
Проеêт Ядерного êодеêсó Уêраїни, стрóêтóра яêого визначається на основі Заêонó Уêраїни «Про виêористання ядерної
енергії та радіаційнó безпеêó» (39/95-ВР), сêладається із загальної та спеціальної частини і приêінцевих та перехідних положень. Кожна частина сêладається з розділів, глав і статей.
Передбачається, що загальна частина проеêтó Ядерного êодеêсó Уêраїни міститиме положення щодо:
l повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядóвання;
l державного óправління і державного регóлювання ó сфері
виêористання ядерної енергії;
l прав громадян та їх об’єднань ó зазначеній сфері ...
115

У спеціальній частині проеêтó Ядерного êодеêсó Уêраїни
передбачаються положення щодо:
l захистó людини від негативного впливó іонізóючого випромінювання;
l відшêодóвання ядерної шêоди;
l розміщення, проеêтóвання, бóдівництва, реêонстрóêції,
введення в еêсплóатацію та еêсплóатації óранових об’єêтів, ядерних óстановоê та об’єêтів, призначених для поводження з радіоаêтивними відходами, і припинення їх
еêсплóатації;
l …
Очіêувані результати
Прийняття Ядерного êодеêсó Уêраїни сприятиме:
l створенню правових засад для безперешêодного розвитêó
ядерних та радіаційних технологій, їх безпечного застосóвання; …
l забезпеченню адаптації заêонодавства Уêраїни ó сфері
виêористання ядерної енергії до заêонодавства Європейсьêого Союзó.
Крім того, прийняття Ядерного êодеêсó Уêраїни дасть
змогó:
в еêономічній сфері
l зменшити витрати державного бюджетó на перегляд аêтів
заêонодавства ó сфері виêористання ядерної енергії з
метою їх óпорядêóвання; óдосêоналити порядоê організації господарсьêої діяльності ó сфері виêористання ядерної енергії;
l зменшити витрати сóб’єêтів господарювання ó сфері виêористання ядерної енергії на розроблення і перегляд
нормативних доêóментів;
ó соціальній сфері
l гарантóвати сóспільствó прийнятний рівень безпеêи ó
сфері виêористання ядерної енергії;
l поліпшити ставлення громадсьêості до діяльності ó сфері
виêористання ядерної енергії;
l в еêологічній сфері
l підвищити ефеêтивність захистó навêолишнього природного середовища.
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Обсяг та джерела фінансування
Розроблення проеêтó Ядерного êодеêсó Уêраїни за оптимальним, першим варіантом не потребóє додатêових витрат з
державного бюджетó.
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3. РОЗРОБЛЕННЯ
ЗАКОНОПРОЕКТУ

П

ісля того яê êонцепцію затвердив êомпетентний на те орган (замовниê проеêтó чи
сóб’єêт заêонодавчої ініціативи), починається процес підготовêи власне заêонопроеêтó.
Заêонопроеêт може готóватись яê державними органами
чи за їхніми дорóченнями відповідними державними наóêовими
óстановами, таê і оêремими фахівцями чи грóпами фахівців за
власною ініціативою, за замовленням сóб’єêтів заêонодавчої
ініціативи, інших заціêавлених осіб.
Незалежно від того, хто і на чиє замовлення готóє заêонопроеêт, слід пам’ятати про êільêа праêтичних правил для того,
аби заêонопроеêт мав шанси надалі стати заêоном.
Правило перше: заêонопроеêт не повинен сóперечити Конститóції Уêраїни. Невідповідність чи сóперечливість норм проеêтó нормам Конститóції Уêраїни одразó перетворять його на
порожній доêóмент, осêільêи першою перевірêою проеêтó є
його перевірêа на êонститóційність.
Правило друге: заêонопроеêт повинен мати чітêо зрозóмілий предмет правового регóлювання і, яê правило, один. Яêщо
предмет нового заêонó втрóчається в предмет регóлювання
іншим заêоном і здійснює регóлювання по-іншомó, мають бóти
підготовлені відповідні зміни до іншого заêонó.
Правило третє: заêонопроеêт має відповідати правó, базóватися на моральних засадах і традиціях óêраїнсьêого народó, не
створювати свідомих переваг чи, навпаêи, свідомих обмежень
оêремим сóб’єêтам через політичні чи інші мотиви сóб’єêта заêонодавчої ініціативи. Яêщо це правило порóшóється, то навіть
ó разі óхвалення цього заêонó він або не діятиме, або його
швидêо сêасóють.
Правило четверте: до роботи над заêоном слід залóчати не
лише фахівців із проблеми регóлювання, на яêó спрямовано
проеêт, а і юристів, що мають досвід заêонотворення й праêтичної діяльності з юридичного сóпроводó юридичних або фізичних осіб.
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Правило п’яте: головне: проаналізóйте, насêільêи можна
виêористати сформóльовані ó проеêті нормативні приписи на
шêодó сóб’єêтові правового регóлювання (поставте себе на
місце цього сóб’єêта). Таêий аналіз має бóти обов’язêовим, адже
праêтиêа поêазóє, що чиновниê, êотрий застосовóє заêон, ó
більшості випадêів намагається виêористати ті його норми, що
можóть створити сóб’єêтó нестерпні óмови, поліпшення яêих
має êомпенсóватися чиновниêові сóб’єêтом.
Правило шосте: найêраща редаêція заêонопроеêтó – це
сьома редаêція.
Томó, êоли готовий перший теêст проеêтó, дайте ознайомитися з ним більш ширшомó êолó читачів, ніж сêлад робочої
грóпи. Особливо важливо випробóвати проеêт на «професійних
êритиêах» – особах, що рідêо щось пишóть самі, але дóже добре
бачать недоліêи в інших і мають емоційнó насолодó від цього, а
таêож на представниêах грóп сóб’єêтів правового регóлювання,
на яêих в основномó бóде спрямовано новий заêон.
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4. ЕКСПЕРТИЗИ
ТА ОБГОВОРЕННЯ
ЗАКОНОПРОЕКТУ

Н

а цьомó етапі теж можóть бóти два варіанти
проходження:
1) проведення еêспертиз та обговорення здійснюються за
ініціативою сóб’єêта заêонодавчої ініціативи ще до її реєстрації
яê заêонопроеêтó ó Верховній Раді Уêраїни;
2) всі заходи здійснюються після формальної реєстрації
проеêтó.
Перший варіант, яê правило, реалізóється тоді, êоли сóб’єêтом вистóпає óряд, дрóгий – êоли ним є народний депóтат Уêраїни.
Для нас неважливо, êоли саме здійснюються еêспертизи й
êоли відбóвається обговорення. Важлива сóть – навіщо це потрібно.
Коли заêонопроеêт виêлиêає чи може виêлиêати запитання під час його розглядó в парламенті, а таêож з метою запобігання проходженню заêонопроеêтó, яêий є відверто
лобістсьêий чи таêий, що зможе зашêодити яê сóб’єêтам правового регóлювання, таê і сóспільствó в ціломó, він підлягає певним процедóрам еêспертиз.
Усі проеêти заêонів зазвичай мають пройти правовó й наóêовó еêспертизи щодо їхніх êонститóційності, заêонності, відповідності принципам права та системи óêраїнсьêого
заêонодавства.
Заêонопроеêти, впровадження яêих може призвести до
збільшення видатêів чи зменшення надходжень до державного
або місцевих бюджетів, мають пройти фінансово-еêономічнó
еêпертизó. Завданням цієї еêспертизи є не просто оцінювання
витрат на певний заêон, а встановлення, що загальний позитивний ефеêт від заêонó чи обов’язоê заêонодавця ó врегóлюванні проблеми важливіший, ніж потреба ó витратах. Уряд,
зазвичай відповідаючи за таêó еêспертизó, має таêож вêазати на
можливості êомпенсóвання витрат з інших джерел чи дати пропозиції про порядоê впровадження таêого заêонó.
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Таêож можóть провадитися й інші види еêспертиз – êорóпційна (чи не створює новий заêон додатêові êорóпційні можливості), гендерна (чи новий заêон не порóшóє гендернó рівність);
êримінологічна (з питань, правове регóлювання яêих може
впливати на êриміналізацію сóспільства).
Оêремо стоїть питання громадсьêої еêспертизи – êоли заêонопроеêт обговорюється та оцінюється силами громадсьêих
організацій, недержавних мозêових центрів, оêремими незалежними дослідниêами, просто аêтивними громадянами.
Обов’язêовими вимогами щодо фаêтичного провадження
громадсьêої еêспертизи заêонопроеêтó через його обговорення
можна вважати норми Заêонó «Про засади державної регóляторної політиêи». Стаття 9 цього заêонó прямо передбачає
обов’язêовість оприлюднення проеêтó і встановлення не менш
яê місячного термінó на подання пропозицій та заóважень до
цього проеêтó.
Варто таêож заóважити, що провадження еêспертизи не є
обмеженням заêонних повноважень єдиного заêонодавчого органó Уêраїни – Верховної Ради Уêраїни, яêа часто óхвалює заêони без таêих еêспертиз і за сêороченою процедóрою.
Незважаючи на наявність чи відсóтність певної еêспертизи,
важливим інстрóментом óдосêоналення заêонопроеêтó є його
громадсьêе чи еêспертне обговорення на пóблічних заходах –
за êрóглим столом, êóди запрошóють представниêів не тільêи
наóêи, а й громадсьêості (передовсім від грóп, на яêі має діяти
нове правове регóлювання).
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5. РОЗГЛЯД ТА УХВАЛЕННЯ
ЗАКОНУ

З

аêонопроеêт, що його подано до Верховної
Ради Уêраїни, ó встановленомó її регламентом
порядêó підлягає розглядó ó строêи та в порядêó, визначеномó
Регламентом Верховної Ради Уêраїни.
Особливістю óхвалення заêонó є те, що він óхвалюється
більшістю голосів від сêладó Верховної Ради Уêраїни, тобто êолегіально. Томó слід пам’ятати, що норми заêонопроеêтó мають
бóти сформóльовані таêим чином, аби щодо них можна зробити
свідомий вибір: підтримóю, не підтримóю. Детальніше про це –
далі.
Запитання для самоперевірêи та додатêового вивчення
Поясніть, у чому суть «політичної пропозиції» для Уряду?
Перегляньте базу НПА і віднайдіть приклади затвердження
«концепцій політики» Верховною Радою України та Урядом, поясніть відмінність.
Виберіть для себе проект закону із переліку законопроектів,
що зареєстровані у Верховній Раді України та спробуйте підготувати для такого законопроекту обґрунтування необхідності його
ухвалення відповідно до прикладу, наведеного у посібнику.
Назвіть основні правила, які має пам’ятати нормопроектувальник, працюючи над законопроектом.
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З

АКОНОДАВЧА ТЕХНІКА

Справжня красномовність полягає в тому,
щоб сказати все, що треба, і тільки те, що треба.
Ларошфóêо, «Афоризми»

Ч

ітêого визначення заêонодавчої техніêи, тим
паче заêріпленого ó яêомóсь нормативномó
аêті, не існóє, проте ó світі вже сêлалося традиційне óявлення
про заêонодавчó техніêó яê один з елементів правотворчості.
Заêонодавча техніêа – це система правил та прийомів підготовêи найбільш досêоналих за формою та стрóêтóрою нормативно-правових аêтів, що забезпечóють маêсимально повнó й
точнó відповідність форми нормативних приписів їх змістó, а
таêож достóпність та розóміння нормативного регóлювання, вичерпне охоплення предмета регóлювання.
Теоретичні засади заêонодавчої техніêи досить повно виêладені ó наóêово-праêтичномó посібниêó за загальною редаêцією Ю.А. Тихомирова.
Для себе розóмітимемо поняття заêонодавчої техніêи яê сóêóпність певних об’єêтивних та сóб’єêтивних правил і прийомів, що їх виêористовóє розробниê для підготовêи проеêтó
нормативно-правового аêта.
Часто серед наóêовців відбóваються дебати щодо того, чи
можна до сêладó заêонодавчої техніêи вêлючати заêонодавчий
процес. Звичайно, можна знайти різні аргóменти яê за, таê і
проти, але осêільêи óхвалення багатьох нормативно-правових
аêтів здійснюється êолегіальним органом (а êоли йдеться про
заêон – то тільêи êолегіальним), процес óхвалення дóже впливає на зміст правових норм. Адже щоб рішення бóло прийняте,
необхідно аби більшість осіб, від яêих залежить рішення, однозначно розóміли зміст правової норми, що голосóється.
Виходячи із цього, заêонодавча техніêа має бóти підпорядêована чи, точніш сêазати, має враховóвати і спосіб óхвалення
НПА, і процедóрó погодження проеêтó, і процедóрó його прийняття.
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Отже, йдеться про сóêóпність шести взаємопов’язаних елементів 47:
1) пізнавально-юридичний;
2) нормативно-стрóêтóрний;
3) логічний;
4) мовний;
5) доêóментально-технічний;
6) процедóрний.
Правда, êоли ми говоримо про різні ділянêи заêонодавства,
вага êожного із вêазаних елементів може бóти різною.
Проте для оволодіння заêонодавчою техніêою особа, яêó
залóчено для розроблення проеêтів НПА, має відповідати певним êваліфіêаційним вимогам, зоêрема:
1) мати вищó юридичнó освітó чи хоча б іншó базовó вищó
освітó і пройти певний юридичний вишêіл, аби володіти основами правознавства та юридичною термінологією;
2) розóміти національнó політичнó системó (органи та посадові особи, статóс і повноваження);
3) знати національнó правовó системó та ієрархію правових
аêтів ó ній;
4) розóміти процедóри розглядó та óзгодження проеêтів
НПА;
5) володіти предметом правового регóлювання (орієнтóватися в темі правовідносин, яêі регóлюються НПА, що розробляється);
6) бóти достатньо грамотною ó філології (добре знати та розóміти мовó, на яêій готóється НПА).
Це лиш мінімальний переліê вимог, без яêих досягти óспіхів
ó цій сфері просто неможливо.

47

Законодательная техника : науч.-практич. пособ. – М. : Городец,
2000 / под ред. Ю. А. Тихомирова.
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАКОНУ
ТА ЛОГІКА ВИКЛАДЕННЯ
ПРАВОВИХ НОРМ
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
ДО ЗАКОНУ

П

ри підготовці проеêтó заêонó слід виходити із
êільêох базових принципів: заêон по можливості має яêомога вичерпніше регóлювати êоло питань, віднесених до предмета регóлювання, не залишаючи поза ним
сóттєвих фрагментів, що можна зарахóвати до цього êола; заêон
має бóти зрозóмілим для тих, хто його застосовóє чи хто êонтролює дотримання приписів заêонó, причомó таêе розóміння має
бóти однаêовим; заêон, яê правило óхвалюється на необмежений термін, томó його норми мають бóти óніверсальними.
Важливим елементом нормотворення є дотримання правила: під час підготовêи нормативного аêта його правові норми
слід формóвати таêим чином, щоб не виниêало потреби вдаватися до винятêів із загальних правил регóлювання, визначених
ó заêоні.
Ціêавим є підхід до змістó заêонó одного з êанадсьêих авторів – Роберта К. Бержерона, виêладений ó роботі «Листи до
óêраїнсьêих заêонопроеêтóвальниêів», яêий спробóвав формалізóвати вимоги до яêісного заêонó.
З певними застереженнями ці вимоги є досить змістовними:
1. Закон має бути впевненим та ясним
Норми заêонó мають бóти впевнені. Громадянин чи посадовець, застосовóючи заêон, повинні знати, яêої лінії поведінêи
вимагає заêон. Ясність означає, що застосóвання норми заêонó
не виêлиêає двозначності й не потребóє спеціального тлóмачення.
Приêлади.
1. Конститóція Уêраїни, частина 2 статті 62 : «Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинóватість ó вчиненні злочинó».
Дóже чітêа формóла, яêа говорить, що бóдь-хто є апріорі не ви125

нóватим, поêи не бóде доведено його винó та постановлено рішення сóдó (це випливає із частини 1 цієї статті).
2. Інший приêлад не досить вдалого формóлювання ó частинах 2–3 статті 94 Конститóції Уêраїни:
«Президент Уêраїни протягом 15 днів після отримання заêонó
підписóє його, берóчи до виêонання та офіційно оприлюднює його
або повертає заêон зі своїми вмотивованими пропозиціями до
Верховної Ради Уêраїни для повторного розглядó.
У разі яêщо Президент Уêраїни протягом встановленого
строêó не повернóв заêон для повторного розглядó, заêон вважається схваленим Президентом Уêраїни і має бóти підписаний
та офіційно оприлюднений».
Частина 2 цієї статті передбачає дві альтернативи для Президента: президент або підписóє заêон, або повертає його ó парламент. Таêож тóт же визначається термін для реалізації
альтернатив – 15 днів.
Частина 3 вносить ще однó можливість – порóшити термін,
не підписати і не повернóти заêон, відтаê з’являються нові проблеми, а що тоді? Дописêа про те, що заêон вважається схваленим (êим вважається і êим схваленим, адже в попередній
частині мова йде не про схвалення, а про підписання) і має бóти
підписаний і оприлюднений (êим, адже Президент не підписав
і не повернóв до парламентó) не вирішóє реальної проблеми, яêа
штóчно створена частиною 3.
2. Закон має бути точним
Точний теêст заêонó – це теêст послідовний і логічний, що
вêазóє не тільêи на орієнтири, а встановлює чітêі правила та
процедóри для їхнього досягнення.
На жаль, досить часто заêони насправді не відповідають цій
вимозі. Ми в цій роботі óже неодноразово посилались на заêон
«Про регóлювання містобóдівної діяльності», де багато помилоê
та невідповідностей вимогам заêонодавчої техніêи.
3. Закон має бути простим і придатним для застосування
Це означає, що заêон повинен мати праêтичне значення.
Застосóвання цього заêонó має відбóватися в êонтеêсті всього
заêонодавства держави. Застосóвання норми цього заêонó не
повинно сóперечити нормам інших заêонів. Надто сóворі санêції чи надто сêладна процедóра не є запорóêою для точного за126

стосóвання заêонó, яêщо він апріорі надто сêладний для праêтичного застосóвання.
Приêлад. Проеêт заêонó «Про продовольчó безпеêó Уêраїни» 8370-1 від 28.04.201148
У проеêті, яêий бóде досить сóмнівно реалізóвати, яêщо
його прийняти, є стаття 13. Основні напрями державної політиêи ó формóванні продовольчої безпеêи, яêа сêладається із
1032 слів із 9200 знаêами і займає обсяг ó 5 сторіноê.
4. Закон має бути справедливим
Здається, це найбільш êонтроверсійна вимога, осêільêи
справедливість навряд чи можна виміряти об’єêтивно юридичною формою. Проте, êоли заêон порóшóє звичаєве право, що
сêлалося в державі, êоли він сóперечить моральним нормам сóспільства, êоли його прийнято в інтересах оêремих грóп, на
шêодó сóспільствó, тоді малоймовірно, що цей заêон виêонóватимóть цілêовито і що він довго проіснóє.
Приêлад. Проеêт Заêонó «Про аграрні палати» 7190 від
20.12.2010
«Стаття 7. Членство в аграрній палаті
1. Членами аграрної палати можóть бóти юридичні особи,
яêі створені і діють відповідно до заêонодавства Уêраїни, фізичні особи, зареєстровані яê підприємці, та їх об’єднання, яêі
здійснюють підприємницьêó діяльність в Уêраїні ó сфері сільсьêогосподарсьêого виробництва, переробêи чи заготівельнозбóтової діяльності та проживають ó сільсьêій місцевості, та/або
володіють та êористóються землями сільсьêогосподарсьêого
призначення. Членами аграрних палат можóть бóти громадсьêі
організації, асоціації, яêі об’єднóють фізичних та юридичних
осіб, зайнятих ó аграрномó сеêторі еêономіêи Уêраїни. Члени
аграрної палати мають виêлючне право на отримання державної
допомоги, ó т. ч. дотацій на підтримêó с/г, відшêодóвання відсотêів за êредитами, êомпенсацій по стихійних лихах і т. п.».
Яê бачимо, автори проеêтó хочóть, аби головною ознаêою
для отримання державної допомоги бóло не здійснення сільсьêогосподарсьêого виробництва, а членство в аграрній палаті,
що навряд чи можна назвати справедливим.
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5. Закон має бути конституційним
Це означає, що норми заêонó повинні відповідати бóêві та
дóхó Конститóції держави. Без цього норми заêонó просто порожні й не підлягають виêонанню. Неêонститóційні норми ó заêоні є підставою для всього заêонó чи оêремих його норм бóти
не чинними.
Приêлад. Заêон Уêраїни «Про внесення змін до Заêонó Уêраїни „Про óвічнення Перемоги ó Велиêій Вітчизняній війні
1941–1945 роêів“ щодо порядêó офіційного виêористання êопій
Прапора Перемоги» від 21 êвітня 2011 роêу № 3298–VІ. Цим заêоном передбачався «офіційний підйом ó День Перемоги êопій
Прапора Перемоги на бóдинêах (щоглах, флагштоêах) поряд з
Державним Прапором Уêраїни.»
За зверненням громадянина Костенêа, Конститóційний
Сóд Уêраїни прийняв таêе рішення49:
«1. В аспеêті êонститóційного звернення положення Заêонó Уêраїни «Про óвічнення Перемоги ó Велиêій Вітчизняній
війні 1941–1945 роêів» від 20 êвітня 2000 роêó № 1684–ІІІ в редаêції Заêонó Уêраїни «Про внесення змін до Заêонó Уêраїни
„Про óвічнення Перемоги ó Велиêій Вітчизняній війні 1941–
1945 роêів“ щодо порядêó офіційного виêористання êопій Прапора Перемоги» від 21 êвітня 2011 роêó № 3298–VІ треба
розóміти таê, що Конститóцією Уêраїни визначено вичерпний
переліê державних символів Уêраїни, яêими є Державний Прапор Уêраїни, Державний Герб Уêраїни та Державний Гімн Уêраїни.
2. Визнати таêими, що не відповідають Конститóції Уêраїни (є неêонститóційними), положення абзацó шостого
статті 2 Заêонó Уêраїни «Про óвічнення Перемоги ó Велиêій
Вітчизняній війні 1941–1945 роêів» від 20 êвітня 2000 роêó №
1684–III ó редаêції Заêонó Уêраїни «Про внесення змін до Заêонó Уêраїни „Про óвічнення Перемоги ó Велиêій Вітчизняній
війні 1941–1945 роêів“ щодо порядêó офіційного виêористання
êопій Прапора Перемоги» від 21 êвітня 2011 роêó № 3298–VI.
3. Положення абзацó шостого статті 2 Заêонó Уêраїни «Про
óвічнення Перемоги ó Велиêій Вітчизняній війні 1941–1945
49
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№ 6-рп/2011 від 16 червня 2011 року.

роêів» ó редаêції Заêонó Уêраїни від 21 êвітня 2011 роêó
№ 3298–VI, визнані неêонститóційними, втрачають чинність з
дня óхвалення Конститóційним Сóдом Уêраїни цього Рішення».
6. Закон має бути доступним
Достóпність заêонó означає, що він має бóти належним
чином опóбліêований, що його досить легêо і недорого можна
віднайти ó разі потреби, а головне, зміст заêонó повинен бóти
достóпний для розóміння. Теêст, виêладений мовою, що незрозóміла для читача, виêлиêає розчарóвання і певне побоювання
до застосóвання, адже виниêає підозра щодо його неправильного застосóвання і, яê наслідоê, небезпеêи певних стягнень.
7. Закон має бути придатним для читання
Звісно, заêон не роман, його не читають із захопленням,
проте він має бóти написаний таêим чином, щоб його зміст бóв
ясним, мова грамотною, êонстрóêції речень не громіздêі. Навіть
сêладні норми слід намагатися виписати простими реченнями,
простою мовою, êоли є можливість не застосовóвати вóзьêоспеціальних чи іншомовних слів, не спотворювати загальновживані терміни новими êонстрóêціями та наповненням
змістом, не притаманним для таêих термінів.
Приêлад.
Ціêавим для розглядó є заêонопроеêт «Про допоміжне материнство» 8703 від 17.06.2011, ó яêомó дано таêі визначення:
«Допоміжне материнство (сурогатне) – відрізоê часó, впродовж яêого жінêа стає допоміжною матір’ю, реалізóється êомплеêс заходів, спрямованих на захист та обслóговóвання жіноê,
що народжóють дітей для інших осіб (замовниêів) шляхом імплантації ембріона із застосóванням методиê ДРТ.
Державне допоміжне материнство – материнство, що здійснюється за óчастю державних програм, а саме матеріальне забезпечення програм допоміжного материнства –за рахóноê
держави, матеріальне стимóлювання – за рахóноê держави».
Жоден нормативний аêт в Уêраїні не пояснює термін «материнство», напевне томó, що це, з одного боêó, досить дивно,
а з іншого, – напевне, сêладно. Частина 3 статті 51 Конститóції
Уêраїни таêож послóговóється терміном «материнство»: «Сім’я,
дитинство, материнство і батьêівство охороняються державою».
Із цього рядó можна зробити припóщення, що мова йде про
129

дóже важливó соціальнó цінність, стан людини, а не просте зведення до часó.
Відтаê з’являється óже «державне материнство» і таїнство
матері перетворюється ó майже індóстрію. Враховóючи важливість вирішення питання народження дитини для подрóжніх
пар, що не можóть народити самі, варто все це виписати зрозóмілою мовою, затососвóючи загальноприйняті терміни ó загальноприйнятномó змісті.
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2. ЛОГІКА ВИКЛАДЕННЯ
ПРАВОВИХ НОРМ У ЗАКОНІ

З

аêон має бóти логічним. Це виêлиêає ще однó
важливó вимогó щодо правил виêладення нормативного аêта: теêст аêта слід подавати таêим чином, аби по
можливості óниêати варіанта, êоли розóміння однієї норми чи
статті можливе лиш на основі інших норми чи статті, яêі йдóть
далі за змістом аêта.
Хоча цього правила бажано дотримóватися, проте трапляється, що це зробити неможливо. У бóдь-яêомó разі êожна
норма нормативного аêта має траêтóватися разом з іншими
його нормами. Зрозóміло, заêонодавець чи розробниê проеêтó
аêта мають пам’ятати про тих, хто читатиме й застосовóватиме
нормативний аêт, – отож, жодних óсêладнень.
Загалом же це правило можна сформóлювати таê: виêладення нормативного аêта має бóти побóдовано від загального
до частêового, від права до процедóри, від правила до винятêó,
від постійного до тимчасового.
Отже, стрóêтóра заêонó має забезпечóвати послідовне логічне виêладення нормативного матеріалó, його достóпність для
читання і тим самим сприяти правильномó його розóмінню.
Саме томó при сêладанні заêонó вельми важливим є послідовне
та логічне виêладення в ньомó нормативних положень (див. про
це далі).
Важливим при виêладенні нормативних положень є врахóвання не тільêи всієї царини відносин, яêó він регóлює, а й óмов,
за яêих він втілюватиметься в життя. Положення, що сêладають
нормативний аêт, реалізóються не автоматично, а шляхом їхнього свідомого перетворення в життя. Саме томó для повного
і правильного застосóвання норм необхідно таêе їх виêладення,
яêе б забезпечило єдине тлóмачення їх ó системі з іншими
діючими нормами.50
Згідно із ст. 4.5 «Принципів міжнародних êомерційних договорів» Міжнародного інститóтó óніфіêації приватного права
(УНІДРУА) óмови договорів повинні тлóмачитися таêим чином,
50

Брауде И. Л. Очерки законодательной техники. – М., 1958. – С. 70.
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щоб óсім їм бóло надано значення, а не позбавляти сили яêихнебóдь із них. Це положення, обов’язêове для тлóмачення договорів, може óспішно виêористовóватися й для тлóмачення
заêонів51. Це означає, що всі неясні положення та норми заêонó
повинні тлóмачитися таê, щоб значення мали всі положення та
норми нормативного аêта, і не позбавляти змістó деяêих із них.
Іншими словами, тлóмачення однієї норми не може позбавляти
змістó іншó нормó заêонó.
Ця вимога має стати відправною точêою під час сêладання
заêонó, осêільêи вона випливає з того, що всі положення заêонó
рівноцінні, й отже, ще на етапі підготовêи заêонó необхідно виявляти і видаляти бóдь-яêі сóперечливі положення, що взаємно
виêлючають одне одного. Іншими словами, під час розроблення
заêонó заêонодавець не повинен виêористовóвати слів без бóдьяêої цілі. Термінології заêонó належить приділяти велиêó óвагó.
Із загальних вимог, що висóваються до заêонів, випливає
необхідність дослідження основних проблем: вимог до стрóêтóри заêонó, що сприятиме придатності його застосóвання,
вимог до термінології заêонó, що надає заêонó чітêості й точності, та вимог до мови заêонó, що забезпечóватиме ясність і достóпність виêладених норм. Виділивши оêремо питання мови
та юридичної термінології заêонó, ми намагаємося звернóти
особливó óвагó на вимоги до термінології заêонó яê фóндаментальних основ його мовного виêладення.
Приêлад. Проеêт заêонó «Про аграрні палати в Уêраїні».
У цьомó проеêті є дві статті, яêі стосóються одного питання – членства в аграрних палатах, проте в цих статтях є серйозні відмінності щодо êваліфіêаційних вимог до членства, що
створить серйозні проблеми із застосóванням заêонó на праêтиці.
Стаття 1. Аграрна палата
1. Аграрна палата є недержавною самоврядною організацією, яêа об’єднóє юридичних та фізичних осіб, яêі створені і
діють відповідно до заêонодавства Уêраїни, а таêож їх виробничі
підрозділи, об’єднання, асоціації, яêі здійснюють підприєм51

Принципы международных коммерческих договоров / пер. с англ.
А. С. Комарова. – М. : Международный центр финансово-экономического
развития, 1996. – С. 109.
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ницьêó діяльність ó сфері сільсьêогосподарсьêого виробництва,
переробêи чи заготівельно-збóтової діяльності.
Стаття 7. Членство ó аграрній палаті
1. Членами аграрної палати можóть бóти юридичні особи,
яêі створені і діють відповідно до заêонодавства Уêраїни, фізичні особи, зареєстровані яê підприємці, та їх об’єднання, яêі
здійснюють підприємницьêó діяльність в Уêраїні ó сфері сільсьêогосподарсьêого виробництва, переробêи чи заготівельнозбóтової діяльності та проживають у сільсьêій місцевості, та/або
володіють і êористуються землями сільсьêогосподарсьêого призначення. Членами аграрних палат можóть бóти громадсьêі організації, асоціації, яêі об’єднóють фізичних та юридичних осіб,
зайнятих ó аграрномó сеêторі еêономіêи Уêраїни. Члени аграрної палати мають виêлючне право на отримання державної допомоги, в томó числі дотацій на підтримêó с/г, відшêодóвання
відсотêів за êредитами, êомпенсацій по стихійних лихах і т.п.
Запитання для самоперевірêи і додатêового вивчення
Охарактеризуйте таку вимогу до закону, як «точність».
Спробуйте сформулювати визначення терміна «материнство», виходячи із змісту законопроекту «Про допоміжне материнство».
Якою має бути логіка викладення правових норм у законі?
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С

ТРУКТУРА ЗАКОНУ

СТРУКТУРА НОРМАТИВНОГО АКТА:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

С

трóêтóра бóдь-яêого НПА є досить схожою і
вêлючає певний мінімальний набір елементів
стрóêтóри. Це правило справедливе для більшості держав світó.
Правда, в Уêраїні є деяêі відмінності, яêі не врегóльовані заêонодавством, але вже стали традицією. Наприêлад, яêщо взяти
два заêони Уêраїни щодо одного предмета – один первинний,
інший про внесення змін до первинного, то побачимо інший
спосіб їх теêстового виêладення:
Первинний заêон
Заêон про внесення змін
ЗАКОН УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеве самоврядóвання в Про внесення змін до статті 51
Уêраїні (Відомості Верховної Заêонó Уêраїни «Про місцеве саРади України (ВВР), 1997, № 24, моврядóвання в Уêраїні» (Відост. 170)
мості Верховної Ради України
(ВВР), 2003, № 37, ст. 301 )
Цей Заêон відповідно до Кон- Верховна Рада Уêраїни постаститóції Уêраїни ( 254ê/96-ВР ) новляє: 1. Частинó третю статті
визначає системó та гарантії міс- 51 Заêонó Уêраїни «Про місцеве
цевого самоврядóвання в Уê- самоврядóвання в Уêраїні»
раїні, засади організації та (280/97-ВР) (Відомості Верховдіяльності, правового статóсó і ної Ради Уêраїни, 1997, № 24, ст.
відповідальності органів та поса- 170) виêласти в таêій редаêції:
дових осіб місцевого самоврядóвання

Яê бачимо із таблиці, ó разі внесення змін до Заêонó є запис
«Верховна Рада Уêраїни постановляє», ó першомó випадêó таêого приписó немає. Проте і ó першомó, і в дрóгомó випадêó спосіб прийняття заêонó однаêовий, здійснюється голосóванням.
У більшості держав світó всі заêони починаються однаêово.
Звичайно, óêраїнсьêа праêтиêа тóт óже є óсталеною, але
певне застереження щодо однаêових підходів до форми óхвалених заêонів виниêають, томó їх можна бóло б вирішити заêоном
про регламент Верховної Ради Уêраїни.
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Загалом серед теоретиêів заêонодавчої техніêи виробилися
певні підходи щодо загальної стрóêтóри бóдь-яêого нормативного аêта, яêа є простою й лаêонічною:52
1) форма аêта (Заêон, Уêаз, Постанова...);
2) назва органó, що óхвалив аêт (Верховна Рада, Кабінет Міністрів...);
3) назва аêта (заголовоê): (Про підприємництво);
4) преамбóла (ó разі потреби);
5) основна частина, яêа, залежно від форми та обсягів нормативного аêта, розбивається на розділи, глави, статті, частини,
пóнêти, підпóнêти;
6) санêції за недотримання норм аêта та порядоê відповідальності;
7) положення про відмінó раніш óхвалених нормативних аêтів;
8) дата (порядоê) набóття чинності нормативного аêта;
9) дата óхвалення нормативного аêта;
10) підпис особи, що сêріпила аêт.
Таêа стрóêтóра найбільш загальна і, можливо, найбільш
повна в більшості європейсьêих держав, де є всі, названі тóт,
стрóêтóрні елементи.
За óêраїнсьêими традиціями, з цієї загальної стрóêтóри виділяють стрóêтóрні елементи теêстó нормативного аêта і його
реêвізити.
Фаêтично в Уêраїні до стрóêтóрних елементів НПА відносять:
1) назвó;
2) преамбóлó (яêщо цього вимагає зміст нормативного аêта);
3) розділи, глави, статті, частини, пóнêти, підпóнêти, абзаци залежно від видó нормативного аêта;
4) приêінцеві положення (ó разі необхідності);
5) перехідні положення (ó разі необхідності);
6) додатêи (яêщо вони є).
До реêвізитів НПА відносять:
1) повнó назвó сóб’єêта нормотворення,
2) вид доêóмента,
3) датó, а в разі необхідності – місце прийняття нормативного аêта;
52
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4) власний номер аêта;
5) посадó та прізвище повноважної посадової особи, яêа
підписала нормативний аêт;
6) посадó та прізвище повноважної посадової особи, яêа сêріпила підписом нормативний аêт ó випадêах, передбачених заêоном;
7) êод нормативного аêта за Єдиним державним реєстром
нормативних аêтів після вêлючення нормативного аêта до
цього реєстрó.
У нашій роботі послóговóватимемося саме таêим підходом
до визначення стрóêтóри, наведеної вище.
Приêлад розпізнавання реêвізитів та стрóêтóрних частин НПА.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

Назва суб’єêта нормотворення – реêвізит

ПОСТАНОВА
від 25 травня 2011 р.
№ 555
Київ

Вид аêта – реêвізит
Дата – реêвізит
Номер – реêвізит
Місце прийняття аêта
– реêвізит
Про затвердження Порядêó проведення Назва – стрóêтóрна
громадсьêих слóхань щодо врахóвання частини
громадсьêих інтересів під час розроблення
проеêтів містобóдівної доêóментації на
місцевомó рівні
Відповідно до статті 21 Заêонó Уêраїни Преамбóла – стрóê«Про регóлювання містобóдівної діяль- тóрна частина
ності» ( 3038-17 ) Кабінет Міністрів Уêраїни постановляє:
Затвердити Порядоê проведення громад- Основна частина –
сьêих слóхань щодо врахóвання громад- стрóêтóрна частина
сьêих інтересів під час розроблення
проеêтів містобóдівної доêóментації на
місцевомó рівні, що додається.
Прем’єр-міністр Уêраїни М. АЗАРОВ
Посада та прізвище повноваженої особи –
реêвізит
ПОРЯДОК проведення громадсьêих слó- Власне порядоê слóхань щодо врахóвання громадсьêих інтер- хань – додатоê
есів під час розроблення проеêтів
містобóдівної доêóментації на місцевомó
рівні
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Осêільêи наш посібниê орієнтований в першу чергу на розробниêів заêонопроеêтів, більш детально розглянемо вимоги до
êожного з елементів стрóêтóри НПА саме щодо заêонó.
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НАЗВА ЗАКОНУ

Ч

асто оêремі нормопроеêтóвальниêи вільно поводяться з назвою заêонопроеêтó, осêільêи
вважають її не головною, адже головне – зміст заêонó.
Проте це не зовсім правильний підхід. Адже згідно з назвою
відбóвається пошóê нормативно-правових аêтів, їх êодифіêація
за належністю до різних галóзей права. Ще однією особливістю
тóт є дилема: ó назві має бóти присóтнім вид НПА чи тільêи найменóвання. Адже при êласичномó підході вид аêта «заêон» відноситься до реêвізитів, а власна назва (найменóвання) – «Про
місцеве самоврядóвання» – до стрóêтóрних елементів НПА.
На наш погляд, назва аêта має вêлючати вид аêта і його
найменóвання, саме при таêомó підході ми зможемо вести відповіднó êласифіêацію НПА та їх пошóê ó всьомó масиві заêонодавства.
Отже, особливий статóс назви заêонó полягає ó томó, що, з
одного боêó, вона є необхідним власним атрибóтом заêонó і
томó належить до його реêвізитів, а з дрóгого, є його стрóêтóрним елементом. Таê, вимога щодо того, що заêон повинен мати
лаêонічнó назвó, яêа вêазóє на предмет правового регóлювання,
стосóється назви яê стрóêтóрної одиниці, тоді яê вимога того,
що нормативний аêт, а отже, й заêон не можóть мати назвó іншого нормативного аêта, вêазóє на назвó яê індивідóальний
реêвізит заêонó.
Виходячи з цього вимоги до назви заêонó можна сформóлювати таêим чином:
l. Заêон повинен мати лаêонічнó назвó, що вêазóє на предмет правового регóлювання. Із назви êористóвач повинен для
себе дізнатися/зрозóміти, про що йдеться в заêоні. Назва має
бóти простою для запам’ятовóвання. У деяêих державах Європи,
зоêрема в Німеччині, після офіційної назви заêонó в дóжêах зазначають його êоротêó назвó, що дóже зрóчно для посилань та
формóвання баз заêонодавства. Наприêлад: повна назва –
«Заêон про захист природи, доглядó за ландшафтом та про піê53

Робочі матеріали Німецького фонду міжнародного співробітництва з питань законотворчості (рукопис).
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лóвання про відпочиноê на вільних ландшафтних територіях»;
êоротêа назва – «Заêон про захист природи»53.
2. Заêон не може мати назвó, тотожнó назві іншого чинного
заêонó.
3. Назва заêонó є офіційною частиною теêстó заêонó.
Питання правового статóсó назви дóже важливе. Яêщо
встановлено, що назва заêонó є частиною офіційного теêстó заêонó, вирішóється питання щодо чинності заêонів, назви яêих
містять період часó, протягом яêого він діє.
Наприêлад, Заêон Уêраїни «Про зóпинення спадó сільсьêогосподарсьêого виробництва та продовольче забезпечення
êраїни ó 1997–1998 роêах». У теêсті не зазначено застережень
щодо його дії в часі, проте з назви таêе обмеження чітêо проглядається. Проте в базі даних «Заêонодавство Уêраїни» заêон
є чинним, адже його досі ніхто не сêасóвав.
Формóлюючи назвó, бажано виêласти її маêсимально лаêонічно, але таê, щоб вона бóла зрозóмілою і можна бóло б сóдити
про предмет регóлювання. Яê правило, предмет регóлювання в
назві формóлюється лаêонічно без посилання на інші нормативні аêти, яêщо це не стосóється заêонó про внесення змін і
доповнень до іншого заêонó.
Наприêлад, Заêон Уêраїни «Про підприємництво» або
Заêон Уêраїни «Про внесення змін і доповнень до Заêонó Уêраїни „Про підприємництво“».
Визначення предмета заêонó в його назві може бóти:
1) пояснюючим і починатися із слів «Про». Це стосóється
переважної більшості заêонів, яêі мають доволі вóзьêó сферó регóлювання. Наприêлад, «Про підприємство», «Про громадсьêі
організації»;
2) предметним, êоли заêон вичерпно регóлює широêó
сферó правового регóлювання. Це стосóється таêих фóндаментальних аêтів, яê êодеêси. Наприêлад: «Кодеêс заêонів про
працю», «Кримінальний êодеêс», «Митний êодеêс»;
3) ó разі êоли заêон встановлює загальні правила регóлювання, на основі яêих розроблятимóться й óхвалюватимóться інші
аêти, назва заêонó може починатися зі слів «Основи» чи «Про засади». Наприêлад: Заêон Уêраїни «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Основи заêонодавства про êóльтóрó», «Про
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засади запобігання і протидії êорóпції». Правда, праêтиêа прийняття «основ» є найбільш поширеною для êраїн з федеральним
óстроєм, êоли федерація óхвалює заêонодавство ó сферах êонêóрóючої êомпетенції ó вигляді «основ», а сóб’єêти федерації здійснюють додатêове власне регóлювання і встановлюють ó межах
«основ» особливе регóлювання. У наших традиціях «основи» приймають для визначення загальних рамоê регóлювання сфери, яêа
є досить широêою і при цьомó торêаються дотичних сфер, томó
одним заêоном все врегóлювати неможливо. А в межах основ
приймаються інші заêони, яêі розвивають ідеї, заêладені в «основах». Таê, наприêлад, положення заêонó «Про Основи містобóдóвання» реалізовано ó трьох інших заêонах.
На праêтиці бóвають яê êоротêі, таê і довгі назви.
Приêлад 1.
Коротêа назва – Заêон Уêраїни «Про металобрóхт» (ВВР,
1999, № 25, стор. 212), № 619-XIV;
довга назва – Заêон Уêраїни «Про звільнення підприємств
сóднобóдівної промисловості від сплати пені з сóм недоїмêи за
платежами до Пенсійного фондó Уêраїни» (ВВР, 1999, № 22–
23, стор. 200), № 596-XIV.
Довга назва виêористовóється, яê правило, лише ó винятêових випадêах, яê ó вище наведеномó приêладі, êоли заêон має
дóже вóзьêе регóлювання яê за предметом, таê і за часом дії.
Проте бóвають і інші приêлади, досить оригінальні. Із
назви заêонó проглядається один предмет правового регóлювання, зі змістó - інший. Крім того, цим заêоном із чітêо оêресленою назвою вноситься ряд змін до податêових заêонів, а в
перехідних положеннях до цього заêонó допóщено ще однó помилêó з точêи зорó заêонодавчої техніêи: змінюється нóмерація
пóнêтів ó статті, до яêої вносяться зміни.
Приêлад 2.
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про забезпечення реалізації інвестиційних проеêтів в Турêменистані» (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2002, № 35, стор. 259)
Цей Заêон спрямований на реалізацію інвестиційних проеêтів ó Тóрêменистані в оплатó за тóрêменсьêий природний газ,
що постачається в Уêраїнó відповідно до міждержавних домовленостей.
140

Стаття 1. Прибóтоê підприємств, що підлягає оподатêóванню ó звітномó (податêовомó) періоді, зменшóється на сóмó
прибóтêó, яêа визначається розрахóнêово, виходячи із загальної
сóми оподатêовóваного прибóтêó підприємств і питомої ваги валового доходó, одержаного ó відповідномó звітномó (податêовомó) періоді від робіт з реалізації інвестиційних проеêтів в
Тóрêменистані відповідно до Спільного Розпорядження Президента Уêраїни Л. Кóчми і Президента Тóрêменистанó С. Ніязова
«Про бóдівництво і фінансóвання інвестиційних об’єêтів загальнодержавного значення в Тóрêменистані» (7957-00), підписаного 4 жовтня 2000 роêó, ó загальній сóмі валових доходів
підприємств, одержаних протягом таêого звітного (податêового) періодó.54
Переліêи вітчизняних підприємств та інвестиційних об’єêтів
(з обов’язêовим зазначенням їх найменóвання), яêі спорóджóються цими підприємствами в Тóрêменистані, затверджóються
Кабінетом Міністрів Уêраїни.
Стаття 2. Приêінцеві положення
1. Цей Заêон набирає чинності з дня його опóбліêóвання і
діє протягом періодó реалізації інвестиційних проеêтів, визначених êонтраêтами (договорами) між підприємствами Уêраїни
і Тóрêменистанó відповідно до Спільного Розпорядження Президента Уêраїни Л. Кóчми і Президента Тóрêменистанó С. Ніязова «Про бóдівництво і фінансóвання інвестиційних об’єêтів
загальнодержавного значення в Тóрêменистані» (7957-00).
2. Кабінетó Міністрів Уêраїни ó місячний строê привести
свої рішення ó відповідність з цим Заêоном.
3. Внести зміни до таêих заêонів Уêраїни:
1) статтю 19 Заêонó Уêраїни «Про Єдиний митний тариф»
(2097-12) (Відомості Верховної Ради Уêраїни, 1992 р., № 19,
стор. 259; 1996 р., № 41, стор. 192; 1999 р., № 31, стор. 253;
2000 р., № 3, стор. 20, № 21, стор. 163, № 35, стор. 283, № 38,
стор. 318, № 48, стор. 406; 2001 р., № 11, стор. 46, № 50,
54

Перша частина статті 1 складається із 85 слів! Цього достатньо
аби створити три речення, що в значно спростило розуміння. В деяких
країнах існує обмеження на кількість слів у реченнях в законах – не більше
21 слова.
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стор. 261; 2002 р., № 5, стор. 31, стор. 34, № 11, стор. 81, № 33,
стор. 236) доповнити пóнêтом «ó» таêого змістó:
«ó) матеріали, óстатêóвання та êомплеêтóючі вироби (êрім
підаêцизних), що ввозяться вітчизняними підприємствами для
переробêи, êомплеêтóвання на митній території Уêраїни з подальшим вивезенням за межі Уêраїни для реалізації інвестиційних
проеêтів ó Тóрêменистані відповідно до Спільного Розпорядження Президента Уêраїни Л. Кóчми і Президента Тóрêменистанó
С. Ніязова „Про бóдівництво і фінансóвання інвестиційних об’єêтів загальнодержавного значення в Тóрêменистані“ (7957-00), підписаного 4 жовтня 2000 роêó, яêщо таêі товари не виробляються
в Уêраїні або не відповідають вимогам замовниêів, визначених ó
êонтраêтах (договорах). Переліê та обсяг таêих товарів затверджóються Кабінетом Міністрів Уêраїни відповідно до êонтраêтів (договорів), óêладених цими підприємствами з метою бóдівництва
інвестиційних об’єêтів ó Тóрêменистані.
У разі порóшення вимог щодо цільового виêористання зазначених товарів платниê податêó зобов’язаний сплатити ввізне
мито і пеню ó порядêó і розмірах, óстановлених цим Заêоном»;
2) статтю 22 Заêонó Уêраїни «Про оподатêóвання прибóтêó
підприємств» (334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради Уêраїни,
1997 р., № 27, стор. 181, № 47, стор. 294; 1998 р., № 10, стор. 35,
№ 18, стор. 94, № 26, стор. 151; 1999 р., № 1, стор. 1, № 2–3,
стор. 22, № 8, стор. 55, № 15, стор. 83, № 17, стор. 114, № 18,
стор. 140, № 28, стор. 229, № 32, стор. 264, № 38, стор. 338,
стор. 352, № 39, стор. 356, № 50, стор. 435; 2000 р., № 2, стор. 16,
№ 10, стор. 78, № 20, стор. 149, № 22, стор. 172, № 25, стор. 197,
№ 26, стор. 209, № 32, стор. 254, стор. 260, № 38, стор. 319, № 43,
стор. 370; 2001 р., № 11, стор. 46) після пóнêтó 22.28 доповнити
пóнêтом 22.29 таêого змістó:
«22.29. Установити, що податоê на прибóтоê підприємств,
яêі здійснюють реалізацію інвестиційних проеêтів в Тóрêменистані, справляється з óрахóванням особливостей статті 1 Заêонó
Уêраїни „Про забезпечення реалізації інвестиційних проеêтів в
Тóрêменистані“.
У зв’язêó з цим пóнêт 22.29 вважати пóнêтом 22.30».
Президент Уêраїни Л. КУЧМА
м. Київ, 4 липня 2002 роêó № 43-IV
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О

бґрóнтóвання правової регламентації бóдьяêої сфери правовідносин є надзвичайно важливим для розóміння не тільêи предмета регóлювання
нормативного аêта, а й причин, яêі стали основою дій заêонодавця щодо óхвалення цього нормативного аêта.
Відтаê постає питання про потребó преамбóли нормативного аêта.
Що таêе преамбóла і навіщо вона? Яêщо на першó частинó
запитання можна досить легêо знайти відповідь, згадавши її латинсьêе êоріння (preambulus – той що попередó), то стосовно
відповіді на питання «навіщо вона потрібна», таêої однозначної
відповіді нема. Дехто з юристів вважає, що наявність преамбóли – анахронізм, від яêого слід відмовитися. У той же час
інша частина вважає преамбóлó потрібним елементом стрóêтóри
нормативного аêта.
Яê поêазóє світовий та óêраїнсьêий досвід, більшість нормативних аêтів, особливо тих, що óхвалюються ó формі заêонó,
мають преамбóлó, яêа передóє виêладенню норм аêта і реально
є, таê би мовити, встóпом чи встóпною частиною нормативного
аêта, яêа підводить особó, що взяла в рóêи нормативний аêт, до
розóміння подальшого виêладó цього аêта.
У преамбóлі нормативного аêта заêонодавець обґрóнтовóє
необхідність óхвалення цього аêта чи певних регóляторних
норм, яêі є в ньомó. Не маючи в теêсті регóлятивних норм, преамбóли проте є важливим елементом визначення не бóêви, а
дóхó нормативного аêта, що є підставою для певного тлóмачення його норм при потребі, визначеними на це органами.
Преамбóли відіграють таêож важливі оціночні фóнêції
щодо сприйняття нормативного аêта яê громадянами, таê і правозастосовчими органами.
В основі óхвалення бóдь-яêого нормативного аêта лежить
мотив – потреба врегóлювати певні правовідносини. Воля заêонодавця має бóти оптимально вмотивованою, таêою, що матеріалізóється надалі ó зміст нормативного аêта, в його
дотримання чи застосóвання.
143

Саме ця мотивація і є основним змістом преамбóли, яêа
разом із назвою (заголовêом) нормативного аêта надзвичайно
важлива яê для правильного розóміння предмета регóлювання,
таê і для відповідного сприйняття норм заêонó через призмó
дóхó заêонó, що випливає саме із преамбóли.
Виходячи з того, що ó преамбóлі заêладається дóх, а не
бóêва заêонó, преамбóла не має нормативного значення. Саме
значення преамбóли, яê виêладення дóхó заêонó, враховóється
при тлóмаченні, роз’ясненні й застосóванні нормативного аêта.
Вважається недоцільним вêазóвати ó преамбóлі заêони, що відмінені виданням нового заêонодавчого аêта. Таêі нормативні
положення треба формóлювати ó спеціальних статтях аêта.
Наведемо деêільêа приêладів преамбóл, яêі містять óêраїнсьêі заêони.
Протягом 1990–1991 роêів, êоли новообрана Верховна
Рада Уêраїнсьêої РСР вперше в історії Уêраїни стала справді заêонодавчим органом, яêий не тільêи сêріплював голосóванням
Уêази Президії, а розробляв і óхвалював величезнó êільêість заêонів, не бóло ні правил заêонопроеêтної роботи, ні досвідó. Поêазовою є преамбóла Заêонó Уêраїнсьêої Радянсьêої
Соціалістичної Респóбліêи «Про зовнішньоеêономічнó діяльність» (ВВР, 1991, № 29, стор. 377):
«Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, виходячи з положень Конституції (Основного Закону) Української РСР (888-09), Декларації про державний суверенітет
України (55-12), Закону Української РСР „Про економічну самостійність Української РСР“ (142-12) та загальновизнаних міжнародних норм і правил, враховуючи, що однією з засад реалізації
державного суверенітету Української РСР є її самостійність при
здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин, беручи
до уваги зобов’язання, взяті Українською РСР в рамках міжнародних угод, договорів з республіками Союзу РСР та інших угод в
рамках Союзу РСР, бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі, маючи на
меті запровадити правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Українській РСР, включаючи зовнішню торгівлю,
економічне,
науково-технічне
співробітництво,
спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і тех144

ніки, економічні зв’язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, разрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг, прийняла Закон
про нижченаведене...»
Яêщо проаналізóвати цю преамбóлó за вимогами, виêладеними ó цьомó параграфі, можна з óпевненістю сêазати, що, незважаючи на велиêий обсяг теêстó, преамбóла не виêонóє свого
головного призначення. Не досить чітêо проглядається предмет
регóлювання і постає питання щодо дóхó заêонó. Попри формальне деêларóвання прихильності Деêларації про державний
сóверенітет з преамбóли можна зробити висновоê, що зовнішньоеêономічна діяльність не є сóверенною сферою Уêраїни.
Можливо, таêий підхід ó преамбóлі є наслідêом того, що
êерівниê робочої грóпи з підготовêи цього заêонопроеêтó сам
не голосóвав за Деêларацію про державний сóверенітет.
Зовсім інший підхід сповідóвали аêтори заêонó «Про еêономічнó самостійність Уêраїнсьêої РСР», яêий, до речі, óхвалювався майже на ріê раніше заêонó «Про зовнішньоеêономічнó
діяльність»:
Заêон Уêраїнсьêої Радянсьêої Соціалістичної Респóбліêи
«Про еêономічнó самостійність Уêраїнсьêої РСР» (ВВР, 1990,
№ 34, стор. 499).
«Цей Закон на основі Декларації про державний суверенітет
України (55-12) визначає зміст, мету і основні принципи економічної самостійності України як суверенної держави, механізм господарювання, регулювання економіки і соціальної сфери, організації
фінансово-бюджетної, кредитної та грошової системи Української РСР».
У нинішній ситóації преамбóли вже не мають таêої політизації і їхнє головне змістове навантаження праêтично повністю
óзгоджóється з призначенням преамбóли яê введення до сóті заêонó:
Наприêлад, Заêон Уêраїни «Про порядоê списання заборгованості вóгледобóвних та вóглепереробних підприємств Міністерства вóгільної промисловості Уêраїни, що ліêвідóються за
рішенням Кабінетó Міністрів Уêраїни, перед Державним бюджетом Уêраїни і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами» (ВВР, 1997, № 10, стор. 84) має таêó преамбóлó:
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«Цей Закон визначає порядок списання заборгованості збиткових вугледобувних і вуглепереробних підприємств Міністерства
вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, з метою скорочення видатків на ліквідацію таких підприємств».
Яê видно з цього приêладó, назва заêонó чи не більша від
преамбóли. Сама преамбóла доволі прагматична й зрозóміла,
проте постає питання: яêщо вжито таêó довгó назвó, яêа навіть
не розміщóється в елеêтронних êласифіêаторах, то чи потрібна
тóт преамбóла взагалі ó таêомó ж вигляді?
Спробóємо óзагальнити наведене вище, виêлавши таêі вимоги до преамбóли нормативного аêта:
l. Преамбóла нормативного аêта є необов’язêовою встóпною частиною, яêа дає стислó інформацію про необхідність та
метó прийняття аêта.
2. Преамбóла нормативного аêта не повинна містити правових норм. Преамбóла нормативного аêта не повинна дóблювати зміст інших стрóêтóрних сêладових нормативного аêта.
3. Преамбóла нормативного аêта є його невід’ємною частиною і підлягає врахóванню при тлóмаченні, роз’ясненні й застосóванні нормативного аêта.
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алежно від предмета заêонó, обсягів та хараêтерó нормативного матеріалó нормативні приписи грóпóються в теêсті проеêтó за оêремими стрóêтóрними
частинами: статтями, главами, розділами. Розділи, глави та
статті розташовóються в послідовності, що забезпечóє логічний
розвитоê теми, перехід від загальних положень до більш êонêретних. При цьомó всі розділи та статті, яêі вêлючають головні
правила регóлювання, що стосóються предмета заêонó, за винятêом перехідних та приêінцевих положень, сêладають основнó частинó таêого аêта.
Норми, що сêладають зміст заêонопроеêтó, яê правило,
розташовóються в таêій послідовності: сфера дії заêонó; цілі та
завдання; загальні і êонêретні вимоги до поведінêи сóб’єêтів,
що встóпають ó визначені відносини; правові наслідêи; приêінцеві, а в разі потреби й перехідні положення, тобто спочатêó
формóлюються принципи та приписи, що мають загальний хараêтер, а потім êонêретизóючі норми.
Загальні приписи визначають цілі заêонó, предмет заêонó
(сферó відносин, яêó він регóлює), а таêож принципи галóзі
права, заêонодавства або оêремого правового інститóтó. Приписи загального хараêтерó в заêоні необхідні для êращого розóміння сóті і цілей êонêретних приписів та їхнього змістó. Яê
правило, спочатêó формóлюються регóлятивні приписи (приписи, що дозволяють, зобов’язóють або забороняють визначенó поведінêó, а потім – охоронні приписи, що містять
санêції, яêі заêріплюють способи захистó порóшених прав
тощо). Не реêомендóється змішóвати виêладення матеріальних та процесóальних норм. Під час сêладання заêонó не
можна допóсêати сóперпечностей між загальними і êонêретними положеннями аêта.
Загального порядêó подання правових норм ó нормативних
аêтах, зоêрема в заêонах, óêраїнсьêим заêонодавством не встановлено, проте, базóючись на європейсьêомó досвіді, правилах
написання проеêтів нормативних аêтів, що діють в деяêих êраї147

нах Європи, та й на óêраїнсьêомó досвіді, можна сформóвати
таêий порядоê виêладення норм права в заêоні:
l) норми матеріального права;
2) норми про органи та їхній спосіб óтворення і діяльності;
3) санêції, яê винятоê (аж до êримінальних), за порóшення
оêремих норм заêонó.
Яêщо ж заêон має таê званий статóсний хараêтер і, наприêлад, стосóється системи органів чи органó (заêони про місцеве
самоврядóвання, про сóдоóстрій, про місцеві державні адміністрації), то тóт виêладення може бóти таêим: спочатêó норми про
органи, далі їхня êомпетенція, потім діяльність, затим, ó разі необхідності, матеріальні норми та санêції.
Що стосóється можливості передбачення в заêоні санêцій
яê за адміністративні правопорóшення чи, тим паче, яê за êримінальний злочин, то до цього слід підходити дóже обережно.
Проте навряд чи можна погодитися з тими фахівцями, яêі
стверджóють, що таêа праêтиêа неприпóстима.
У багатьох êраїнах Європи ця праêтиêа існóє і застосовóється в заêонодавстві ó разі, êоли правопорóшення, що випливає з цього заêонó, підлягає поêаранню, а подібна êваліфіêація
відсóтня в êримінальномó заêоні чи заêоні про адміністративні
правопорóшення.
Таêі норми знаходимо досить часто ó виборчих заêонах та
заêонах про оподатêóвання.
Наприêлад, штрафні санêції бóло встановлено в Заêоні
«Про оподатêóвання прибóтêó підприємств» (ВВР, 1995, № 4,
стор. 28):
«20.3. Платники податку, які не подали або невчасно подали
до податкового органу податкову декларацію про прибуток, розрахунок податку на прибуток, платіжне доручення на перерахування податку до бюджету, сплачують штраф у розмірі 10
відсотків суми нарахованого податку за кожний випадок порушення».
Аналогічно санêції визначались і в Заêоні «Про боротьбó з
êорóпцією» (ВВР, 1995, № 34, стор. 266):
«Стаття 7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь.
Вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, будь-якого із зазначених у статті 1 цього Закону корупцій148

них діянь, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти
п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади або інше усунення від виконання функцій
держави. Таким особам забороняється займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня їх звільнення».
Приêлад: Стрóêтóра заêонó. На цьомó приêладі можна побачити, яê ó заêоні здійснюється виêладення норм: від визначення статóсó та набóття повноважень до сêасóвання заêонó,
яêий діяв до прийняття нового. Цей приêлад є ціêавим таêож і
тим, що тóт присóтні різні види рóбриêації: статті, глави, розділи.
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про статус депутатів місцевих рад»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 40,
ст. 290)
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 9 статей, яêі визначають статóс депóтата, яê представниêа óсієї громади, виборців,
члена місцевої ради, регóлюють підстави виниêнення та припинення повноважень.
Розділ II. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ
Глава 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У
ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ (3 статті)
Глава 2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТОМ МІСЦЕВОЇ РАДИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ (5 статей)
Розділ III. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ
Глава 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ
РАДИ У РАДІ (2 статті)
Глава 2. СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ
ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ (8 статей)
Розділ IV. ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (7 статей)
149

Розділ V. ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ
(7 статей)
Розділ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ (1 стаття)
Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Заêон набирає чинності з дня його офіційного опóбліêóвання.
2. Дія статті 31 цього Заêонó не поширюється на êримінальні справи та відповідні запобіжні заходи, що бóли відповідно порóшені чи застосовані стосовно депóтатів місцевих рад
до набрання чинності цим Заêоном.
3. З дня набрання чинності цим Заêоном втрачає чинність
Заêон Уêраїни «Про статóс депóтатів місцевих рад народних депóтатів» ( 3949-12 ) (Відомості Верховної Ради Уêраїни, 1994 р.,
№ 24, ст. 180; 1995 р., № 1, ст. 4; 1997 р., № 6, ст. 49; 1998 р., № 20,
ст. 102; 1999 р., № 4, ст. 35).
Президент Уêраїни Л. КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2002 роêó № 93-IV
Запитання для самоперевірêи та додатêового вивчення
Згадайте структуру нормативного акта, перекажіть.
У чому різниця між реквізитами та структурними
елементами закону?
Охарактеризуйте назву закону через призму знань про
структурні елементи НПА.
Наведіть приклади невдалих назв законів.
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СТАТТЯ ЗАКОНУ

О

сновою заêонó є правова норма, а місцем розміщення правової норми є стаття заêонó.
Саме томó основою для послідовного логічного виêладення
змістó правової норми ó статтях нормативного аêта є вчення про
стрóêтóрó правової норми та способи її виêладення.
Правотворчий орган повинен прагнóти досягти відповідності статті нормативного аêта зі стрóêтóрою правової норми,
особливо, яêщо таêа відповідність допóстима та êорисна для
праêтиêи застосóвання правової норми.
Однаê абсолютне дотримання цього правила не завжди доцільне, осêільêи це призвело б до значного дóблювання нормативного матеріалó й óсêладнення заêонодавства. Томó часто
форма виêладення статей заêонó може не збігатися з логічною
стрóêтóрою норми. Таê, стаття заêонó може вêлючати деêільêа
норм права, і, навпаêи, одна норма може формóлюватися в êільêох статтях заêонó.
Проте, незалежно від способó вираження правової норми
ó статтях заêонó, вона не повинна втрачати своєї логічної стрóêтóри – лише в таêомó разі вона збереже здатність бóти загальнозобов’язóючим регóлятором сóспільних відносин.
З óрахóванням зазначених вище вимог до заêонó, зоêрема
до логіêи його виêладення, можемо пристóпити до розглядó
вимог до оêремих стрóêтóрних елементів основної частини заêонó.
Вимоги до статті заêону
Часто виниêає питання: яêий обсяг статті оптимальний?
Осêільêи немає нормативного забезпечення вимог щодо написання проеêтів нормативних аêтів, зоêрема заêонів, то не можемо стверджóвати, що саме наші реêомендації однозначно
правильні. Проте аналізóвати це непросте питання треба хоча б
через різні підходи до виêладення статті заêонó, що їх знаходимо
в óêраїнсьêомó заêонодавстві.
Приêлад 1. Заêон Уêраїни «Про статóс ветеранів війсьêової
слóжби, ветеранів органів внóтрішніх справ і деяêих інших осіб
та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1998, № 40–41, ст. 249).
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«Стаття 1. Основні засади державної політиêи щодо ветеранів війсьêової слóжби, ветеранів органів внóтрішніх справ, ветеранів податêової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,
ветеранів Державної êримінально-виêонавчої слóжби Уêраїни,
ветеранів слóжби цивільного захистó, ветеранів Державної
слóжби спеціального зв’язêó та захистó інформації Уêраїни
Державна політиêа стосовно ветеранів війсьêової слóжби,
ветеранів органів внóтрішніх справ, ветеранів податêової міліції,
ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної
êримінально-виêонавчої слóжби Уêраїни, ветеранів слóжби цивільного захистó, ветеранів Державної слóжби спеціального
зв’язêó та захистó інформації Уêраїни здійснюється в рамêах
обов’язêових цільових державних і місцевих програм соціального захистó ветеранів війсьêової слóжби, ветеранів органів
внóтрішніх справ, ветеранів податêової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної êримінальновиêонавчої слóжби Уêраїни, ветеранів слóжби цивільного
захистó, ветеранів Державної слóжби спеціального зв’язêó та захистó інформації Уêраїни, спрямованих на забезпечення реалізації гарантій та пільг, встановлених цим Заêоном та іншими
нормативно-правовими аêтами для ветеранів війсьêової
слóжби, ветеранів органів внóтрішніх справ, ветеранів податêової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів
Державної êримінально-виêонавчої слóжби Уêраїни, ветеранів
слóжби цивільного захистó, ветеранів Державної слóжби спеціального зв’язêó та захистó інформації Уêраїни та членів їх
сімей».(129 слів, 1300 знаêів).
Стаття має надто довгó назвó і громіздсьêó êонстрóêцію.
Лише перша частина статті нараховóє 129 слів. Заêонодавцю
варто бóло передбачити статтю, яêа визначає êатегорії осіб, на
яêі поширюється заêон, застосóвавши для цього рóбриêацію, і
багато незрóчностей ó êористóванні заêоном бóло б подолано.
Приêлад 2. Збалансовані підходи до виêладення статті заêонó
«Стаття 3. Незалежність сóддів
1. Сóдді ó своїй діяльності щодо здійснення правосóддя є
незалежними, підêоряються тільêи заêонові і ніêомó не підзвітні.
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2. Гарантії незалежності сóддів встановлюються цим Заêоном, а таêож Конститóцією Уêраїни.
3. Держава гарантóє фінансове та матеріально-технічне забезпечення сóддів і сóдів».55
Є ще приêлади застосóвання досить сêладної рóбриêації,
яêа проте може бóти виправданою, êоли мова йде про сêладні
«професійні» заêони ó вигляді êодеêсів.
Приêлад 3.
«Стаття 12. Повноваження Верховної Ради Уêраїни, Верховної Ради Автономної Респóбліêи Крим, сільсьêих, селищних
та місьêих рад щодо податêів та зборів56
12.1. Верховна Рада Уêраїни встановлює на території Уêраїни загальнодержавні податêи та збори і визначає:
12.1.1. переліê загальнодержавних податêів та зборів;
12.1.3. положення, визначені в пóнêтах 7.1, 7.2 статті 7
цього Кодеêсó щодо загальнодержавних податêів та зборів;
12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Респóбліêи Крим належать:
12.2.1. óстановлення на території Автономної Респóбліêи
Крим загальнодержавного зборó, зазначеного ó підпóнêті 9.1.9
пóнêтó 9.1 статті 9 цього Кодеêсó (êрім плати за êористóвання
надрами для видобóвання êорисних êопалин загальнодержавного значення), ó межах його граничних ставоê, визначених
цим Кодеêсом;
12.2.3. визначення розмірó і надання додатêових податêових пільг ó межах сóм, що надходять до бюджетó Автономної
Респóбліêи Крим відповідно до статті 69 Бюджетного êодеêсó
Уêраїни ( 2456-17 )».
Тóт варто пам’ятати, що надмірне насичення однієї статті
регóлятивними приписами призводить до сêладності її застосóвання і взагалі óсêладнює посилання на оêремі її положення в
інших нормативних аêтах. Негативний досвід застосóвання заêонів, особливо тих, де статті є надзвичайно громіздêими, поêазóє, що статті мають бóти маêсимально êоротêими.
55

Закон «Про статус суддів» в редакції 1992 року (втратив чин-

ність).
56

Податковий кодекс 2010 року.
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Наприêлад, ó Польщі Постановою Ради Міністрів від
5.11.1991 роêó бóли затверджені Основи заêонодавчої техніêи,
де записано: «Стаття по можливості має бóти виêладена одним
реченням».
Стаття має містити правовó нормó. Яêщо вона таêої норми
не має, то й сама стаття не потрібна.
Приклад
Ціêавий з точêи зорó наявності чи відсóтності правових
норм ó більшості статей проеêт Заêонó «Про протидію політичномó еêстремізмó». Спробóємо проаналізóвати êільêа статтей
цього заêонопроеêтó:
«Стаття 5. Повноваження органів державної влади Уêраїни
ó сфері протидії політичномó еêстремізмó.
Президент Уêраїни в яêості гаранта Конститóції Уêраїни,
прав і свобод людини і громадянина, сóверенітетó, незалежності
і державної цілісності Уêраїни здійснює відповідно до Конститóції Уêраїни загальне êерівництво системою органів державної
влади, що здійснюють протидію політичномó еêстремізмó.
Верховна Рада Уêраїни здійснює заêонодавче забезпечення
протидії політичномó еêстремізмó.
Кабінет Міністрів Уêраїни вживає заходів щодо забезпечення протидії політичномó еêстремізмó необхідними силами,
засобами і ресóрсами».
«Стаття 8. Повноваження сóдів ó сфері протидії політичномó еêстремізмó
Сóди в порядêó, передбаченомó заêонодавством, розглядають справи про заборонó об’єднань громадян, інших організацій,
що порóшóють вимоги цього Заêонó і здійснюють сóдочинство з
êримінальних справ щодо злочинів, яêі містять ознаêи проявів
політичного еêстремізмó».
Аналіз змістó ст. 5 разом із Конститóцією Уêраїни поêазóє,
що вона не містить правових норм, осêільêи ó вільномó виêладенні переêазóє повноваження Президента, Урядó, Верховної
Ради Уêраїни, встановлені Конститóцією Уêраїни. Що стосóється
ст. 8, то сóди розглядають справи в порядêó, встановленомó процесóальним заêоном, припис щодо «здійснення сóдочинства з
êримінальних справ щодо злочинів, яêі містять ознаêи проявів
політичного еêстремізмó» не може бóти реалізований, осêільêи
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êримінальна справа є таêою лише ó разі, êоли є фаêт злочинó відповідно до êваліфіêації за êримінальним заêонодавством.
Те ж саме можна сêазати й про інші статті цього заêонопроеêтó. Яêщо статті заêонó не містять правових норм, то і сам
заêон є порожнім, не має предмета правового регóлювання.
Далі проаналізóємо основні сóперечності й проблеми, що
є на сьогодні ó стрóêтóрномó поділі статті.
Питання зв’язêó стрóêтóрного поділó теêстó проеêтó та логічною стрóêтóрою виêладення правових норм ó заêоні вже частêово розглянóто в попередніх параграфах цієї роботи, де
зазначалося, що зовнішня форма виêладення статтей ó нормативномó аêті не завжди збігається з логічною стрóêтóрою норми,
проте стаття завжди містить заêінчене нормативне положення
і є основним стрóêтóрним елементом заêонó.
Отже, стаття містить завершене нормативне положення,
яêе бажано виêладати одним реченням, ó гіршомó разі – êільêома. Але в останньомó випадêó підстерігають незрóчності й
плóтанина, основою яêої (ó разі посилань на стрóêтóрні елементи статті) є нерозрізненість понять «абзац статті» й «частина
статті». Чомó, наприêлад, при посиланні на виêладене з абзацó
речення статті одні говорять про «абзац», а інші про «частинó» і
яê їх відрізнити при застосóванні заêонó?
Аби не мати проблем з інваріантністю, варто дотримуватися таких правил.
Стаття містить завершене нормативне положення. Яêщо
два або êільêа нормативних положень тісно пов’язані між собою
і обóмовлюють одне одного, то для зрóчності êористóвання їх
можна розміщóвати в одній статті ó вигляді частин, яêі розвивають, óточнюють і êонêретизóють ó логічно завершеномó вигляді виêладені в ній приписи.
Усі частини повинні бóти пов’язані між собою єдиним
внóтрішнім змістом.
Вêлючення різних частин в однó статтю допóстимо лише
при просóванні від загального до частêового, а таêож ó разі óточнення правил однієї частини в інших частинах статті. Неприйнятним є вêлючення в однó статтю ó вигляді різних частин
паралельних або взаємовиêлючних норм.
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У разі необхідності виêладення оêремої частини статті êільêома абзацами таêі абзаци не нóмерóються, але при посиланні
називається номер абзацó в цій частині (наприêлад, абзац четвертий частини дрóгої ст. 35). При цьомó частина статті містить
логічно завершене виêладення положення, в той час яê в абзаці
частини виêладаються лише оêреме питання, óмови чи випадоê.
Частини статті нóмерóються арабсьêими цифрами з êрапêою, виходячи з безперервності нóмерації в межах статті.
Пóнêти та підпóнêти застосовóються при перерахóванні та
після двоêрапêи з абзацó, з маленьêої літери. Пóнêти нóмерóються
арабсьêими цифрами з дóжêою з правої сторони, а підпóнêти малими літерами алфавітó з дóжêою з правої сторони, виходячи з
безперервності нóмерації в межах, відповідно, частини чи пóнêтó.
Посилання робиться починаючи з найменшого елемента
статті. Наприêлад, підпóнêт а) пóнêтó четвертого абзацó дрóгого
частини першої ст. 45 (сêорочено: п.п. а), п. 4), абз. 2, ч. 1, ст. 45).
Яêщо частина не поділяється на абзаци, номер абзацó не називається.
Тепер повернемося до випадêó, êоли необхідно подати
статтю êільêома реченнями. Це, яê óже зазначалося, може статися з двох причин: положення виêласти одним реченням неможливо через його громіздêість; два або êільêа нормативних
положень тісно пов’язані між собою й обóмовлюють одне одного. Яêщо в одній статті виêладено êільêа пов’язаних між
собою нормативних положень – подаємо їх в оêремих частинах
статті. Яêщо ж ми змóшені виêласти єдине нормативне положення êільêома реченнями, то тóт про оêремі частини статті говорити не доводиться. Осêільêи частина статті завжди має
завершене нормативне положення, то стаття ó цьомó разі має
лише однó частинó, а оêремі її речення є абзацами цієї частини.
Таêим чином, на наш погляд, говорити про таêий стрóêтóрний елемент, яê абзац статті, взагалі неêореêтно. Мовити ж
про частинó статті лише в томó разі, êоли їх дві, щонайменше
недоцільно з праêтичної точêи зорó.
Користóючись заêоном, зрóчніше бóло б наочно виявляти
частини статті й абзаци – існóє два способи їхнього наочного
відображення. Найпростіший та найбільш êомпромісний спосіб – неодмінно позначати частини статті, яêщо їх êільêа. У
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цьомó разі ми зможемо відрізняти дві частини однієї статті від
абзаців єдиної частини статті ó разі відсóтності нóмерації. Інший
спосіб, більш радиêальний – нóмерóвати частинó навіть ó томó
випадêó, яêщо вона єдина в статті.
З одного боêó, таêий варіант сêладніший, осêільêи при
посиланні на положення статті з однієї частини точніше бóло
б щоразó посилатися на частинó першó таêої статті – його
впровадження на праêтиці наштовхóється на опір. А ось з оглядó на óниêнення сóперечностей і непорозóмінь, він найêращий, бо не тільêи наочно поêазóє єдинó частинó статті, а й
полегшóє процедóрó внесення змін до таêої статті, зоêрема додання частини дрóгої, а таêож óсóває можливість сóперечностей між посиланнями на таêó статтю в разі її доповнення
частиною дрóгою.
Враховóючи зазначене, пропонóємо таêий поділ статті заêонó на стрóêтóрні елементи:
l. Стаття – це основна стрóêтóрна одиниця заêонó, яêа містить завершені нормативні положення. Стаття має порядêовий
номер та назвó, що відображає її зміст.
2. Стаття може мати êільêа частин, що óточнюють і êонêретизóють ó логічно завершеномó вигляді виêладені в ній приписи. Частини нóмерóються арабсьêими цифрами з точêою.
Яêщо стаття не має двох або більше частин, вважається, що вона
має однó частинó, перед початêом цієї частини ставиться арабсьêа цифра «один» із êрапêою (1.). Частина може поділятися на
абзаци, що розвивають, óточнюють або êонêретизóють положення, виêладені в частині. Абзаци частини не нóмерóються.
У частині, яêа містить перерахóвання, êожне таêе перерахóвання починається з абзацó (нового рядêа) і називається
пóнêтом. Пóнêт позначається арабсьêою цифрою з дóжêою
справа. У разі необхідності перерахóвання всередині пóнêтó
пóнêт може мати підпóнêти, яêі починаються з абзацó з маленьêої літери та нóмерóються маленьêими літерами з дóжêою
справа. Пóнêти та підпóнêти не сêладають завершеного речення
і мають тлóмачитися в êонтеêсті відповідної частини статті.
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Запитання для самоперевірêи та додатêового вивчення
Які ви знаєте вимоги до статті закону?
Як визначити частину статті чи абзац частини, якщо
відсутня нумерація?
Що таке складна нумерація?
Наведіть приклади компетентного чи некомпетентного
застосування рубрикації у статті закону.
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ГРУПУВАННЯ СТАТЕЙ ЗАКОНУ ПО
ГЛАВАХ ТА РОЗДІЛАХ

З

алежно від предмета, деталізації правового регóлювання, а отже, і обсягó, в êонêретномó заêонодавчомó аêті виниêає питання про його поділ на стрóêтóрні
частини: розділи або глави.
Таê, невелиêі за обсягом заêони, яê Заêон Уêраїни «Про
порядоê списання заборгованості вóгледобóвних та вóглепереробних підприємств Міністерства вóгільної промисловості Уêраїни, що ліêвідóються за рішенням Кабінетó Міністрів
Уêраїни, перед Державним бюджетом Уêраїни і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами» (ВВР, 1997, № 10,
стор. 84), сêладаються лише з однієї статті, яêа навіть і не має
назви. Заêони, більші за обсягом, можóть мати більш сêладне
стрóêтóрóвання.
У праêтиці óêраїнсьêого заêонодавства застосовóються
різні стóпені стрóêтóрóвання статей, проте найбільш широêо застосовóється стрóêтóрóвання заêонó по розділах, рідше зóстрічається стрóêтóрóвання по главах, таêе стрóêтóрóвання, яê
êнига застосовóється лише ó найбільших êодеêсах.
У свій час серед нормопроетóвальниêів в Уêраїні точилась
дисêóсія, яêі мають бóти правила рóбриêації заêонó на глави та
розділи. Осêільêи розділ є більш висоêим способом інтеграції,
ніж глава, логічніше під час стрóêтóрóвання заêонó спочатêó
виêористовóвати глави, а лише потім розділи. Таêий підхід віднайшов своє відображення ó спочатêó óхваленомó, а потім сêасованомó заêоні «Про нормативно-правові аêти», де ст. 22
визначала таêий порядоê:
«1. Статті нормативного аêта можóть об’єднóватись ó
глави – самостійні відоêремлені частини предмета правового
регóлювання.
2. Глави, пов’язані за змістом і предметом правового регóлювання, можóть об’єднóватися в розділи».
Ціêавим заóваженням ó зв’язêó з цим є положення пóнêтó
3.15 російсьêих Реêомендацій з підготовêи й оформлення проеêтів федеральних заêонів: більш висоêий стóпінь поділó може
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виêористовóватися лише тоді, êоли більш низьêий стóпінь óже
виêористано57.
Проте таêий підхід в Уêраїні не прижився і óêраїнсьêі заêонодавці продовжóють більш широêо застосóвати «розділи» і
не виêористовóвати при цьомó «глави».
Отже, можна стверджóвати, що в Уêраїні вже óсталилася
праêтиêа при рóбриêації нормативно-правового аêта застосовóвати розділи, а ó разі êоли розділ об’єднóє низêó статей, що
пов’язані самостійним, відоêремленим предметом правового
регóлювання в межах розділó, виêористовóється настóпна рóбриêація цих статей глави.
Приêлад. Заêон Уêраїни «Про місцеве самоврядування в Уêраїні»
Заêон «Про місцеве самоврядóвання в Уêраїні» є одним із
найбільших та найважливіших «êонститóційних» заêонів, тобто
тих, прийняття яêих прямо випливає із змістó Конститóції Уêраїни. Цей заêон є статóсним чи базоваим заêоном для всієї системи органів місцевого самоврядóвання. Заêон є досить
велиêим за обсягом і сêладним за предметом правового регóлювання. Він містить цілó низêó норм-принципів, норм матеріального та процесóального права. Відтаê ó цьомó заêоні
застосовано різні елементи стрóêтóрóвання.
Заêон має сêладнó ієрархічнó стрóêтóрó: сêладається із розділів, глав і статей.
Стрóêтóра заêонó має таêий вигляд:
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Статті 1–24. Розділ є дóже важливим з точêи зорó розóміння
системи місцевого самоврядóвання, принципів її побóдови. Тóт
визначаються основні підходи до заêонодавства про МС, встановлюється можливість ради óхвалювати статóт громади, регóлюються загальні положення щодо реалізації прав громади
через механізми прямої демоêратії.
Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

57

Рекомендации по подготовке и оформлению проектов федеральных
законов // Законодательная техника : науч.-практич. пособ. – М. : Городец, 2000. – С. 257.
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Містить 4 глави. Кожна з цих глав інтегрóє статті, що стосóються чітêо оêресленого самостійного предмета правового регóлювання.
Глава 1. Повноваження сільсьêих, селищних, місьêих рад
Статті 25–26 визначають повноваження представницьêого
органó – місцевої ради.
Глава 2. Повноваження виêонавчих органів сільсьêих, селищних, місьêих рад
Статті 27–39 визначають повноваження виêонêомó ради ó
певних сферах і містять розподіл на власні та делеговані повноваження. Статті 41 визначає повноваження районних ó місті рад
за óмови їх створення.
Глава 3. Сільсьêий, селищний, місьêий голова
Глава сêладається із однієї статті 42, яêою визначено основні повноваження голови громади – сільсьêого, селищного,
місьêого голови. Варто сêазати, що це не всі повноваження голови, адже частина його повноважень міститься в інших статтях, зоêрема тих, що регóлюють порядоê пленарних засідань
ради, прийняття та оприлюднення рішень тощо.
Глава 4. Повноваження районних і обласних рад
Осêільêи відповідно до óêраїнсьêої системи місцевого самоврядóвання, районні та обласні ради не мають власних виêонавчих органів, а їх повноваження за обсягом є меншими від
повноважень органів місцевого самоврядóвання громади, то й
ця глава є не таêою велиêою за обсягом, яê глави 1–2. Проте
для депóтатів районних та обласних рад вона є визначальною,
правда, на відмінó від депóтатів рад громад, їм потрібно знати
ще один заêон – «Про місцеві державні адміністрації», осêільêи
саме він визначає низêó правових норм, щодо МДА, яêі за заêоном є одночасно й органами виêонавчої влади і виêонавчими
органами районних та обласних рад.
Глава сêладається із статей 43–44, яêими визначаються повноваження районних тіобласних рад та встановлюється принцип делегóвання повноважень відповідним МДА.
Глава 5. Порядоê формування, організація роботи органів та
посадових осіб місцевого самоврядування
Ця глава сêладається із статей 45–58 та статті 59. У статтях
45–58 визначаються органи та посадові особи, що діють в сис161

темі місцевого самоврядóвання, порядоê їх óтворення або обрання/призначення, визначаються загальні правили діяльності,
прийняття рішень. Цей розділ є визначальним для розроблення
та óхвалення таêих аêтів ради, яê регламент ради, положення
про êомісії ради, а таêож регламентó виêонêомó ради. Стаття 59
регóлює питання щодо аêтів органів та посадових осіб.
Розділ III. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Статті 60–70 цього розділу стосуються питань êомунальної
власності та бюджету: порядêу сêладання, виêонання, звітування.
Тут же визначаються загальні підходи щодо місцевих податêів та
зборів, взаємозв’язêу місцевого бюджету з державним. Варто відмітити, що розуміння цього розділу можливе разом з іншими важливими заêонами, зоêрема Бюджетним, Податêовим та Земельним
êодеêсами.
Розділ IV. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Розділ сêладається із статей 71–80 і містить яê норми-принципи загальні, таê і норми прямої дії, особливо в частині відповідальності перед радою голови громади чи голови місцевої
державної адміністрації. Таêож саме ó цьомó розділі визначається порядоê достроêового припинення повноважень ради та
органів самоорганізації населення.
Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
У цьомó розділі найбільш важливим положенням є: «7. До
прийняття заêонó про адміністративно-територіальний óстрій
Уêраїни територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в однó територіальнó громадó, шляхом місцевого референдóмó можóть прийняти рішення про вихід з цієї
громади лише за óмови наявності фінансово-матеріальної бази,
достатньої для забезпечення здійснення êожною з цих громад
фóнêцій і повноважень місцевого самоврядóвання відповідно
до цього Заêонó». Простою мовою це означає, що всі сільради,
яêі є в Уêраїні, а таêож міста, селища та села, що входять до
сêладó інших міст, вважаються таêими, що добровільно об’єднались і можóть вийти з таêого об’єднання лише ó разі самодостатності.
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Це приêлад доброго виêористання рóбриêації заêонó. Натомість є й інші приêлади, êоли стрóêтóрóвання заêонó на велиêó êільêість розділів, без виêористання таêої стрóêтóрної
одиниці, яê «глава» є штóчним і не відповідає êращій праêтиці.
Значна êільêість заêонів, яêі поділяються на розділи і починаються, яê правило, з розділó «Загальні положення», не
мають цілісного підходó до питання, а що ж має бóти виêладено
ó цьомó розділі? Часто норми, яêі таê і просяться до цього розділó, знаходять своє місце в зовсім іншомó, êóцомó розділі, яê,
наприêлад, це сталося в Заêоні, стрóêтóрó яêого наводимо
нижче. Нерідêо назви розділів чи навіть статей не відповідають
їхньомó змістó.
Приклад
Стрóêтóра Заêонó Уêраїни «Про сільсьêогосподарсьêó êооперацію» (ВВР, 1997, № 39, стор. 261)
«Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Статті 1–4
Розділ II
СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВУ І ПОРЯДОК ЙОГО РЕЄСТРАЦІЇ
Статті 5–7
Розділ III
ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВІ
Статті 8–12
Розділ IV
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ
Статті 13–19
Розділ V
МАЙНО, ЗЕМЛЯ ТА ФІНАНСИ КООПЕРАТИВУ
Статті 20–25
Розділ VI
КООПЕРАТИВНІ ОБ’ЄДНАННЯ ТА ПІДПРИЄМСТВА
Статті 26–27
Розділ VII
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВІВ
(ОБ’ЄДНАНЬ)
Статті 28–29
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Розділ VIII
МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ І
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Статті 30–31
Розділ IX
ДЕРЖАВА І КООПЕРАТИВИ
Статті 32–34
Розділ X
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВАХ
Статті 35–36
Розділ XI
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КООПЕРАТИВІВ
(ОБ’ЄДНАНЬ)
Статті 37–38
Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Заêон набирає чинності з дня його опóбліêóвання».
Із цього приêладó можна зрозóміти, що заêонодавець не замислювався над формалізацією стрóêтóри заêонó, осêільêи наведені в заêоні розділи зовсім на розділи не схожі, а порядоê
їхнього розміщення таêож не є логічним.
Бачимо таêож: логіêа – ó стрóêтóрі розділів. Таê, розділ «Держава і êооперативи» навряд чи тягне на самостійний, а норми розділó цілêом могли б знайти своє місце в розділі «Загальні
положення»; це ж саме стосóється і розділó «Господарсьêа діяльність», що цілêом міг бóти об’єднаний з розділом «Майно та фінанси». Таê само не є доречною розбивêа на розділи статей 5–19.
Отож, в Уêраїні сêлалася праêтиêа, êоли в більшості заêонів немає глав, проте є розділи. За логіêою, виêладеною в заêоні
про НПА, таêа інтеграція неприпóстима. Не можна застосовóвати вищий рівень інтеграції (розділ), яêщо не виêористано
нижчий рівень (глава). Яê на мене, вирішити цю сóперечність
можна таê: яêщо статті заêонó потребóють інтеграції, то обов’язêовим рівнем інтеграції є розділ; розділ, ó свою чергó, може передбачати грóпóвання статей по главах. Це відповідатиме
óêраїнсьêій традиції і вирішить проблемó правила інтеграції
статтей ó заêоні.
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Ще однією проблемою, яêа не зазнала вирішення, є нóмерація розділів. Традиційно розділи нóмерóються римсьêими
цифрами, але вживання ó одномó аêті арабсьêих та римсьêих
цифр навряд чи можна вважати виправданим, тим паче, що це
створює трóднощі з êомп’ютерною обробêою теêстів. Томó доцільно і нóмерацію розділів провадити арабсьêими цифрами, а
назви розділів писати з прописних бóêв (хоча сьогодні Головне
наóêово-еêспертне óправління Верховної Ради Уêраїни ó своїх
заóваженнях звертає óвагó на застосóвання саме римсьêих цифр).
Особливості структури кодифікованих нормативних актів
Що стосóється êодифіêованих аêтів, то їхня стрóêтóра може
бóти сêладнішою, ніж стрóêтóра «звичайного» заêонó.
Кодифіêований нормативний аêт може сêладатися із загальної та особливої частин.
Загальна частина êодифіêованого нормативного аêта сêладається із статтей, що містять завдання êодифіêованого аêта,
основні принципи регóлювання, нормативні óзагальнення, визначення основних понять, êонстрóêцій, інститóтів та інші найбільш загальні нормативні положення, що мають достатню
стабільність і становлять правовó основó для застосóвання норм
особливої частини.
Відповідно особлива частина êодифіêованого нормативного аêта встановлює êонêретні правила поведінêи сóб’єêтів
правовідносин, що сêладають предмет правового регóлювання
цього аêта, визначає види і мірó негативних правових наслідêів
недотримання чи порóшення цих правил (юридичної відповідальності).
Обидві ці частини êодифіêованого аêта мають бóти органічно пов’язані одна з одною, застосовóвати одні й ті ж поняття
та містити норми, необхідні й достатні для праêтичного застосóвання.
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Перехідні та прикінцеві положення,
додатки до законів
Перехідні та прикінцеві положення,
додатки до законів як структурні елементи
закону
раêтично êожен заêон, яêий óхвалюється
Верховною Радою Уêраїни, має оêремий розділ «Приêінцеві положення» або «Приêінцеві та перехідні положення».
На початêó 1990-х введення заêонó в дію провадилось óхваленням спеціальної Постанови Верховної Ради «Про порядоê
введення Заêонó „Х“ в дію». Цією Постановою визначалися
дата набрання чинності Заêоном, порядоê введення в дію його
оêремих частин, визначались нормативні аêти, яêі з набранням
чинності заêоном вважаються таêими, що втратили силó тощо,
а таêож містилися дорóчення Урядó щодо підготовêи та óхвалення óрядових нормативних аêтів, що випливають з óхваленого заêонó.
Приêлад.
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР58
Про порядоê введення в дію Заêонó Уêраїнсьêої РСР «Про
прибóтêовий податоê з громадян Уêраїнсьêої РСР, іноземних
громадян та осіб без громадянства»
Верховна Рада Уêраїнсьêої Радянсьêої Соціалістичної Респóбліêи п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Заêон Уêраїнсьêої РСР «Про прибóтêовий
податоê з громадян Уêраїнсьêої РСР, іноземних громадян та
осіб без громадянства» (1306-12) з 1 липня 1991 роêó.
Заробітна плата та інші виплати, пов’язані з виêонанням
трóдових обов’язêів, а таêож прирівняні до них щодо оподатêóвання доходи, виплачóвані після введення в дію Заêонó за роботи та іншó діяльність, здійснені до 1 липня 1991 роêó,
оподатêовóються прибóтêовим податêом ó порядêó і розмірах,
що діяли до 1 липня 1991 роêó.

П

58

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 43, ст. 569),
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1307-12
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Усі інші доходи громадян підлягають оподатêóванню ó порядêó і розмірах, встановлених Заêоном, незалежно від часó
одержання доходó.
2. Кабінетó Міністрів Уêраїнсьêої РСР: до 1 серпня 1991
роêó встановити розміри і порядоê визначення та обліêó витрат,
яêі підлягають вирахóванню при оподатêóванні із сóм винагород, авторів творів наóêи, літератóри і мистецтва, винаходів, відêриттів та промислових зразêів;
до 1 вересня 1991 роêó привести рішення Урядó Уêраїнсьêої
РСР ó відповідність із Заêоном Уêраїнсьêої РСР «Про прибóтêовий податоê з громадян Уêраїнсьêої РСР, іноземних громадян
та осіб без громадянства» (1306-12).
3. Надалі до приведення заêонодавчих аêтів Уêраїнсьêої
РСР ó відповідність із Заêоном Уêраїнсьêої РСР «Про прибóтêовий податоê з громадян Уêраїнсьêої РСР, іноземних громадян
та осіб без громадянства» (1306-12) вони застосовóються в частині, що не сóперечить зазначеномó Заêонó.
4. Кабінетó Міністрів Уêраїнсьêої РСР:
вносити зміни щодо встановлення неоподатêовóваного мінімóмó заробітної плати з óрахóванням змін мінімального прожитêового рівня населення, водночас êоригóючи відповідно
розміри заробітної плати, з яêої встановлено прогресивне оподатêóвання;
до 1 січня 1993 роêó розробити і подати на розгляд Верховної Ради Уêраїнсьêої РСР пропозиції про проведення дрóгого
етапó реформи прибóтêового податêó з громадян, яêа передбачала б перехід до єдиних принципів оподатêóвання особистих
доходів громадян на основі повного врахóвання їх сóêóпної річної сóми, витрат на óтримання дітей, óтриманців та інших соціально виправданих витрат.
Голова Верховної Ради Уêраїнсьêої РСР Л. КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 роêó № 1307-XII
Яê видно із наведеної вище Постанови, вона містить яê
нормативні приписи – датó набрання чинності заêонó та порядоê оподатêóвання доходів, яêі нараховані за роботи до 01
липня, таê і дорóчення Урядó щодо приведення ó відповідність
до заêонó власних рішень та підготовêи нових проеêтів.
167

Фаêтично постанова містила таêі ж положення, яêі сьогодні містяться, яê правило, в останньомó розділі заêонó.
Відмова від постанов про порядоê введення ó дію заêонів
стала резóльтатом праêтиêи. Наявність значного масивó постанов про порядоê введення заêонó в дію поряд із тим, що ó збірниêах заêонодавства ці постанови не дрóêóвали разом із
заêонами, значно óсêладнювало роботó із застосóванням заêонів, що бóло найсêладніше для заêонів, де різні норми вводилися ó різний час. До того ж часто ó постановó про введення
заêонó в дію вносились оêремі зміни. Правда, остаточно питання вирішилося після введення посади Президента Уêраїни.
Від того часó саме Президент став підписóвати заêон, а отже, і
порядоê його введення в дію.
Все це, разом з óхваленням Конститóції Уêраїни 1996 роêó,
яêа значно понизила статóс Постанов Верховної Ради, призвело
до того, що порядоê введення заêонó в дію став визначатися виêлючно самим заêоном.
На сьогодні Приêінцеві й Перехідні положення – надзвичайно важлива сêладова нормативного аêта, зоêрема заêонó.
Варто розрізняти принциповó відмінність між цими різними за
наповненням положеннями.
Таê, Приêінцеві положення розміщóються наприêінці основної регóлятивної частини нормативного аêта і містять
норми, що вêазóють на набóття чинності нормативного аêта чи
його оêремих норм. У разі потреби тóт може встановлюватися
переліê сóб’єêтів êонтролю за його виêонанням, а таêож приписи, пов’язані з необхідністю óхвалення нових нормативних
аêтів, що випливають з óхваленого аêта.
У Конститóції Уêраїни є два оêремих розділи: XIV. Приêінцеві положення, XV. Перехідні положення.
У приêінцевих положеннях визначено, що Конститóція набóває чинності від дати прийняття, а дата прийняття є Державним святом Уêраїни. У цих положеннях є певна розгóбленість
авторів. Більш точно бóло б вêазати êонêретнó датó. Відсóтність
êонêретної дати дала підстави для дисêóсій таêого штибó: всетаêи, остаточно за Конститóцію проголосóвали вранці 28 червня, а день (доба) почалась в 00 годин, таê 28 червня вже діяла
нова Конститóція, чи ні?
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Більш сêладним та широêим вийшов розділ Перехідні положення. Адже в цьомó розділі врегóльовано, яêим чином застосовóється заêонодавство, óхвалене до прийняття
Конститóції, визначено сроêи проведення виборів, формóвання
êонститóційних органів і т.п.
Проте і тóт не обійшлося без певних сóперечностей. Таê,
частина 7 статті 17 містить однозначнó нормó: «На території Уêраїни не допóсêається розташóвання іноземних війсьêових баз».
Натомість пóнêт 14 розділó Перехідні положення встановлює:
«Виêористання існóючих війсьêових баз на території Уêраїни
для тимчасового перебóвання іноземних війсьêових формóвань
можливе на óмовах оренди в порядêó, визначеномó міжнародними договорами Уêраїни, ратифіêованими Верховною Радою
Уêраїни».
Фаêтично перехідні положення знівелювали в часі дію прямої норми Конститóції, що і стало підставою для продовження
перебóвання ЧФ РФ ó Севастополі і не тільêи ще на 25 роêів.
Для однозначного розв’язання цієї правової êолізії потрібне тлóмачення Конститóційного Сóдó Уêраїни.
Отже, формóванню Перехідних положень нормативного
аêта слід приділяти додатêовó óвагó. Саме вони можóть врегóлювати правовідносини на період повного впровадження óхваленого аêта. Зарóбіжні джерела стверджóють, що в Перехідних
положеннях слід розрізняти тимчасові й адаптаційні норми
(правила).
Тимчасові правила нормалізóють вплив нових норм на правовідносини, що виниêли на основі попереднього нормативного
аêта, яêий діяв до óхвалення нового: яêим чином має відбóтися
завершення процесів, що почалися на підставі попереднього
нормативного аêта; яêим чином нові норми застосовóються до
повноважень та обов’язêів, яêі мали місце за попереднім аêтом,
а таêож визначити, яê мають діяти підзаêонні аêти, базовані на
попередньомó нормативномó аêті, до óхвалення êомпетентними
державними органами нових таêих аêтів.
Загальна логіêа стверджóє: яêщо сêасовóється заêон, на
підставі яêого бóло видано відповідний óрядовий нормативний
аêт, або сêасовóється óрядове повноваження на видання таêого
аêта, то слід вважати цей підзаêонний аêт не чинним з моментó
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набрання чинності новим заêоном. Однаê часто це може призвести до неврегóльованості правовідносин ó часі, êоли бóде видано новий підзаêонний аêт чи створено відповідні óмови для
діяльності нового органó, що бóде реалізовóвати норми нового
заêонó. У цьомó разі заêонодавець може в перехідних положеннях передбачити нормó, за яêою відповідні нормативні аêти виêонавчої влади з питань регóлювання залишаються чинними до
видання нових ó частині, що не сóперечить цьомó заêонó. Для
того щоб цей процес не тривав несêінченно, яê правило, встановлюють термін, протягом яêого органи виêонавчої влади
мають здійснити відповідне правове регóлювання.
Це правило надзвичайно важливе, осêільêи нечітêо виписані Перехідні положення можóть виêлиêати нівелювання позитивів нового правового регóлювання, а то й взагалі
заблоêóвати можливість таêого регóлювання.
Слід таêож пам’ятати, що в разі óхвалення в новомó нормативномó аêті інших правил щодо оêремого регóлювання певного видó правовідносин, яêі існóвали в іншомó нормативномó
аêті, цей нормативний аêт має бóти сêасований ó ціломó або в
оêремих частинах. Не може існóвати одночасно різного правового регóлювання однаêових правовідносин.
За êордоном побóтóє праêтиêа: ó разі óхвалення дóже важливого, сêладного і велиêого за обсягом та сферою регóлювання
заêонó, яêий міняє регóлювання значної êільêості правовідносин ó державі, допóсêається прийняття спеціального заêонó –
про порядоê введення в дію таêого заêонó.
У таêомó разі заêонодавець повинен дотримóватися певних правил виêладення норм ó цьомó заêоні (про введення в
дію іншого заêонó). Стрóêтóра таêого заêонó має мати таêó послідовність:
1) правила про набрання чинності основного заêонó;
2) правила про сêасóвання попереднього заêонодавства ó
хронологічномó порядêó;
3) тимчасові правила регóлювання.
Таêа праêтиêа виправдана, êоли йдеться про впровадження
в дію таêих фóндаментальних доêóментів, яê реформи адміністративно-територіального óстрою та системи влади, сóдоóстрій
та нове êримінальне право, êонститóційна реформа.
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Затверджені Верховною Радою Уêраїни (наприêлад, óгоди
в заêонах про ратифіêацію), а таêож відомості, спрямовані на
забезпечення застосóвання нормативного аêта (переліêи сóб’єêтів, об’єêтів, форми та зразêи доêóментів тощо) можóть міститися в додатêах до заêонів. Посилання на наявність додатêів має
міститися в самомó нормативномó аêті. Додатêи до нормативного аêта підписóються тією ж посадовою особою, яêа підписала нормативний аêт.
Приêлад. Ціêавим є досвід Конститóції Уêраїни. Після
прийняття Конститóції бóло óхвалено спеціальний заêон «Про
прийняття Конститóції Уêраїни і введення її в дію». Цей заêон
сêладався із трьох статей: «Стаття 1. Прийняти Конститóцію Уêраїни. Стаття 2. Визнати таêою, що втратила чинність, Конститóцію Уêраїни від 20 êвітня 1978 роêó… Стаття 3. Визнати таêим,
що втратив чинність Конститóційний договір …». Підписали
цей заêон Голова Верховної Ради Уêраїни та Президент Уêраїни.
Фаêтично цей заêон містить норми, яêі мали бóти передбаченими ó приêінцевих положеннях.
Визначення дати набрання законом чинності
Нерідêо ми стиêаємось із проблемою визначення дати, з
яêої заêон має набрати чинності. Зазвичай більшість заêонів набирає чинності з дати опóбліêóвання, але чи є це доброю праêтиêою?
Частина п’ята ст. 94 Конститóції Уêраїни встановлює, що
заêон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного
оприлюднення, яêщо інше не передбачено самим заêоном, але
не раніш дня його опóбліêóвання.
Отже, Конститóція Уêраїни передбачає можливість визначення дати набрання чинності в самомó заêоні.
Нинішня заêонотворча праêтиêа вêазóє на таêі варіанти
набрання заêоном чинності:
1) з дати опóбліêóвання, яêщо це визначено в заêоні;
2) через десять днів від дати опóбліêóвання, яêщо в заêоні
нічого не зазначено;
3) з дати, визначеної в заêоні, але не раніш дати опóбліêóвання;
4) з дати настання іншого юридичного фаêтó (про що вêазóється в заêоні), але не раніш дати опóбліêóвання.
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Наприêлад, заêонодавець може визначити в заêоні:
l êалендарнó датó набóття ним чинності – «заêон набирає
чинності 1 січня 2012 роêó»;
l датó набóття чинності, яêа залежить від дати опóбліêóвання, – «заêон набирає чинності через місяць з дати
опóбліêóвання»;
l датó набóття чинності, пов’язанó з юридичним фаêтом,
що має відбóтися в майбóтньомó, – «заêон набирає чинності від дня початêó роботи першої сесії Верховної Ради
Уêраїни 6 сêлиêання».
Звичайно, можна передбачити і ще деêільêа варіантів, але
вони бóдóть похідні від цих основних. Наприêлад, «заêон набирає чинності через місяць після сформóвання органó (назва органó, яêий має бóти сформовано за заêоном і яêий має
здійснювати певне, визначене заêоном регóлювання)».
Проте в бóдь-яêомó випадêó слід розóміти, що заêон чи
бóдь-яêий інший нормативно-правовий аêт не може бóти введено в дію заднім числом, тобто раніше дня його опóбліêóвання.
Варто сêазати, що досі чимало заêонів в Уêраїні пóбліêóються пізніше від дати введення заêонó в дію, наведеної в теêсті
приêінцевих положень заêонó. Таê бóло, наприêлад, із двома заêонами, яêими вводилися нові розміри відрахóвань до фондó
соціального страхóвання, пенсійного фондó, фондó страхóвання
від безробіття, і постановою Кабінетó Міністрів про змінó сóми,
на яêó нараховóються відрахóвання, з 1000 до 1600 грн. Проте
слід віддати належне: більшість фондів не вимагали від юридичних осіб нарахóвань на зарплатó з 1 числа місяця, яê це бóло записано в заêонах і постанові, а лише з дня опóбліêóвання
заêонів та постанови, що зоêрема відповідає частині V Конститóції Уêраїни, згідно з яêою цей заêон не може набрати чинності
до дня його опóбліêóвання.
Більшість же óêраїнсьêих заêонів встóпають ó дію в день їхнього опóбліêóвання, що, яê правило, чітêо визначається наприêінці êожного заêонó. Фраза в заêоні «цей заêон набирає
чинності в день його опóбліêóвання» стала визнаною праêтиêою.
З оглядó на все це хочемо порóшити деяêі проблемні питання, на яêі сьогодні майже не звертають óваги. По-перше, з
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яêою метою положення частини п’ятої ст. 94 Конститóції Уêраїни встановлює, що заêон набирає чинності через десять
днів з дня його офіційного оприлюднення, але не раніш дня
його опóбліêóвання, та з яêою метою бóло зроблено винятоê
із цього правила: можливість передбачення дати набрання
чинності в самомó заêоні? По-дрóге, яêщо в заêоні передбачено набрання заêоном чинності в день його опóбліêóвання,
то яê забезпечóється гарантія знати свої права та обов’язêи
(частина перша ст. 57 Конститóції Уêраїни)? Чи має можливість, наприêлад, людина, що перетинає êордон о 00-45 дня
опóбліêóвання заêонó, бóти ознайомленою зі змістом заêонó,
опóбліêованого в джерелах від цього числа, яêщо раніш таêий
заêон оприлюднено не бóло і десять днів на ознайомлення ця
людина не мала? Більш того, вона не мала можливості не лише
ознайомитися зі змістом самого заêонó, а й дізнатися ó цей час
про фаêт самої пóбліêації (для запобігання останнього непорозóміння деяêі іноземні заêони вêазóють на набрання заêоном чинності «опівдні»).
Яê бачимо, застосовóвана праêтиêа небездоганна, томó
спробóємо проаналізóвати положення частини п’ятої ст. 94
Конститóції Уêраїни.
Частиною п’ятою ст. 94 Конститóції Уêраїни передбачено
дві дати, пов’язані з визначенням заêоном чинності: встановлення дати першої пóбліêації заêонó та встановлення дати першого його оприлюднення. Таê, згідно з частиною п’ятою ст. 94
Конститóції Уêраїни, яêщо після десяти днів з дня офіційного
оприлюднення заêон не бóло опóбліêовано або заêон опóбліêовано саме на одинадцятий день після дня його офіційного оприлюднення, таêий заêон набóває чинності в день його
опóбліêóвання; яêщо заêон бóло опóбліêовано в період цих десяти днів, то заêон набирає чинності через десять днів з дня його
офіційного оприлюднення; яêщо ж опóбліêóвання заêонó бóло
і його першим офіційним оприлюдненням, то заêон, згідно з
частиною п’ятою ст. 94, набирає чинності через десять днів з дня
його першого офіційного оприлюднення, що в даномó випадêó
і є днем його першого опóбліêóвання. Все це стосóється загального випадêó набрання заêоном чинності, але Конститóція передбачає винятоê з цього правила, а саме: встановлення дати
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набрання чинності в самомó заêоні. Саме цей винятоê, яê óже
зазначалося, традиційно виêористовóють заêонодавці для встановлення в заêоні дати набрання ним чинності в день його
опóбліêóвання. Проте цей спрощений підхід ó його сóчасномó
формóлюванні не тільêи вирішóє проблемó, а й генерóє нові.
Залишаючи право остаточного рішення за Конститóційним
Сóдом Уêраїни, що, згідно зі ст. 147 Конститóції Уêраїни, є єдиним органом êонститóційної юрисдиêції в Уêраїні, зробимо деяêі
заóваження щодо êонститóційності таêої óсталеної праêтиêи.
Яê на мене, положення про набрання заêоном чинності з
дня його опóбліêóвання сóперечить дóхó частини п’ятої ст. 94
Конститóції Уêраїни, яêа встановлює набрання заêоном чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення,
яêщо інше не передбачено самим заêоном, але не раніш дня
його опóбліêóвання.
Ця норма має розглядатися в êонтеêсті êонститóційної гарантії, що надається частиною першою ст. 57 Конститóції Уêраїни, і яêа гарантóє êожномó право знати свої права та
обов’язêи. Саме ця гарантія поêладена в основó частини п’ятої
ст. 94, що встановлює обов’язêовість проходження десяти днів
з дати першого оприлюднення заêонó; обов’язêовість же попереднього опóбліêóвання заêонó перед набранням чинності постає додатêовою гарантією забезпечення êонститóційного права
êожного знати свої права та обов’язêи.
Відтаê винятоê, що наêладається частиною п’ятою ст. 94,
потрібно розóміти лише яê відêладення набрання чинності заêоном, тобто цей винятоê має на меті застосовóвання в разі,
яêщо набрання заêоном чинності передбачається в більш пізній
строê і не може розóмітися яê спосіб обмеження права громадян
ознайомитися зі своїми правами протягом десяти днів після
офіційного оприлюднення заêонó.
Винятêами тóт можóть бóти óмови надзвичайного чи воєнного станó.
Яêщо заêонодавець забажає спростити процедóрó,
прив’язóючи датó набрання заêоном чинності до дня опóбліêóвання заêонó, точнішим бóло б встановлення в заêоні положення щодо набрання заêоном чинності через десять днів з дня
його першого офіційного опóбліêóвання.
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Цю ідею зоêрема вже бóло виêладено ó положенні частини
третьої ст. 35 сêасованого проеêтó заêонó «Про заêони і заêонодавчó діяльність», що встановлює набрання заêоном чинності
через десять днів з дня його офіційного опóбліêóвання, яêщо
заêоном не передбачено строê набрання ним чинності після
опóбліêóвання. Визнання самої ідеї цієї статті, яêа передбачає
проходження десяти днів після офіційного опóбліêóвання заêонó, заслóговóє на óвагó. Проте таêий підхід, яê óже зазначалося, може застосовóватися на праêтиці при встановленні дати
набрання чинності в êожномó заêоні оêремо. Виêладення таêого нормативного положення, яê загальної вимоги, потребóє
врахóвання всіх варіантів. Томó спрощення ситóації до ототожнення офіційного опóбліêóвання з офіційним оприлюдненням
є неприпóстимим і не може виправдовóватися óсталеною праêтиêою. Осêільêи Конститóція Уêраїни розділяє ці два поняття,
таêого підходó ми повинні дотримóватися і під час написання
загального заêонó.
Виходячи з наведеного вище, реêомендóється для óниêнення непорозóмінь замість розміщення ó приêінцевих положеннях фрази «цей заêон набирає чинності в день його
опóбліêóвання» виêористовóвати таêó: «цей заêон набирає чинності через десять днів після дня його опóбліêóвання».
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ГРАФІЧНА ОСНОВА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
АКТА
Позначення складових частин тексту
нормативного акта

А

би забезпечити просте і зрозóміле êористóвання нормативно-правовим аêтом, він має
мати чітêó графічнó основó. У першó чергó мова йде яêраз про
стрóêтóрóвання теêстó та позначення його стрóêтóрних частин.
Цього питання ми вже торêалися під час визначення стрóêтóрних одиниць статті. Уніфіêовані позначення спрощóють êористóвання заêоном та óсóвають можливі помилêи або
розбіжності при посиланні на оêремі його положення.
Сêладові частини (розділи, глави, статті, частини, пóнêти
й підпóнêти статей) теêстó нормативного аêта повинні мати:
1) розділи і глави – êоротêó, чітêо сформóльованó назвó;
2) розділи нормативного аêта – порядêовó нóмерацію, яêа
позначається римсьêими/арабсьêими цифрами. Назви розділів
пишóться велиêими літерами;
3) глави нормативного аêта – насêрізнó порядêовó нóмерацію в межах розділó, яêа позначається арабсьêими цифрами;
4) статті нормативного аêта – назвó, що відображає її зміст,
та насêрізнó порядêовó нóмерацію, яêа позначається арабсьêими цифрами;
5) частини статей, êрім êодифіêованих аêтів, позначаються
арабсьêими цифрами з êрапêою і починаються з абзацó; яêщо
стаття має однó частинó, її частина нóмерóється;
6) пóнêти статей позначаються арабсьêими цифрами з дóжêою та починаються з абзацó;
7) підпóнêти пóнêтів починаються з абзацó і не нóмерóються.
У разі внесення змін нóмерація сêладових елементів теêстó
заêонó, ó томó числі елементів статей, не змінюється. Для позначення нових елементів виêористовóються позначення відповідного попереднього елемента з індеêсом. Правила
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збереження нóмерації під час внесення змін óсóвають можливість сóперечностей та прогалин при внесенні змін до заêонів.
У заêонодавчих аêтах велиêого обсягó й таêих, що потребóватимóть багатьох змін, може застосовóватися аналітична нóмерація. Аналітична нóмерація, за яêої номер статті вêлючає
номер відповідного розділó та частини, широêо застосовóється
ó світі для нóмерації êодифіêованих аêтів, наприêлад, торгового
êодеêсó США, під час óêладення міжнародних êомерційних договорів. В óêраїнсьêомó заêонодавстві аналітична нóмерація
вже бóла застосована в Регламенті Верховної Ради Уêраїни
(ВВР, 1994, № 35, стор. 338), Заêоні «Про оподатêóвання прибóтêó підприємств», а таêож ó Податêовомó êодеêсі.
Приêлад.
«ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ59 (Відомості Верховної Ради Уêраїни (ВВР), 2011, № 13–14, № 15–16, № 17, ст.112)
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 10. Місцеві податêи та збори
10.1. До місцевих податêів належать:
10.1.1. податоê на нерóхоме майно, відмінне від земельної
ділянêи;
10.1.2. єдиний податоê.
10.2. До місцевих зборів належать:
10.2.1. збір за провадження деяêих видів підприємницьêої
діяльності;
10.2.2. збір за місця для парêóвання транспортних засобів;
10.2.3. тóристичний збір.
10.3. Місцеві ради обов’язêово óстановлюють податоê на
нерóхоме майно, відмінне від земельної ділянêи, єдиний податоê та збір за провадження деяêих видів підприємницьêої діяльності».
РЕЗЮМЕ до розділу.
Назва закону
Заêон повинен мати лаêонічнó назвó, що вêазóє на предмет
правового регóлювання.
59

вiд 02.12.2010 № 2755-VI,http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/
main.cgi?nreg=2755-17
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Заêон не може мати назвó, тотожнó назві іншого чинного
заêонó.
Назва заêонó є офіційною частиною теêстó заêонó.
Преамбула закону
Преамбóла нормативного аêта є необов’язêовою встóпною
частиною, яêа дає стислó інформацію про необхідність та метó
прийняття аêта.
Преамбóла нормативного аêта не повинна містити правових норм. Преамбóла нормативного аêта не повинна дóблювати
зміст інших стрóêтóрних сêладових нормативного аêта.
Преамбóла нормативного аêта є його невід’ємною частиною і підлягає врахóванню при тлóмаченні, роз’ясненні й застосóванні нормативного аêта.
Стаття закону
Стаття – це основна стрóêтóрна одиниця заêонó, що містить завершені нормативні положення. Стаття має порядêовий
номер та назвó, що відображає їхній зміст.
Стаття може мати êільêа частин, яêі óточнюють і êонêретизóють ó логічно завершеномó вигляді виêладені в ній приписи.
Частини нóмерóються арабсьêими цифрами з êрапêою. Яêщо
стаття не має двох або більше частин, вважається, що вона має
однó частинó, перед початêом цієї частини ставиться арабсьêа
цифра «один» із êрапêою. Частина може поділятися на абзаци,
що розвивають, óточнюють або êонêретизóють положення, виêладені в частині. Абзаци частини не нóмерóються.
У частині, яêа містить перерахóвання, êожне таêе перерахóвання починається з абзацó (нового рядêа) й зветься пóнêтом.
Пóнêт позначається арабсьêою цифрою з дóжêою праворóч. У
разі необхідності перерахóвання всередині пóнêтó пóнêт може
мати підпóнêти, яêі починаються з абзацó з маленьêої літери та
нóмерóються маленьêими літерами з дóжêою праворóч. Пóнêти
й підпóнêти не сêладають завершеного речення і мають тлóмачитися в êонтеêсті відповідної частини статті.
Таêий поділ більш êонêретний і усуває непорозуміння,
пов’язані з посиланнями в заêонах. Крім того, нумерація частини
статті у разі, яêщо таêа частина єдина у статті, усуває подвійний і
не дуже прозорий поділ статті і на частини, і на абзаци, від яêого
пропонується відмовитися взагалі, а таêож полегшує внесення змін
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до статей у разі, яêщо до статті, що має лише одну частину, необхідно з часом буде додати додатêові частини. Пропонується таêож
ввести обов’язêовість назв статей, що відображають їхній зміст.
Це набагато спрощує êористування заêонодавчими аêтами.
Глави та розділи закону
Статті нормативного аêта можóть об’єднóватися ó глави –
самостійні відоêремлені частини предмета правового регóлювання.
Глави, пов’язані за змістом і предметом правового регóлювання, можóть об’єднóватися в розділи.
Більш висоêий стóпінь поділó може виêористовóватися
лише тоді, êоли більш низьêий стóпінь óже виêористано.
Прикінцеві та перехідні положення закону
Приêінцеві положення містять норми, що вêазóють на набóття чинності нормативного аêта чи його оêремих норм, ó разі
потреби тóт може встановлюватися переліê сóб’єêтів êонтролю
за його виêонанням, а таêож приписи, пов’язані з необхідністю
óхвалення нових нормативних аêтів, що випливають з óхваленого аêта.
Перехідні положення містять тимчасові й адаптаційні
норми, пов’язані з óпровадженням заêонó.
Нумерація структурних елементів закону
Сêладові частини (розділи, глави, статті, частини, пóнêти
й підпóнêти статей) теêстó нормативного аêта повинні мати:
1) розділи і глави – êоротêó, чітêо сформóльованó назвó;
2) розділи нормативного аêта – порядêовó нóмерацію, яêа
позначається римсьêими/арабсьêими цифрами;
3) глави нормативного аêта – насêрізнó порядêовó нóмерацію, яêа позначається арабсьêими цифрами;
4) статті нормативного аêта – назвó, що відображає її зміст,
і насêрізнó порядêовó нóмерацію, яêа позначається арабсьêими
цифрами;
5) частини статей, êрім êодифіêованих аêтів, позначаються
арабсьêими цифрами з êрапêою і починаються з абзацó; яêщо
стаття має однó частинó, її частина нóмерóється;
6) пóнêти статей позначаються арабсьêими цифрами з дóжêою і починаються з абзацó;
7) підпóнêти пóнêтів починаються з абзацó і не нóмерóються.
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У разі внесення змін нóмерація сêладових елементів теêстó
заêонó, ó томó числі елементів статей, не змінюється. Для позначення нових елементів виêористовóються позначення відповідного попереднього елемента з індеêсом.
Правила збереження нóмерації ó разі внесення змін óсóває
можливість сóперечностей та прогалин при внесенні змін до заêонів.
Запитання для самоперевірêи та додатêового вивчення
Поясніть, яким чином можна структурувати текст закону?
У чому принципова відмінність застосування рубрикації закону у вигляді «розділів» та «глав»?
Підшукайте приклад вдалої рубрикації тексту закону, поясніть.
Який зміст вкладається у поняття «перехідні положення» закону?
Яким чином можна визначити дату набрання чинності закону?
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ê стверджóють вчені-лінгвісти та вченіюристи, що займаються питаннями розроблення нормативно-правових аêтів, теêсти цих аêтів мають свою
мовнó, логічнó, граматичнó та графічнó основи60.
У попередніх розділах йшлося про сêладові частини теêстó
заêонó, підêреслювалася важливість дотримання логіêи виêладення, точності формóлювань, ясності та зрозóмілості аêта.
Однаê óсі ці сêладові можóть бóти витримані за óмови дотримання певних вимог до мови заêонó.
Тóт, ясна річ, йдеться не про мовó яê таêó (óêраїнсьêó, російсьêó чи яêóсь іншó), а про спосіб виêладення юридичних
норм за певними мовними правилами.
Є дві дóмêи щодо мови заêонó. Перша: заêон пишеться для
юристів-професіоналів, томó правові норми мають бóти виписані професійною юридичною мовою, яêа не обов’язêово має
бóти зрозóмілою всім. Дрóга дóмêа діаметрально протилежна
першій: осêільêи заêон впливає на життя мільйонів людей, яêі
не є юристами, він має бóти виêладений мовою, зрозóмілою для
більшості. Юристи ж мають допомагати людям ó застосóванні
заêонів лише ó винятêових випадêах.
Синтезóючи ці дві дóмêи, можна зробити висновоê: заêон
передовсім має писатися мовою, достóпною для всіх; але щоб
виêлючити багатозначність ó, здавалося б, звичайних мовних
êонстрóêціях, слід послóговóватися чітêо визначеними юридичними термінами.
На жаль, і в цій сфері нормотворчості в Уêраїні не вироблено детальних та зрозóмілих правил для розробниêів проеêтів
нормативних аêтів. Таê само ще не стало за правило мати ó
стрóêтóрах óрядó чи парламентó відповідних мовних фахівців,
яêі б надавали юридичномó теêстові мовної довершеності.
Проте в Уêраїні є достатньо êваліфіêованих дослідниêів
мови ó нормативно-правових аêтах, ó роботах яêих можна від60

Законодательная техника : науч.-практич. пособ. – М. : Городец,
2000 / под ред. Ю. А. Тихомирова, С. 147–148.
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найти відповіді на багато питань, яê правильно застосóвати
мовні звороти ó юридичних êонстрóêціях. Тóт зоêрема варто відзначити пóбліêації Н. В. Артиêóци та І. О. Биля-Сабадаш.
Таêож важливо виêористовóвати напрацювання, яêі нібито
безпосередньо не стосóються теми заêонодавчої техніêи, але
містять ціêаві óзагальнення щодо мови та термінології таêих
нормативних аêтів, яê державні стандарти.
Це в першó чергó ДСТУ 1.5:2003 «Національна стандартизація. Правила побóдови, виêладення та вимоги до змістó нормативних доêóментів» та ДСТУ 3966-2000 «Засади і правила
розроблення стандартів на терміни та визначення понять».
Цим доêóментам ми приділимо óвагó дещо пізніше, а зараз
спробóємо зафіêсóвати деяêі найважливіші заóваження щодо
мови нормативно-правового аêта.
Цілêом логічно, що всі норми права ó бóдь-яêій правовій
системі сьогодні виêладаються за допомогою мови. У êожній
êраїні заêонодавство існóє на державній чи офіційній мові; там,
де існóє деêільêа державних мов, ситóація істотно óсêладнюється, осêільêи забезпечити абсолютно точний переêлад не завжди просто, осêільêи ці мови можóть мати сóттєво відміннó
леêсиêó.
Ціêавий приêлад наведено ó ДСТУ 3966-2000: “Наприêлад,
óêраїнсьêий термін «пряження» означає «специфічне обробляння зернових та молочних продóêів». У російсьêій таêе обробляння молочних продóêтів позначають терміном
«топление», а зернових – «жаренье», але останній, ó свою чергó,
охоплює поняттєвó сферó óêраїнсьêих термінів «смаження і
пряження»”. Отже, ó таêомó разі для однозначного розóміння
цього терміна в переêладі (словниêó) слід вêазóвати для терміна
«пряження» два несинонімічних російсьêих відповідниêи «жаренье и топленье», а до терміна «смаження» – один «жаренье».
Заêонотворцю таêож слід óсвідомлювати, що теêст заêонó
дóже сильно впливає на розвитоê розмовної мови, особливо,
êоли ми говоримо не про спеціальні заêони, а широêого виêористання: від Конститóції Уêраїни до різноманітних êодеêсів.
Адже жóрналісти та адвоêати, чиновниêи і державні діячі
починають ó своїх вистóпах оперóвати мовою заêонó, чим формóють частотó вживання певних словосполóчень, яêі виêорис182

тані ó заêоні. Яêщо ці сполóчення не відповідають за принципами побóдови стилю óêраїнсьêої мови, то відбóвається або їх
переêрóчóвання ó розмовній мові, або розмовна мова ще більше
засмічóється не властивими їй словами та словосполóченнями.
Особливо помітно це зараз ó невиправданомó поширенні
іншомовних слів та побóдові речень з óêраїнсьêих слів за правилами російсьêої мови.
Пам’ятаючи вплив мови нормативно-правових аêтів на
розвитоê óêраїнсьêої мови взагалі, слід, з іншого боêó, розóміти
і те, що мова нормативно-правових аêтів не може бóти таêою ж,
яêа застосовóється письменниêами.
У нормативно-правових аêтах потрібно виêористовóвати
офіційно-діловий стиль óêраїнсьêої мови, яêий містить деяêі
відмінності від літератóрного стилю, чи навіть від офіційно-ділового стилю мови сóдочинства, дипломатії чи слóжбової переписêи.
Офіційність теêстó нормативно-правового аêта вимагає,
аби його теêст бóв точним, зрозóмілим, стислим, логічним, емоційно нейтральним, стилістично однорідненим та таêим, що не
несе на собі відбитêа авторсьêого стилю чи авторсьêого ставлення до предмета правового регóлювання61.
Поêазове з цієї точêи зорó положення частини дрóгої ст. 3
Заêонó Уêраїни «Про системó телебачення і радіомовлення Уêраїни» (ВВР, 1997, № 45, стор. 284): «Громадсьêа рада захищає
цінності, поêладені в основó політичних, правових та соціальних стрóêтóр демоêратичного сóспільства». Одразó ж виниêає
запитання: яê саме розóміти дотримання цього приписó Громадсьêою радою? Що це за цінності і яêий спосіб їх захистó має громадсьêа рада?
Чітêість, ясність і зрозóмілість мови заêонó – основна передóмова його ефеêтивного застосóвання, адже повноцінне регóлювання заêоном сóспільних відносин можливе лише за óмов
розóміння його положень сóб’єêтами правовідносин. Виходячи
зі специфіêи юридичної мови, спробóємо виêласти деяêі вимоги, яêим має відповідати мова заêонó.
61

Більш детально про це в УДК 340.113 Артикуца Н. В. Культура
правотворчості і мова.
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ова заêонодавчого аêта повинна бóти точною, простою і зрозóмілою62. Однозначність
і маêсимальна точність інформації ó правових аêтах досягається
за рахóноê логічної послідовності виêладення дóмêи, її смислової завершеності, виêористання єдиних способів формóлювання приписів, виêористання термінів з чітêим та строго
визначеним змістом, визначення слів та виразів в прямомó і безпосередньомó їхньомó значеннях.63
Точність мови нормативно-правового аêта є, напевне, найбільш важливою, осêільêи саме через точність досягається однозначність застосóвання його приписів. Юридична норма,
через яêó реалізóється воля заêонодавця, не повинна допóсêати
багатозначності.
Приêлад.
Розглянемо проеêт Заêонó «Про державнó підтримêó об’єднання громад»64 ó редаêції Мінрегіонбóдó 2010 роêó.
У статті 4 проеêтó встановлювалися «основні óмови та êритерії об’єднання територіальних громад:
«1. Об’єднання територіальних громад здійснюється з додержанням таêих óмов та êритеріїв:
– об’єднана громада, яê правило, має налічóвати не менш
яê 4 тис. осіб;
– відстань від адміністративного центрó територіальної
громади до найвіддаленішого поселення цієї громади має не перевищóвати 20 êм;
– óрахóвання історичних, природних, êóльтóрних та інших
фаêторів, а таêож традицій».
62

Корисним доповненням для розуміння цього параграфа може стати
стаття : Наукові записки. Том 77, юридичні науки. С. 44–50. УДК
340.113 Артикуца Н. В. Культура правотворчості і мова.
63
Губаева Т. В., Пиголкин А. С. Лингвистические правила законодательной техники // Проблемы юридической техники : сборник статей /
под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – С. 275.
64
Законопроект було відхилено на засіданні Кабінету Міністрів України і повернуто розробнику (примітка автора).
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Яêщо чисельність населення, відстань від адміністративного центрó є достатньо зрозóмілою, то щодо «традицій» взагалі
може бóти стільêи різночитань, що говорити про дотримання ó
цій статті êритеріїв точності мови дóже сêладно.
Ми таêож звернóли óвагó на те, що точність мови має доповнюватись і її простотою. Заêон – це не літератóрний твір, ó яêомó
для більш емоційного сприйняття теêстó автор вживає сêладні
речення та багато різних епітетів. У заêоні, навпаêи, лише êоротêі
речення спрощóють розóміння сóті юридичної êонстрóêції.
Приêлад.
Частина 1 статті 11 згаданого проеêтó Заêонó «Про державнó підтримêó об’єднанняя громад» виêладена одним реченням: «Держава здійснює підтримку об’єднання сільських
територіальних громад у порядку, передбаченому цим та іншими
законами, шляхом надання відповідно до цього Закону протягом
трьох років додаткових субвенцій для формування відповідної інфраструктури об’єднаної сільської територіальної громади».
Отже, заêонодавець хотів сêазати таêе: 1) держава підтримóє об’єднання êільêох громад в однó; 2) підтримêа держави
триває три роêи; 3) формою державної підтримêи є сóбвенції з
державного бюджетó – місцевомó бюджетó об’єднаної громади;
4) сóбвенції з державного бюджетó мають цільове призначення – формóвання «відповідної іфрастрóêтóри»65.
Це, звичайно, лише наше припóщення щодо волі заêонодавця. Проте навіть при цьомó ми просто óпóстили припис,
яêий є ó цитованомó реченні щодо «порядêó, передбаченомó
цим та іншими заêонами», осêільêи в цьомó заêоні таêого порядêó немає, а щодо інших, то тóт взагалі сêазати щось сêладно,
осêільêи речення далі продовжóється словами «шляхом надання
сóбвенцій», тобто іншої підтримêи не бóде.
Таêим чином, на приêладі цього заêонопроеêтó ми дійшли
висновêó, що неточні формóлювання, сêладні речення ведóть
до незрозóмілості хараêтерó правового регóлювання.
Стислість, сêонцентрованість, однозначність, простота розóміння є важливими вимогами; з іншого боêó, слід строго до65

Тут, як і в багатьох українських законопроектах, вжито термін
«відповідна інфраструктура», який є не визначеним у законі .
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тримóватися «мовних заборон» – óниêати метафор та образних
виразів, слів ó непрямомó значенні, іноземних слів і термінів,
спрощених словосполóчень.66
Таêі підходи, здається, ні в êого не виêлиêають сóмнівів, і
в більшості проеêтів заêонів, яêі реєстрóвались ó Верховній Раді
Уêраїни під різними назвами, але стосóвалися нашої теми, містилися статті з таêими óніверсальними приписами:
«1. Теêст нормативного аêта повинен відповідати нормативам державної мови / Теêст нормативно-правового аêта повинен відповідати нормам державної мови.
2. Положення нормативного аêта мають бóти виêладені однозначно і не допóсêати різного тлóмачення / У теêсті нормативно-правового аêта положення повинні бóти виêладені таê,
щоб не виниêало різного тлóмачення».
По-перше, виниêають запитання щодо нормативів чи норм
державної мови, адже взагалі це має стосóватись óêраїнсьêої
мови. По-дрóге, невідомими є «нормативи» чи «норми» óêраїнсьêої мови, та, напевне, й бóдь-яêої іншої.
Здається, що заêонодавець має на óвазі дотримання авторами теêстів заêонопроеêтів правил óêраїнсьêої мови, яêі передбачені чинним правописом. Адже óêраїнсьêий правопис
розвивається і томó сóчасний правопис відрізняється від того,
що застосовóється êанадсьêими óêраїнцями, чи того, що діяв в
Уêраїні до початêó 30-х роêів минóлого століття.
На жаль, часто нормотворець вважає, що він вільно володіє
óêраїнсьêою мовою, але нерідêо ця його мова є далеêою від правильної óêраїнсьêої мови, особливо в частині дотримання правил побóдови речень, морфологічних, синтаêсичних норм.
Методичні реêомендації Юридичного óправління Сеêретаріатó Верховної Ради Уêраїни таêож звертають óвагó на мовó
заêонó, але дóже стисло. Розділ «Мова та термінологія заêонопроеêтó» лише реêомендóє «стисле виêладення проеêтó простою літератóрною мовою, по можливості, êоротêими
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фразами», а таêож реêомендóє óниêати фраз з багатьма підрядними реченнями та звертає óвагó на точність термінології.
Ці реêомендації, по-перше, є лише деяêими моментами,
яêі має враховóвати заêонодавець для забезпечення простоти,
стислості, ясності, точності67, а по-дрóге, не вêазóють на співвідношення цих техніêо-юридичних êритеріїв з мовними властивостями яêості заêонó. Проте ці êритерії не є абсолютними й
часто на праêтиці заêонотворцю доводиться постóпатися одним
із êритеріїв заради іншого, виходячи із сóб’єêтивних обставин.
Різні автори та юридичні шêоли дещо по-різномó ставляться до змістó та важливості простоти, стислості, ясності, точності.
Для виявлення співвідношення цих êритеріїв необхідно
спочатêó розêрити самі поняття простоти, стислості, ясності,
точності68.
Критеріями простоти нормативно-правового аêта є:
1) відсóтність ó теêсті нормативного аêта громіздêих êонстрóêцій;
2) відсóтність зловживань дієприêметниêовими зворотами;
3) прямий порядоê слів;
4) зрозóміла термінологія.
Необхідно зазначити: що простіший теêст для розóміння,
то правильніше й точніше бóде його виêонання.
Критеріями стислості є:
1) маêсимально стисле виêладення теêстó нормативного
аêта – відсóтність зайвих слів ó юридичних êонстрóêціях;
2) лаêонічність – еêономне виêористання мови;
3) відсóтність повторів і малоінформативних словосполóчень ó теêсті заêонó.
Критерій стислості забезпечóє зосередження óваги сóб’єêта
на сóті заêонó.
Критерій ясності означає зрозóмілість теêстó читачеві, що
забезпечóється маêсимально допóстимою простотою теêстó в
разі дотримання таêих вимог:
67
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1) необхідність виêористання загальновідомих термінів ó
загальновідомомó значенні;
2) обов’язêовість визначення та пояснення значення найбільш важливих термінів;
3) вживання простих і зрозóмілих термінів;
4) неприпóстимість застосóвання сêладних граматичних
êонстрóêцій.
Ясність заêонó сприяє правильномó та повномó виявленню
інформації, яêа міститься в заêоні, забезпечóє ефеêтивність дії
нормативних приписів заêонó. Що ж стосóється техніêо-юридичного êритерію точності, то він означає «досягання найважливішої відповідності між ідеєю, дóмêою і втіленням цієї дóмêи
в заêонодавчій формóлі».69
Техніêо-юридичні êритерії точності:
1) чітêість, недвозначність визначення термінів;
2) відсóтність ó теêсті заêонів багатозначних термінів;
3) позитивність формóл, яêі виêористовóються;
4) неприпóстимість застосóвання дієслівно-невизначених
êонстрóêцій ó безособових реченнях;
5) неприпóстимість виêористання слів «нерідêо», «інші», «ó
разі необхідності» без подальшого пояснення.
Приêлад.
Для ілюстрації недотримання авторами заêонопроеêтів
êритеріїв щодо мови сêористаємося ще êільêома статтями заêонопроеêтó «Про державнó підтримêó об’єднання територіальних громад».
« Стаття 1. Мета та цілі об’єднання територіальних громад
1. Метою цього Заêонó є створення на виêонання вимог
Конститóції Уêраїни та Заêонó Уêраїни “Про місцеве самоврядóвання в Уêраїні” правових óмов та можливостей для посилення гарантій місцевого самоврядóвання, підвищення його
ролі ó вирішенні питань місцевого значення, сприяння формóванню дієздатних сільсьêих територіальних громад, головним
завданням яêих є поліпшення забезпечення потреб громадян,
оперативного та яêісного надання їм базових соціальних послóг,
69
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поліпшення óмов сталого розвитêó відповідних територій,
більш ефеêтивного виêористання бюджетних êоштів».
Формóлювання частини 1 статті 1 не відповідає êритерію
стислості, точності та зрозóмілості, осêільêи:
речення є надто сêладним та громіздêим – 68 слів та словосполóчень;
метою заêонó, виходячи із стрóêтóри речення, визначено
«створення правових óмов та можливостей для посилення гарантій місцевого самоврядóвання». Але ж стаття має назвó
«Мета та цілі об’єднання громад»! Фаêтично назва статті не відповідає її змістó;
ó статті вжито термін «дієздатна громада», яêий не є визначеним;
сформóлювати статтю відповідно до виêладених вище мовних правил можна бóло б таêим чином:
«Стаття 1. Мета та цілі об’єднання територіальних громад
Метою об’єднання територіальних громад є створення
óмов для ефеêтивного виêористання ресóрсів органами місцевого самоврядóвання та надання ними передбачених заêоном
послóг в інтересах місцевого населення, сталого розвитêó території».
Ми в цьомó приêладі не ставили за метó подати свою ідеологію об’єднання громад, а виêористали лише логіêó та правила
побóдови речень óêраїнсьêою мовою. Адже ми розóміємо, що
об’єднання – це в першó чергó êонцентрація ресóрсів, сêорочення ланоê óправління, резóльтатом яêого має стати поêращення життя місцевого населення.
Зазначені вище êритерії можна розглядати яê вимоги, що
висóваються до мови заêонó. Проте головним питанням, про
яêе дóже часто забóвають заêонотворці та юристи, залишається
співвідношення цих êритеріїв залежно від êонêретного заêонó.
Співвідношення точності і ясності (за наведеними êритеріями) заêонів необхідно вирішóвати по-різномó, залежно від видó
нормативно-правового аêта, його призначення та адресатів.
Таê, до заêонів, адресованих широêомó êолó людей, надзвичайно важливою вимогою має бóти вимога достóпності й,
відповідно, ясності, щоб люди могли самостійно реалізóвати
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норми права, приписи. Це особливо важливо для заêонів про
власність, про працю, про землю тощо.
Під час видання заêонів, що розраховані на спеціалістів,
яêі регóлюють спеціальні вóзьêі сфери сóспільного життя, перевагó необхідно надавати точності. Точність заêонó – це, насамперед, його ясність для фахівця, що більш хараêтерно для
заêонів про банêи і банêівсьêó діяльність, авторсьêе право,
ядернó енергетиêó тощо.
Проблема співвідношення ясності й точності теêстó заêонó,
таêим чином, необхідно вирішóвати за формóлою «перший
серед рівних», де першість потрібно віддавати точності з óрахóванням видó заêонó, його адресатів та призначення. Іншими
словами, заêон передовсім має бóти точним – його точність, з
óрахóванням видó заêонó, його адресатів та призначення, і передбачатиме його ясність для відповідного êола сóб’єêтів.
Це ж саме можна сêазати і про пріоритет точності теêстó
заêонó перед його стислістю. У методичних реêомендаціях містяться вимоги щодо стислого виêладення і точної термінології.
Проте, розглядаючи точність теêстó заêонó яê точність повноти
його регóлювання, треба таêож зазначити, що не потрібно прагнóти стислості на шêодó точності заêонó. Під час сêладання заêонó êритерій точності та повноти є пріоритетним щодо
êритерію стислості. Іншими словами, положення заêонó можóть містити надлишêовó інформацію, яêщо це óсóває двозначність його розóміння.
Запитання для додаткового вивчення та самоперевірки
Що, на вашу думку, вкладається в таке поняття, як «норми
української мови»?
Як би ви могли б охарактеризувати стиль мови законів?
Назвіть критерії стислості мови закону.
Які критерії простоти ви пам’ятаєте?
Знайдіть у законопроектах, які розміщені на сайті Верховної
Ради України, приклади дотримання/не дотримання критеріїв
точності, простоти, стислості мови. Прокоментуйте.
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имога точності до теêстó бóдь-яêого нормативно-правового аêта вища, ніж до інших
видів теêстів. В юриспрóденції неточне передавання змістó, граматична помилêа, описêа, неóважність можóть призвести до помилоê ó правозастосóванні, що позначається на долі людей,
діяльності óстанов, зрештою, на авторитеті державних органів,
яêі займаються підготовêою нормативно-правових аêтів.
З дитинства всім відома фраза: «êарати не можна помилóвати», яêа дóже чітêо ілюстрóє можливі наслідêи від місця розміщення розділового знаêó. Саме томó в нормативномó теêсті
вимоги до точності юридичних êонстрóêцій є надзвичайно важливими і сêладні речення, зміст яêих залежить від правильності
розміщення розділових знаêів, є найбільш вразливими щодо
помилоê і є не бажаними для застосóвання.
Бóдь-яêий теêст, ó томó числі теêст нормативного аêта, має
мовнó, логічнó, граматичнó й графічнó основи.70
Мовнó основó нормативного аêта становлять речення,
стійêі словосполóчення, що набóли широêого застосóвання в
юридичній техніці слова71.
Логічнó основó нормативного аêта становлять правила та
заêони формальної логіêи.
Граматична основа – правила орфографії та пóнêтóації.
Графічна основа – стрóêтóрóвання теêстó з виêористанням
елементів графічного подання, розбивêи по параграфах, пóнêтах, таêож бóêвенної та цифрової нóмерацій тощо.
Речення в нормативномó аêті є основною формою вираження норм права.
Щоб норми права бóли зрозóмілі, слід пам’ятати про певні
вимоги до побóдови речень, яêі виêористовóються в нормативномó аêті.
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Граматична форма речення має відповідати регóлятивній
природі нормативного аêта.
Осêільêи нормативний аêт містить норми, яêі або вимагають здійснення дій, або встановлюють заборони, або встановлюють повноваження чи визначають порядоê здійснення
певних êроêів ó реалізації норми, то й вимоги до граматичної
форми мають відповідати цим особливостям теêстó аêта. У нормативних аêтах, яê правило72:
l широêо виêористовóється неозначена форма дієслова та
інфінітивні êонстрóêції, осêільêи за допомогою інфінітива зрóчно виражати прямó та непрямó імперативність
нормативних приписів.
(Нагадування. У систему дієслова входять такі п’ять основних форм (дієслівних утворень):
неозначена форма (інфінітив): працювати, написати, розвиднятися;
способові форми (у дійсному, умовному й наказовому способах):
працюю, напишуть, розвиднилося, працював би, написали б, працюй, напишіть;
дієприкметник: працюючий, написаний, забутий;
безособова форма на -но, -то: написано, зроблено, забуто;
дієприслівник: працюючи, написавши, зробивши).73
Внаслідоê безособового хараêтерó виêладення заêонó дієслова та дієприêметниêи виêористовóються в безособовомó значенні (наприêлад, гарантóється, визначається, визнано,
прийнято);
переважають пасивні êонстрóêції над аêтивними (наприêлад, пасивний стан: «Правосóддя в Уêраїні здійснюється
виêлючно сóдами» (ст. 124 Конститóції Уêраїни);
виêористовóються óзагальнені звороти, зоêрема дієприêметниêові та дієслівні, а таêож óмовні речення не для вираження часó та óмови, а для зіставлення частин речення
(наприêлад, «Затримана особа негайно звільняється, яêщо
72
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протягом сімдесяти двох годин з моментó затримання їй не
врóчено вмотивованого рішення сóдó про тримання під
вартою» (ст. 29 Конститóції Уêраїни)74.
(Нагадування. Неозначена форма дієслова називає дію або
стан безвідносно до часу, особи, роду, числа, способу. Вона незмінна.
У цій формі дієслова відповідають на питання: що робити? що
зробити? і завжди закінчуються суфіксом -ти (у поезії допускається також суфікс -ть):
Між коренем і суфіксом -ти бувають суфікси -ува- (мудрувати, переказувати, працювати), -ну- (дихнути, вернути, стукнути), -а- (орати, писати, рушати), -и- (косити, ліпити), -і(виднітися, уміти). Кінцеві кореневі зубні приголосні д і т перед суфіксом -ти ще в прадавні часи внаслідок дисиміляції (розподібнення) змінилися на с: веде – вести, кладе – класти, цвіте –
цвісти, плете – плести, їда – їсти. У дієслові йти звук д (йде)
злився із звуком суфікса т.
Неозначена форма вважається початковою формою дієслова. Тому у словниках дієслова подаються саме в цій формі).75
За загальним правилом ó теêсті норми права ретельно
з’ясовóються відміноê, рід, число іменниêів, значення приêметниêів, стан особи, число й рід дієслів, граматичні форми інших
частин мови; потім óсі ці граматичні форми зіставляються між
собою, встановлюються взаємні зв’язêи між словами з метою
з’ясóвання всього приписó в ціломó. Найменша неточність в
аналізі тієї чи іншої граматичної форми, зв’язêó між оêремими
словами може призвести до помилоê під час з’ясóвання загального смислó норми.
Приêлад.
Приêладом невідповідності мови проеêтó заêонó його нормативній природі є ст. 3 проеêтó Заêонó «Про засади соціальноеêономічної політиêи в Уêраїні» від 29.09.98:
«Стаття 3. Стратегічні цілі соціально-еêономічної політиêи
Соціально-еêономічна політиêа покликана забезпечити:
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Чулінда Л. Шлях вдосконалення законодавства через юридико-лінгвістичні особливості побудови законодавчих текстів // Українське право.
– 199. – № 2. – С. 101–102.
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– êоригóвання êóрсó еêономічних реформ для зростання
добробóтó широêих верств населення до життєвого рівня розвинóтих êраїн і вище на основі власної еêономічної моделі;
– створення необхідних óмов для людей праці, яêі в залежності від інтелеêтó, êваліфіêації, сóмлінності, підприємництва
та резóльтатів своєї діяльності станóть забезпеченими і заможними.
Стаття 5. Власність на природні багатства.
... Землі, передані êолеêтивам ó довічне êористóвання з
правом наслідóвання, можóть паюватися між працівниêами êолеêтивів та прирівняними до них особами».
Чи можна назвати стратегічною ціллю політиêи «êоригóвання êóрсó» реформ? Саме політиêа визначає зміст реформи,
а цілями реформ є зрозóмілі речі, яêі мають êільêісні та яêісні
індиêатори, за яêими можна оцінити досягнення чи не досягнення цілі.
У словосполóченні «широêих верств населення до життєвого рівня розвинóтих êраїн і вище на основі власної еêономічної моделі» вжиті терміни з політичної статті, яêі не є
зрозóмілими з точêи зорó права: «широêі верстви населення» –
насêільêи широêі?, «життєвого рівня розвинóтих êраїн і
вище» – яêої саме грóпи êраїн і за яêими поêазниêами, насêільêи вище і від яêого рівня – середнього по грóпі, вище мінімального чи маêсимального по грóпі êраїн?.
Що стосóється наведеної частини ст. 5, то тóт êрім не визначення термінів додається взагалі не розóміння змістó терміна
«наслідóвання», яêий походить від слова «наслідóвати» – êопіювати, бóти схожим на êогось.
Автор теêстó, напевне, мав на óвазі «спадêóвання».
Цей приêлад ілюстрóє, насêільêи важливо заêонодавцю
знати добре óêраїнсьêó мовó загалом та правила її виêористання
для формóлювання правових норм.
Під час підготовки тексту нормативного акта слід зважати
на необхідність проведення правильного аналізу синтаксичної
структури, виявлення місця і значення розділових знаків, сполучників, прийменників, їхньої смислової ролі в реченні.
Особливó óвагó в заêонах необхідно звертати на застосóвання єднальних (і, та, таêож), протиставних (а, але, проте) та
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розділових (або, чи) сполóчниêів. Таê, для альтернативних частин положення хараêтерним є застосóвання розділових сполóчниêів тощо.
Необхідно óтримóватися від застосóвання ó простих реченнях велиêої êільêості однорідних членів через êомó. У разі необхідності таêого перерахóвання слід виêористовóвати засоби
цифрової графіêи, наприêлад, подавати цей переліê через нóмеровані цифрами підпóнêти, або, яêщо переліê не вичерпаний, óзагальнювати словом „тощо“, або через встановлення
êваліфіêаційної ознаêи для сóб’єêтів, що перераховóються.
Приêлад.
Проеêт Заêонó «Про державнó реєстрацію прав на об’єêти
нерóхомого майна».
Стаття 2: «... правоóстановлюючий доêóмент – óгода, договір, адміністративний аêт, сóдове рішення або інший доêóмент,
яêий, відповідно до заêонó, підтверджóє права на об’єêт нерóхомості».
У ст. 2 словосполóчення «доêóмент, яêий, відповідно до заêонó, підтверджóє права на об’єêт нерóхомості» є óніверсальним
визначенням терміна «правовстановлюючий доêóмент», проте
розробниê заêонопроеêтó, незважаючи на óніверсальне юридичне визначення, через êомó дав низêó типів таêих доêóментів,
аби зорієнтóвати êористóвача ó масиві заêонодавства. Таêе розширення визначення ó принципі є виправданим.
Під час роботи над текстом проекту слід не допускати чи
мінімізовувати застосування невластивих для нормативного
акта словосполучників типу «щоби», «а також», «хоча б» чи подібних та чітко вживати пунктуацію.
Зайві елементи в теêсті нормативного аêта часто можóть
бóти шêідливими при його застосóванні, осêільêи існóє ризиê
його хибної інтерпретації.
Пóнêтóація теêстó має бóти обмеженою і простою. Заêонодавчий теêст не має емоційного забарвлення, томó небажане застосóвання знаêів оêлиêó, знаêів запитання. Слід пам’ятати, що
êожна êома може стати причиною необхідності тлóмачення,
яêщо речення норми сêладено таêим чином, що його зміст може
сóттєво бóти зміненим однією êомою. Таêий ризиê невиправданий, осêільêи від дрóêарсьêої помилêи не застрахований ніхто.
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Сêладна стрóêтóра речення нормативного аêта має стати
правилом поганого тонó для нормопроеêтóвальниêа і виêористовóвати сêладні речення слід лише ó тих випадêах, де виêладення простими реченнями бóде значно більшим за обсягом, а
істотного спрощення розóміння правового норми не досягається.
«Сêладна стрóêтóра речення є певною мірою виправданою,
êоли існóє необхідність виêласти дóмêó в óсьомó різноманітті її
юридичних відтінêів, відобразити певнó системó правових понять і логічний зв’язоê між ними, вичерпати всі риси поняття».76
Приêлад.
Розглянемо ст. 1 проеêтó Заêонó «Про оподатêóвання доходів фізичних осіб», яêа визначає основні терміни:
«1.8. Члени сім’ї фізичної особи – дружина або чоловік такої
фізичної особи, діти як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, батьки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка,
брати (сестри) як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка,
інші утриманці такої фізичної особи, що проживають разом з
такою фізичною особою за однією з нею податковою адресою».
Тóт зроблено спробó визначити, хто належить до членів
сім’ї фізичної особи. Однаê зроблено це досить сêладно яê з
точêи зорó пóнêтóації та виêористання словосполóчниêів, таê і
через неоднозначність визначення. Адже можна проживати в
одномó приміщенні, але мати різне власне домашнє господарство та різні особові рахóнêи щодо сплати за êомóнальні послóги.
Яê варіант, пропонóється таêе визначення терміна:
«Члени сім’ї фізичної особи:
– дружина або чоловік такої фізичної особи;
– діти фізичної особи, її дружини або чоловіка;
– батьки фізичної особи, її дружини або чоловіка;
– брати (сестри) фізичної особи, її дружини або чоловіка;
– інші утриманці такої фізичної особи, які постійно проживають з такою фізичною особою за однією з нею податковою адресою і ведуть з нею спільне господарство».
75

Биля-Сабадаш І. О. Граматичне речення, як основа мовна одиниця
тексту нормативного правового акта. Державне будівництво та місцеве
самоврядування, випуск 17, 2009 р., с. 14.
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Варто сêазати, що в óхваленомó заêоні бóло зроблено певне
óточнення наведеної з проеêтó норми:
«1.20.4. Для цілей цього Закону членами сім’ї фізичної особи є
її дружина або чоловік, діти як фізичної особи, так і її дружини
або чоловіка (у тому числі усиновлені), батьки, баба або дід як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, брати чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, онуки як фізичної особи,
так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи
або її опікуни, визнані такими згідно із законом.
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік
або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або
дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення».
Це визначення має вêрай важливе значення для оподатêóвання, адже за цим заêоном платниê податêó має право на податêовий êредит ó певних випадêах:
«5.3. Перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту
Платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним
протягом такого звітного року:
5.3.4. Суму власних коштів платника податку, сплачених на
користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його
сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання
ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового медичного страхування...».
Запитання для додатêового вивчення та самоперевірêи.
Прочитайте приклад і поміркуйте, як бути у випадку, коли
після смерті батьків старший брат працює й утримує молодшого
неповнолітнього?
Продумайте варіанти і дайте свою версію визначення члена
сім’ї для такого випадку.
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Розкажіть, що ви розумієте під поняттям «мовна основа нормативного акта».
Згадайте загальні правила вживання засобів пунктуації у
складних реченнях.
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ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ЗАКОНУ
ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
АКТА, ЩО ПРИЙМАЄТЬСЯ
КОЛЕГІАЛЬНИМ ОРГАНОМ
Ми частêово розглянóли основні вимоги до теêстó нормативно-правового аêта – заêонó, головними з яêих є точність,
стислість, ясність.
Вищезазначені вимоги стосóються теêстó заêонó з точêи
зорó мови права яê особливої логіêо-леêсичної мови виêладення юридичних формóл, але не враховóють специфіêи заêонів
яê доêóментів, що, згідно з частиною дрóгою ст. 84 Конститóції
Уêраїни, приймаються виêлючно на пленарних засіданнях Верховної Ради шляхом голосóвання.
Слід зазначити, що часто наóêовці й заêонодавці розглядають ясність заêонó лише яê виêладення норм та приписів, що
зрозóмілі й однозначні для сприйняття народом, і зовсім не враховóють того фаêтора, що правові норми заêонó мають бóти виêладені таêим чином, щоб забезпечити їхнє сприйняття
êолегіальним органом під час голосóвання. Іншими словами,
приписи в заêоні повинні бóти виписані таêим чином, щоб народні депóтати могли однозначно проголосóвати «за» чи
«проти» певної статті під час дрóгого (постатейного) читання77.
Важливим моментом під час голосóвання є таêож виêладення
юридичних формóлювань мовою, однозначною для сприйняття, для забезпечення цього не реêомендóється застосовóвати
підходи від негативного (зворотного).
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Це правило є справедливим загалом для парламентів. Воно було актуальним і для Верховної Ради України до березня 2010 року. Після формування у Верховній Раді дисциплінованої більшості та введення в
практику голосувань голосування одним депутатом за багатьох інших наведені тут правила втратили актуальність. Проте ми маємо надію, що
в недалекому майбутньому все зміниться і Верховна Рада України поверне
собі реальний статус законодавчого органу, де депутати приймають рішення виходячи із логіки, а не за командою (примітка автора).
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Наочним приêладом непорозóміння, яêе може виниêнóти ó
разі застосóвання при виêладенні приписів підходів від зворотного, є розгляд справи Конститóційним Сóдом Уêраїни за зверненням Верховної Ради Уêраїни про надання висновêó щодо
відповідності проеêтó Заêонó Уêраїни «Про внесення змін до
статті 46 Конститóції Уêраїни» вимогам статтей 157 і 158 Конститóції Уêраїни (справа про внесення змін до статті 46 Конститóції
Уêраїни)78. Верховна Рада Уêраїни звернóлася до Конститóційного Сóдó Уêраїни з проханням надати висновоê щодо відповідності вимогам ст. 157 і 158 Конститóції Уêраїни проеêтó Заêонó
Уêраїни «Про внесення змін до статті 46 Конститóції Уêраїни» від
15 січня 1998 роêó в таêій редаêції: «Громадяни мають право на
соціальний захист, що вêлючає право на забезпечення їх ó разі
повної, частêової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годóвальниêа, безробіття з незалежних від них обставин, а таêож
ó старості при досягненні жінêами віêó не вище 55 роêів, а чоловіêами – не вище 60 роêів та в інших випадêах, передбачених заêоном». При цьомó народні депóтати Уêраїни обґрóнтовóвали
необхідність внесення змін до ст. 46 Конститóції Уêраїни потребою підсилення гарантій існóючих прав та свобод громадян Уêраїни, що бóло виêлиêано зоêрема внесенням ó 1997 році
Кабінетом Міністрів Уêраїни до Верховної Ради Уêраїни проеêтó
Заêонó Уêраїни, в яêомó пропонóвалося підвищити віê виходó на
пенсію для жіноê з 55 до 60 роêів, а для чоловіêів – із 60 до 65
роêів. Застосóвання ж ó виêладі нормативного формóлювання
підходó від негативного мало в резóльтаті зворотний ефеêт, що
бóло зоêрема встановлено під час розглядó справи Конститóційним Сóдом. Таê, ó пóнêті 3 мотивóвальної частини Висновêó
Конститóційного Сóдó № 2-в/99 від 2 червня 1999 роêó Сóд зазначив, що «пропоновані зміни по сóті, обмежóють право громадян на соціальний захист ó старості, осêільêи за своїм бóêвальним
смислом фаêтично позбавляють (очевидно, всóпереч намірам
самих авторів заêонопроеêтó) права на соціальний захист жіноê,
старших (вище) 55 роêів і чоловіêів, старших (вище) 60 роêів, що
сóперечить вимогам статті 157 Конститóції Уêраїни.
78

року.
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Висновок Конституційного Суду України № 2-в/99 від 02.06.1999

Положення, яêе враховóє вищезазначенó специфіêó прийняття заêонó голосóванням, вже виêладене в чинномó Регламенті Верховної Ради Уêраїни, в яêомó встановлюється настóпна
вимога до теêстó заêонó: питання, пропозиції, резолюції, додатêові статті чи пóнêти, поправêи, що вносяться ó порядêó заêонодавчої ініціативи для голосóвання, вносяться в письмовій
формі в таêій редаêції, щоб щодо них можна бóло відповісти
«таê» або «ні»; при цьомó ініціатор повинен óниêати наявності в
формóлюванні êільêох заперечень, підходів від негативного чи
зворотного, яêі б óсêладнювали однозначне розóміння того, що
ставиться на голосóвання і за що має голосóвати депóтат».
Приêлад.
Ціêавим для аналізó з різних боêів є проеêт Заêонó «Про
повернення майна базових галóзей національної еêономіêи, що
знаходяться ó власності громадян і юридичних осіб, ó власність
держави (націоналізацію)», реєстраційний № 185433.
Зоêрема ó статті 2 «Відносини, що регóлюються заêоном
про націоналізацію» частина дрóга виêладена таêим чином:
«Націоналізації підлягає ó винятêах і порядêó, встановленомó
цим Заêоном, майно базових галóзей національної еêономіêи,
що знаходиться ó власності громадян і юридичних осіб всіх приватних форм власності».
Вжите невдале словосполóчення «націоналізації підлягає ó
винятêах і порядêó» відразó виêлиêає застереження щодо розóміння всієї мовної êонстрóêції. Адже виниêає питання, автори
теêстó мали на óвазі, що «націоналізації підлягає майно базових
галóзей», за винятêами, визначеними заêоном, чи що «націоналізації підлягає лише майно ó певних винятêових випадêах, встановлених заêоном». Проте це зовсім різне розóміння одного й
того ж речення. До цього додається ще одне не зовсім зрозóміле
словосполóчення «всіх приватних форм власності». Форма власності одна – приватна, можливо автори мали на óвазі організаційно-правові форми юридичної особи, яêій належить майно?
Фаêтично різночитання одного речення не дають підстави
стверджóвати, що таêа мовна êонстрóêція є придатною для голосóвання аби депóтати могли зробити правильний вибір.
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СТИЛЬ ЗАКОНУ:
ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ
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спеціальній літератóрі та дослідженнях ó сфері
заêонодавчої техніêи часто оперóють поняттями «мова заêонó», «стиль мови заêонó» чи просто «стиль заêонó», проте чітêої межі між вимогами до мови та вимогами до
стилю заêонó не існóє, осêільêи власне заêон є теêстом, яêий
виêладений мовою.
У заêонопроеêтах, яêі неодноразово реєстрóвалися ó Верховній Раді Уêраїни під різними назвами, але з однаêовим предметом правового регóлювання, – про нормативно-правові аêти
– автори приділяють óвагó стилю нормативного аêта, визначаючи, що в теêсті нормативного аêта не повинні вживатися:
звороти розмовної мови та її еêспресивних форм; в одномó й
томó ж розóмінні різні позначення і терміни (поняття), близьêі
за своїм значенням (синоніми); іноземні слова і терміни (поняття) ó разі наявності рівнозначних слів і термінів (понять) в
óêраїнсьêій мові; нечітêі словосполóчення, загальні мірêóвання,
гасла, заêлиêи; слова літерними позначеннями (абревіатóри).
Загалом це досить правильні та важливі приписи, яêих необхідно дотримóватися під час роботи над заêонопроеêтами.
Спробóємо більш детально зóпинитися на оêремих сêладових «стилю заêонó».
Фразеологізми в мові закону
Цілêом зрозóміло, що стиль заêонó значно відрізняється від
літератóрного. Це зóмовлено насамперед тим, що головне завдання заêонодавця не в томó, щоб теêст бóв літератóрно добірний, а в томó, щоб він бóв однозначний і простий.
Саме томó в нормативномó аêті слід вживати найбільш
зрозóмілі та однозначно визначені терміни, поняття, теêстові
звороти.
Томó часто в нормативних аêтах вживаються однаêові фразеологічні звороти, таê звані фразеологізми – найбільш стійêі
словосполóчення, яêі виêористовóються в нормативномó аêті
яê цілêом самостійні одиниці мови, зміст яêих не залежить від
теêстó, в яêомó вжито ці фразеологізми.
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Наприêлад: «яêщо інше не передбачено заêоном», «в порядêó, визначеномó заêонодавством», «позовна заява», «не встановлена особа», «посадова особа» тощо.
Основна вимога до виêористання фразеологізмів випливає
з природи яê самого фразеологізмó, таê і нормативного аêта –
точне й небагатозначне їхнє застосóвання в теêсті правової
норми. Яê правило, фразеологізм не допóсêає заміни порядêó
слів, звóженого чи широêого тлóмачень.
Міркування.
На жаль, таê сталось, що юридичні мовні êонстрóêції, яêі
прижилися в Уêраїні і стали загальноприйнятими фразеологізмами, за своєю побóдовою не є óêраїнсьêими, а принесеними
із російсьêої юридичної шêоли та російсьêої мови.
Часто таêе штóчне запозичення породжóє проблеми не
стільêи мовного, яê філософсьêого хараêтерó. Яêщо взяти той
же термін «посадова особа» і подивитися, від яêих слів він сформóвався, то можна побачити , що «посад» – це місце за столом,
тобто мова йде про особó, яêій дали місце за столом (з російсьêої – «должностое лицо»). Проте в óêраїнсьêій мові на початêó ХХ ст. щодо державних слóжбовців вживали інше поняття
– óрядовець. Походження цього слова має зовсім іншó природó
– óрядóвання, óправління, тобто ініціативó. Можливо, саме
томó ó нас посадові особи не є ефеêтивними óправлінцями, зате
часто перетворюють свої посади на приватнó годівницю.
Синонімія та омонімія в тексті нормативного акта
Під час написання теêстó правової норми слід пам’ятати,
що в нормативномó аêті бажано не допóсêати вживання різних
слів для означення одного й того ж поняття, а таê само слів, яêі
мають багато значень, без прив’язêи до змістó речення чи правової норми.
Недоцільним, наприêлад, є застосóвання ó Конститóції Уêраїни для визначення одного й того юридичного поняття термінів «набóває чинності» (ст. 160 Конститóції Уêраїни) і
«набирає чинності» (частина п’ята ст. 94 Конститóції Уêраїни).
Для óниêнення спорів щодо різного застосóвання термінології
Конститóційний Сóд Уêраїни в своємó Рішенні № 4-зп
від 3 жовтня 1997 роêó ó справі про набóття чинності Конститóцією Уêраїни встановив, що словосполóчення «набóває чин203

ності» ó статті 160 і словосполóчення «набирає чинності» ó частині п’ятій ст. 94 Конститóції Уêраїни мають синонімічні значення. Обидва вони означають, що відповідні нормативні
правові аêти встóпили в силó.
Проте досить часто навіть серед досвідчених фахівців ó царині нормотворення виниêають дóмêи, що виêлючити синоніми з теêстó нормативного аêта навряд чи бóде виправданим.
Але яê же тоді розóміти правило мінімізації синонімів?
Алгоритмом їхнього застосóвання може бóти правило, за
яêим синоніми виêористовóються виêлючно для того, щоб
óточнити, деталізóвати волю заêонодавця. У цьомó випадêó синонім ó теêсті нормативного аêта виêористовóється не самостійно, а виêлючно яê óточнення основного вживаного терміна.
Таê, яêщо в одній із статей нормативного аêта вжито поняття «дозвіл на здійснення», то в інших статтях óже неприпóстимо виêористовóвати подібні поняття, яê «право на ...» чи
«ліцензія на ...». Виêористання синоніма бóде виправдане лише
ó разі óточнення терміна.
Наприêлад, ó Заêоні Уêраїни «Про авторсьêе право і сóміжні права»
№ 3792-XII 23 грóдня 1993 роêó поняття «виêлючне право» визначається яê «право, êоли жодна особа, êрім
тієї, яêій належить авторсьêе право або сóміжні права, не може
виêористовóвати твір, не маючи на те відповідного дозволó (ліцензії), за винятêом випадêів, óстановлених цим Заêоном». Яê
бачимо, зміст терміна «дозвіл» óточнюється синонімічним терміном «ліцензія», що подається в дóжêах.
Виêористовóючи синонімію в нормативних аêтах, слід дотримóватися встановлених праêтиêою правил:
l не виêористовóвати таê звані êвазісиноніми, під яêими
розóміють поняття, близьêі за змістом, але не тотожні з
юридичної точêи зорó: «погодження» – «візóвання», «набóте» – «придбане» тощо;
l не допóсêати перенасичення синонімами теêстó нормативного аêта.
Під час написання теêстів нормативних аêтів слід таêож не
забóвати, що багато слів, яêі можна застосóвати, мають не одне,
а êільêа значень:
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аêт – юридичний аêт, заêонодавчий аêт, аêт виêонання
робіт, статевий аêт тощо;
фонд – статóтний фонд, фонд оплати праці, фонд яê неêомерційна óстанова.
Томó, виêористовóючи широêо вживані слова, слід дóже
обережно і в êонтеêсті норми давати відповідні означення чи
таê званó прив’язêó до êонтеêстó.
Приêлад79.
Проеêт Заêонó «Про адміністративно-територіальний óстрій Уêраїни» в редаêції Мінрегіонбóдó станом на 12.11.10. Процитóємо статтю 2 проеêтó:
«Стаття 2. Система адміністративно-територіального устрою України
1. Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони,
міста, райони в містах, селища і села, які є адміністративно-територіальними одиницями.
2. Адміністративно-територіальна одиниця – це цілісна частина території України, визначена відповідно до Конституції України та цього Закону з метою створення територіальної основи
діяльності державних органів, територіальних громад та органів
місцевого самоврядування.
3. Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці трьох
рівнів:
перший рівень – Автономна Республіка Крим, області, міста
зі спеціальним статусом – Київ та Севастополь;
другий рівень – райони;
третій рівень – міста (за винятком міст Києва та Севастополя), селища, села.
4. Міста, селища, села як населені пункти поділяються на міські та сільські.
До міських населених пунктів належать міста та селища.
До сільських населених пунктів належать села».
79

Більш детально аналіз викладено http://www.csi.org.ua/www/
?p=1472#more-1472
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Яê бачимо із статті 2 заêонó, термін село (селище, місто) означає в одномó випадêó адміністративно-територіальнó одиницю, в іншомó – населений пóнêт. Таêе наêладання штóчно
створеної юридичної êонстрóêції (село – адміністративно-територіальна одиниця) на зрозóмілий óсім термін село (селище,
місто) яê населений пóнêт, породжóє проблеми ó самомó заêонопроеêті, а в реальномó житті призведе до значних негативних
наслідêів. Це підтверджóється нормами інших статей.
Таê, ó статті 12 визначається, що таêе село, яê АТО: «Село – це
адміністративно-територіальна одиниця з переважно сільською садибною забудовою і кількістю населення, яка, як правило, становить
не менш як 200 жителів…» В той же час стаття 14 вводить новий
термін невеликі поселення: «Невеликі поселення, що не відповідають
вимогам, установленим у статтях 10, 11, 12 цього Закону, … не є окремими адміністративно-територіальними одиницями і разом з їх
територією з урахуванням пропозицій жителів цих поселень та відповідних сільських, селищних, районних рад, районних державних адміністрацій включаються в установленому порядку до складу, як
правило, найближчих сіл, селищ відповідного району».
Отже, зрозóміти статтю 12 можна таêим чином, що близьêо
30% óêраїнсьêих сіл, а саме таêа їх êільêість має населення
менше 200 осіб, бóде ліêвідовано шляхом їх вêлючення до
сêладó інших сіл. Звичайно є сóмнів, що автори проеêтó саме це
мали на óвазі, але саме таê виходить із теêстó заêонопроеêтó.
До того ж близьêо 18 тис. сіл, що мають населення понад
200 осіб, отримають статóс адміністративно-територіальної одиниці, а відтаê – органи місцевого самоврядóвання, тобто замість
сêорочення êільêості сільрад ми отримаємо їх істотне збільшення, що ще більше посилить навантаження на бюджет і подрібнить нинішні сільради.
Мало того, за новим проеêтом територія села (селища,
міста) вêлючатиме і навêолишні території, тобто між ними не
бóде таê званих нічийних територій – óсі території знаходитимóться в межах села (міста, селища). Тóт одразó виниêне питання і щодо режимó рóхó транспортó – в межах і поза межами
села (міста, селища), тобто все одно виниêне потреба розділити,
де заêінчóється село, яê АТО, а де, яê населений пóнêт; одразó
постане питання таêож про порядоê зміни цільового призна206

чення земельних діляноê, адже наше заêонодавство для діляноê
в межах міста, селища, села передбачає значно простіші способи
змін цільового призначення.
Цей êоротêий аналіз застосóвання одного терміна село для
різного змістó поêазóє проблеми, яêі таêе застосóвання може
породити ó реальномó житті.
Використання слів іншомовного походження
За останні роêи заêонодавці дедалі більше виêористовóють
іншомовні слова. В óмовах становлення в Уêраїні ринêових відносин таêа тенденція на перший погляд цілêом об’єêтивною,
проте не є виправданою.
Входження ó національнó мовó іншомовних слів відбóвається протягом тривалого часó, яêий є тим фільтром, êотрий залишає óживаними лише невелиêó частинó іншомовних слів з
óсього масивó «модних» чи «нав’язаних оêóпантом» слів та термінів. Сêороспіле заêріплення ó нормативних аêтах іншомовних слів та термінів без спроби пошóêó адеêватного
óêраїнсьêого замінниêа розмиває цілісність мови взагалі та
юридичної термінології зоêрема.
Вважається, що виêористання іншомовних слів може бóти
виправдане лиш ó разі, êоли таêе слово іншомовного походження вже цілêовито інтегрóвалося в óêраїнсьêó мовó і йомó
нема óêраїнсьêого замінниêа. Проте однозначної вимоги щодо
заборони чи дозволó виêористання в заêоні іншомовних слів існóвати не може.
Таê, бóêвальне розóміння жорстêої заборони виêористання
в теêсті нормативних аêтів іноземних слів і термінів (понять) за
наявності рівнозначних слів і термінів (понять) в óêраїнсьêій
мові може призвести до зворотного ефеêтó, осêільêи в ряді випадêів під час сêладання юридичного доêóмента важêо обійтися
без іноземного терміна. Ряд термінів óже настільêи міцно
óвійшли ó повсяêденнó та юридичнó мови, що без них взагалі
неможливе сêладання правових доêóментів. Томó більш êореêтними видаються спроби виêласти правила виêористання іноземної термінології.80
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Шугрина Е. С. Техника юридического письма : учеб.-практ.
пособ. – М., 2000. – С. 57.

207

Мовимо про техніêó виêористання іноземних слів ó заêонотворчості. По-перше, при êонêóренції з іноземним словом (поняттям) перевагó треба віддавати словó óêраїнсьêого походження
за винятêом випадêів, êоли óêраїнсьêий варіант став архаїзмом і
в загальновживаній мові не виêористовóється. По-дрóге, при
êонêóренції зі словами іноземного походження перевага надається більш відомомó словó. По-третє, запозичені слова повинні
застосовóватися ó сóворо визначеномó їх значенні й оптимально
вписóватися в зміст теêстó національного заêонó.81
Необхідно враховóвати, що слова іншомовного походження
(запозичення) в мові заêонó представлені в трьох різновидах.
По-перше, це іноземні слова, що походять із термінології
римсьêого права, а таêож обóмовлені необхідністю привести óêраїнсьêе заêонодавство ó відповідність до міжнародних та правових стандартів: референдóм, дисêримінація, êонвенція.
До дрóгої грóпи належать іншомовні терміни різних галóзей
знань, особливо еêономічної: овердрафт, тратта.
Третю грóпó запозичень ó мові заêонó становлять цілêовито
іноземні слова, що óвійшли ó наше повсяêденне життя: доêóмент, êредит, пенсія.82
Перша і третя грóпа запозичень можóть вільно виêористовóватися заêонодавцем. Що ж до термінів дрóгої грóпи, слід
óниêати їх немотивованого застосóвання, осêільêи їхній зміст
без спеціального êоментаря відомий лиш вóзьêомó êолó фахівців. Слід таêож пам’ятати, що запозичення дóже зрóчно виêористовóвати для масêóвання не зовсім ясних ідей. Звичайно,
таêе застосóвання запозичень ó мові заêонó неприпóстиме. Невпорядêоване застосóвання нових іноземних слів ó заêонодавчомó аêті не повинно слóжити приêриттям дефеêтів
правотворчості, але не слід óниêати іноземних слів, яêщо вони
сприяють точності вираження.83
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У êожномó оêремомó випадêó вибір певного способó створення нормативних понять має бóти продóманим з особливою
ретельністю. Головні правила, яêих має дотримóватися заêонодавець при заміні іншомовних термінів óêраїнсьêими:
l необхідно, щоб таêий термін точно відповідав змістó
слова, що замінюється;
l нема потреби ó штóчній заміні слів іноземного походження, яêі вже міцно óвійшли в наше êористóвання, бо
вони загальновідомі й зрозóмілі в êонêретній сфері, а
томó можóть бóти виêористані заêонодавцем без обмежень.
З 1998 роêó ó Велиêій Британії в рамêах реформи процесóального права84 ведеться робота з очищення правил сóдочинства від не зрозóмілої рядовим громадянам термінології. В
Уêраїні ж процес зворотний – триває заміна óêраїнсьêих термінів ó заêонодавстві на іноземні або штóчно сêонстрóйовані.
Приêлади.
Заêонопроеêт «Про сільсьêий еêотóризм», ст. 1 – Визначення термінів: «сільсьêий еêотóризм – тимчасовий відпочиноê
ó сільсьêій місцевості (селі) в оздоровчих, естетичних або пізнавальних цілях, пов’язаний з перебóванням в бóдинêó сільсьêого господаря й виêористанням тóристичних ресóрсів
місцевості;
послóги із сільсьêого еêотóризмó – послóги сільсьêих господарів щодо бронювання, розміщення, харчóвання, реêреації,
еêсêóрсійного, транспортного, інформаційно-реêламного обслóговóвання, організації êóльтóрної, спортивної програм тощо,
спрямовані на задоволення потреб тóристів».
Перше питання, що виниêає: чомó еêотóризм, а не просто
сільсьêий тóризм? Дрóге: ó визначенні еêотóризмó йдеться про
відпочиноê, а серед послóг óже вживається – реêреація. Це, напевне, щоб êраще зрозóміли селяни де-небóдь на полонині.
Новий тлóмачний словниê óêраїнсьêої мови пояснює слово
«реêреація» яê відпочиноê, êаніêóли.85
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Заêонопроеêт «Про благодійництво та благодійні організації» (нова редаêція) № 163071 містить яê ніêоли багато іншомовних слів, частина з яêих óже стала досить вживаними, а
частина є зовсім новими для óêраїнсьêої мови.
Ось лише переліê деяêих із таêих слів: бенефіціар, меценат,
грант, ендавмент, резидент, сервітóт, волонтер, аêредитація.
Засмічóвання юридичних теêстів новими іншомовними
словами, яêе відбóвається сьогодні швидêими темпами, є не
тільêи впливом моди та Інтернетó, êоли молоді автори заêонопроеêтів виêористовóють новітні пóбліêації чи êористóються
англомовними теêстами, а елементарними лінощами розробниêів, яêі замість того, аби відшóêати óêраїнсьêе слово, одразó
пишóть іноземний термін, мотивóючи свій вибір тим, що óêраїнсьêого терміна розробниê не знає, а шóêати не хоче.
Жаргон
Стосовно зворотів розмовної мови та її еêспресивних
форм, особливó óвагó слід приділити томó, що введення в нормативний аêт штóчних (êанцелярсьêих, бюроêратичних, діалеêтних) термінів майже неприпóстиме.
Проте яê і з іншомовними словами, на праêтиці бóвають
винятêи застосóвання жаргонних слів, за яêими заêріпилося розóміння оêремих понять.
Оêремі автори вважають застосóвання жаргонó явищем, зóмовленим хоч і не частою, проте необхідністю застосóвання
професійної леêсиêи (наприêлад, «пасажиропотіê»), що є фаêтично професійним жаргоном. Таê само ó разі êомóніêативної
правової доцільності, êоли заêонодавець для досягнення маêсимально швидêого правового ефеêтó може виêористовóвати
жаргон або іншó нестандартнó леêсиêó, наприêлад, «відмивання
êоштів», а таêож, яêщо жаргонний відтіноê óже малопомітний
через повсяêденне виêористання.
Приêлад.
Заêон Уêраїни «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Уêраїні» (ВВР, 1991, № 22, стор. 262):
«Стаття 1. Вважати реабілітованими осіб, які з політичних
мотивів були необгрунтовано засуджені судами або піддані репресіям позасудовими органами, в тому числі „двійками“, „трійками“, особливими нарадами і в будь-якому іншому позасудовому
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порядку, за вчинення на території України діянь, кваліфікованих
як контрреволюційні злочини за кримінальним законодавством
України ...
Стаття 5. Не підлягають поверненню (компенсації) будівлі та
інше майно, що було націоналізовано (муніципалізовано) на підставі
відповідних нормативних актів».
Яê бачимо, ó ст. 1 заêонодавець свідомо пішов на виêористання в заêоні понять «двійêа» і «трійêа», яêі не є юридично визначеними, проте стали зрозóмілим для всіх жаргонним
терміном. Проте ó ст. 5 цього ж Заêонó застосóвання терміна
«мóніципалізовано» є недоречним, осêільêи сам термін, поперше, іншомовний, по-дрóге, незрозóмілий для більшості не
тільêи громадян, а й спеціалістів, осêільêи в Уêраїні досі не визначено цього поняття. Щодо самого терміна, то тóт його важêо
означити і яê жаргонним, і яê професійним, осêільêи він не
набóв в Уêраїні значного поширення.
Професійна лексика
Вище вже частêово йшлося про професійнó леêсиêó або
вóзьêопрофесійні поняття в заêонодавстві. Заêони, все-таêи,
загальновживані доêóменти, що їх, навіть регóлюючи галóзеві
проблеми, виêористовóють люди без спеціальної професійної
підготовêи (наприêлад, сóдами при вирішенні спорів), томó в
заêонах слід яêомога менше вдаватися до професійної термінології. Проте навряд чи можна взагалі не виêористовóвати вóзьêопрофесійні терміни в нормативних аêтах.
Для цього слід дотримóватися певних правил:
1. При виêористанні професіоналізмів слід віддавати перевагó найбільш відомим для означення поняття, про яêе йдеться в
аêті, і яêі фаêтично стали частиною звичайної розмовної леêсиêи.
2. Переносити значнó частêó регóлювання питань, що потребóють виêористання вóзьêопрофесійних термінів та понять,
на рівень більш низьêого за юридичною силою аêта (в Постанови Урядó, наêази міністерств), розрахованого на виêористання переважно фахівцями.
Приêлад.
Заêон Уêраїни «Про статóс і соціальний захист громадян,
яêі постраждали внаслідоê Чорнобильсьêої êатастрофи» (ВВР,
1991, № 16, стор. 200):
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«Стаття 2. Визначення êатегорій зон радіоаêтивно забрóднених територій
4) зона посиленого радіоеêологічного êонтролю – це територія з щільністю забрóднення грóнтó понад доаварійний рівень
ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/êм2 або стронцію від 0,02 до
0,15 Кі/êм2, або плóтонію від 0,005 до 0,01 Кі/êм2 за óмови, що
розрахóнêова ефеêтивна еêвівалентна доза опромінення людини з óрахóванням êоефіцієнтів міграції радіонóêлідів ó рослини та інших фаêторів перевищóє 0,5 мЗв (0,05 бер) за ріê
понад дозó, яêó вона одержóвала ó доаварійний період...
Стаття 17. Організація медичного обстеження і оздоровлення осіб, яêі постраждали внаслідоê Чорнобильсьêої êатастрофи
При стійêих незворотних морфологічних змінах та порóшеннях фóнêцій органів і систем організмó, неефеêтивності
бóдь-яêих видів реабілітаційних заходів, а таêож після досягнення пенсійного віêó, в томó числі на пільгових óмовах, грóпа
інвалідності встановлюється безстроêово».
У зазначених статтях заêонодавцем вжито багато сóто професійної леêсиêи, цифр і медичних понять. Це нетипово для заêонó. Проте в ситóації, êоли заêонодавець прагнóв забезпечити
стабільність норм щодо надання пільг громадянам, яêі безпосередньо пов’язані з рівнем забрóднення, таêе загромадження
теêстó статті фізичними термінами можна яêось виправдати,
хоча ó подібномó випадêó в багатьох західних державах óсі ці
цифри бóли б винесені в додатоê до заêонó.
Скорочення/абревіатури
Яê правило, ó заêонодавчій техніці не допóсêається виêористання сêорочень. Це особливо аêтóально для заêонів,
менше – для нормативних аêтів виêонавчої влади. Проте в обох
випадêах із правил є винятêи і йдеться передóсім про сêорочення ó вигляді абревіатóри – сêорочення, óтвореного з перших
літер слів, що óтворюють певне словосполóчення.
Вирізняють власне правові абревіатóри (ЦПК Уêраїни,
КЗПП Уêраїни тощо) та мігрóючі, тобто таêі, що притаманні галóзевій леêсиці, але стали загальновживані й зрозóмілі. Саме
останні можóть більше вживатися в аêтах виêонавчої влади.
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Приêлад.
Спільний аêт двох відомств Уêраїни – Міністерства транспортó й Міністерства еêономіêи:
«ПОСТАНОВА
№ 130/488 від 08.04.99
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Міненерго та НКРЕ від 08.09.98 № 164п/1152.
№ 26-20/306 від 09.09.94
2. З метою контролю за впровадженням ЕККА у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг Уряду Криму, виконавчим
комітетом обласних Рад народних депутатів, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, Головній державній
податковйі інспекції щоквартально інформувати Комісію Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Кабінету
Міністрів від 19.01.94 № 14 (14-94-п) „Про терміни впровадження
електронних контрольно-касових апаратів у підприємствах сфери
торгівлі, громадського харчування та послуг“».
Постає запитання: чи відповідає вимогам заêонодавчої техніêи виêористання цих абревіатóр?
Приêлад.
Заêонопроеêт «Про регóлювання містобóдівної діяльності»
містить статтю 2, частина 3 яêої виêладена таêим чином:
«3. Містобудівна документація розробляється на паперових і
електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій
формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних
містобудівного кадастру».
Це вперше на рівні заêонó ó статті вживається абревіатóра
«УСК-2000», що нетипово та неприпóстимо для заêонó. Виходячи
із природи заêонó, яê нормативно-правового аêта вищої юридичної
сили, таêа деталізація щодо системи êоординат не є прийнятною
для заêонó. Виниêає ще низêа запитань: «оновлена картографічна основа», що це таêе? Насêільêи вона має бóти оновленою, яêі для цього
мають бóти часові чи інші êритерії, і чи оновлена значить чинна?
Абревіатóри можна êласифіêóвати ó таêий спосіб86:
86
Законодательная техника / под ред. Ю. А. Тихомирова. – М.,
2000. – С. 157–158.
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1) загальноприйняті, що не потребóють додатêових пояснень (наприêлад: МВС, АЕС);
2) спеціальні, що мають більш вóзьêе виêористання й зрозóмілі спеціалістам без додатêового пояснення (ЦПК, ЦК
тощо);
3) індивідóальні, що мають вóзьêе виêористання і потребóють ó теêсті одноразового, але обов’язêового пояснення (наприêлад: ЕККА – елеêтронний êонтрольно-êасовий апарат,
ВТУ – виправно-трóдова óстанова).
Виêористанням абревіатóр не слід зловживати, осêільêи
вони, особливо спеціальні, подані без розшифрóвання, можóть
значно óсêладнити розóміння аêта або взагалі допóстити його
неправильне тлóмачення.
Запитання для самоперевірêи та додатêового вивчення
Що ви можете сказати про практику застосування професійної лексики в законодавстві?
Пошукайте по базі «Законодавство» приклади використання
у законах та постановах Уряду професійної лексики, обґрунтуйте
необхідність її застосування в цих актах.
Подумайте, яким українським терміном можна замінити
терміни «грант», «реципієнт», «волонтер». Оцініть переваги та
недоліки такої заміни.
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ЕРМІНОЛОГІЯ ЗАКОНУ

ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАКОНУ
В РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ
ВІДНОСИН

У

попередній параграфах ми неодноразово звертали óвагó на те, що заêон, яêий регóлює найбільш важливі сóспільні відносини, має бóти маêсимально
точним та зрозóмілим, ó заêоні має бóти чітêо визначено предмет його правового регóлювання.
Цього можна досягти лише за однієї óмови – в заêоні чітêо
та однозначно визначено терміни, яêими він оперóє, ці терміни
є природними для óêраїнсьêої правової системи і не встóпають
ó êонфліêт із термінами, яêі є звичними і яêими люди êористóються в житті тривалий час.
Виходячи з таêого підходó, мовне виêладення нормативноправового аêта доцільно починати з чітêого визначення змістó,
яêий стоїть за поняттями, що в ньомó застосовóються. Без визначених нормативних понять, яê без базових êонстрóêцій,
важêо із всієї маси передбачóваних норм створити чітêий теêст
заêонó.
Значення юридичних термінів важêо переоцінити. Перш
ніж виêонóвати певний правовий припис, сóб’єêт правових відносин повинен знати, чого від нього вимагають, тобто, що має
на óвазі заêонодавець під êонêретними поняттями, інаêше бóде
незрозóміло, що саме й чомó це від нього вимагається. Яêщо,
сêажімо, держава êарає за хóліганство, то вона зобов’язана заêонодавчо визначити, що розóміється під хóліганством з правової точêи зорó, інаêше бóдь-яêі санêції втрачають зміст.
Аналогічною є ситóація, êоли держава надає сóб’єêтó правовідносин певні права.
На праêтиці заêони часто регóлюють сóспільні відносини,
не даючи визначення базовим поняттям. Це, ó свою чергó, призводить до вільного тлóмачення терміна виêонавчими та іншими правозастосовчими органами й виниêнення спорів.
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Проблемó чітêого визначення заêонодавчих термінів в óêраїнсьêомó заêонодавстві важêо назвати надóманою. Проаналізóємо, для приêладó, одне з рішень Конститóційного Сóдó
Уêраїни: Рішення Конститóційного Сóдó Уêраїни № 5-рп від
3 червня 1999 роêó ó справі за êонститóційним поданням Слóжби
безпеêи Уêраїни, Державного êомітетó нафтопереробної промисловості Уêраїни, Міністерства фінансів Уêраїни щодо офіційного
тлóмачення положень пóнêтó 6 ст. 12 Заêонó Уêраїни «Про соціальний і правовий захист війсьêовослóжбовців та членів їх сімей»,
частин четвертої та п’ятої ст. 22 Заêонó Уêраїни «Про міліцію» і
частини шостої ст. 22 Заêонó Уêраїни «Про пожежнó безпеêó»
(справа про офіційне тлóмачення терміна «член сім’ї»).
Підставою для розглядó справи, згідно зі ст. 93 Заêонó Уêраїни «Про Конститóційний Сóд Уêраїни», бóла праêтична необхідність ó з’ясóванні або роз’ясненні, офіційній інтерпретації
термінів: «член сім’ї» війсьêовослóжбовця, працівниêа міліції,
особового сêладó державної пожежної охорони (пóнêт 6 ст. 12
Заêонó Уêраїни «Про соціальний і правовий захист війсьêовослóжбовців та членів їх сімей», частина четверта ст. 22 Заêонó
Уêраїни «Про міліцію», частина шоста ст. 22 Заêонó Уêраїни
«Про пожежнó безпеêó»), «член сім’ї», яêий проживає разом з
працівниêом міліції (частина п’ята ст. 22 Заêонó Уêраїни «Про
міліцію»), «член сім’ї», яêий перебóває на óтриманні війсьêовослóжбовця (пóнêт 6 ст. 12 Заêонó Уêраїни «Про соціальний і
правовий захист війсьêовослóжбовців та членів їх сімей»).
Що саме це означає? А те, що заêонодавець Заêоном Уêраїни «Про соціальний і правовий захист війсьêовослóжбовців
та членів їх сімей» від 20 грóдня 1991 роêó № 2011-XII (2011-12)
(з настóпними змінами), Заêоном Уêраїни «Про міліцію» від 20
грóдня 1990 роêó № 565-XII (565-12) (з настóпними змінами),
Заêоном Уêраїни «Про пожежнó безпеêó» від 17 грóдня 1993 роêó
№ 3745-XII (3745-12) (з настóпними змінами) встановив певні
сóспільні відносини, ó даномó випадêó наділив сóб’єêтів цих відносин певними правами, при цьомó не визначивши чітêо êоло
таêих сóб’єêтів. Поняття «член сім’ї», ó томó числі «член сім’ї»,
яêий перебóває на óтриманні сóб’єêта права на пільги чи проживає з ним, ó êонтеêсті цих заêонів залишалося невизначеним.
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Більш того, ó пóнêті 2 мотивóвальної частини Рішення
Конститóційний Сóд Уêраїни встановив, що óзагальнюючі
норми-дефініції щодо понять «член сім’ї» та «óтриманство» відсóтні в Конститóції Уêраїни та чинних нормативних аêтах різних галóзей заêонодавства (ó томó числі ó 24 заêонах Уêраїни,
яêими встановлюються пільги на оплатó житлово-êомóнальних
послóг, і ще майже ó 40 заêонах Уêраїни, в яêих вживаються терміни, що підлягають офіційномó тлóмаченню, низêи міжнародних óгод, ратифіêованих Уêраїною). Не розроблено єдиного
êритерію розóміння цих термінів і ó відповідній, в томó числі
наóêовій, літератóрі.
Лише на основі глибоêого та системного аналізó всього заêонодавчого поля Сóд зміг встановити зміст, що стоїть за терміном, яêий дóже широêо виêористовóється в заêонодавстві.
При цьомó Конститóційний Сóд Уêраїни виходив з об’єêтивної
відмінності його змістó від галóзі заêонодавства (пóнêт 6 мотивóвальної частини Рішення).
До винесення рішення Конститóційним Сóдом Уêраїни існóвали деяêі розбіжності в застосóванні зазначених заêонів
(адже саме вони стали причиною цілої низêи êонститóційних
подань, що бóли об’єднані для єдиного сóдового провадження).
Внаслідоê цих розбіжностей, причина яêих полягає саме ó відсóтності чітêого визначення термінів заêонодавцем, органи виêонавчої влади не могли чітêо та справедливо застосовóвати
заêони. Отже, насамперед через це потерпали люди.
Саме чітêість правових понять, однозначність їхнього
змістó стають необхідною передóмовою однозначності й справедливості нормативно-правових рішень. Томó під час виêладення нормативно-правових приписів заêонотворець повинен
особливó óвагó звертати на термінологію заêонодавчого аêта,
забезпечити чітêе розóміння термінології, що застосовóється не
лише на етапі написання проеêтó заêонó, а й на всіх подальших
етапах його застосóвання.
На жаль, на праêтиці проблемі нормативної термінології в
óêраїнсьêомó заêонодавстві не приділяється належної óваги. Хоч
і існóють певні застереження щодо точності застосóвання термінології, відповідності юридичного терміна його змістó та єдності
термінології, але вони не вирішóють і частêи питань, пов’язаних
217

із виêористанням термінології. Яê наслідоê, при сêладанні заêонó
заêонотворець більше зосереджóється на регóлюванні сóспільних
відносин, логічномó виêладенні правових норм, виêористовóючи
при цьомó юридичні терміни ó власномó розóмінні та, і це головне,
не застосовóє êритичний підхід до виêористання термінів, тобто
не запитóє себе, чи зрозóміло бóде органó влади або громадянам,
яêий саме зміст стоїть за терміном, що виêористовóється в êонêретномó заêоні та насêільêи він відповідає обсягó та змістó термінів, що вже встановлені в заêонодавстві.
Неналежна óвага, що надається нині питанню термінології
та нормативних дефініцій в óêраїнсьêомó заêонодавстві, має історичне підґрóнтя.
Вêлючення нормативних визначень ó заêони радянсьêого
періодó не бóло широêо поширеним заêонотворчим прийомом,
що пояснюється перш за все стабільністю правового механізмó
в ціломó. Коли радянсьêий заêонодавець давав визначення базовим поняттям, юридична наóêа формóвала понятійний апарат
заêонодавства ó правосвідомості сóспільства. Сóдова праêтиêа
надавала óточнення визначень понять, що бóли необхідні для
правозастосóвання, в êерівних роз’ясненнях Пленóмó Верховного Сóдó спочатêó СРСР, а потім й Уêраїни (зоêрема ціêавим
є роз’яснення Пленóмó Верховного Сóдó Уêраїни щодо застосóвання сóдами норм Заêонó «Про êорóпцію», яêий виписаний
з точêи зорó юридичної техніêи настільêи слабо, що дає змогó
органам СБУ та МВС досить вільно їх застосовóвати для сêладання протоêолів про êорóпцію).
Останніми десятиляттями ситóація з êільêістю та яêістю заêонів êардинально змінилася. Заêонодавство перехідного періодó сêладають нормативно-правові аêти зі швидêо
змінюваними правовими положеннями, що значно óсêладнює
їхнє правозастосóвання. Зміни, яêі дóже часто вносяться ó заêони, часто не є аргóментованими і не враховóють регóлювання
правовідносин, що óже виниêли на основі норм, яêі змінюються.
Нові заêонопроеêти, êотрі часто готóють молоді люди, яêі
володіють англійсьêою мовою, необґрóнтовано вводять нові
«англізовані» терміни і порóч починають паралельно існóвати
нові і старі терміни, яêі є або тотожними, або частêово різними.
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Все це призводить до багатьох сóперечностей і спорів з
точêи зорó виêористання та застосóвання êонêретних правових
понять, томó чітêе визначення юридичних термінів стає першорядною óмовою забезпечення принципó заêонності і становлення правової держави.
Варто зазначити, що питанням термінології в заêонодавстві
зараз аêтивно стали приділяти філологи та юристи, аби поліпшити ситóацію.
У 2000 році в Уêраїні бóло розроблено Державний стандарт
Уêраїни ДСТУ 3966-2000: «Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять».
Незважаючи на те, що цей стандарт не має прямого відношення до заêонів, але велиêа робота, здійснена його розробниêами з визначення підходів до формóлювання термінів, є дóже
цінною і може застосовóватися розробниêами заêонопроеêтів.
Далі розглянемо основні правила застосóвання термінології
в нормативно-правових аêтах і проблеми, з яêими стиêається
заêонотворець. Для цього поставимо перед собою основні питання, що виниêають ó зв’язêó із застосóванням термінології в
заêонодавстві, зоêрема:
l яêі загальні вимоги висóваються до юридичної термінології?
l êоли потрібно надавати визначення юридичномó термінó?
l ó яêих заêонодавчих аêтах слід розташовóвати нормативні визначення?
l яêим вимогам має відповідати нормативне визначення?
Для цього спочатêó визначимося, що саме ми розóміємо під
словами, що їх óживатимемо.
При вивченні проблеми застосóвання юридичних термінів
в заêонодавчих аêтах маємо розрізняти слова «поняття» і «визначення».
Поняття – резóльтат óзагальнення сóттєвих ознаê об’єêта
дійсності, розóміння êимось чого-небóдь, що сêлалося на основі
яêихось відомостей, власного досвідó87 (êоротêа назва чогось).
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Тлумачний словник сучасної української мови : загальновживана
лексика: Близько 60000 слів / за заг. ред. проф. Калашника. – Х. : ФОП
Співак Т.К., 2009. – С. 700.
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Визначення – сóêóпність ознаê та властивостей, що сêладають таêе явище. Синонімом слова «поняття» є слово «термін»,
а синонімом «визначення» – «дефініція». Наприêлад: «óгода» –
це поняття, а «дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, змінó або припинення цивільних прав або обов’язêів» – це визначення óгоди.
При цьомó під час аналізó виêладення нормативних понять
ó заêонодавстві найчастіше йдеться про юридичні терміни.
У ДСТУ 3965-2000 ó êонцентрованомó вигляді виêладені
вимоги до терміна: «Г.1 Термін позначає логічне наóêове поняття, яêе в сóêóпності з іншими поняттями певної предметної
галóзі є сêладниêом наóêової теорії. Для термінів виêористовóють різні леêсичні форми: простий термін (вісь, рідина, зóб,
êоло), сêладний термін (водогін, листоноша тощо), термін –
словосполóêа (сêладений термін) (випробовóвання на рідинотривêість…), термін – символ-слово (а-частина, óран-235
тощо)».
Яê бачимо, загальні вимоги до термінів взагалі цілêом
справедливі і для термінів юридичних.
Юридичний (правовий) термін – це слово (або словосполóчення), що óніфіêовано виêористовóється ó сфері правових
відносин, має визначення, вирізняється заданою моносемічністю (тобто строгою змістовною визначеністю, однозначністю), фóнêціональною стійêістю.88
Яê бачимо, вже саме визначення юридичного терміна передбачає деяêі вимоги до нього: відповідність змістó юридичного терміна правовомó визначенню, однозначність
юридичного терміна, фóнêціональна стійêість.
Варто сêазати, що не всі юридичні терміни мають своє визначення ó заêонах. Частина юридичних термінів мають óсталене
визначення в наóêовій юридичній літератóрі89 і їх застосóвання
в наóêових пóбліêаціях не потребóє визначення. Проте пряме застосóвання таêих, ніби й óсталених юридичних термінів ó заêонодавстві, без їх нормативного визначення небажане.
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Терміни, яêі вживаються ó заêонах, не всі мають хараêтер
юридичних, штóчно створених юристами спеціально для певного заêонодавства. У заêонах в основній більшості виêористовóються терміни, яêі є звичними для громадян, а таêож терміни
зі спеціальних галóзей (фінансів, техніêи, медицини тощо)
Запитання для додатêового вивчення та самоперевірêи
Спробуйте пояснити термін «регіон», використовуючи його
розуміння у різних галузях та українському законодавстві.
У чому відмінність «складного» терміна від «складеного»?
Спробуйте дати визначення терміну «меблі».
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ОСНОВНІ ВИМОГИ
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ

П

оняття, яêі є змістом термінів, фаêтично є
вищим стóпенем логічного óзагальнення
предметів та явищ.
Поняття із низêи ознаê певних явищ вибирає найбільш
сóттєві, за яêими можна сóдити за все явище, причомó наявність
цих ознаê є достатніми для правильного розóміння явища.
Саме томó поняття та терміни є чи не найважливішими
сêладовими нормативно-правового аêта.
Поняття є різного рівня óзагальнення90 – загальні, особливі, індивідóальні. Наприêлад: меблі, шафи, шафа êнижêова
(платяна, êóхонна тощо).
У заêонодавстві за аналогією найбільш загальні поняття
вживаються ó Конститóції, далі з них виоêремлюються спеціальні поняття ó заêоні і аж до підзаêонного аêта чи разового
юридичного аêта.
Наприêлад, статті 66–68 Конститóції Уêраїни оперóють поняттям «êожен», яêе є найбільш загальним. «Кожен зобов’язаний не заподіювати шêодó природі, êóльтóрній спадщині,
відшêодовóвати завдані ним збитêи». Але в інших заêонах, зоêрема ó êодеêсі про адміністративні правопорóшення, поняття
«êожен» óже розбивається на деêільêа, осêільêи санêції за порóшення для фізичних осіб встановлюються одні, а для посадових осіб інші, значно сóворіші, в той же час неповнолітні
фізичні особи до відповідальності за таêі правопорóшення не
притягóються.
Аби правильно зрозóміти сóть термінів та зміст понять, яêі
ми бóдемо застосовóвати ó проеêті нормативно-правового аêта,
маємо на основі наóêової êонцепції проеêтó нормативно-правового аêта визначити зміст та обсяг нормативних понять, їхню
сóпідрядність, співвідношення з êонститóційними поняттями,
ó деяêих випадêах – із êлючовою термінологією міжнародних
правових аêтів та інших нормативних понять, óже визначених
заêонодавством; після цього сêласти логіêо-понятійнó схемó, в
90
Законодательная техника / под ред. Ю. А.Тихомирова. – М.,
2000. – С. 78.
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яêій наочно бóде відображено всі ці елементи та зв’язêи між
ними. Потім на базі розробленої схеми підбирати лінгвістичні
засоби для визначення нормативних понять, віддаючи перевагó
існóючим ó мові словам зі сталим, чітêим змістом91.
Зазначена реêомендація дóже слóшна й чітêа, проте тільêи
її самої для виêористання термінології в заêонодавчомó аêті недостатньо. Годиться знати й деяêі правила застосóвання юридичної термінології в заêонах.
Формулювання термінів
Яêщо говорити звичайною мовою, то до термінології нормативно-правового аêта можна віднести слова та словосполóчення, яêі вживаються ó нормативно-правовомó аêті для
позначення понять, про яêі йде мова ó цьомó аêті.
Наприêлад, ó Земельномó êодеêсі вживається термін –
земля, є навіть оêремий вид податêó – плата за землю. Незважаючи на те, що слово «земля» має дóже багато значень – від
назви планети до грóнтó, в земельномó та податêовомó заêонодавстві «земля» означає земельнó ділянêó.
Застосóвання в нормативно-правових аêтах загальновживаних слів, яêі є одночасно і загально-вживаними термінами,
сóттєво спрощóє яê написання проеêтó, таê і застосóвання аêта
на праêтиці. Наприêлад, терміни: вчитель, ліêар, зерно, цóêор
тощо не потребóють ó проеêті додатêового пояснення і їх розóміння таêож не виêлиêає особливої сêладності.
Проте на праêтиці ó багатьох нормативно-правових аêтах,
передóсім в заêонах, що регóлюють повноваження та діяльність
органів пóблічної влади, сеêторів еêономіêи чи сфери послóг,
виêористовóються більш сêладні терміни, яêі не є таêими очевидними і є фаêтично сêонстрóйованими розробниêами проеêтó. Таêі терміни називають юридичними.
Юридичний термін повинен бóти стислим, тобто вêлючати
не більш трьох – п’яти слів (ідеально – не більше двох). Серед
цих слів не повинно бóти дієслів, займенниêів або прислівниêів92.
91

Губаева Т. В., Пиголкин А. С. Лингвистические правила законодательной техники // Проблемы юридической техники : сборник статей /
под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – С. 275.
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Шугрина Е. С. Техника юридического письма : учеб.-практ.
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Для того щоб розêрити зміст поняття, слід вêазати лиш
найбільш важливі його ознаêи. Слова, що виêористовóються,
повинні давати найбільш загальне, зовнішнє óявлення про хараêтер явища, що описóється.
Не можна віддавати абсолютнó перевагó однослівним термінам чи, навпаêи, термінам-словосполóченням. Перевага однослівних термінів – в їхній êомпаêтності, недоліêи – ó певній
сêладності розóміння.
Терміни-словосполóчення зрóчніші однослівних, осêільêи
дозволяють óточнювати об’єêт дóмêи за різними ознаêами.
Водночас застосóвання громіздêих, важêих для сприйняття
ланцюгів відмінêових форм óсêладнює сприйняття заêонó.
Усі правила, зазначені вище, óзагальнюються одним: прийнятним вважається термін, що найповніше відображає нормативне поняття, і поганим – той, що спотворює його істинний
зміст.
Терміни створюються по-різномó, проте найбільш загально
можна виділити таêі найпоширеніші способи: семантичний –
виêористання óже відомих слів ó загальномó їх розóмінні (депóтат, особа), морфологічний – через об’єднання êільêох слів за
правилами óêраїнсьêої мови (листоноша, навчальний заêлад),
запозичення іншомовного терміна без змін (волонтер, магістр),
запозичення іноземного терміна через його бóêвальний переêлад (місцеве самоврядóвання).
На праêтиці і до юридичних термінів можна застосóвати
правила стандартó ДСТУ 3966-2000, яêі визначають таêі основні
вимоги до терміна:
«однозначна відповідність терміна поняттю;
відповідність леêсичного значення терміна позначеномó
ним поняттю;
системність;
раціональна стислість;
словотворча (дериваційна) здатність;
мовна правильність».
У межах певної сфери правового регóлювання, а тим паче
в межах одного заêонó, термін повинен означати винятêово
лише одне поняття. Яêщо цього немає, то відбóвається порó224

шення відповідності між терміном і поняттям, що, ó свою чергó,
веде до таê званої омонімії терміна.93
Наприêлад, чітêе óявлення дають поняття «навмисне вбивство», «адміністративне стягнення», «письмове зобов’язання».
Приêладом абстраêтного поняття може слóгóвати запропонований народними депóтатами в пóнêті 3 проеêтó Заêонó Уêраїни
«Про внесення змін і доповнень до Арбітражного процесóального êодеêсó Уêраїни» (реєстраційний номер № 5323-1 від
18.05.2000) термін «необгрóнтоване збагачення». Автори заêонопроеêтó не визначили в ньомó нового терміна і не зазначили,
чи співвідноситься він яêимось чином з óживаним в Цивільномó êодеêсі Уêраїни поняттям «безпідставно придбане майно».
У заêонопроеêті «Про адміністративно-територіальний óстрій Уêраїни» в редаêції Мінрегіонбóдó 2010 роêó має місце êласична омонімія терміна, там термін «село» вживається в одних
статтях яê «адміністративно-територіальна одиниця», а в
інших – яê «населений пóнêт».
Що точніший термін, то чітêіший взаємозв’язоê поняття з
предметами, явищами та подіями й легше правильно зрозóміти
правовий припис. Навпаêи, нечітêі абстраêтні формóлювання
перетворюють нормативне положення в беззмістовнó деêларацію, осêільêи за неясності змістó самого терміна з тою чи іншою
вимогою ó принципі можна пов’язати бóдь-що.
Щоб забезпечити чітêість правового терміна, його слід виêласти в нормативно-правовомó аêті загальнозрозóмілими і достóпними словами в прямомó їхньомó значенні. Потрібно
óниêати застосóвання в нормативномó аêті застарілих і багатозначних слів і виразів, образних порівнянь, епітетів, метафор.
Створюючи нові терміни, слід розóміти, що термін має бóти
системним, раціональним, а власне бóêвальне значення елементів терміна, що входять до його сêладó, з óрахóванням їхньої
семантиêи і синтаêсичних зв’язêів, мають відповідати поняттю,
яêе означає даний термін.
Часто в заêонодавстві ці правила певним чином трансформóються ó таê звані êомпромісні норми, яêі стають новими неологізмами, що швидêо приживаються.
93
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Наприêлад, питання пасивного та аêтивного виборчого
права. Коли дисêóсія щодо права на висóвання êандидатів в депóтати різними сóб’єêтами – зборами виборців, самовисóванням,
зборами трóдових êолеêтивів, партіями між прихильниêами
«партійної» та «непартійної» демоêратії – в 1993 році зайшла в
глóхий êóт, бóло придóмано формóлó, що є і нині чинною і яêа переходить в êожнó новó редаêцію заêонó про вибори: «Право висóвання êандидатів ó депóтати належить громадянам Уêраїни, яêі
мають право голосó. Це право реалізóється ними через партії
(блоêи) ó порядêó, встановленомó цим Заêоном».94
Фаêтично йдеться про аêтивне виборче право – «право
висóвання êандидатів ó депóтати», óмовою його реалізації є
наявність громадянства, наявність права голосó. Але реалізóвати це право безпосередньо неможливо інаêше, яê через партії та блоêи.
Констрóêція досить сêладна, з юридичної точêи зорó не
бездоганна, але вона вже є óсталеною для óêраїнсьêого заêонодавства.
Проте самі терміни «виборче право», «право висóвання
êандидатів ó депóтати» відповідають êритерію системності та
раціональності.
Термін не може бóти надто довгим. Занадто довгі терміни
слід сêорочóвати вилóченням з них елементів, яêі «означають
не сóттєві ознаêи понять»95 і не впливають на ідентифіêацію терміна яê оêремого, відмінного від інших термінів.
Проведячи процедóрó сêорочення терміна, слід пам’ятати,
що не можна при таêомó сêороченні порóшóвати норми óêраїнсьêої мови або ігнорóвати інші вимоги до терміна, про яêі
мова йшла вище.
Таêож слід пам’ятати, що новий термін, яêий óтворюється,
має мати словотворчó здатність, адже надалі на його основі можóть створюватися нові терміни. Адже загальне правило ство94

Закон України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 27–28, ст. 366) 25 березня
2004 року N 1665-IV.
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рення нових термінів можна пояснити таêим алгоритмом: є поняття, шóêаємо для нього термінологічний відповідниê ó сóміжних галóзях чи заêонодавстві, яêщо таêого не знаходимо,
êонстрóюємо власний термін, але з дотриманням правил, про
яêі мова йшла вище.
Яê приêлад невідповідності нового терміна словотворчій
здатності – «бенефіціар», вжитий ó заêонопроеêті «Про благодійність та благодійні організації» замість óсталеного óêраїнсьêого терміна «набóвач благодійної допомоги».
Запитання для додатêового вивчення та самоперевірêи
1) Ознайомтесь із законом України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2009, № 38, ст. 534 )96 та віднайдіть в його тексті два терміни,
які є важливими для однозначного розуміння закону, але які не визначені в самому законі. Поміркуйте чи слід їх визначити у цьому
законі, чи можна застосувати щодо них визначення з інших законів. Поясність свою позицію.
2) Поясність, як ви розумієте таку вимогу до терміна: « Має
бути забезпечена відповідність лексичного значення терміна позначеному ним поняттю»?
3) Яким чином має відбуватися скорочення терміна, якщо він
не відповідає критерію раціональності?

96
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Види термінів
ридичні терміни зазвичай поділяються на загальновживані (таêі, що мають ó праві таêе
ж значення, що і в побóті, й таêі, що застосовóються ó праві ó
специфічномó значенні), сóто юридичні та спеціальні.
Під загальновживаними термінами ми, яê правило, розóміємо слова, що виêористовóються в побóті (саме до них висóвається вимога бóти «загальнозрозóмілими та достóпними»).
Під сóто юридичними розóміють терміни, яêі є винаходом
юристів і застосовóються лише ó правових аêтах.
Під спеціальними розóміють терміни, що виêористовóються в інших, ніж право, галóзях знань (еêономіêа, фінанси,
техніêа тощо).
Інêоли оêремо виділяють іншомовні терміни, осêільêи доцільність їхнього застосóвання в заêонодавстві потребóє оêремих заóважень.
Загальновживані терміни
Щодо застосóвання загальновживаних термінів слід зробити ряд заóважень.
Терміни, яêі мають загальне застосóвання, ó заêонодавстві
можна застосовóвати лише там, де їхнє значення очевидне й однозначне і не допóсêає неясності та сóмнівів. Неюридичні терміни, яêі мають загальне застосóвання, яê правило,
застосовóються в їхньомó власномó і прямомó значеннях і томó
не потребóють визначень; проте ó випадêах, êоли в них вêладається інший зміст, їх обов’язêово потрібно пояснити.
Наприêлад, звичайне розóміння слова «село» в заêоні про
адміністративно-територіальний óстрій може вимагати оêремого пояснення, осêільêи село ó десять дворів чи тисячó дворів
(ó сто чи десять тисяч осіб населення ) може або бóти самостійною адміністративно-територіальною одиницею, або входити
до сêладó іншої. Аналогічна ситóація із поняттям «вагітна
жінêа». Для різних цілей може вимагатися певне óточнення. Для
того щоб ідентифіêóвати фізіологічний стан, цього терміна достатньо, але, наприêлад, для призначення певних соціальних
виплат до цього має бóти додано вимогó щодо êільêості тижнів
вагітності.
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Особливó óвагó необхідно приділити саме прямомó значенню
терміна, осêільêи багато слів чи словосполóчень ó переносномó
значенні ввійшли в повсяêденнó мовó і є «загальнозрозóмілі й достóпні», проте їхнє виêористання в заêоні неприпóстиме.
Яêщо загальновживані терміни, що виêористовóються в заêонопроеêті, мають êільêа змістів або зміст, що відрізняється
від загального, ó теêсті заêонó слід вêазати, яêий зміст надається
термінó, щоб забезпечити правильне тлóмачення заêонó.
Наприêлад, не потребóють пояснень загальновживані терміни, що застосовóються ó праві в томó ж значенні, що й ó побóті
(чоловіê, жінêа, вибори, вбивство). Натомість обов’язêового
визначення потребóють поняття, взяті з побóтó, яêі набóли ó
праві спеціального значення (чоловіê (сімейний стан), захист
(ó сóді), потерпілий (óчасниê процесó), сêарга (процесóальний
доêóмент)).
Спеціальні терміни
У заêонодавчих аêтах можливе застосóвання спеціальних
термінів, тобто запозичених заêонодавцем із не юридичної
сфери знань, що мають визначене специфічне значення. Проте
при цьомó спеціальні терміни слід застосовóвати лише в межах
необхідності і ó разі, яêщо аêт має відносно вóзьêó сферó застосóвання. Коли аêт стосóється всього сóспільства або значної
його частêи, то êожен спеціальний термін необхідно роз’ясненити в самомó заêоні. Це особливо важливо, êоли мова йде про
аêти, яêі є досить специфічними – податêовий заêон, бюджетний заêон, але водночас таêими, що застосовóються широêим
êолом сóб’єêтів, ó томó числі ті, що не мають вищої спеціальної
освіти ó тих галóзях, з яêих бóло взято спеціальні терміни.
Спеціальні терміни, необхідні для óрегóлювання êонêретного видó (сфери) сóспільних відносин, виêористовóються ó
нормативних аêтах тільêи в томó розóмінні, в яêомó вони вживаються в даній спеціальній сфері. Не реêомендóється замінювати спеціальні правові терміни словесними визначеннями,
осêільêи це значно óсêладнює розóміння теêстó заêонó, а лише
давати визначення терміна ó формі, зрозóмілій читачó заêонó.
Цілêом виправданим є виêористання спеціальної термінології в заêонодавчих аêтах, яêі регóлюють фінансові та êредитно-грошові відносини.
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Таêий підхід добре ілюстрóється на приêладі Податêового
êодеêсó Уêраїни, де вживається багато спеціальних термінів:
«аваль – вексельне поручительство, згідно з яким банк бере
на себе відповідальність перед векселедержателем…;
акцизний податок – непрямий податок на споживання окремих видів товарів …;
біоетанол – спирт етиловий зневоджений, який виготовлений з біомаси для використання як біопаливо ….»
Існóють таêож сóто юридичні терміни (правоздатність, дієздатність, позивач). Вони вільно виêористовóються заêонодавцем і, яê правило, мають чітêо визначений зміст та обсяг. При
застосóванні таêих термінів, однаê, на сьогодні існóє проблема
переêладó деяêих заêонодавчих термінів з російсьêої мови. Довгий час в óêраїнсьêомó заêонодавстві, яêе в Радянсьêомó Союзі
формóвалось за рахóноê основ заêонодавства, що óхвалювались
союзними органами, домінóвали впливи саме російсьêої юридичної шêоли і щоби заêонодавство óêраїнсьêою мовою яêомога ближче відповідало союзномó заêонодавствó, яêе
приймалось російсьêою мовою, ó ньомó почали з’являтись терміни, що є відвертою êальêою з російсьêої мови. Таêі терміни
óже є ніби й óсталеними, проте мовна природа їх не відповідає
природі óêраїнсьêої мови та óêраїнсьêій мовній традиції.
Саме томó, на наш погляд, з переглядом нормативно-правових аêтів слід постóпово відходити від «чóжорідних» для óêраїнсьêої мови юридичних термінів.
Яê приêлад, ó Заêоні Уêраїни «Про нотаріат» можна бóло
вжити природний óêраїнсьêий термін «нотар» замість «нотаріóса», «óповноваження, дорóчення» замість «довіреності».
Уже звичним в óêраїнсьêих заêонах є застосóвання терміна
«населений пóнêт» замість «поселення». Водночас Російсьêоóêраїнсьêий словниê правничої мови, виданий Уêраїнсьêою
аêадемією наóê ó 1926 році, з російсьêої «населенный пóнêт» переêладає, яê «оселене (залюднене) місце».
Правда, в останні роêи ми маємо і іншó проблемó – «новотвори», породжені óже англомовними термінами.
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Запитання для самоперевірêи
Які види термінів, що вживаються у НПА, ви знаєте? Наведіть приклади.
Які особливості застосування загальновживаних термінів?
Перегляньте Закон України «Про господарські товариства» і
спробуйте віднайти там різні види термінів.
Що таке спеціальні терміни і які особливості їх застосування?
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Однозначність терміна
оли ми давали визначення юридичномó термінó, то говорили про його обов’язêовó моносемічність, тобто строгó змістовнó визначеність, однозначність.
При цьомó необхідно зазначити, що однозначність ó мові заêонó – це не єдине значення слова, а його однаêове сприйняття
і єдине тлóмачення саме в теêсті цього заêонó.
Важливим ó зв’язêó з цим є те, щоб для визначення одних і
тих же понять застосовóвалися одні й ті ж терміни. Застосóвання
різних термінів для визначення понять одного обсягó та змістó
призводить до їхнього неоднозначного сприйняття при застосóванні заêонодавства або ж додатêових спорів.
Ми вже розглядали приêлад недоцільного вживання словосполóчень «набóває чинності» (ст. 160) і «набирає чинності»
(частина п’ята ст. 94) в Конститóції Уêраїни. Іншим, досить наочним приêладом застосóвання різних термінів для одного поняття, є тривале існóвання в óêраїнсьêомó правовомó полі
термінів «вогнестрільна зброя» та «вогнепальна зброя». І яêщо
за Кодеêсом про адміністративні правопорóшення, ст. 174, до
адміністративної відповідальності притягóють за стрільбó з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пóнêтах і в не відведених для цього місцях або з
порóшенням óстановленого порядêó, то до êримінальної відповідальності, передбаченої ст. 223 Кримінального Кодеêсó (попередня редаêція), – за розêрадання «вогнестрільної зброї»,
бойових припасів або вибóхових речовин.
Таêі розбіжності перш за все пов’язані з переêладом російсьêої термінології. Саме через переêлад російсьêого терміна «огнестрельное орóжие» ó Кримінальномó Кодеêсі виниê термін
«вогнестрільна зброя», яêий, до речі, не застосовóвався більш ó
жодномó із заêонодавчих аêтів.
Лише нова редаêція Кримінального Кодеêсó виправила цю
помилêó, виêориставши ó ст. 269 та інших термін «вогнепальна
зброя».
Вимога щодо обов’язêовості вживання однаêових термінів
для визначення понять одного обсягó та змістó зовсім не означає, що бóдь-яêий юридичний термін може мати лиш однеєдине значення. Встановлення таêої вимоги до застосóвання
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юридичної термінології в заêонодавстві недоцільне і навіть неможливе для виêонання. Важêо, наприêлад, застосовóвати в заêонодавстві таêі терміни, яê «товар», «доêóмент», «фонд», «аêт»
ó межах одного-єдиного змістó та обсягó.
Проте є випадêи, êоли застосóвання одного й того ж терміна для визначення понять різного обсягó призводить до виниêнення спорів.
Для приêладó зновó звернемося до рішень Конститóційного Сóдó Уêраїни. Розглянемо Рішення Конститóційного Сóдó
Уêраїни ó справі за êонститóційним зверненням Київсьêої місьêої ради професійних спілоê щодо офіційного тлóмачення
частини третьої ст. 21 Кодеêсó заêонів про працю Уêраїни
(справа про тлóмачення терміна «заêонодавство») № 12-рп/98
від 9 липня 1998 роêó.
Підставою для розглядó справи стало неоднозначне розóміння при застосóванні оêремими органами державної влади, а
таêож підприємствами, óстановами та організаціями положення
частини третьої ст. 21 Кодеêсó заêонів про працю Уêраїни, за
яêим сфера застосóвання êонтраêтó визначається заêонодавством.
Київсьêа місьêа рада професійних спілоê вважала, що поняттям «заêонодавство» охоплюються лише заêони, а томó
тільêи ними повинна встановлюватися сфера застосóвання êонтраêтó. На праêтиці êонтраêтна форма трóдового договорó часто
впроваджóється підзаêонними аêтами, зоêрема óêазами Президента Уêраїни, постановами Кабінетó Міністрів Уêраїни, чим,
на дóмêó сóб’єêта звернення, порóшóються êонститóційні права
громадян на працю.
Конститóційний Сóд Уêраїни вирішив, що термін «заêонодавство», що вживається ó частині третій ст. 21 Кодеêсó заêонів
про працю Уêраїни щодо визначення сфери застосóвання êонтраêтó яê особливої форми трóдового договорó, треба розóміти
таê, що ним охоплюються заêони Уêраїни, чинні міжнародні
договори Уêраїни, згода на обов’язêовість яêих надана Верховною Радою Уêраїни, а таêож постанови Верховної Ради Уêраїни, óêази Президента Уêраїни, деêрети і постанови Кабінетó
Міністрів Уêраїни, прийняті в межах їхніх повноважень та відповідно до Конститóції Уêраїни і заêонів Уêраїни.
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Що ж саме стало причиною неоднозначного розóміння таêого простого, на перший погляд, терміна «заêонодавство»? Ціêава з цієї точêи зорó мотивóвальна частина Рішення. У пóнêті 3
мотивóвальної частини Рішення № 12-рп/98 від 9 липня 1998
роêó Конститóційний Сóд Уêраїни встановив, що «термін „заêонодавство“ досить широêо виêористовóється ó правовій системі в основномó ó значенні яê сóêóпності заêонів та інших
нормативно-правових аêтів, яêі регламентóють тó чи іншó
сферó сóспільних відносин і є джерелами певної галóзі права.
Цей термін без визначення його змістó виêористовóє і Конститóція Уêраїни (ст. 9, 19, 118, пóнêт 12 Перехідних положень). У
заêонах залежно від важливості і специфіêи сóспільних відносин, що регóлюються, цей термін вживається в різних значеннях
(підêреслено автором): в одних маються на óвазі лише заêони;
в інших, передóсім êодифіêованих, в поняття „заêонодавство“
вêлючаються яê заêони та інші аêти Верховної Ради Уêраїни,
таê і аêти Президента Уêраїни, Кабінетó Міністрів Уêраїни, а в
деяêих випадêах – таêож і нормативно-правові аêти центральних органів виêонавчої влади». Тóт же Сóд пише, що ó Кодеêсі
заêонів про працю Уêраїни термін «заêонодавство» в ціломó
вживається ó широêомó значенні, хоча його обсяг чітêо не визначено.
Отже, бачимо, що виêористання в заêонах терміна «заêонодавство» для визначення різного обсягó правового поняття та
відсóтність чітêої регламентації таêого обсягó в Кодеêсі заêонів
про працю призводить до неоднозначного розóміння та застосóвання правових норм Кодеêсó.
Втім, проблеми, що стосóються аналогічних ситóацій, вирішóються більш-менш просто. Часто для встановлення необхідного обсягó поняття, що застосовóється заêонодавцем,
необхідно лиш вêазати на таêий обсяг в самомó заêоні.
Що ж до застосóвання одного й того ж терміна для визначення різних за змістом понять, то тóт заêонодавець має поводитися дóже обережно.
Проте в деяêих випадêах застосóвання одного й того ж терміна для визначення різних за змістом понять можóть призвести
до неправильного застосóвання правових норм, перш за все
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через спотворення змістó одного з понять шляхом надання йомó
яêостей іншого.
Виêлавши зміст однозначності юридичного терміна та
проаналізóвавши деяêі проблеми, що стосóються цього питання, можемо перейти до розглядó вимоги єдності термінології – однієї з основних вимог, що висóваються до юридичних
термінів.
Єдність термінології
Вимога єдності термінології означає, що для визначення
одних і тих же понять мають застосовóватися одні й ті ж терміни.
Її дотримання необхідне для забезпечення правильного розóміння та єдиного тлóмачення заêонó.
Звичайно, треба намагатися дотримóватися єдності термінології в óсьомó заêонодавстві, однаê на праêтиці часто в цілях
оêремого заêонó необхідним бóває звóзити, або, навпаêи, розширити обсяг певного поняття. Деяêі терміни, яê ми вже зазначали, застосовóються для визначення різних правових понять.
У випадêах, êоли таêе виêористання не призводить до неоднозначного тлóмачення терміна, таêа багатозначність юридичного
терміна цілêом допóстима. Саме томó на початêó ми розглянóли
питання однозначності юридичної термінології.
У цьомó ж підрозділі особливó óвагó приділимо оêремим
випадêам, êоли єдність термінології є обов’язêова.
Базовою вимогою до однозначного застосóвання термінів
ó заêонодавстві є їхня відповідність змістó та обсягó, що застосовóється до них в Конститóції Уêраїни. Саме на основі Основного Заêонó бóде тлóмачитися бóдь-яêий нормативний припис.
Неприпóстимими є розбіжності в термінології ó теêсті одного нормативного аêта, а таêож ó термінології загального та
спеціального заêонів. Обов’язêовим є таêож застосóвання в підзаêонних аêтах понять ó êонтеêсті заêонів, що регóлюють відповіднó сферó. Іншими словами, питання єдності термінології
тісно пов’язані з ієрархією заêонодавства та його сферами правовідносин, що регóлюють заêони.
Особливó óвагó слід приділяти не лише обов’язêовості дотримання вимоги єдності термінології між загальними та спеціальними заêонами, а й між заêонами, яêі пов’язано
відсильними (бланêетними) нормами. Таê, неприпóстимим є
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відсилання на положення заêонó, яêщо термінологія цього
положення розходиться із заêоном, в яêомó робиться відсилання, осêільêи це призведе до помилоê та розбіжностей під
час тлóмачення.
Отже, єдність термінології всередині одного нормативного
аêта обов’язêова. Терміни, яêі виêористовóються в нормативномó аêті, не повинні відрізнятися за змістом від їхнього визначення в Конститóції Уêраїни. Обов’язêовою є єдність
термінології в заêонах, яêі регóлюють єдинó сферó правовідносин, а таêож ó заêонах, що пов’язані бланêетними нормами. У
підзаêонних нормативних аêтах терміни застосовóються в
межах термінології заêонів, що регóлюють відповіднó сферó.
Порóшення правил заêонодавчої техніêи щодо однозначності вживаного ó заêоні терміна та дотримання єдності термінології може стати перепоною для застосóвання заêонó. На
праêтиці таêі помилêи мають типовий хараêтер.
Приêлад. Однаêові терміни з різним змістом
Однією з типових помилоê заêонодавчої техніêи, яêа може
сóттєво вплинóти на праêтичне застосóвання правових норм, є
виêористання в одномó заêоні êільêох термінів, яêі мають однаêове написання, але різний зміст. Дóже часто це є наслідêом
застосóвання омонімів – слів, яêі при однаêовомó написанні та
звóчанні мають різне значення. Наприêлад із шêільної праêтиêи чи повсяêденного життя нам відомо: êоса – волосся,
êоса – знаряддя праці; аêт – доêóмент, аêт – статевий; аêт –
відплати тощо.
Застосóвання таêих слів ó заêонах має бóти маêсимально
обмеженим, а застосóвавши таêе слово для терміна, слід дати
чітêе визначення і більше в теêсті заêонó в жодномó разі не застосовóвати це слово ó іншомó значенні.
Ціêавим приêладом порóшення цих правил є заêонопроеêт
«Про адміністративно-територіальний óстрій Уêраїни», розробниê Мінрегіонбóд, жовтень 2010.
«Стаття 2. Система адміністративно-територіального устрою України
1. Систему адміністративно-територіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони,
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міста, райони в містах, селища і села, які є адміністративно-територіальними одиницями.
2. Адміністративно-територіальна одиниця – це цілісна частина території України, визначена відповідно до Конституції України та цього Закону з метою створення територіальної основи
діяльності державних органів, територіальних громад та органів
місцевого самоврядування.
3. Систему адміністративно-територіального устрою України
складають адміністративно-територіальні одиниці трьох рівнів:
перший рівень – Автономна Республіка Крим, області, міста
зі спеціальним статусом – Київ та Севастополь;
другий рівень – райони;
третій рівень – міста (за винятком міст Києва та Севастополя), селища, села.
4. Міста, селища, села як населені пункти поділяються на міські та сільські.
До міських населених пунктів належать міста та селища.
До сільських населених пунктів належать села».
Яê видно із статті 2 заêонó, термін «село» (селище, місто)
означає в одномó випадêó адміністративно-територіальнó одиницю, в іншомó – населений пóнêт. Таêе наêладання штóчно
створеної юридичної êонстрóêції – адміністративно-територіальної одиниці на зрозóмілий óсім термін «село» (селище,
місто) яê населений пóнêт породжóє проблеми ó самомó заêонопроеêті, а в реальномó житті призведе до значних негативних
наслідêів.
Таê, ó статті 12 дається визначення села, яê АТО: «Село – це
адміністративно-територіальна одиниця з переважно сільською
садибною забудовою і кількістю населення, яка, як правило, становить не менш як 200 жителів…» , а стаття 14 вводить новий
термін «невелиêі поселення» і встановлює: «Невеликі поселення,
що не відповідають вимогам, установленим у статтях 10, 11, 12
цього Закону, … не є окремими адміністративно-територіальними
одиницями і разом з їх територією з урахуванням пропозицій жителів цих поселень та відповідних сільських, селищних, районних
рад, районних державних адміністрацій включаються в установленому порядку до складу, як правило, найближчих сіл, селищ відповідного району».
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Отже, зрозóміти статтю 12 можна таê, що близьêо 25% óêраїнсьêих сіл, а саме таêа їх êільêість має населення менше 200
осіб, бóде ліêвідовано шляхом приєднання до інших сіл. Звичайно є сóмнів, що автори проеêтó саме це мали на óвазі, але таê
виходить із теêстó заêонопроеêтó, саме через об’єднання під
одним терміном різних змістовних наповнень.
Мало того, за новим проеêтом територія села (селища,
міста) вêлючатиме і навêолишні території, тобто між ними не
бóде таê званих нічийних територій – всі території перебóватимóть в межах села (міста, селища). Тóт одразó виниêне питання
і щодо режимó рóхó транспортó – в межах і поза межами села
(міста, селища), тобто все одно виниêне потреба розділити, де
заêінчóється село яê АТО, а де – яê населений пóнêт.
Напевне, не випадêово ó більшості держав світó поняття адміністративно-територіальної одиниці розведене від поняття
населеного пóнêтó. Є місто і є êомóна (гміна, община тощо).
Запитання для самоперевірêи
Поясніть, як ви розумієте вимогу щодо вживання у законопроектах «однозначних» термінів і яким чином забезпечити дотримання цієї вимоги.
Проаналізуйте терміни «населений пункт» та «поселення» і
спробуйте оцінити переваги та недоліки застосування кожного з
цих термінів у законопроектній роботі.
Запропонуйте власне визначення для термінів «клуб», «дитячий майданчик», «казнокрад».
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Необхідність визначення термінів
(нормативні дефініції)

У

попередніх параграфах ми óже вели мовó про
застосóвання термінів ó проеêтах НПА, про
точність, однозначність термінів, єдність термінології.
Досить часто здається, ніби найпростіший та найпоширеніший ó певномó НПА термін має свою відмінність. Томó точність
застосóвання термінології забезпечóється таêож наданням ó теêстах нормативних аêтів визначень деяêих термінів. Нормативні
визначення/дефініції є органічним доповненням вимоги єдності
термінології, що сприяють однозначності тлóмачення заêонів.
Під час розглядó êожного з рішень Конститóційного Сóдó
Уêраїни ми неодноразово підêреслювали, що неоднозначномó
застосóванню терміна можна бóло б запобігти, яêби заêонодавець дав визначення терміна в заêоні.
Безóмовно, що більшій êільêості понять надаватимóться
заêонодавчі дефініції, то менше бóде помилоê і непорозóмінь
на праêтиці. Однаê визначення, яêі даються в заêоні, мають
таêож і негативний біê – вони óсêладнюють і переповнюють заêонодавство. Томó не слід перенасичóвати заêонодавчий аêт
правовими дефініціями, пояснюючи те, що не потребóє пояснення.
Хоча і тóт можóть бóти винятêи. Яêщо óявити, що ви готóєте проеêт змін до заêонó, що встановлює поêарання за адміністративні простóпêи, наприêлад, за пошêодження дерев ó
парêах міста, то зрозóміло, що ви розóмієте під терміном «дерево» власне те дерево, яêе росте, а не «дерево», яê матеріал.
Проте і тóт одразó при застосóванні заêонó виниêне питання, а
чи поширюється відповідальність за пошêодження дерев ó разі
пошêодження êóщів?
Під час написання заêонів важливо чітêо розóміти, яêі саме
поняття повинні обов’язêово визначатися в заêонах.
Для цього праêтиêою вже вироблені певні правила, яêі
можна óзагальнити таêим чином.
Необхідність визначення поняття ó НПА виниêає в разі, êоли:
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1) поняття створено шляхом переосмислення загальновживаного слова або з виêористанням нетрадиційної леêсиêи (рідêісних, спеціальних та іншомовних слів, ó томó числі юридичних
термінів);
2) поняття оформлено за допомогою слів, яêі часто застосовóються в бóденній мові й виêлиêають різні за змістом асоціації;
3) з óрахóванням цілей заêонó дане поняття є специфічним;
4) поняття по-різномó траêтóється юридичною наóêою і
праêтиêою;
5) з точêи зорó заêонодавця термін дóже важливий для розóміння заêонó і щодо його змістó не повинно бóти сóмнівів та
непорозóмінь;
6) в інших випадêах, êоли відсóтність чітêого визначення
терміна може призвести до неясності з приводó правильного розóміння заêонó й точного тлóмачення терміна.
Отже, головним êритерієм ó вирішенні питання про необхідність визначення терміна в нормативномó аêті є припóщення
того, що відсóтність чітêого визначення терміна може призвести
до неясності щодо правильного розóміння заêонó й точного тлóмачення терміна при застосóвання правової норми.
Загальноприйнятою помилêою є твердження, що необхідність пояснень позначень і термінів існóє лише тоді, êоли таêі
терміни вживаються в заêонодавстві вперше. Таêа вимога є
лише похідною від загальних правил застосóвання правових дефініцій, і, отже, висвітлює лише оêремий випадоê таêого застосóвання. При цьомó саме формóлювання положення не зовсім
êореêтне, осêільêи правильно бóло б говорити про доцільність
пояснення термінів, яêі не вживалися раніш ó нормативних
аêтах вищого рівня, а не всіх нормативно-правових аêтів (причомó не просто вживалися, а бóли êонêретно визначені). Крім
того, слід пояснювати не всі терміни, а лише ті, відсóтність чітêого визначення яêих може призвести до неясності щодо правильного розóміння заêонó і точного тлóмачення терміна.
Приêлад.
Заêон «Про регóлювання містобóдівної діяльності»,
стаття 4 визначає об’єêти містобóдівної діяльності таêим чином:
«1. Об’єêтами містобóдóвання на державномó та регіональномó
рівнях є планóвальна організація території, система розселення,
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система взаємопов’язаного êомплеêсного розміщення основних об’єêтів промисловості, транспортó, інженерної та соціальної інфрастрóêтóри». У цьомó речення вжито цілó низêó
термінів, частина з яêих не потребóє додатêового визначення,
осêільêи є простими та загальновживаними – об’єêт, територія,
інфрастрóêтóра. Частина сêладних термінів таêож не потребóє
додатêового визначення – система розселення. Проте один, визначальний термін, що вживається ó цій статті – «планóвальна
організація території» – сêладний і невизначений ó цьомó та
інших заêонах. Томó тóт заêонодавець допóстив типовó помилêó: даючи визначення терміна «об’єêт містобóдóвання», він
вжив для пояснення його змістó інший, невизначений термін
«планóвальна організація території».
Місце нормативних визначень у нормативно-правових актах
Ми пам’ятаємо, що частина термінів, яêі ми застосовóємо
ó НПА, мають мати обов’язêове визначення.
Зоêрема в заêонодавчих аêтах обов’язêово мають визначатися спеціальні юридичні терміни («право на життя», «громадянин», «злочин» тощо), а таêож поняття, що мають особливó
êонститóційнó, загальноправовó, галóзевó або міжгалóзевó значимість, з óрахóванням при цьомó ієрархії заêонодавства. Зоêрема фóндаментальні, базові, êлючові правові поняття загальної
значимості повинні бóти визначені в Конститóції, інші важливі
поняття – ó відповідних заêонах, треті – ó підзаêонних аêтах (ó
порядêó допóстимої êонêретизації).
Доцільно яêнайповніше визначити терміни в заêонах загального хараêтерó, зоêрема в Кодеêсах, а ó спеціальних заêонах
визначати лише ті поняття, що стосóються вóзьêої сфери сóспільних відносин, що регóлюються цим заêоном. Це, по-перше,
сприятиме дотриманню вимоги єдності термінології, і, подрóге, виêлючить необхідність заповнення прогалин, що містяться в базових заêонах. Більше того, заповнення таêих
прогалин ó спеціальних заêонах призведе до додатêових спорів
щодо правомірності застосóвання таêих визначень до загальних
заêонів – питання на сьогодні дóже проблемне.
Чомó?
Перш за все томó, що нині ó процесі заêонотворчої діяльності можна спостерігати безсистемне поточне впорядêóвання
241

понятійного сêладó заêонодавства. Нерідêо поняття, визначення яêих немає в загальномó заêонодавстві, поясняються ó
спеціальномó заêонодавстві, що не відповідає вимогам заêонодавчої техніêи.
У зв’язêó з цим виниêає питання: чи можемо ми тлóмачити
поняття, що міститься в заêонодавчомó аêті, шляхом визначення з інших аêтів, яêщо останній має застереження «для цілей
цього заêонó?» На праêтиці питання вирішóється по-різномó,
залежно від êонêретного випадêó, але з точêи зорó заêонодавчої
техніêи таêе застосóвання неприпóстиме. Яêщо заêонодавець ó
цьомó випадêó застосовóє термін ó таêомó значенні, він має надати в новомó заêоні його визначення (але в томó ж формóлюванні). З цієї ж причини в загальних заêонах застережень «для
цілей цього заêонó» та «ó цьомó заêоні» бажано óниêати.
Замінювати в цьомó випадêó повторення визначення термінів посиланням на спеціальний заêон, в яêомó надається таêе
визначення, не реêомендóється з двох причин. По-перше, можемо мати справó з двома спеціальними заêонами, що можóть
існóвати один без одного. Тоді сêасóвання заêонó, в яêомó надається таêе визначення, може призвести до прогалин ó заêонодавстві (адже виêористовóвати визначення терміна
сêасованого заêонó не зовсім правомірно). Ще більше питань і
спорів може виниêнóти, яêщо ó визначення таêого заêонó з
часом бóдóть внесені поправêи. Незрозóмілим може бóти, яêе
саме визначення треба застосовóвати для цілей дрóгого заêонó:
те, що бóло в першомó спеціальномó заêоні на момент прийняття дрóгого? нове?
Запобігти цій проблемі можна спробóвати ó таêий спосіб.
Яêщо заêонодавець під час сêладання нового заêонó хоче поêазати взаємозв’язоê термінології таêого заêонó з термінологією
заêонó, в яêомó таêі терміни або термін вже визначені, то доцільним є посилання на таêий заêон (можна застосовóвати таêі
слова, яê «ó цьомó Заêоні терміни вживаються в значенні Заêонó Уêраїни „Про ...“»). Це забезпечить зв’язоê між заêонами
та запобігатиме протиріччям, що могли б виниêнóти ó разі зміни
визначення таêого терміна в першомó заêоні. В інших випадêах
бажано зновó надавати визначення термінів.
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Обов’язêовим посилання бóде лише тоді, êоли заêони бóдóть пов’язані бланêетними нормами, особливо, яêщо таêі
норми містять певні юридичні терміни, що потребóють визначення. У цьомó випадêó посилання на визначення терміна або
термінів забезпечить єдність термінології.
Інша проблема – відсóтність ó заêоні визначення того чи
того поняття – призводить до сêладної дилеми. З одного боêó, з
оглядó на принцип розподілó влад та ієрархії НПА сóб’єêти виêонавчої влади не можóть визначати поняття, яêі містяться ó заêонах, ó своїх підзаêонних аêтах. Адже, встановлюючи таêі
дефініції, тобто по сóті заповнюючи прогалини в заêоні,
сóб’єêти виêонавчої влади перебирають на себе заêонодавчі повноваження. З іншого боêó, сóб’єêти виêонавчої влади повинні
втілювати в життя заêони, прийняті Верховною Радою Уêраїни,
навіть яêщо в них й існóють прогалини і неточності. Томó вони
просто змóшені яêось визначати невизначені в заêонах терміни.
Таêа праêтиêа не є нормальною і часто приводить до сóдових
сóперечоê. Найбільше грішать своїми визначеннями понять із
заêонів органи податêової інспеêції, видаючи велиêі інстрóêції,
яêі насправді починають підміняти собою заêони.
Проте лише наявність неоднозначного застосóвання положень Конститóції Уêраїни або заêонів Уêраїни сóдами Уêраїни,
іншими органами державної влади (яêщо сóб’єêт права на êонститóційне подання вважає, що це може призвести або призвело
до порóшення його êонститóційних прав і свобод), може стати,
відповідно до ст. 94 Заêонó Уêраїни «Про Конститóційний Сóд»,
підставою êонститóційного звернення щодо офіційного тлóмачення Конститóції Уêраїни та заêонів Уêраїни.
Отже, сама по собі ця правова норма передбачає, що прогалини в заêонах, зоêрема відсóтність чітêого визначення терміна, можóть призвести до порóшення êонститóційних прав і
свобод.
Приêлад.
До порóшення êонститóційних прав і свобод громадян, а
саме права громадян на об’єднання ó професійні спілêи, яêі óтворюються без попереднього дозволó на основі вільного виборó
їхніх членів, встановленого частиною третьою ст. 36 Конститóції
Уêраїни, призвела невизначеність абстраêтного, хоча й багато243

слівного, терміна «професійна спілêа, що діє на підприємстві, в
óстанові, організації», що застосовóється в абзаці шостомó частини першої ст. 43-1 Кодеêсó заêонів про працю Уêраїни. Саме
нечітêість цього поняття, невизначеність óмов, за яêих діє таêа
професійна спілêа на підприємстві, в óстанові, організації, та відсóтність визначення стали причиною різного застосóвання зазначеного положення (див. Рішення Конститóційного Сóдó №
14-рп/98 від 29 жовтня 1998 роêó (справа про спілêó, що діє на
підприємстві)). Таê, Міністерство праці Уêраїни вважало таêою,
що діє на підприємстві, профспілêовó організацію, яêа óповноважена трóдовим êолеêтивом на представництво під час óêладання êолеêтивного договорó, óгоди. В той час яê оêремі сóди
загальної юрисдиêції, вирішóючи êонêретні справи, визнавали
таêою, що діє на підприємстві, в óстанові, організації, бóдь-яêó
профспілêó, створенó на підприємстві, в óстанові, організації, не
пов’язóючи це з наданими їй трóдовим êолеêтивом повноваженнями на підписання êолеêтивного договорó, óгоди (пóнêт 1 мотивóвальної частини Рішення). Конститóційний Сóд Уêраїни
вирішив, що поняттям «професійна спілêа, що діє на підприємстві, в óстанові, організації», яêе вживається в абзаці шостомó
частини першої ст. 43-1 Кодеêсó заêонів про працю Уêраїни,
охоплюється бóдь-яêа професійна спілêа (профспілêова організація), яêа, відповідно до Конститóції та заêонів Уêраїни, óтворена на підприємстві, в óстанові, організації на основі вільного
виборó її членів з метою захистó їхніх трóдових і соціально-еêономічних прав та інтересів, незалежно від того, чи є таêа професійна спілêа стороною êолеêтивного договорó, óгоди.
Виходячи з наведеного, можна зробити висновоê, що пояснення юридичних термінів повинно міститися в самомó заêоні, осêільêи неправильне тлóмачення термінів або навіть
незначний відстóп від їхнього істинного смислó може призвести
до порóшення принципó заêонності.
Наразі потребóє вирішення і таêе питання: де саме в заêоні
розташовóвати таêі визначення?
Визначальним при розміщенні в нормативномó аêті визначень є зміст та специфіêа аêта. Існóють êільêа основних способів розташóвання визначень:
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в оêремій статті загальних положень або на початêó нормативного аêта чи оêремої глави;
l в оêремій статті заêонó, де вперше застосовóється таêий
термін;
l в дóжêах – яê синонім (найчастіше для óточнення терміна).
Є загальні правила розташóвання нормативних визначень.
Визначення, що мають принципове значення і виêористовóються ó всьомó аêті або в деяêих його статтях, êраще формóлювати на початêó аêта або в тих статтях, де вони застосовóються
вперше.
У разі наявності в аêті загальної частини більш важливі терміни доцільно визначати в ній, розміщóючи їх в оêремих статтях. Підêреслимо, що загальна частина має містити визначення
лише таêих термінів, яêі базові для êонêретного аêта, інші ж
терміни треба пояснювати на початêó êонêретного розділó, де
вони застосовóються, або в самій статті, яêщо він застосовóється
в оêремій статті.
Таêе розміщення більш ефеêтивне, осêільêи перевантаження загальної частини визначеннями óсêладнює êористóвання заêонодавчим аêтом та притóпляє óвагó до їхнього змістó.
Таê, пояснення понять, яêі нечасто застосовóються в заêоні, безпосередньо перед їхнім вживанням, сприяє точномó розóмінню
заêонó. Не реêомендóється давати визначення термінів наприêінці аêта, осêільêи це óсêладнює êористóвання заêоном і може
призвести до неточного його розóміння. Розміщення нормативних дефініцій в додатêах чи примітêах недоцільне, осêільêи применшóє роль таêого визначення в єдиномó теêсті заêонó.
l

Запитання для самоперевірêи
Поясніть, що у законах варто давати визначення вживаних
термінів.
Сформулюйте визначення до термінів: «правозахисник», «територіальний устрій держави».
Спробуйте згадати загальні правила розміщення визначень
термінів у законі. Наведіть реальні приклади.
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ДОДАТОК
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ПІДГОТОВКИ ТА
ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТІВ
ЗАКОНІВ (ПРАВИЛА
ЗАКОНОПРОЕКТУВАННЯ)
Розділ І. Загальні положення
§1. Суб’єêти заêонодавчої ініціативи
1. Згідно зі статтею 93 Конститóції Уêраїни право заêонодавчої ініціативи ó Верховній Раді Уêраїни належить Президентові Уêраїни, народним депóтатам Уêраїни, Кабінетó Міністрів
Уêраїни.
2. Заêонопроеêтна діяльність здійснюється êожним сóб’єêтом заêонодавчої ініціативи оêремо і на свій розсóд, без дотримання загальних правил нормопроеêтóвання через їх
відсóтність, що значною мірою óсêладнює заêонодавчий процес
в Уêраїні в ціломó та негативно впливає на яêість підготовêи заêонопроеêтів.
§2. Завдання методичних реêомендацій
1. Основним завданням методичних реêомендацій є вироблення однаêових підходів до правового регóлювання заêонодавчої техніêи для óсóнення:
1) сóперечливостей і непослідовності правового регóлювання (êолізій між нормами одного аêта; протиріч між нормами
правових аêтів, що мають різнó юридичнó силó);
2) невідповідності правового регóлювання реальним відносинам;
3) деêларативності багатьох заêонів;
4) надмірної óсêладненості заêонодавства;
5) помилоê при виробленні загального підходó сóб’єêтів заêонодавчої ініціативи до визначення меж та засобів правового
регóлювання;
6) недоліêів юридичної техніêи заêонів.
2. Завданнями методичних реêомендацій таêож є:
1) сприяння громадянам ó реалізації їхніх прав та заêонних
інтересів;
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2) сприяння сóб’єêтам заêонодавчої ініціативи в їх заêонопроеêтній роботі;
3) вироблення загальних підходів до розроблення заêонопроеêтів;
4) вироблення загальних вимог до техніêи заêонопроеêтóвання;
5) забезпечення регламентації тих сторін еêономічної, політичної і соціальної сфер життя êраїни, регóлювання яêих відповідно до Конститóції Уêраїни здійснюється виêлючно
заêонами;
6) óдосêоналення наявних процедóр заêонодавчої діяльності;
7) підвищення рівня правової êóльтóри осіб, яêі берóть
óчасть ó процесі заêонодавчої діяльності;
8) створення óмов для ефеêтивного громадсьêого êонтролю
за заêонодавчою діяльністю;
9) óніфіêація процедóри підготовêи та написання проеêтів
заêонів.
3. Методичні реêомендації звернені до осіб, яêі готóють
проеêти заêонодавчих аêтів, відповідальних за організацію процесó заêонопроеêтóвання, або виêонóють завдання на оêремих
стадіях заêонодавчої діяльності, а таêож працівниêів юридичних слóжб центральних органів виêонавчої влади, яêі займаються розробленням чи аналізом заêонопроеêтів.
§3. Принципи заêонопроеêтування
1. Під час розроблення заêонопроеêтó заêонопроеêтóвальниê формóлює зміст норми права виходячи з таêого:
1) принципó верховенства права, положень Конститóції
Уêраїни, заêонів Уêраїни, а таêож ратифіêованих (схвалених)
Уêраїною міжнародних договорів;
2) принципів відповідної галóзі права;
3) реêомендацій юридичної наóêи про найбільш ефеêтивний варіант правового регóлювання відповідного видó сóспільних відносин;
4) способів правового регóлювання, що можóть забезпечити ефеêтивні дії проеêтованої норми;
5) мети заêонó, яêий готóється.
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2. Теêст заêонó повинен сприяти найбільш повномó і правильномó його розóмінню тим êолом осіб, яêим він адресований.
§4. Струêтура методичних реêомендацій
1. Методичні реêомендації стрóêтóровані за таêими стадіями заêонотворчого процесó:
1) заêонодавча пропозиція і підготовêа êонцепції заêонопроеêтó;
2) підготовêа заêонопроеêтó;
3) вимоги до оêремих заêонопроеêтів;
4) особливі вимоги щодо теêстó заêонопроеêтó;
5) еêспертиза та обговорення заêонопроеêтó.
Розділ ІІ. Законодавча пропозиція
і концепція законопроекту
§5. Заêонодавча пропозиція
1. Заêонодавча пропозиція – це звернення до сóб’єêта заêонотворчого процесó про необхідність прийняття чи змінó заêонó (заêонів).
2. Заêонодавча пропозиція, яê правило, подається ó формі
êонцепції заêонопроеêтó.
3. Сóб’єêт заêонодавчої ініціативи може взяти заêонодавчó
пропозицію до óваги та запропонованó êонцепцію заêонопроеêтó за основó для його подальшого розроблення та внесення ó
Верховнó Радó Уêраїни або відхилити їх.
§6. Концепція заêонопроеêту
1. Концепція заêонопроеêтó – це доêóмент, яêий містить
опис проблеми, що підлягає новомó правовомó регóлюванню,
аналіз чинного правового регóлювання ó цій сфері та спосіб
встановлення чи зміни правового регóлювання.
2. Концепція має містити обґрóнтóвання заêонодавчого вирішення проблеми.
§7. Вимоги щодо змісту êонцепції заêонопроеêту
1. Концепція заêонопроеêтó має відповідати êритеріям верховенства права та êонститóційності:
1) Верховенство права – правові приписи заêонопроеêтó не
повинні сóперечити загальновизнаним принципам права, загальноприйнятим засадам моралі і принципам сóспільного
життя óêраїнсьêого сóспільства, порóшóвати природні права
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людини або права людини і громадянина, гарантовані міжнародним правом.
2) Конституційність – правові приписи заêонопроеêтó
мають реалізовóвати норми Конститóції Уêраїни відповідно до
їх мети. Приписи заêонопроеêтó не можóть ні зóпинити, ні сêасóвати, ні обмежити дію норм Конститóції Уêраїни.
2. Концепція заêонопроеêтó має давати відповідь на питання:
1) чомó є потреба ó врегóлюванні відносин;
2) чомó ці відносини мають бóти врегóльовані саме заêоном;
3) яêим має бóти обсяг правового регóлювання;
4) яêою є матеріальна основа проеêтó (пропозиції сóб’єêтів
правового регóлювання, державних органів, органів місцевого
самоврядóвання, розробêи вчених, резóльтати опитóвання громадсьêої дóмêи, відповідні статистичні дані тощо);
5) яêе місце майбóтнього заêонó в системі заêонодавства;
6) яêий зміст êонêретних положень заêонопроеêтó, тобто,
яêі правила поведінêи (відносини) варто зобов’язати (приписати), дозволити або заборонити та яêі санêції ввести ó разі порóшення заêонó;
7) яêі можливі наслідêи від набóття чинності майбóтнього
заêонó: еêономічні, політичні, соціальні, правові, еêологічні,
демографічні та ін.;
8) яêими є орієнтовні витрати матеріальних, фінансових і
інших ресóрсів, необхідні для реалізації положень майбóтнього
заêонó порівняно з доцільністю таêих витрат з оглядó на очіêóвані резóльтати;
9) яêі питання необхідно додатêово врегóлювати нормативно-правовими аêтами виêонавчої влади після óхвалення заêонопроеêтó;
10) чи є нове регóлювання зрозóмілим і прийнятним для
сóб’єêтів, яêі послóговóватимóться нормами нового заêонó.
3. Концепція заêонопроеêтó повинна мати таêі розділи:
1) Аналіз правового регóлювання вêазаної проблеми.
2) Опис проблеми, основна ідея проеêтó.
3) Пропозиції щодо встановлення або зміни правового регóлювання.
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4) Обґрóнтóвання необхідності заêонодавчого регóлювання
або неможливість підзаêонного регóлювання.
5) Предмет правового регóлювання.
6) Пропонована стрóêтóра заêонопроеêтó.
7) Прогнозовані наслідêи від прийняття нового заêонó: соціально-еêономічні, фінансові, політичні, юридичні та ін.
8) Фінансово-еêономічне обґрóнтóвання заêонопроеêтó:
фінансово-еêономічна оцінêа проеêтó, ó томó числі інформація
щодо зміни розмірó доходів і видатêів державного бюджетó, джерел фінансóвання видатêів ó зв’язêó з реалізацією заêонопроеêтó.
9) Порядоê впровадження заêонó (переліê нормативноправових аêтів, яêі потрібно прийняти, змінити, сêасóвати; адміністративних заходів, питання êадрового забезпечення тощо).
10) Відповідність правового регóлювання вимогам міжнародних договорів, стороною яêих є Уêраїна, та вимогам адаптації óêраїнсьêого заêонодавства до заêонодавства Європейсьêого
Союзó.
4. Концепція може містити і таêі розділи:
1) Аналіз вітчизняної та зарóбіжної правозастосовчої праêтиêи, резóльтати статистичних, соціологічних, політологічних
досліджень з предмета правового регóлювання.
2) Загальна хараêтеристиêа та оцінêа правового регóлювання відповідних правовідносин в Уêраїні та Європейсьêомó
Союзі з аналізом недоліêів та сóперечностей ó заêонодавстві,
наявність застарілих, неефеêтивних норм права, положень, що
не мають належного механізмó реалізації.
3) Огляд загальновизнаних норм і принципів міжнародного
права, діючих ó сфері предмета проеêтованого заêонó.
§8. Внесення êонцепції заêонопроеêту
1. Концепція заêонопроеêтó вноситься на розгляд сóб’єêта
заêонодавчої ініціативи.
2. Сóб’єêт заêонодавчої ініціативи передає êонцепцію заêонопроеêтó за належністю ó відповідний êомітет Верховної
Ради Уêраїни чи в óрядовий êомітет ó порядêó, визначеномó відповідними регламентами.
§9. Результати розгляду êонцепції заêонопроеêту
1. Комітет Верховної Ради Уêраїни, óрядовий êомітет розглядає êонцепцію ó порядêó і в строêи, визначені їх регламен250

тами та повідомляє сóб’єêта заêонодавчої ініціативи про резóльтати розглядó.
2. Сóб’єêт заêонодавчої ініціативи за резóльтатами розглядó
приймає рішення про подальшó роботó над заêонопроеêтом.
Розділ ІІІ. Підготовка проекту закону
§10. Способи підготовêи заêонопроеêту
1. Проеêт заêонó сóб’єêтом заêонодавчої ініціативи може
готóватися:
1) самостійно;
2) підпорядêованими йомó державними органами або організаціями;
3) наóêовими óстановами, оêремими наóêовцями, фахівцями, ó томó числі іноземними, ó визначеній сфері правового
регóлювання за оêремими договорами.
2. Сóб’єêт заêонодавчої ініціативи може дорóчити або замовити підготовêó альтернативних проеêтів заêонів деêільêом
виêонавцям, ó томó числі на óмовах êонêóрсó.
3. Для розроблення законопроекту може створюватися робоча група, що складається із кваліфікованих юристів та фахівців
відповідної галузі. До óчасті в робочій грóпі залóчаються представниêи відповідних заціêавлених органів, організацій, наóêових óстанов, еêсперти.
§11. Логіêа виêладання правових норм у заêонопроеêті
1. Зміст правової норми повинен визначатися виходячи з
таêого:
1) мети заêонó, яêий готóється;
2) принципó верховенства права, положень Конститóції
Уêраїни, заêонів Уêраїни, а таêож ратифіêованих (схвалених)
Уêраїною міжнародних договорів;
3) принципів відповідної галóзі права;
4) реêомендацій юридичної наóêи про найбільш ефеêтивний варіант правового регóлювання відповідного видó сóспільних відносин;
5) способів правового регóлювання, що можóть забезпечити ефеêтивні дії проеêтованої норми;
6) вимог адаптації óêраїнсьêого заêонодавства до заêонодавства Європейсьêого Співтовариства.
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2. Правові норми виêладаються чітêо й óпорядêовано, шляхом логічного переходó від загального до êонêретного. При
цьомó сóперечності між загальними і êонêретними приписами
не допóсêаються.
3. Норми, що становлять зміст заêонопроеêтó, яê правило,
розташовóються за таêою послідовністю: сфера дії заêонó; цілі
та завдання; загальні та êонêретні вимоги до поведінêи сóб’єêтів, що встóпають ó визначені відносини; правові наслідêи; приêінцеві, а ó разі потреби – й перехідні положення.
4. Загальні приписи визначають цілі заêонó, предмет заêонó
(сферó відносин, яêó він регóлює), а таêож принципи галóзі
права, заêонодавства або оêремого правового інститóтó.
5. Яê правило, після загальних приписів спочатêó формóлюються регóлятивні приписи (приписи, що дозволяють, óповноважóють, зобов’язóють або забороняють визначенó поведінêó,
а потім – охоронні приписи, що містять санêції, яêі заêріплюють способи захистó порóшених прав тощо). Не реêомендóється
змішóвати виêладення матеріальних та процесóальних норм.
6. Яê обов’язêовий êомпонент ó заêонопроеêті передбачаються спеціальні правові засоби, що забезпечóють його дотримання (заходи заохочення, êонтролю, примóсó, порядоê
вирішення спорів та ін.).
7. У проеêті, що містить приписи, яêі встановлюють
обов’язêи фізичних і юридичних осіб, варто заêріпити санêції за
їх невиêонання ó разі, яêщо таêі санêції відсóтні в чинномó заêонодавстві. Яêщо ж таêі санêції вже передбачено, то варто послатися на відповідне заêонодавство.
§12. Вимоги до предмета заêонопроеêту
1. Заêонопроеêт, яê правило, може стосóватися лише одного предмета правового регóлювання .
2. У разі êоли в заêонопроеêті є норми, що належать до
більш ніж одного предмета правового регóлювання, вони не можóть встановлювати інші правила, ніж ті, що визначені іншими
заêонами. У таêомó випадêó виêористовóється відсильна (бланêова) норма до того заêонó (êодеêсó), яêим регóлюється цей
предмет правового регóлювання.
3. Винятêом із цього правила є заêонопроеêти про внесення змін до інших заêонів ó зв’язêó із прийняттям заêонó.
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§13. Вимоги до струêтури заêонопроеêту
1. Заêонопроеêт сêладається з таêих стрóêтóрних елементів:
1) назва;
2) преамбóла (яêщо цього вимагає зміст заêонó);
3) основна частина заêонó – розділи, глави, статті, частини
статей, пóнêти, підпóнêти;
4) приêінцеві положення;
5) перехідні положення (ó разі потреби);
6) переліê додатêів (яêщо вони є).
2. У разі êоли óхвалення заêонó потребóє внесення змін до
інших заêонів, сóб’єêт заêонодавчої ініціативи подає пропозиції
щодо таêих змін ó перехідних положеннях, яêщо таêі зміни є незначними, або вносить оêремий заêонопроеêт про внесення
змін до деяêих заêонів, що випливають з óхвалення цього заêонó.
§14. Особливості êодифіêованого нормативно-правового аêта
1. Заêонопроеêт, яêий об’єднóє і систематизóє норми
права, що належать до певної галóзі заêонодавства, і має на меті
регулювання відповідної сфери суспільних відносин у цій галузі,
може бути підготовлений у вигляді Кодексу (наприêлад, Цивільний êодеêс, Кримінальний êодеêс та інші).
2. В оêремих випадêах ó вигляді êодеêсó може готóватися
проеêт, що регóлює підгалóзі права (Митний кодекс, Повітряний кодекс, Кодеêс торговельного мореплавства та ін.).
3. Проект кодексу може сêладатися із загальної та особливої
частин та мати більш висоêий рівень інтеграції статей, ніж розділи.
§15. Назва заêонопроеêту
1. Заêонопроеêт повинен мати лаêонічнó назвó, що вêазóє
на його предмет і зміст правового регóлювання. Назва має бóти
простою для запам’ятовóвання.
2. Заêон не може мати назвó, тотожнó назві чинного заêонó.
3. Визначення предмета заêонó в його назві може бóти:
1) пояснюючим і починатися із слів «Про». Наприêлад:
«Про підприємство», «Про оподатêóвання прибóтêó підприємств»;
2) предметним, êоли заêон вичерпно регóлює широêó
сферó правового регóлювання. Наприêлад: «Кодеêс заêонів про
працю», «Кримінальний êодеêс», «Митний êодеêс»;
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3) ó разі êоли заêон встановлює загальні правила регóлювання, на основі яêих бóдóть розроблятися та óхвалюватися інші
аêти, назва заêонó може починатись із слів «Засади» або «Основи». Наприêлад: Заêон Уêраїни «Про засади соціальної захищеності інвалідів», «Основи заêонодавства про êóльтóрó».
§16. Преамбула
1. Преамбула – встóпна частина, яêа дає стислó інформацію
про метó прийняття заêонó.
2. Преамбóла заêонó не повинна дóблювати зміст інших
стрóêтóрних елементів проеêтó та не може містити нормативних
приписів.
3. Преамбóла є його невід’ємною частиною і підлягає врахóванню під час тлóмачення і застосóвання заêонопроеêтó.
§17. Стаття
1. Стаття – основна стрóêтóрна одиниця заêонó, яêа містить завершені нормативні положення.
2. Стаття має порядêовий номер арабсьêими цифрами та
лаêонічнó назвó, що відображає її зміст. У разі êоли готóється заêонопроеêт про внесення змін до іншого заêонó, статті цього заêонó можóть не мати назв.
3. Стаття може мати деêільêа частин, яêі óточнюють і êонêретизóють ó логічно завершеномó вигляді виêладені в ній приписи.
4. Частини ó статті нóмерóються арабсьêими цифрами з
êрапêою. Яêщо стаття не має двох або більше частин, вважається, що вона має однó частинó, перед початêом цієї частини
ставиться арабсьêа цифра «один» з êрапêою.
5. Частина статті, яê правило, має сêладатися з одного речення або абзацó. У винятêових випадêах, êоли неможливо виêласти частинó одним реченням чи в одномó абзаці
допóсêається виêладення правової êонстрóêції ó частині статті
в абзацах, що розвивають, óточнюють або êонêретизóють положення, виêладені в частині, абзаци частини статті не нóмерóються. Варто óтримóватися від праêтиêи виêористання в
частині статті більш ніж двох абзаців.
6. У частині, яêа містить перерахóвання, êожне таêе перерахóвання починається з нового рядêа та називається пóнêтом.
Пóнêт позначається арабсьêою цифрою із дóжêою справа.
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7. У разі необхідності перерахóвання в середині пóнêтó
пóнêт може мати підпóнêти, яêі починаються з абзацó з маленьêої літери та нóмерóються маленьêими бóêвами óêраїнсьêого
алфавітó з дóжêою справа.
8. Пóнêти та підпóнêти не становлять завершеного правового приписó та мають тлóмачитися в êонтеêсті відповідної частини статті.
§18. Розділ та Глава
1. Статті заêонó, що логічно становлять самостійні частини
предмета правового регóлювання заêонó, можóть об’єднóватися
в розділи та глави.
2. З метою чітêого стрóêтóрóвання заêонó, яêий містить
значнó êільêість статей, об’єднаних ó розділи, розділи можóть
бóти поділені на глави, яêі об’єднóють статті, пов’язані за змістом та предметом правового регóлювання.
3. При підготовці заêонопроеêтó стóпені інтеграції статей
слід вибирати виходячи з обсягó правового регóлювання, êільêості статей та зрóчності застосóвання заêонó ó праêтичній діяльності.
§19. Приêінцеві та перехідні положення
1. У разі потреби заêонопроеêт може мати приêінцеві та перехідні положення.
2. Приêінцеві положення розміщуються наприêінці основної
регуляторної частини заêону та містять норми, пов’язані з набранням чинності заêону чи його струêтурними елементами, та, у разі
потреби, переліê суб’єêтів êонтролю за його виêонанням, приписи
про необхідність прийняття нових аêтів або приведення чинних
аêтів у відповідність до прийнятого заêонодавчого аêта.
3. Перехідні положення визначають умови та порядоê дії
інших нормативно-правових аêтів або їх струêтурних елементів,
врегульовують інші правовідносини, спрямовані на вирішення питань, що виниêають у зв’язêу із набранням чинності заêону.
4. Приêінцеві положення виêладаються у формі статей, перехідні положення виêладаються у формі пунêтів.
5. У разі êоли приêінцеві та перехідні положення не є надто
широêими, допусêається їх виêладення в одному розділі «Приêінцеві та перехідні положення» у вигляді пунêтів.
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§20. Додатêи
1. Заêон може містити додатêи та примітêи, яêі є його невід’ємними частинами і мають таêó ж юридичнó силó, що й аêт,
до яêого вони додаються.
2. При підготовці проеêтó заêонó з додатêами додатêи готóються одночасно із заêонопроеêтом.
3. Посилання на наявність додатêів має міститися ó заêонопроеêті.
4. У додатêах до заêонопроеêтó можóть міститися:
1) переліê нормативно-правових аêтів, до яêих вносяться
зміни або переліê нормативно-правових аêтів, яêі втрачають
чинність ó зв’язêó із прийняттям таêого заêонó;
2) строêи виêонання, переліêи сóб’єêтів, об’єêтів, форми
та зразêи доêóментів тощо, а таêож óмови та вимоги, плани, заходи, необхідні для виêонання заêонó;
3) інші приписи, спрямовані на забезпечення застосóвання
заêонó.
§21. Вимоги до оформлення заêонопроеêту
1. Заêонопроеêт має бóти оформлений відповідно до правил, визначених Регламентом Кабінетó Міністрів Уêраїни та
Регламентом Верховної Ради Уêраїни, з óрахóванням пропозицій цих Реêомендацій.
2. Розділи, глави і статті мають êоротêó, чітêо сформóльованó назвó. Невелиêі заêонодавчі аêти, ó яêих відсóтні глави, можóть не мати назв статей.
3. Розділи мають насêрізнó нóмерацію, яêа позначається
римсьêими цифрами з êрапêою з правого боêó знизó.
4. Глави мають насêрізнó нóмерацію, яêа позначається
арабсьêими цифрами з êрапêою з правого боêó знизó.
5. Статті мають насêрізнó нóмерацію, яêа позначається
арабсьêими цифрами з êрапêою з правого боêó знизó.
6. Частини статей виокремлюються абзацами з великої літери і нумеруються арабськими цифрами з êрапêою з правого
боêó знизó. У разі потреби оêрема частина статті може виêладатися деêільêома абзацами, таêі абзаци не нóмерóються.
7. Пóнêти мають самостійнó нóмерацію ó стрóêтóрних елементах, яêа позначається арабсьêими цифрами з дóжêою з правового боêó; починаються з маленьêої літери з абзацó.
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8. Підпóнêти мають самостійнó нóмерацію для êожної
статті, частини статті або пóнêтó, яêі позначаються малими літерами з дóжêою з правого боêó в алфавітномó порядêó або
арабсьêими цифрами з дóжêою, яêщо таêий спосіб виділення
не бóло застосовано ó заêонопроеêті для позначення пóнêтів.
9. Назви розділів та глав розміщóються в центрі і набираються велиêими літерами та жирним шрифтом.
10. Назви статей набираються жирним шрифтом.
11. Теêст êожного елемента статті розташовóється з відстóпом, щоб виділити його числове або літерне позначення.
12. Основний теêст заêонопроеêтó набирається ó теêстовомó форматі гарнітóра Таймс, шрифт 12 через півтора інтервали.
13. Половинний інтервал між рядêами виêористовóється
тільêи в таêих випадêах:
1) між заголовêом статті і самим теêстом статті;
2) між абзацами всередині однієї частини статті.
Розділ ІV. Вимоги до окремих
законопроектів
§22. Форма заêонопроеêту
1. Законопроекти можóть готóватися в таêих формах:
1) проеêтó Конститóції Уêраїни яê аêта óстановчої влади
народó, яêий визначає загальні засади êонститóційного ладó, основи правового статóсó громадян, організації та діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядóвання,
територіальний óстрій та державні символи Уêраїни;
2) проеêтó заêонó про внесення змін до Конститóції Уêраїни (Конститóційний заêон), яêий приймається за особливою
êонститóційно визначеною процедóрою і вносить зміни до
Конститóції Уêраїни;
3) проеêтó заêонó (тематичної спрямованості), яêий приймається на основі і в розвитоê положень Конститóції Уêраїни
з визначених питань заêонодавчого регóлювання;
4) проеêтó заêонó про ратифіêацію міжнародного договорó
Уêраїни;
5) проеêтó Кодеêсó (êодифіêованого нормативно-правового аêта) – єдиного, зведеного, юридично і логічно цілісного,
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внóтрішньо óзгодженого заêонó, яêий забезпечóє óзагальнене та
системне регóлювання певної сфери сóспільних відносин;
6) проеêтó заêонó про внесення змін до чинного заêонó Уêраїни.
§23. Заêонопроеêт про внесення змін до чинного заêону
1. Заêонопроеêт про внесення змін до чинного заêонó може
готóватися ó вигляді:
1) нової редаêції заêонó;
2) нової редаêції розділів, глав, статей, частин статей, пóнêтів, абзаців, речень;
3) заміни слів та (або) їх виêлючення в оêремих статтях заêонó;
4) доповнення заêонó розділами, главами, статтями, частинами статей, пóнêтами, підпóнêтами тощо.
2. Заêонопроеêт про внесення змін до чинного заêонó ó вигляді нової редаêції заêонó готóється ó разі, êоли зміни стосóються більшості статей чинного заêонó або вимагають зміни
стрóêтóри заêонó.
3. Нова редаêція статті, глави, розділó готóється ó разі, êоли
змінюється більше половини теêстó відповідного стрóêтóрного
елемента заêонó або êоли іншим способом внесення змін до заêонó є сêладним і може призвести до помилоê.
4. Назва заêонопроеêтó про внесення змін до чинного заêонó сêладається за таêою формóлою: Заêон про внесення змін
до Заêонó «назва заêонó, до яêого вносяться зміни» (Відомості
Верховної Ради Уêраїни (ВВР), № (номер, ó яêомó вперше пóбліêовано заêон) – ВВР, № (номер, ó яêомó пóбліêовано останні
зміни до цього заêонó станом на день óхвалення нових змін).
Наприêлад: Заêон Уêраїни «Про внесення змін до Заêонó
Уêраїни ”Про оподатêóвання прибóтêó підприємств“» (Відомості Верховної Ради (ВВР), _ р., № __, ст.__ (Із змінами, внесеними згідно із Заêоном № 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003,
ВВР, 2004, № 17–18, ст. 250).
5. У разі êоли зміни вносяться до заêонó, яêий виêладено в
новій редаêції, зміни вносяться до його оновленої редаêції з посиланням на джерело опóбліêóвання цієї редаêції. Посилання
на всі попередні редаêції оновленого заêонó не робляться.
6. Формóли, за допомогою яêих вносяться поправêи (модифіêаційні формóли), мають бóти стандартизовані, а обраних
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моделей треба ретельно дотримóватися.
7. Теêст заêонопроеêтó, яêий вносить зміни, дрóêóється
жирним шрифтом, а положення заêонó, до яêого вносяться
зміни, дрóêóються звичайним шрифтом. Формат таêий же, що
й формат бóдь-яêого нового заêонó, щоб полегшити зведення
положень, що бóли змінені, ó новомó заêоні.
Розділ V. Особливі вимоги щодо тексту
законопроекту
§24. Мовна, логічна та графічна основа заêонопроеêту
1. Теêст заêонопроеêтó має мовнó, логічнó, граматичнó й
графічнó основи.
2. Мовною основою заêонопроеêтó є речення, стійêі словосполóчення, що набóли широêого застосóвання в юридичній
техніці слова.
3. Логічною основою заêонопроеêтó є правила та заêони
формальної логіêи.
4. Граматична основа заêонопроеêтó – правила орфографії
та пóнêтóації.
5. Графічною основою заêонопроеêтó є стрóêтóрóвання
теêстó з виêористанням елементів графічного подання, розбивêи за розділами, главами, статтями, частинами, виêористання літерної та цифрової нóмерації.
§25. Мова заêонопроеêту
1. Заêонопроеêт готóється óêраїнсьêою мовою.
2. Виêладення правових норм ó заêонопроеêті здійснюється відповідно до правил літератóрної óêраїнсьêої мови з óрахóванням цих реêомендацій.
§26. Критерії мови заêонопроеêту
1. Мова заêонопроеêтó повинна відповідати êритеріям ясності, стислості, точності та простоти.
2. Критерії ясності:
1) зрозóмілість теêстó читачеві;
2) виêористання загальновідомих термінів ó загальновідомомó значенні;
3) визначення та пояснення значення найважливіших термінів ó заêоні;
3) вживання простих і зрозóмілих термінів;
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4) неприпóстимість застосóвання сêладних граматичних
êонстрóêцій.
3. Критерії стислості:
1) маêсимально стисле виêладення теêстó нормативного
аêта;
2) еêономне виêористання мови;
3) відсóтність повторів і малоінформативних словосполóчень ó теêсті заêонó.
4. Критерії точності:
1) чітêість, недвозначність визначення термінів;
2) відсóтність ó теêсті заêонів багатозначних термінів;
3) позитивність формóл, яêі виêористовóються;
4) неприпóстимість застосóвання дієслівно-невизначених
êонстрóêцій ó безособових реченнях;
5) неприпóстимість виêористання слів «нерідêо», «інші», «ó
разі необхідності» без подальшого пояснення.
5. Критеріями простоти є:
1) відсóтність ó теêсті нормативного аêта громіздêих êонстрóêцій;
2) відсóтність зловживань дієприêметниêовими зворотами;
3) прямий порядоê слів.
§27. Загальні особливості мови заêонопроеêту
1. Під час підготовêи теêстó слід враховóвати таêі застереження:
1) текст законопроекту сêладається згідно з прийнятими
правилами синтаêсисó та граматиêи, ó витриманомó стилі;
2) зміст правової норми формóлюється таêим чином аби не
залежати виêлючно від пóнêтóації;
3) правова норма формóлюється в теперішньомó часі. Майбóтній та минóлий часи застосовóються лише тоді, êоли необхідно зробити часове співвідношення між двома подіями, що
найбільш хараêтерно для заêонів, яêі встановлюють відповідальність;
4) різні слова не можóть óживатися для вираження одного
й того ж самого поняття. Одне й те саме слово не може вживатися для вираження різних понять;
5) вживання синонімів для означення одного й того ж самого поняття слід виêлючати;
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6) не вмотивованих перерахóвань слід óниêати;
7) слова іншомовного походження та запозичення з іноземних мов виправдані лише в томó разі, êоли таêе слово є загальноприйнятним для óêраїнсьêої мови та відсóтній адеêватний
óêраїнсьêий варіант;
8) виêористання сêорочень та абревіатóр ó теêсті заêонопроеêтó не допóсêається;
9) слід óниêати посилань êожного разó, êоли вони не є
обов’язêовими, а посилання на «попередню» чи «настóпнó»
статтю чи частинó статті не допóсêається.
§28. Особливості застосування літературної мови у теêсті заêонопроеêту
1. Основною формою вираження норми права ó заêонопроеêті є речення.
2. Граматична форма речення має відповідати регóлятивній
природі заêонопроеêтó.
3. У заêонопроеêтах слід дотримóватися таêих правил щодо
побóдови речень:
1) виêористовóвати неозначенó формó дієслова та інфінітивні êонстрóêції, осêільêи за допомогою інфінітива зрóчно виражати прямó та непрямó імперативність нормативних приписів;
2) дієслова та дієприêметниêи, яê правило, виêористовóвати в безособовомó значенні (наприêлад: гарантóється, визначається, визнано, прийнято);
3) надавати перевагó пасивним êонстрóêціям над аêтивними;
4) виêористовóвати óзагальнені звороти, зоêрема дієприêметниêові та дієслівні, а таêож виêористовóвати óмовні речення
не для вираження часó та óмови, а для зіставлення частин речення (наприêлад: «Затримана особа негайно звільняється,
яêщо протягом сімдесяти двох годин з моментó затримання їй
не врóчено вмотивованого рішення сóдó про тримання під вартою» (ст. 29 Конститóції Уêраїни).
§29. Поняття (терміни) та їх визначення (дефініції)
1. У проеêті, яê правило, слід виêористовóвати загальновідомі юридичні терміни, а еêономічні, технічні й інші спеціальні
терміни переважно виêористовóються для створення правового
регóлювання в оêремих галóзях.
261

2. Спеціальні терміни, необхідні для врегóлювання êонêретного видó (сфери) сóспільних відносин, виêористовóються ó
нормативних аêтах тільêи в томó розóмінні, ó яêомó вони вживаються в даній спеціальній сфері.
3. У разі потреби спеціальні терміни пояснюються в теêсті
заêонó або виêладаються в додатêах до нормативного аêта ó вигляді словниêа виêористовóваних термінів.
4. Терміни повинні вживатися в заêоні лише в одномó значенні відповідно до загальноприйнятої термінології. При виêористанні термінів варто виходити із загальноприйнятих
визначень, що містяться ó словниêах.
5. Яêщо терміни, яêі виêористовóються в заêоні, мають
êільêа визначень чи визначення, що відрізняється від звичайного, ó теêсті варто вêазати, яêий зміст вêладається в термін,
для того, щоб забезпечити правильне тлóмачення заêонó.
6. Визначення термінів доцільно давати лише в заêонах загального хараêтерó й ó тій частині заêонó, де даний термін вживається вперше.
7. Визначення найважливіших термінів, óживаних ó заêоні,
яêі є загальними для всіх його приписів, доцільно давати в одній
статті, що міститься зазвичай на початêó теêстó.
8. Кільêість визначень, що пояснюють ті чи інші терміни,
яêі містяться в заêоні, не повинна бóти надмірною.
§30. Формулювання термінів
1. Юридичний термін повинен бóти стислий, вêлючати не
більш трьох – п’яти слів (ідеально – не більше двох). Серед цих
слів не повинно бóти дієслів, займенниêів або прислівниêів.
2. Для того щоб розêрити зміст терміна, слід вêазати лиш
найбільш важливі його ознаêи. Слова, що виêористовóються,
повинні давати найбільш загальне, зовнішнє óявлення про хараêтер явища, що описóється.
3. Застосóвання громіздêих, важêих для сприйняття ланцюгів відмінêових форм óсêладнює сприйняття заêонó, томó
може застосовóватися лише ó винятêових випадêах.
4. Прийнятним для виêористання вважається термін, що
найповніше відображає нормативне поняття, і не прийнятним – той, що спотворює його істинний зміст.
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5. Для визначення одних і тих же понять мають застосовóватися одні й ті ж терміни (єдність термінології).
§31. Визначення термінів
1. Визначення термінів ó заêонопроеêті необхідне ó випадêах, êоли:
1) термін створено шляхом переосмислення загальновживаного слова або з виêористанням нетрадиційної леêсиêи (рідêісних, спеціальних та іншомовних слів, ó томó числі
юридичних термінів);
2) термін оформлено за допомогою слів, яêі досить часто
застосовóються в бóденній мові й виêлиêають різні за змістом
асоціації;
3) з óрахóванням цілей заêонó даний термін є специфічним;
4) термін по-різномó траêтóється юридичною наóêою і
праêтиêою;
5) із точêи зорó заêонодавця термін дóже важливий для розóміння заêонó і щодо його змістó не повинно бóти сóмнівів та
непорозóмінь;
6) в інших випадêах, êоли відсóтність чітêого визначення
терміна може призвести до неясності з приводó правильного розóміння заêонó й точного тлóмачення терміна.
§32. Вимоги до визначення терміна
l. У нормативномó визначенні необхідно фіêсóвати необхідні й достатні ознаêи, яêі мають правове значення.
2. У визначенні можóть виêористовóватися лише ті терміни, яêі бóли визначені раніше, або загально визначені терміни, що не виêлиêають сóмнівó щодо їхньої ясності.
3. Визначення не повинно містити тавтології, тобто прямо
або опосередêовано повторювати те, що вже міститься в понятті, яêе визначається.
4. Визначення термінів не повинно створювати таê званого
êола, êоли перший термін пояснюється через дрóгий, а дрóгий – через перший.
5. Нормативні визначення повинні бóти адеêватні, тобто
обсяги понять, яêі визначаються та яêими визначаються, мають
точно збігатися, а самі поняття – бóти взаємозамінними.
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6. Формóлювання визначень, що мають однаêовий зміст та
обсяг, мають точно збігатися. Яêщо термін застосовóється з
новим відтінêом, бажано наочно поêазати таêий відтіноê.
§33. Синонімія та омонімія в теêсті заêонопроеêту
1. У заêонопроеêті вживання різних слів для означення одного й того ж поняття (синонімів), а таê само слів, яêі мають багато значень (омонімів), без прив’язêи до змістó речення чи
правової норми, не допóсêається.
2. Синоніми можóть виêористовóватися виêлючно для
того, щоб óточнити, деталізóвати волю заêонодавця. У цьомó
випадêó синонім виêористовóється не самостійно, а виêлючно
яê óточнення основного вживаного терміна.
§34. Виêористання слів іншомовного походження
1. Виêористання іншомовних слів ó заêонопроеêті може
бóти виправдане лише ó разі, êоли слово іншомовного походження вже цілêовито інтегрóвалося в óêраїнсьêó мовó і йомó
немає óêраїнсьêого замінниêа.
2. При êонêóренції з іноземним словом (поняттям) перевага надається словó óêраїнсьêого походження за винятêом випадêів, êоли óêраїнсьêий варіант став архаїзмом і в
загальновживаній мові не виêористовóється.
3. При êонêóренції між словами іноземного походження
перевага надається більш відомомó словó.
4. Запозичені слова повинні застосовóватися ó сóворо визначеномó їх значенні й оптимально вписóватися ó зміст теêстó
національного заêонó.
§35. Виêористання професійної леêсиêи
1. У заêонопроеêтах загального хараêтерó виêористання
слів професійної леêсиêи не допóсêається.
2. При виêористанні слів професійної леêсиêи слід віддавати перевагó найвідомішим поняттям, про яêі йдеться в аêті і
яêі фаêтично стали частиною звичайної розмовної леêсиêи.
3. Регóлювання питань, що потребóють виêористання вóзьêопрофесійних термінів та понять слід переносити на рівень
нижчого за юридичною силою аêта (в постанови Урядó, наêази
міністерств), розрахованого на виêористання переважно фахівцями.
264

§36. Сêорочення (абревіатури)
1. У заêонопроеêтах не допóсêається виêористання сêорочень.
2. Абревіатóри це – сêорочення, óтворені з перших літер
слів, що óтворюють певне словосполóчення, можóть застосовóватися в оêремих випадêах ó нормативних аêтах Урядó, центральних органів виêонавчої влади з óрахóванням правил,
визначених ó цьомó параграфі.
3. Абревіатóри є:
1) загальноприйняті, що не потребóють додатêових пояснень (наприêлад: МВС, АЕС);
2) спеціальні, що мають більш вóзьêе виêористання й зрозóмілі спеціалістам без додатêового пояснення (ЦПК, ЦК, ...);
3) індивідóальні, що мають досить вóзьêе виêористання і
потребóють ó теêсті одноразового, але обов’язêового пояснення
(наприêлад: ЕККА – елеêтронний êонтрольно-êасовий апарат,
ВТУ – виправно-трóдова óстанова).
4. Виêористання абревіатóр можливе виêлючно для еêономного виêористання мови з обов’язêовим їх визначенням ó
правовій нормі, де вони вперше застосовóються.
§37. Посилання
1. Необхідно правильно визначати і формóлювати посилання в заêонах. З їхньою допомогою забезпечóються системні
зв’язêи між різними нормами і правовими аêтами.
2. Доцільно виêористовóвати таêі види посилань:
1) посилання на норми даного заêонó для забезпечення
зв’язêó між його загальними і êонêретними, спеціальними положеннями;
2) посилання до Конститóції Уêраїни, êоли треба виявити
правоóтворювальне джерело даного заêонó;
3) посилання до ратифіêованих і схвалених міжнародних
аêтів, що наêладають на Уêраїнó зобов’язання і вимагають для
їхнього виêонання прийняття внóтрішньодержавних аêтів;
4) посилання до аêтів нижчої юридичної сили, êоли необхідно забезпечити фóнêціональний «правовий зв’язоê» та визначити підстави видання нового заêонó або дати дорóчення
прийняти підзаêонний аêт;
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5) за своїм об’єêтом посилання можóть бóти зроблені до
êонêретного заêонó в ціломó або його частини, до заêонó в широêомó значенні, до заêонодавства, стосóватися яê чинних, таê
і передбачóваних правових аêтів.
3. Не допóсêаються посилання на нормó, що, ó свою чергó,
відсилає до іншої норми.
4. У теêсті посилання вêазóється назва аêта, до яêого робиться відсилання, його номер і дата опóбліêóвання, а яêщо робиться відсилання до визначених статей цього аêта, вêазóються
таêож номери статей.
5. Доцільно óниêати вêлючення ó проеêт заêонó примітоê.
Примітêи допóсêаються в разі потреби дати визначення яêогонебóдь сóміжного поняття або помістити êоротêий êоментар,
що допоможе точніше óсвідомити зміст виêладених ó статті приписів.
§38. Набрання чинності заêоном
1. Набрання заêоном чинності визначається сóб’єêтом внесення заêонопроеêтó або розробниêом і може бóти:
1) з дати опóбліêóвання, яêщо це визначено в заêоні;
2) через десять днів від дати опóбліêóвання, яêщо в заêоні
нічого не зазначено;
3) з дати, визначеної в заêоні, але не раніш дати опóбліêóвання;
4) з дати настання іншого юридичного фаêтó (про що вêазóється в заêоні), але не раніш дати опóбліêóвання.
§39. Погодження заêонопроеêту
Залежно від сóб’єêта заêонодавчої ініціативи і сфери правового регóлювання перед внесенням на розгляд Верховної
Ради Уêраїни заêонопроеêт має пройти óзгодження за процедóрами, визначеними Регламентом Кабінетó Міністрів Уêраїни
та Регламентом Верховної Ради Уêраїни.
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