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Дисертація присвячена системному дослідженню з позицій теорії
діалектичного праворозуміння феномена упорядкування законодавства як
специфічної юридичної діяльності, пов’язаної з удосконаленням чинного
законодавства. У роботі сформульовано авторське визначення загального
поняття

упорядкування

законодавства

та

його

видів,

розглянуто

методологічні, організаційно-управлінські та техніко-юридичні аспекти
упорядкування законодавства. Обґрунтовується пріоритетне значення на
сучасному етапі розвитку України упорядкування законодавства в реалізації
правової політики держави.
Зазначено, що упорядкування законодавства не досліджується у
юридичній

науці як

законодавство,

а

самостійний

використовуються

вид

діяльності,

науковцями

та

об’єктом

якої

практиками

є
як

самоочевидне при визначенні інших юридичних понять. Разом з тим, коли
йдеться про діяльність, об’єктом якої є законодавство, то в літературі та
нормативно-правових актах використовується цілий ряд термінів, подібних за
їх

значенням

до

терміну

«упорядкування

законодавства».

Наукова

методологія пізнання зазначеного феномену передбачає, що поняття, які
позначають різні види діяльності, об’єктом якої є законодавство, мають бути
порівняльними. Визначення спільного родового поняття, через яке можуть
бути визначені всі види діяльності, об’єктом якої є законодавство, вирішує

методологічне

питання

формулювання

поняття

«упорядкування

законодавства».
В дисертації упорядкування законодавства розглядається як один із
видів його удосконалення, а саме законодавство, як об’єкт упорядкування,
досліджується в контексті праворозуміння. Законодавство є тільки однієї із
форм (особливою формою) зовнішнього виразу норм права, тих норм права,
які визнані необхідними (санкціоновані) саме державою як владним суб'єктом,
тобто тих норм прав, які стали юридичними нормами. Відповідно,
законодавство - це спосіб зовнішнього виразу одного із видів права, а саме
юридичного писаного (зафіксованого в письмовій формі в текстах
нормативно-правових актів) права. Законодавство, як об’єкт упорядкування,
належить розглядати як спосіб зовнішнього виразу юридичних норм в
нормативно-правових актах на загальному (в законодавчих актах) та
особливому (в підзаконних нормативно-правових актах) рівні. Відповідно,
поняття законодавство визначається на загальному рівні як сукупність
законодавчих актів (нормативно-правових актів вищої юридичної сили), та
особливому рівні як сукупність законодавчих та підзаконних нормативноправових актів.
Підкреслено, що при цьому, юридична норма (її гіпотеза, диспозиція та
санкція) виражається в текстах нормативно–правових актів через певну
множину взаємопов’язаних нормативно–правових приписів як мінімально
мовно та логічно завершених цілісних конструкцій. Одна й та сама юридична
норма має знайти свій зовнішній вираз в нормативно-правових актах на різних
рівнях, тобто на рівнях загального (в нормативно-правових актах, що мають
вищу юридичну силу, тобто в конституції та законах), особливого
(конкретизується (деталізується) в нормативно-правових актах, що мають
нижчу юридичну силу ніж конституція та закони, тобто це сфера підзаконних
нормативно–правових актів) та одиничного (втілюється в актах застосування
норм права). При цьому, нормативно–правові приписи, в яких знайшла свій
зовнішній вираз одна й та сама юридична норма, вищого рівня будуть більш

абстрактними, а нормативно–правові приписи нижчого рівня більш
конкретними, деталізованими. Таким чином, юридична норма “розгортається”
в нормативно-правових актах різної юридичної сили.
Зазначено, що національне законодавство, як необхідна складова
національної

правової

системи,

є

основною

специфічною

формою

зовнішнього виразу норм права в національній правовій системі України;
однією із форм, яка організовує зміст права. Законодавство України є
ієрархічною сукупністю нормативно-правових актів суб’єктів публічно
владних повноважень, зокрема, і законів про ратифікацію міжнародних
договорів, невід'ємною частиною яких є текст відповідного міжнародного
договору. Також, до законодавства варто віднести рішення нормативного
характеру,

які

можуть

бути

прийняті

безпосередньо

народом

або

територіальною громадою в результаті всеукраїнського або місцевого
референдуму.

Іншими

формами

зовнішнього

виразу норм права в

національній правовій системі є нормативно-правові договори (як міжнародні
так і внутрішньодержавні) та судовий прецедент (рішення Європейського суду
з прав людини). Додатковий характер має правовий звичай. Правова система
України ідентифікується з романо-германською правовою сім’єю, що
визначає

наявність

як

ієрархічної

(вертикальної),

так

і

галузевої

(горизонтальної) будови законодавства, а також його кодифікований,
консолідований, систематизований, упорядкований і уніфікований характер.
Також, відповідний вплив на національне законодавство здійснюють
міждержавні правові системи (зокрема, процес адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу).
Досліджуються характеристики законодавства, які є визначальними для
розуміння змісту діяльності з його упорядкування, а саме: законодавство
аналізується з точки зору таких парних категорій діалектики як зміст та форма,
якість

та

кількість,

законодавства як

пропонується

системність

визначення

(властивість

таких

властивостей

змісту законодавства)

та

упорядкованість (властивість форми законодавства). Змістом законодавства є

система юридичних норм, закріплених у нормативно-правових актах органів і
посадових осіб публічної влади, а формою законодавства є ієрархічна
сукупність нормативно-правових актів органів та посадових осіб публічної
влади, в яких отримують свій зовнішній текстуальний вираз ця система
юридичних норм, та форма яких чітко визначена законодавством. Кількісна
визначеність законодавства пов’язується з числом - оптимальною кількістю
нормативно-правових актів на різних рівнях законодавства, що мають один й
той же предмет правового регулювання. Якість (доброякісність) законодавства
як ступінь придатності законодавства для реалізації його функції є оціночною
категорією та проявляється через певну сукупність соціальних та юридичних
властивостей.

Запропоновано

критерієм

соціального

аспекту

якості

законодавства вважати соціальну адекватність змісту законодавства та його
відповідність принципам права, а юридичного аспекту якості законодавства відповідність законодавства вимогам нормотворчої техніки.
Обґрунтовано, що системність законодавства є властивістю змісту
законодавства, яка полягає в тому, що законодавство - це форма зовнішнього
виразу юридичних норм організованих за галузями та інститутами
законодавства. Галузь законодавства розглядається як взаємопов'язана
сукупність нормативно-правових актів, що виступає як офіційна форма, спосіб
організації, існування і зовнішнього виразу галузі права. Галузь права
будується на основі узагальненого (родового) вихідного права, яке включає в
себе певне коло вихідних прав. Інститут законодавства розглядається як
взаємопов'язана сукупність нормативно-правових приписі нормативноправових актів (або їх складових), що зовнішньо виражають відповідний
правовий інститут. Змістовною основою правового інституту є суспільний
інститут. Відображенням системності законодавства є його горизонтальна
(галузева) будова.
Зазначено, що в формі законодавства, як сукупності нормативноправових актів органів публічної влади, має існувати певний порядок.
Юридичні норми, які мають свій зовнішній вираз в законодавстві, набувають

ієрархічної

організованості

через

вертикальну

(ієрархічну)

будову

законодавства, яка відображає ієрархічну систему публічно-владних суб’єктів
нормотворчості.

Упорядкованість

законодавства

(систематика

законодавства) – це властивість форми законодавства, яка характеризується
об’єднанням (класифікацією, групуванням, упорядкуванням) нормативноправових приписів, в яких мовно виражаються частини складових юридичних
норм, в відповідні взаємозв’язані складові законодавства (нормативно-правові
акти та їх структурні елементи (розділи, глави, статті та ін.), галузі та інститути
законодавства)

за

правилами,

що

обумовлені

системністю

змісту

законодавства, ієрархічністю публічної влади, а також вимогами нормотворчої
техніки.
Здійснено дослідження упорядкування законодавства в контексті
праксеології права як науки про юридичну діяльність. Запропоновано
авторський підхід до визначення поняття упорядкування законодавства як
виду нормотворчої юридичної діяльності змістом якої є удосконалення форми
законодавства без зміни його змісту. Відповідно, суб’єктами упорядкування
законодавства є органи публічної влади наділені владними нормотворчими
повноваженнями

(органи

державної

влади

та

органи

місцевого

самоврядування), об’єктом - форма законодавства, а предметом - стан
упорядкованості законодавства. Результатом упорядкування законодавства
будуть нормативно-правові акти, що переводять форму законодавства в новий
упорядкований стан.

Способом (засобами, прийомами, методами та

процедурами) упорядкування законодавства є техніка упорядкування
законодавства як вид нормотворчої

техніки, а метою - належний

правопорядок в суспільстві, однією із умовою встановлення якого є стан
упорядкованості законодавства.
Обгрунтовано, що об’єктивною основою класифікації упорядкування
законодавства на види, є специфічні особливості того чи іншого
нормотворчого процесу, в якому відбувається упорядкування законодавства,
та

запропоновано

виокремити

два

основних

види

упорядкування

законодавства: упорядкування законодавства на рівні законодавчих актів та
упорядкування законодавства на рівні підзаконних нормативно-правових
актів.
Наголошено, що практичне розв’язання проблеми упорядкування
законодавства передбачає більш чітке визначення оптимальних технікоюридичних способів здійснення цієї діяльності (такими способами визначено
ревізію, уніфікацію та консолідацію законодавства), що дає можливість
ефективніше організувати та методично забезпечити законотворчість. Ревізія
законодавства пов’язується з встановленням чинної та несуперечливої
(однозначної) редакції нормативно–правових актів. Уніфікація як технікоюридичний спосіб упорядкування законодавства, тобто уніфікація форми
законодавства, є діяльністю пов’язаною з наданням однакової, стандартної
форми зовнішньому виразу юридичних норм. Консолідація законодавства
пов’язується з усуненням множинності нормативно-правових актів та
правових положень.
Особливу увагу в дисертації приділено розгляду передумов практичної
реалізації діяльності з упорядкування законодавства в нормотворчому процесі
органів публічної влади. Серед організаційно-управлінських передумов
упорядкування законодавства, виокремлено наявність інформації про
законодавство, що дає можливість прийняти рішення щодо необхідності
упорядкування законодавства. Діяльністю, об’єктом якої є інформація про
законодавство,

її

належне

представлення,

є

облік

та

інкорпорація

законодавства. Забезпечення практичної реалізації діяльності з упорядкування
законодавства в нормотворчому процесі потребує, перш за все, формування
певної правової політики, тобто вироблення та прийняття публічною владою
відповідного політичного рішення та закріплення його в Концепції розвитку
законодавства

(офіційному

юридичному

документі).

Виокремлення

упорядкування законодавства як самостійного напряму нормотворчості
зумовлює необхідність його врахування і в діяльності з управління
нормотворчим процесом, зокрема, при плануванні нормотворчості на всіх

рівнях публічної влади, визначенні та закріпленні організаційно-правових
форм здійснення цієї діяльності та її науковому і методичному забезпеченні.
Загалом, в дисертаційній роботі вперше у вітчизняній юридичній науці
визначено теоретико-методологічні основи пізнання поняття «упорядкування
законодавства». Національне законодавство – особливий об’єкт, який щодня
змінюється, і цим викликана потреба в різноманітній нормотворчій діяльності
органів публічної влади. Проте в нормотворчій практиці основна увага
звертається

на

врегулювання

оперативне
суспільних

змістовне
відносин,

наповнення
а

правових

нормотворчій

норм

діяльності

і
з

удосконалення формального аспекту законодавства не приділяється належної
уваги. Таким чином зростає неузгодженість між змістом і формою
законодавства, яка робить його розбалансованим і все менш ефективним,
таким, що перестає адекватно виконувати свою суспільну функцію. Наведене
дає підстави вважати упорядкування національного законодавства на всіх
рівнях вкрай актуальним завданням. А разом з цим постає необхідність
теоретичного

осмислення

та

визначення

поняття

упорядкування

законодавства, для чого має бути сформована належна наукова методологія.
Цим зумовлена теоретична і практична актуальність даного дисертаційного
дослідження та вибір заявленої теми роботи.
Ключові слова: упорядкування законодавства, законодавство, зміст та
форма законодавства, якість та кількість законодавства, системність
законодавства, упорядкованість законодавства, нормотворча юридична
діяльність, нормотворчий процес.

SUMMARY

Ryndiuk V. Streamlining the legislation of Ukraine: theoreticalmethodological and technical-legal aspects. - On the right of the manuscript.
Thesis for the degree of Doctor of Legal Sciences, specialty 12.00.01 - Theory
and History of State and Law; History of Political and Legal Doctrines. - , Kyiv
National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine;
V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of
Sciences, Kyiv, 2021.
The dissertation is devoted to systematic research from the standpoint of the
theory of dialectical legal understanding of the phenomenon of streamlining of
legislation as a specific legal activity related to the improvement of current
legislation. In the work the author's definition of the general concept of streamlining
of legislation and its types is formulated, methodological, organizationalmanagerial and technical-legal aspects of streamlining of legislation are considered.
The priority importance at the present stage of Ukraine’s development of
streamlining of legislation in the implementation of state legal policy is
substantiated.
It is noted that the streamlining of legislation is not studied in legal science as
an independent activity, the object of which is legislation, and are used by scholars
and practitioners as self-evident in defining other legal concepts. However, when it
comes to activities whose object is legislation, the literature and normative-legal acts
use a number of terms similar in meaning to the term «streamlining of legislation».
The scientific methodology of cognition of this phenomenon assumes that the
concepts that denote the different activities, the object of which is the legislation,
should be comparative. The definition of a common generic concept, through which
all types of activity, the object of which is legislation, can be defined, solves the
methodological issue of formulating the concept of «streamlining of legislation».

In the dissertation, streamlining of legislation is considered as one of the types
of its improvement, and the legislation itself, as an object of streamlining, is studied
in the context of legal understanding. Legislation is only one of the forms (special
form) of external expression of the rules of law, those rules of law that are recognized
as necessary (sanctioned) by the state as a subject of power, that is, those norms of
rights that have become legal norms. Accordingly, legislation is a way of external
expression of one of the types of law, namely legal written (recorded in writing in
the texts of normative-legal acts) law. Legislation, as an object of streamlining,
should be considered as a way of external expression of legal norms in normativelegal acts at the general level (in legislative acts) and at a special (in by-laws
normative acts) level. Accordingly, the concept of legislation is defined at the
general level as a set of legislative acts (normative legal acts of higher legal force),
and at a special level as a set of legislative and bylaws.
It is emphasized that the legal norm (its hypothesis, disposition and sanction)
is expressed in the texts of normative legal acts through a certain set of interrelated
normative legal prescriptions as minimally linguistically and logically complete
integral constructions. The same legal norm must find its external expression in
normative legal acts at different levels, that is, at the general level (in regulations
that have higher legal force, ie in the constitution and laws), special (specified) in
normative legal acts that have a lower legal force than the constitution and laws, that
is, this is the scope of bylaws normative legal acts) and single (embodied in acts of
application of law). At the same time, normative-legal prescriptions, in which the
same legal norm has found its external expression, of the higher level will be more
abstract, and normative-legal prescriptions of the lower level will be more specific,
detailed. Thus, the legal norm is "unfolded" in the regulations of different legal force.
It is noted that national legislation, as a necessary component of the national
legal system, is the main specific form of external expression of legal norms in the
national legal system of Ukraine; one of the forms that organizes the content of law.
The legislation of Ukraine is a hierarchical set of normative legal acts of subjects of
public authority, in particular, laws on ratification of international treaties, an

integral part of which is the text of the relevant international treaty. Also, the
legislation should include normative decisions that can be taken directly by the
people or the territorial community as a result of an all-Ukrainian or local
referendum. Other forms of external expression of legal norms in the national legal
system are legal agreements (both international and domestic) and judicial precedent
(decisions of the European Court of Human Rights). The legal custom has additional
character. The legal system of Ukraine is identified with the Romano-Germanic
legal family, which determines the existence of both hierarchical (vertical) and
sectoral (horizontal) structure of legislation, as well as its codified, consolidated,
systematized, orderly and unified nature. Also, the relevant influence on national
legislation is exerted by interstate legal systems (in particular, the process of
adaptation of Ukrainian legislation to the legislation of the European Union).
The characteristics of the legislation, which are crucial for understanding the
content of activities for its streamlining, are studied, namely: legislation is analyzed
in terms of such paired categories of dialectics as content and form, quality and
quantity; it is proposed to define such properties of legislation as systemicity
(property of the content of legislation) and orderliness (property of the form of
legislation). The content of the legislation is a system of legal norms enshrined in
regulations of bodies and officials of public authorities, and the form of legislation
is a hierarchical set of normative legal acts of bodies and officials of public authority,
in which this system of legal norms receives its external textual expression, and the
form of which is clearly defined by the legislation. Quantitative certainty of
legislation is associated with the number - the optimal number of regulations at
different levels of legislation that have the same subject of legal regulation. The
quality (goodness) of legislation as the degree of suitability of legislation for the
implementation of its function is an evaluative category and is manifested through a
certain set of social and legal properties. It is proposed to consider the social
adequacy of the content of the legislation and its compliance with the principles of
law as a criterion of the social aspect of the quality of legislation, and the legal aspect

of the quality of legislation - the compliance of legislation with the requirements of
rule-making techniques.
It is substantiated that the systemicity of legislation is a property of the content
of legislation, which is that legislation is a form of external expression of legal norms
organized by branches and institutions of legislation. The branch of legislation is
considered as an interconnected set of normative legal acts, which acts as an official
form, way of organization, existence and external expression of the branch of law.
The branch of law is built on the basis of generalized (generic) source law, which
includes a certain range of source rights. The institute of legislation is considered as
an interconnected set of normative-legal prescriptions of normative-legal acts (or
their components), which externally express the corresponding legal institute. The
substantive basis of a legal institution is a public institution. A reflection of
systemicity of legislation is its horizontal (sectoral) structure.
It is noted that in the form of legislation, as a set of normative legal acts of
public authorities, there must be a certain order. Legal norms, which have their
external expression in the legislation, acquire a hierarchical organization through the
vertical (hierarchical) structure of the legislation, which reflects the hierarchical
system of public authorities of rule-making. Orderliness of legislation (systematics
of legislation) is a property of the form of legislation, which is characterized by the
association (classification, grouping, streamlining) of normative legal prescriptions,
in which linguistically expressed parts of components of legal norms, in the relevant
interconnected components of legislation (normative-legal actsand their structural
elements) (sections, chapters, articles, etc.), industries and institutions of legislation)
according to the rules due to the systemicity content of legislation, the hierarchy of
public authority, as well as the requirements of rule-making techniques.
A study of streamlining of legislation in the context of the praxeology of law
as a science of legal activity was carried out. The author’s approach to defining the
concept of streamlining legislation as a type of rule-making legal activity, the
content of which is to improve the form of legislation without changing its content
is proposed. Accordingly, the subjects of streamlining of legislation are public

authorities endowed with authoritative rule-making powers (public authorities and
local governments), the object - the form of legislation, and the subject - the state of
orderliness of legislation. The result of streamlining the legislation will be
normative-legal acts that translate the form of legislation into a new orderly state.
The way (means, receptions, methods and procedures) of streamlining of legislation
is the technique of streamlining legislation as a type of rule-making technique, and
the goal - proper law and order in society, one of the conditions for the establishment
of which is the state of streamlining of legislation.
It is substantiated that the objective basis for the classification of streamlining
of legislation into types is the specific features of a rule-making process in which
there is a streamlining of legislation, and it is proposed to identify two main types of
streamlining of legislation: streamlining of legislation at the level of legislative acts
and streamlining of legislation at the level of bylaws.
It is emphasized that the practical solution to the problem of streamlining the
legislation involves a clearer definition of the optimal technical-legal ways of
carrying out this activity (such ways determine the revision, unification and
consolidation of legislation), which makes it possible to more effectively organize
and methodically ensure lawmaking. Revision of legislation is associated with the
establishment of a valid and consistent (unambiguous) version of normative-legal
acts. Unification as a technical-legal way of streamlining legislation, that is, the
unification of the form of legislation, is an activity associated with providing the
same, standard form to the external expression of legal norms. Consolidation of
legislation is associated with the elimination of multiplicity normative-legal acts and
normative-legal prescriptions.
The dissertation pays special attention to the consideration of the prerequisites
for the practical implementation of activities to streamline legislation in the rulemaking process of public authorities. Among the organizational-managerial
prerequisites for streamlining of legislation is singled out availability of information
about the legislation, which makes it possible to decide on the need to streamline the
legislation. The activity, the object of which is information about the legislation, its

proper presentation, is the accounting and incorporation of legislation. Ensuring the
practical implementation of activities to streamline legislation in the rule-making
process requires, first of all, formation of appropriate legal policy, that is, the
development and adoption by the public authorities of the relevant political decision
and its enshrinement in the Concept of Legislation Development (official legal
document). Isolation of streamlining the legislation as an independent direction of
rule-making necessitates its consideration in the management of the rule-making
process, in particular, when planning rule-making at all levels of public authority,
definition and consolidation of organizational and legal forms of this activity and its
scientific and methodological support.
In general, in the dissertation work for the first time in domestic legal science
the theoretical and methodological bases of knowledge of the concept of
«streamlining of legislation» are defined. National legislation is a special object that
changes daily, and this necessitates a variety of rule-making activities of public
authorities. However, in rule-making practice the main attention is paid to the
operational substantive filling of legal norms and regulation of social relations, and
rule-making activities to improve the formal aspect of the legislation are not given
due attention. Thus, there is a growing inconsistency between the content and form
of legislation, which makes it unbalanced and less effective, so that it ceases to
adequately perform its social function. This gives grounds to consider the
streamlining of national legislation at all levels an extremely urgent task. At the same
time, there is a need for theoretical understanding and definition of the concept of
streamlining of legislation, for which an appropriate scientific methodology should
be formed. This determines the theoretical and practical relevance of this dissertation
research and the choice of the stated topic of work.
Key words: streamlining of legislation, legislation, content and form of
legislation, quality and quantity of legislation, systemicity of legislation, orderliness
of legislation, rule-making legal activity, rule-making process.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Дослідженню різних
аспектів законодавства впродовж багатьох століть приділялася постійна увага
вчених-юристів, ними опубліковано в тому числі значну кількість теоретикоправових досліджень з цієї проблематики. Складно знайти питання, пов’язане
із законодавством, яке б не досліджувалося в теорії права. Разом з тим,
звертаючись до відповідних наукових праць, не кажучи про навчальну
юридичну літературу, проблематично знайти відповіді на питання, що
розуміти під терміном «упорядкування законодавства», а тим більше знайти
визначення наукового поняття останнього. Навіть у енциклопедичних
юридичних словниках відсутнє значення цього терміна, а спеціальні
теоретико-методологічні дослідження даного предмета взагалі відсутні,
незважаючи на гостру практичну потребу в упорядкуванні, зокрема,
національного законодавства України.
Дану обставину можна пояснити тим, що, з одного боку, все нові
теоретико-правові дослідження феномена законодавства зумовлюються
відсутністю його задовільного наукового поняття, яке досі не сформулюване
через триваючу багато десятиліть кризу праворозуміння. З нею пов’язана
наявність широкого розмаїття дефініцій поняття права, від якого значною
мірою залежить визначення наукового поняття законодавства. З іншого боку,
теоретики не вбачають в «упорядкуванні законодавства» специфічної
юридичної діяльності стосовно законодавства, якісно відмінної від інших
форм вказаної діяльності. Упорядкування законодавства часто «розбавляють»
в інших формах діяльності, якось пов’язаної із законодавством, або ж
ототожнюють даний термін з іншими чи підміняють іншими термінами
(«систематизації», «кодифікації», «удосконалення», «розвитку» законодавства
та ін.). А це позбавляє можливості визначити специфічний зміст даного
поняття, що негативно впливає на юридичну практику.
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З іншого боку, у вітчизняній законодавчій практиці тривалий час має
місце значною мірою стихійний перебіг формування національного
законодавства при ігноруванні вимог нормотворчої техніки. Основною
тенденцією у формуванні законодавства стало прогресуюче зниження його
якості та ефективності. Такий стан законодавства негативно відбивається на
практиці, значно ускладнює його належне застосування і реалізацію,
негативно впливає на стан законності та правопорядок в Україні, призводить
до поширення корупції, до панування в суспільстві правового нігілізму,
масового порушення прав і свобод людини тощо.
Разом з тим, затримка з проведенням упорядкування законодавства веде
до його хаотичного нагромадження, внаслідок якого йде руйнування
нормативно-правової основи життя суспільства, держави і громадян, навіть
виникає загроза національній безпеці. Така затримка не в останню чергу
обумовлена відсутністю наукового поняття про упорядкування законодавства
і відповідних науково-методичних рекомендацій щодо здійснення цієї
діяльності.
Водночас,

визначення

поняття

«упорядкування

законодавства»

передбачає з’ясування поняття «законодавство» і форм юридичної діяльності,
пов’язаної з ним як з юридичним явищем; а це потребує вибору певного
праворозуміння та методології дослідження, що були предметом уваги різних
багатьох науковців.
У зв’язку з цим у роботі були використані праці вітчизняних та
зарубіжних вчених-правознавців, філософів, інших вчених, які так чи інакше
досліджували

питання,

пов’язані

з

визначеннями

поняття

права,

законодавства, юридичної діяльності тощо, на базі яких ґрунтується
дослідження поняття «упорядкування законодавства», його теоретикометодологічних і техніко-юридичних аспектів. Серед них публікації, зокрема,
таких авторів як: С. Алексєєв, Л. Апт, М. Байтін, О. Баранов, І. Бачило, Ж.Л. Бержель,

С. Бобровник,

А.

Венгеров,

Є. Гетьман,

В. Горшеньов,

А. Граціанов, С. Гусарєв, Р. Давид, П. Євграфов, Є. Євграфова, В. Жеребкін,
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А. Заєц, В. Ісаков, Ж. Карбоньє, В. Карташов, Т. Кашаніна, Д. Керимов,
А. Козловський, А. Колодій, А. Конверський, А. Кононюк, В. Косович,
М. Костицький,

Н. Литягин,

Л. Луць,

Я. Магазинер,

М. Марченко,

В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, В. Опришко, Н. Пархоменко, О. Петришин,
С. Плавич, Є. Погорєлов, П. Рабінович, М. Рассолов, І. Сенякін, С. Слинько,
В. Сорокін, М. Теплюк, Ю. Тихомиров, Ю. Шемшученко, О. Ющик, Л. Явич
та інші.
В якості джерельної бази даного дослідження використано також
відповідні акти законодавства України і зарубіжних країн, акти національної
та міжнародної судової практики, а також науково-методичні матеріали
стосовно здійснення нормотворчої діяльності.
Національне законодавство – особливий об’єкт, який щодня змінюється,
і цим викликана потреба в різноманітній нормотворчій діяльності органів
публічної влади. Проте в нормотворчій практиці основна увага звертається на
оперативне змістовне наповнення правових норм і врегулювання суспільних
відносин, а нормотворчій діяльності з удосконалення формального аспекту
законодавства не приділяється належної уваги. Таким чином зростає
неузгодженість між змістом і формою законодавства, яка робить його
розбалансованим і все менш ефективним, таким, що перестає адекватно
виконувати свою суспільну функцію.
Наведене

дає

підстави

вважати

упорядкування

національного

законодавства на всіх рівнях вкрай актуальним завданням. А разом з цим
постає необхідність теоретичного осмислення та визначення поняття
упорядкування законодавства, для чого має бути сформована належна наукова
методологія.
Цим

зумовлена

теоретична

і

практична

актуальність

даного

дисертаційного дослідження та вибір заявленої теми роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконана в межах планових науково-дослідних тем кафедри теорії та історії
права Київського національного економічного університету імені Вадима
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Гетьмана

«Теоретико-правові

та

практичні

проблеми

становлення

громадянського суспільства в Україні» (державний реєстраційний номер
0110u001384)

та

«Проблеми

праворозуміння,

правотворчості

та

правореалізації в умовах глобалізації та цифрової трансформації» (державний
реєстраційний номер 0121U112248).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні
теоретико-методологічних

засад

пізнання

феномена

упорядкування

законодавства та формулюванні його наукового поняття, як необхідної умови
вдосконалення національного законодавства України.
Для досягнення зазначеної мети було визначено такі завдання:
- здійснити загальний аналіз стану розробки в юридичній літературі
поняття упорядкування законодавства в якості предмета теоретико-правових
досліджень, позначити проблемні питання у формулюванні вказаного поняття
та сформувати методологічну парадигму вирішення проблемних питань
розроблення поняття упорядкування законодавства;
- з’ясувати зміст поняття «законодавство» в контексті розуміння поняття
«право» в юридичній науці, а також методологічні питання дослідження
поняття законодавства в якості об’єкта упорядкування;
- дослідити феномен законодавства у складі правової системи як об’єкт
діяльності з його упорядкування в аспекті діалектичних категорій змісту і
форми, якості та кількості;
- охарактеризувати

упорядкування

законодавства

як

специфічну

юридичну діяльність щодо законодавства в якості специфічного об’єкта цієї
діяльності, ознаки і зміст останньої;
- сформулювати загальне поняття «упорядкування законодавства», а
також здійснити видовий поділ (видову класифікацію) даного поняття;
- розглянути техніко-юридичні способи упорядкування законодавства;
- позначити актуальні питання практики упорядкування законодавства у
вітчизняному нормотворчому процесі, негативні чинники цієї практики;
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- визначити

та

охарактеризувати

організаційно-управлінські

передумови здійснення упорядкування законодавства в нормотворчому
процесі; встановити значення правової політики в цьому процесі;
- сформулювати

пропозиції

та

науково-методичні

рекомендації

стосовно практичного здійснення упорядкування законодавства в контексті
удосконалення законодавства України.
Об’єкт

дослідження

становить

юридична

діяльність

держави,

спрямована на удосконалення національного законодавства.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні й техніко-юридичні
аспекти

упорядкування

законодавства

в

якості

одного

із

способів

удосконалення національного законодавства.
Методи дослідження обрано з урахуванням визначеної мети і наукових
завдань, а також специфіки об’єкта й предмета дослідження та необхідності
отримання достовірних наукових результатів. Методологічну базу роботи
складає ряд філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціальнонаукових підходів і методів пізнання правових явищ.
Дисертаційне дослідження ґрунтується на діалектичному розумінні
явищ

соціальної

та

правової

дійсності.

Філософсько-світоглядний

діалектичний метод використано, зокрема, при визначенні методологічної
парадигми пізнання феномена упорядкування законодавства. За його
допомогою розкрито поняття законодавства в якості об’єкта упорядковуючої
діяльності, зміст упорядкування як специфічної діяльності з удосконалення
законодавства, а також з’ясовано види упорядкування законодавства, умови
здійснення упорядкування законодавства як окремого напряму нормативної
діяльності органів публічної влади.
Загальнонаукові методи: сходження від абстрактного до конкретного –
застосовано, зокрема, в процесі структурного формування змісту роботи, для
дослідження поняття юридичної норми тощо; формально-логічний метод
використано в процесі з’ясування техніко-юридичних способів упорядкування
законодавства; системно-структурний метод використано при здійсненні
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аналізу законодавства в якості необхідної складової правової системи;
функціональний

метод

застосовано

для

дослідження

упорядкування

законодавства як одного із видів юридичної діяльності. Спеціально-наукові
методи:

юридико-догматичний

метод

–

використано

при

аналізі

законодавчого регулювання упорядкування законодавства; порівняльноправовий метод застосовано при розгляді зарубіжного досвіду здійснення
упорядкування законодавства та особливостей його правового регулювання;
лінгвістичний метод – вжито при з’ясуванні термінологічного значення низки
відповідних

термінів

(«упорядкування»,

«законодавство»

тощо);

прогностичний метод став у нагоді при виробленні рекомендацій стосовно
практичної реалізації упорядкування законодавства як окремого напряму
нормативної діяльності органів публічної влади в Україні.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше у
вітчизняній юридичній науці визначено теоретико-методологічні основи
пізнання поняття «упорядкування законодавства», сформульовано авторське
визначення вказаного поняття і його видів, охарактеризовано організаційноуправлінські та техніко-юридичні аспекти упорядкування вітчизняного
законодавства.
Наукову

новизну

роботи,

а

також

особистий

внесок

автора

характеризують положення, висновки і пропозиції, в яких, зокрема:
уперше:
- визначено

методологію

дослідження

наукового

поняття

«упорядкування законодавства» на основі діяльнісного підходу, згідно з яким
воно розглядається як різновид юридичної діяльності стосовно удосконалення
законодавства, яке (законодавство) виступає в якості специфічного об’єкта
цієї діяльності;
- обґрунтовано співвідношення поняття законодавства, в розумінні його
як об’єкта юридичної діяльності, з видовим поняттям «юридичне право» – на
відміну від традиційного для юридичної науки співвідношення поняття
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«законодавство» з поняттями «право» та/або «позитивне право» в контексті
певного праворозуміння;
- охарактеризовано «системність» і «упорядкованість» законодавства як
такі властивості відповідно змісту і форми останнього, виходячи з яких
визначається специфіка юридичної діяльності щодо створення та змінення
законодавства;
- висвітлено поняття «законодавство» з точки зору його кількісної та
якісної визначеності, пов’язуючи їх відповідно з однорідністю предмета
нормативно-правового акта та з оціночною категорією доброякісності
законодавства, тобто його придатністю адекватно регулювати суспільні
відносини для встановлення й підтримання необхідного правового порядку в
суспільстві;
- надано авторське визначення поняття «упорядкування законодавства»
– як юридичної нормотворчої діяльності держави стосовно змінення
законодавства, спрямованої на досягнення формальної впорядкованості
законодавства без зміни його нормативного змісту;
- доведено, що класифікаційною ознакою для видового поділу поняття
«упорядкування законодавства» є особливості нормотворчого процесу, в
якому здійснюється упорядкування законодавства. Видами останнього
визначено 1) упорядкування законодавства на рівні законодавчих актів та
2) упорядкування законодавства на рівні підзаконних нормативно-правових
актів;
- запропоновано

виокремлювати

діяльність

з

упорядкування

законодавства як самостійний напрям державної правової політики, в тому
числі в процесі здійснення відповідних правових реформ;
удосконалено:
- визначення поняття законодавства через систему «джерел права», в
яких юридичні норми отримують об’єктивне існування у формі «позитивного
права», щодо техніко-юридичного аспекту втілення юридичних норм у
нормативні акти;
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- розуміння законодавства як способу вираження юридичних норм у
формі нормативно-правових актів, тобто управлінських рішень органів
публічної влади нормативного характеру на загальному рівні (законодавчі
акти) та особливому рівні (підзаконні нормативно-правові акти);
- трактування законодавства з точки зору діалектичних категорій
«зміст» і «форма», згідно з яким зміст законодавства становить система
юридичних норм, втілених у законодавчих і підзаконних нормативноправових актах, а форму законодавства складає ієрархічна сукупність
нормативно-правових актів,

в яких нормативний

зміст

виражається

текстуально у вигляді положень (приписів) цих актів згідно з правилами
юридичної техніки;
дістали подальшого розвитку:
- уявлення про юридичну норму як різновид правової норми, специфіка
якої полягає у її санкціонуванні державою, на відміну від санкціонування
правових норм іншими суб’єктами (корпоративно-правові норми, норми
звичаєвого права, договірні норми, тощо).
- розуміння структури юридичної норми та специфіки зовнішнього
виразу її структурних складових у текстах нормативно-правових актів,
відповідно до якого норма права розглядається як процес необхідності в
єдності трьох його моментів та відповідній структурній єдності елементів
норми – гіпотези, диспозиції й

санкції, яка (єдність) виражається у

роз’єднаності приписів багатьох нормативних актів різного рівня та
юридичної сили;
- поняття «галузь законодавства» та «інститут законодавства» щодо
того, що галузь законодавства є систематизованою сукупністю нормативноправових актів, об’єднаних навколо і на основі базового (конституюючого)
права суб’єкта, а інститут законодавства утворюють положення нормативноправових актів, які складають відповідний правовий інститут як систему
правових норм, регулюючих конкретний суспільний інститут;
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- положення стосовно визначення поняття юридичної діяльності,
зокрема такого

її специфічного різновиду, яким є упорядковуюча

нормотворча діяльність, розуміння цієї діяльності з точки зору праксеології
права, тобто характеристики її з боку структурних складових, до яких
належать: суб’єкт, об’єкт, предмет, спосіб здійснення (засоби і власне процес
діяльності, тобто дії суб’єкта), мета діяльності, а також досягнутий результат;
- визначення таких різновидів діяльності з удосконалення законодавства
як ревізія, уніфікація та консолідація, які запропоновано розглядати в якості
техніко-юридичних способів упорядкування законодавства;
- методологічні

та

методичні

аспекти

забезпечення

процесу

упорядкування законодавства, зокрема, щодо формування правової політики
та визначення в ній упорядкування законодавства як необхідного етапу
удосконалення

законодавства,

стосовно

організаційно-управлінських

передумов упорядкування законодавства, якими зумовлюється рішення про
здійснення упорядкування законодавства та які впливають на вибір технікоюридичного способу його реалізації, тощо. Зокрема, однією з таких передумов
є наявність достовірної інформації про законодавство, яка забезпечується
діяльністю з його обліку та інкорпорації.
Практичне значення одержаних результатів визначається науковою
новизною дослідження, сформульованими за його результатами висновками
та пропозиціями і зводиться до того, що отримані теоретичні положення і
висновки, а також пропозиції та рекомендації можуть бути використані:
у науково-дослідній сфері – для врахування в теоретико-правових, а
також галузевих наукових дослідженнях фундаментального і прикладного
характеру з проблематики законодавства, юридичної діяльності тощо;
у нормотворчій та правозастосовній діяльності – для вдосконалення
техніки і практики юридичної діяльності з вироблення та прийняття
нормативно-правових актів, розвитку упорядкування законодавства як
самостійного напрямку удосконалення вітчизняного законодавства та
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підвищення

його

якості,

що

сприяє

ефективному

застосуванню

правоположень суб’єктами правовідносин;
у навчальному процесі – при підготовці підручників і навчальних
посібників з теорії права та інших юридичних дисциплін, а також у процесі
викладання відповідних навчальних курсів;
у правовиховній та правозахисній діяльності – для підвищення рівня
знань про чинне законодавство і правової культури владних суб’єктів та
населення.
Основні результати дисертаційного дослідження впроваджені в робочі
програми та навчально-методичні матеріали із дисциплін «Теорія права»,
«Теорія держави і права», «Нормотворча діяльність» та «Нормотворча
діяльність у публічному управлінні», які викладаються дисертанткою по
кафедрі теорії та історії права Юридичного інституту за різними
бакалаврськими

та

магістерськими

програмами

(Акт

впровадження

результатів дисертаційного дослідження Риндюк Віри Іванівни на тему
«Упорядкування законодавства України: теоретико–методологічний та
техніко–юридичний аспекти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень в науково-педагогічну діяльність
Університету від 08.06.2021 р. № 01/13-462).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною
науковою працею, підготовленою з урахуванням новітніх здобутків теорії
права і держави. Сформульовані в роботі ідеї, положення, висновки і
пропозиції, якими визначається її наукова новизна, обґрунтовані особистими
напрацюваннями та розробками, є результатом власних досліджень здобувача.
При використанні праць інших учених для аргументації окремих положень
дослідження обов’язково вказано посилання на відповідні праці. У
співавторстві

підготовлено

та

опубліковано

статтю:

Риндюк В.І.,

Гришко О.М. Облік законодавства як діяльність з упорядкування інформації
про законодавство. Юридичний вісник. 2020. № 2. С. 145-150. Особистий
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внесок автора становить 1/2 обсягу цієї статті й полягає у концептуальному
обґрунтуванні поняття обліку законодавства, як діяльності, об’єктом якої є
інформація про законодавство, а не безпосередньо саме законодавство. У
співавторстві підготовлено та опубліковано статтю: Vira Ryndiuk, Oksana
Gryshko. Clarification of meaning of concept of "consolidation of legislation".
Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 3 (volume 2). P. 119-123. Особистий
внесок автора становить 1/2 обсягу цієї статті й полягає в визначенні загальних
підходів до з’ясування змісту поняття консолідації законодавства. Також, у
співавторстві підготовлено та опубліковано статтю: Шульженко Ф.П., Риндюк
В.І. Упорядкування національного законодавства як одне з пріоритетних
завдань правової політики України. Юридична Україна. 2021. № 4. С. 6-13.
Особистий внесок автора становить 1/2 обсягу цієї статті й полягає у
теоретичному визначенні поняття упорядкування законодавства.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та історії
права Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана, а також були оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських
науково-практичних конференціях та семінарах: V Міжнародна науковапрактична конференція «Сучасні проблеми правової системи України»
(м. Київ, 28 листопада 2013 р.; тези опубліковано); міжнародна наукова
конференція «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті»
(м. Кошице, Словацька Республіка, 27-28 лютого 2015 р.; тези опубліковано);
міжнародна

науково-практична

конференція,

присвячена

20-річчю

Конституції України «Актуальні проблеми державно-правового розвитку
України в контексті євроінтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 23-24 червня
2016 р.; тези опубліковано); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування» (м. Львів,
24-25 листопада 2016 р.; тези опубліковано); науковий семінар «Актуальні
проблеми державотворення, правотворення та правозастосування» (м. Дніпро,
9 грудня 2016 р.; тези опубліковано); Міжнародна науково-практична

14

конференція, присвячена 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ
«Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті
інтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р.; тези опубліковано);
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів»
(м. Запоріжжя, 28 березня 2018 р.; тези опубліковано); міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні теоретичні та практичні проблеми
наближення законодавства України до права Європейського Союзу» (м. Київ,
15 березня 2019 року; тези опубліковано); міжнародна науково-практична
конференція «Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних
відносин» (м. Харків, 4–5 жовтня 2019 р.; тези опубліковано); міжнародна
науково-практична конференція «Наближення законодавства України до
права Європейського Союзу в контексті Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом» (м. Київ, 9 грудня 2019 р.; тези опубліковано);
міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи
розвитку держави і права» (м. Львів, 19–20 червня 2020 р.; тези опубліковано);
міжнародна науково-практична конференція «Громадянське суспільство в
Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності» (м. Харків, 2–3
квітня 2021 р.; тези опубліковано).
Публікації.

Основні

положення

та

висновки

дисертаційного

дослідження викладені в 40 наукових працях, зокрема, в двох індивідуальних
монографіях, двох підрозділах у колективних монографіях, у 18 статтях,
опублікованих у фахових виданнях України з юридичних наук, 6 статтях у
наукових періодичних виданнях інших держав з юридичних наук , з яких
10 включені до міжнародних наукометричних баз даних, а також у 12 тезах
доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та
семінарах.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти
розділів, які поділені на вісімнадцять підрозділів, висновків до розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний
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обсяг дисертації становить 447 сторінок, із них 393 сторінок - основного
тексту. Список використаних джерел налічує 421 найменування на
43 сторінках. Додатки викладено на 11 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
УПОРЯДКУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ

1.1

Упорядкування

законодавства

як

предмет

дослідження

юридичної науки
Поняття «упорядкування законодавства» у теорії права належить до
числа тих, що використовуються в юридичній літературі та практиці як
самоочевидні. Можливо, тому наукові дослідження щодо визначення поняття,
яке позначається вказаним терміном, практично відсутні. Навіть побіжний
аналіз наукової літератури показує, що цей феномен не досліджується у
загальнотеоретичному аспекті у його зв’язку та співвідношенні з іншими
явищами і процесами. Теоретики, зазвичай, не розглядають упорядкування
законодавства в якості самостійного предмета дослідження, а згадують про
нього в контексті інших предметів розгляду. Можна назвати лише поодинокі
наукові праці, в яких здійснено спробу надати терміну «упорядкування
законодавства» більш–менш певного значення, розглядати даний феномен на
рівні загальної теорії права в якості самостійного теоретико–правового
поняття [135; 413, С. 40–48; 297, С. 191–198; 54, С. 56-59; 298] хоча і в них
воно розглядається фрагментарно.
Термін «упорядкування законодавства» використовують у зв’язку з
визначенням таких понять як «систематизація законодавства», «кодифікація
законодавства», тощо. Наприклад, систематизація законодавства визначається
як: упорядкування законодавства, приведення його до внутрішньо узгодженої
системи, що здійснюється у формі інкорпорації, консолідації та кодифікації
законодавства [39, С. 837]; діяльність із приведення нормативно–правових
актів в упорядковану систему [350, С. 221]; або цілеспрямована діяльність
щодо впорядкування й удосконалення нормативно–правових актів, зведення
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їх в єдину внутрішньо узгоджену систему [356, С. 148]; або офіційна
діяльність, спрямована на впорядкування та вдосконалення законодавчих і
підзаконних актів, приведення їх до єдиної внутрішньої погодженої
системи [330, С. 378]; або як діяльність з упорядкування нормативно-правових
актів, приведення їх в певну систему шляхом складання єдиних актів чи їх
збірників [199, С. 329].
Кодифікація
упорядкування

визначається

законодавства,

у

словниковій

забезпечення

літературі
його

як

спосіб

системності

та

узгодженості; одна з форм систематизації, у процесі якої до проекту
створюваного акта включають чинні норми і нові норми, що вносять зміни в
регулювання певної сфери суспільних відносин [39, С. 376].
Таким чином, при визначенні понять «систематизація законодавства» та
«кодифікація

законодавства»

поняття

упорядкування

законодавства

використовується як родове поняття по відношенню до його систематизації та
кодифікації.
Через

упорядкування

законодавства

в

літературі

пропонується

визначати також поняття “уніфікація законодавства”. Так, Н.О. Невмержицька
досліджує уніфікацію законодавства як спосіб удосконалення законодавства,
один із способів упорядкування законодавства [208, С. 63–70]. Але, якщо
уніфікація є одним із способів упорядкування законодавства, то постає
питання про інші способи упорядкування законодавства, які авторка не
називає.
Упорядкування законодавства розглядають також як одну з функцій
нормотворчої

діяльності.

Зокрема,

Є.А. Гетьман

визначає

поняття

«впорядкування нормативно–правових актів» як одну з функцій нормотворчої
діяльності

органів

виконавчої

влади,

що

являє

собою

діяльність

уповноважених органів нормотворення із систематизації підзаконних
нормативно–правових актів, здійснювану шляхом паперового та електронного
обліку, кодифікації, інкорпорації та консолідації [54, С. 58].
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Відзначимо, що у наведених визначеннях упорядкування законодавства
порушується одне з правил визначення понять через рід і видову відмінність,
а саме: не можна визначати поняття через саме себе або визначати його через
інше поняття, яке, в свою чергу, визначається через нього [118, С. 45–46]. Так,
в

одному

випадку

поняття

«упорядкування»

визначено

через

рід

«систематизація», а в іншому «систематизація» визначена через рід
«упорядкування». Таким чином питання про те, яке з названих двох понять є
«ширшим», а яке «вужчим», яке з них є родовим, а яке видовим поняттям,
залишається дискусійним.
На нашу думку таку невизначеність обумовлює та обставина, що в
юридичній

літературі,

коли

йдеться

про

діяльність,

пов’язану

із

законодавством, використовується значна кількість різних термінів, схожих за
їх значенням із терміном «упорядкування законодавства». Зокрема, вказаними
термінами

є

такі,

«реформування»,

як

«розвиток»,

«модернізація»,

«удосконалення»,

«новелізація»,

«систематизація»,

«облік»,

«інвентаризація», «інкорпорація», «консолідація», «кодифікація», «ревізія»,
«уніфікація», «стандартизація», «гармонізація», «адаптація», «акультурація»
(законодавства) тощо. Необхідно, однак, сказати, що значна частина цих
термінів не мають чітких визначень в теорії права і часто використовуються
як тотожні або такі, що є само собою зрозумілими, і не потребують їх
спеціального трактування.
Цим

значно

ускладнюється

можливість

визначення

поняття

упорядкування законодавства. Тому ми повинні встановити хоча б якесь певне
значення вказаних термінів, щоб, здійснивши логічну обробку, зіставити їх з
визначенням досліджуваного нами поняття «упорядкування законодавства».
Звернемося до трактувань цих термінів в юридичних словниках та
енциклопедіях, підручниках і навчальних посібниках, а також у спеціальній
науковій літературі.
З наведеного переліку надаються словникові або енциклопедичні
визначення щодо термінів «систематизація», «інкорпорація», «консолідація»,
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«кодифікація»,

«уніфікація

в

праві»,

«адаптація»

і

«гармонізація»

законодавства.
Так, систематизація законодавства визначається як упорядкування
законодавства, приведення його до внутрішньо узгодженої системи, що
здійснюється

у

формі

інкорпорації,

консолідації

та

кодифікації

законодавства [400].
Дефініція поняття “систематизація законодавства” є практично в
кожному підручнику з теорії права. Зокрема, поняття “систематизація
законодавства”

визначається

як:

діяльність

по

упорядкуванню

і

удосконаленню законодавчих та інших нормативно–правових актів, зведення
їх в єдину внутрішньо узгоджену систему [329, С. 278]; діяльність, спрямована
на впорядкування та вдосконалення нормативно–правових актів, приведення
їх до єдиної внутрішньо погодженої системи [330, С. 378–381]; постійна
форма розвитку і упорядкування діючої правової системи [355, С. 401];
діяльність, пов’язана з упорядкуванням, удосконаленням законодавства,
приведенням його до певної системи шляхом складання єдиних нормативно–
правових актів або їх збірників [264, С. 218]; діяльність із приведення
нормативно–правових

актів

у

впорядковану

систему

[350,

С. 221];

цілеспрямована діяльність щодо впорядкування й удосконалення нормативно–
правових актів, зведення їх в єдину внутрішньо узгоджену систему [356,
С. 148]; діяльність з упорядкування та вдосконалення нормативного матеріалу
шляхом його зовнішньої чи внутрішньої обробки за відповідними
критеріями [362, С. 147] тощо.
У Положенні про порядок здійснення обліку та систематизації
законодавства в органах та установах юстиції України [204] систематизацію
законодавства

визначено

як

засіб

реформування,

упорядкування

законодавства, зведення його до певної внутрішньо узгодженої системи. За
допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми
тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої
та зовнішньої обробки їх змісту. Зокрема, облік і систематизація актів
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законодавства в органах та установах юстиції України здійснюється з метою
забезпечення їх точною і повною інформацією про чинне законодавство
України, надання допомоги працівникам органів та установ юстиції в
оперативному пошуку законодавчих актів.
Є значна кількість наукових робіт, в яких розглядається проблематика
систематизації

законодавства.

Зокрема,

поняття

“систематизація

законодавства” визначається як: цілеспрямована діяльність із приведення
чинних нормативно–правових актів в єдину систему на основі знань про цю
систему та потреби зробити ці приписи більш доступними для користування;
комплекс дій, спрямованих на приведення нормативно–правових актів у
визначену

структурну

упорядкованість [51,

С. 21–22];

специфічна

(нормотворча) юридична діяльність державного апарату, змістом якої є
системне упорядкування і розвиток положень чинних нормативно–правових
актів

з

метою

підвищення

ефективності

законодавства [135,

С. 68];

удосконалення нормативних положень у межах наявних юридичних норм,
виходячи з потреби їх юридико–технічного удосконалення і системного
вираження (нормовпорядкування) [413, С. 47]. О.П. Іванченко наводить ряд
визначень,

запропонованих

систематизація

вченими–теоретиками

законодавства:

«систематизація –

щодо

поняття

впорядкування

законодавства, приведення його до внутрішньо узгодженої системи»;
«систематизація – це діяльність з упорядкування нормативно–правових актів,
приведення їх в певну систему шляхом складання єдиних актів чи їх
збірників»; «систематизація – це діяльність зі зведення нормативно–правових
актів у впорядковану систему» [120, С. 54].
О.І. Ющик пише, що ситуація, що склалася в юридичній науці щодо
визначення

поняття

“систематизація

законодавства”,

видається

парадоксальною. З одного боку – безліч праць, в яких пропонуються на
перший погляд близькі за змістом дефініції цього поняття, без спроби їх
критичного аналізу. З іншого боку – фактично повна невизначеність даного
поняття, обмеженість поверховим уявленням, яке мало що дає для осягнення
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змісту цього юридичного феномена. Чи не тому навіть у сучасних підручниках
з теорії права одні автори присвячують характеристиці систематизації
законодавства окремі параграфи або цілі глави, другі пишуть про
“систематизацію нормативно–правових актів”. При цьому одні автори поняття
систематизації законодавства висвітлюють в аспекті розгляду системи
законодавства, інші – під кутом зору правотворчості або законодавчої
(юридичної) техніки, тощо [135, С. 59].
Аналізуючи поняття “систематизація законодавства” запропоновані в
юридичній літературі, можна зробити висновок, що “систематизація
законодавства” визначається через поняття “упорядкування законодавства” та
“удосконалення законодавства”. З цього приводу О.І. Ющик пише, що аналіз
підходів до визначення поняття “систематизація законодавства” дає підстави
стверджувати,

що

більшість

авторів

схиляється

до

уявлення

про

систематизацію законодавства як деяке його упорядкування. Таким чином,
“упорядкування законодавства” логічно було б визнати родовим поняттям
відносно “систематизації законодавства” і розглядати останню як один із видів
упорядкування законодавства. А це означає, що існують також інші види
упорядкування законодавства, які варто було хоча б назвати; проте ця логічна
вимога теоретиками чомусь ігнорується. Далі, зазначений автор пише, що, на
його погляд, одним із видів упорядкування законодавства, поруч з
систематизацією законодавства як видом його упорядкування, доцільно
назвати ревізію законодавства – упорядкування законодавства за критерієм
чинності [135, С. 65–66].
Необхідно звернути увагу, що поряд з поняттям “систематизація
законодавства” в юридичній літературі визначається поняття “систематизація
нормативно–правових актів” як правотворчої діяльності зі зведення
нормативно–правових приписів у єдину систему [177, С. 220]; діяльності щодо
впорядкування та удосконалення нормативно–правових актів, зведення їх в
єдину внутрішньо–узгоджену систему [38], тощо.
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В Юридичній енциклопедії інкорпорація законодавства (пізньолат.
incorporatio – включення до складу) трактується як об’єднання нормативно–
правових актів у збірники чи зібрання, розташування їх у певному порядку без
зміни змісту [400]. У підручниках з теорії права інкорпорація законодавства
розглядається як форма систематизації законодавства, що полягає в об’єднанні
нормативно–правових актів за певним критерієм (хронологічним, алфавітним,
предметним та ін.) у різного роду збірники, без зміни змісту цих актів [355,
С. 406; 329, С. 280–281; 347, С. 225]. Отже, інкорпорація законодавства є
діяльністю пов’язаною із розміщенням нормативно–правових актів повністю
чи частково в тому або іншому порядку (хронологічному, алфавітному,
предметному) у різного роду збірниках та зібраннях.
Там же визначено поняття консолідації законодавства (пізньолат.
consolidatio, від лат. соn… — префікс, що означає об'єднання, спільність,
сумісність, і solidatio — укріплення, зміцнення) — як одного із способів
систематизації законодавства, в процесі якого декілька актів об’єднуються в
одному документі. Особливістю консолідації є те, що зміст правового
регулювання суспільних відносин не змінюється [400].
У літературі консолідація законодавства розглядається як форма
систематизації, що полягає в об'єднанні однакових за предметом правового
регулювання і юридичною силою нормативно–правових актів розрізнених
нормативно–правових актів, прийнятих у різний час, в один укрупнений акт.
При цьому не змінюється зміст правового регулювання відповідних
суспільних відносин, у чинне законодавство не вносяться зміни та новели.
Консолідація законодавства зумовлюється потребою їх укрупнення з метою
ліквідації множинності нормативних актів. Новий акт затверджується
правотворчим органом як нове, самостійне джерело права, а попередні акти
визнаються такими, що втратили чинність.
Кодифікація законодавства (пізньолат. codificatio, від лат. codex,
первісно — стовбур, пень; навощена дощечка для письма, книга і ...ficatio, від
facio — роблю) трактується як спосіб упорядкування законодавства,
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забезпечення його системності та узгодженості; одна з форм систематизації
законодавства, в процесі якої до проекту створюваного акта включаються
чинні норми і нові норми, що вносять зміни в регулювання певної сфери
суспільних відносин [400].
В юридичній літературі кодифікація законодавства розглядається як:
форма систематизації законодавства, що полягає в його удосконаленні та
упорядкуванні шляхом зміни змісту юридичних норм, пов’язаних спільним
предметом

правового

систематизований

регулювання,

та

нормативно–правовий

об’єднання
акт [329,

їх

в

єдиний,

С. 278];

форма

систематизації законодавства, яка передбачає системне упорядкування
відповідних юридичних норм у рамках правових інститутів, закріплення
галузевої структури законодавства та розвиток правових інститутів і галузей
законодавства як органічних складових єдиної системи законодавства шляхом
уніфікації положень чинних нормативно–правових актів однакової юридичної
сили і зведення їх до єдиного кодифікаційного акта [135, С. 81–82] тощо.
Вважається, що при кодифікації законодавства удосконалюється і форма, і
зміст чинного законодавства. Отже, кодифікація законодавства є діяльність,
пов’язана з об’єднанням однакових за предметом правового регулювання і
юридичною силою розрізнених, прийнятих у різний час нормативно–правових
актів в один систематизований і вдосконалений нормативно–правовий акт, зі
зміною їх змісту.
У науковій літературі є також визначення понять “уніфікація в праві” та
“уніфікація права (законодавства)”. Щодо уніфікації в праві (франц.
unification, від лат. unus – один і facere – робити), то остання визначається як
процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення розбіжностей
і надання одноманітності правовому регулюванню подібних або близьких
видів суспільних відносин [400, С. 215]. Уніфікація права (законодавства)
розглядається як процес упровадження в національні правові системи єдиних
юридичних норм з метою зближення цих правових систем або створення на їх
основі спільної міжнародної правової системи [62, С. 275].
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О.П. Іванченко відзначає, що у науковій літературі є різні визначення
уніфікації законодавства: як процесу «регулювання в межах одного правового
інституту і поширення дії норм, що раніше призначалися для регулювання
визначеного кола відносин»; як тенденції, що виражається «в об’єднанні,
укрупненні нормативних актів»; як «усунення розбіжностей в регулюванні
визначених відносин»; або «процесу вироблення єдиних (уніфікованих)
правових норм для подібних відносин, незалежно від того, в яких правових
формах такий процес здійснюється».
На думку згаданого автора, наведені визначення характеризують суть
розглянутого явища, проте вони не позбавлені недоліків. Не слід зводити
поняття уніфікації до вироблення однакових норм, розрахованих на подібні
відносини. Процес уніфікації значно ширший, складніший, тому слід говорити
про нього як про своєрідну науку узагальнення і єднання структур механізму
правової регламентації. Його змістовні витоки формуються у свідомості
законодавця як потреба вироблення уніфікованих правових моделей у
визначених галузях законодавства. Проводяться порівняння найбільш
оптимальних шляхів врегулювання однотипних відносин з урахуванням їх
спільних властивостей і якостей як у внутрішньому, так і міжнародному праві.
І лише потім розробляються правоположення з конкретних проблем. У цьому
полягає суть процесу уніфікації. Але нерідко своє завершення вона одержує у
формі технічного оформлення або у вигляді окремого нормативного акта, чи
структурного змісту визначених розділів кодексів, положень, статутів
тощо [120, С. 53–54].
У

словниковій

трактується

як

літературі

процес

поняття

цілеспрямованого

гармонізації
зближення

законодавства
та

узгодження

нормативно–правових приписів з метою досягнення несуперечливості
законодавства, усунення юридичних колізій, дотримання міжнародних,
європейських та національних правових стандартів. При цьому зазначається,
що гармонізація законодавства є важливим способом правової інтеграції та
відбувається у різних формах (адаптація законодавства, імплементація,
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стандартизація та ін.) і може передувати уніфікації законодавства або ж
застосовуватися тоді, коли потреби в такій уніфікації немає [39, С. 132].
Л. Луць розглядає гармонізацію права (законодавства) як процес узгодженого
розвитку національних

законодавств,

усунення

існуючих між

ними

суперечностей та формування мінімальних правових стандартів шляхом
утвердження спільних правових принципів або прийняття окремих правових
рішень з метою зближення правових систем [175, С. 54].
Відповідно, адаптація законодавства (лат. adaptation – пристосування,
від adaptare пристосовувати, прилагоджувати) тлумачиться як форма правової
гармонізації,

сутність

якої

полягає

в

узгодженні

та

пристосуванні

нормативно–правових актів національного законодавства до міжнародних,
європейських або внутрішньодержавних правових стандартів [39, С. 16].
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу – це
послідовний

процес

законодавство,

наближення

правотворчість,

її

правової

юридичну

системи,

включаючи

техніку,

практику,

правозастосування до правової системи Європейського Союзу відповідно до
критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір
до

нього

приєднатися [337,

Загальнодержавну

програму

С. 19–22].
адаптації

В

Законі

законодавства

України
України

“Про
до

законодавства Європейського Союзу” від 18.03.2004 р. № 1629–IV (з
наступними змінами) [96] поняття “адаптація законодавства” визначено як
процес приведення законів України та інших нормативно–правових актів у
відповідність з acquis communautaire, де acquis communautaire (acquis) –
правова система Європейського Союзу, що включає в себе акти законодавства
Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках
Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики
безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ.
Існує значна кількість наукових робіт, присвячених дослідженню питань
адаптації

законодавства,

в

яких

поняття

“адаптація

законодавства”

розглядається у співвідношенні з іншими суміжними поняттями, зокрема,

26

такими як апроксимація (або наближення), імплементація, трансформація,
транспозиція, координація, гармонізація законодавства тощо. Зокрема,
С.В. Грищак розглядає вищеназвані поняття як різні форми адаптації
законодавства України [62, С. 274–275]. І. Яковюк відзначає, що для
позначення процесів, пов’язаних із приведенням національного права у
відповідність із правом ЄС, у юридичній науці використовується достатньо
широкий арсенал термінів, а саме: адаптація, апроксимація, гармонізація,
зближення, імплементація, інтеграція, рецепція, трансформація, узгодження,
уніфікація тощо. Автор робить висновок, що у вітчизняних наукових
дослідженнях для характеристики процесу приведення національного
законодавства країни у відповідність до правопорядку ЄС найчастіше
застосовуються

спеціальні

терміни

«адаптація»,

«апроксимація»

та

«гармонізація». Аналіз юридичної літератури показує, що ці терміни
використовуються як рівнозначні або підвиди один щодо одного. Звичайно,
така ситуація не сприяє ефективному вирішенню окресленого завдання та
потребує з’ясування співвідношення вказаних вище понять [417, С. 31–34].
Вчені

визначають

також

поняття

“правова

акультурація” –

як

універсальний закономірний зв’язок між правом синхронно функціонуючих
національних систем, який виражається у взаємному запозиченні (перенесенні
і пристосуванні) ціннісних правових елементів однієї культури іншою, що
призводить до їх уніфікації (конвергенції) [330, С. 204]. Під правовою
акультурацією розуміють засвоєння і використання правових цінностей, норм,
інститутів, процедур, рішень, форм і видів діяльності інших правових культур,
правових систем, правових сімей. Правова акультурація може здійснюватися
також владою за допомогою законодавчих змін або судової практики.
Аспектами акультурації вважаються: встановлення єдиних правил гри в
загальному економічному, політичному та інформаційному просторі;
орієнтація на західні стандарти свободи, демократії і прав людини тощо [328,
С. 165–166].
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В

юридичній

літературі

визначається

також

поняття

«облік

законодавства» – як вид систематизації, що здійснюється шляхом збирання,
фіксування в логічній послідовності і зберігання нормативно–правових актів,
підтримання їх у контрольному (актуальному) стані з урахуванням змін, а
також створення спеціальних систем їх накопичення і пошуку. Головним
завданням обліку є підтримання нормативно–правових актів у стані, який
дозволяє

оперативно

одержувати

актуальну

і

достовірну

правову

інформацію [350, С. 223]. Аналогічним чином визначається і поняття «облік
нормативно–правових актів» – як діяльність зі збирання, фіксування в логічній
послідовності та зберігання нормативно–правових актів, підтримання їх у
контрольному (актуальному стані) з урахуванням усіх змін та доповнень, а
також зі створення спеціальних систем їх нагромадження і пошуку; як одна із
форм систематизації законодавства, що спрямована на збирання, зберігання та
реєстрацію

нормативних,

інтерпретаційних,

правореалізаційних

та

правозастосовних актів, що може здійснюватися уповноваженим на те
органом державної влади і приватними особами [318, С. 105–106].
У наукових працях можна зустріти й термін «ревізія законодавства».
Зокрема, М.М. Литягін розглядає ревізію законодавства як складову частину
систематизації законодавства, необхідний її інструмент. При цьому він вказує,
що за змістом ревізія багато в чому збігається з діяльністю з приведення
нормативних актів у відповідність до прийнятих пізніше законодавчих актів,
однак між цими видами діяльності є й відмінність. Приведення нормативних
актів у відповідність з новими законодавчими актами – безперервний процес,
що триває, тоді як ревізія, у звичному її розумінні, є епізодичним заходом, має
обмежені часові рамки. Термін «ревізія законодавства», на думку автора, є
доцільним при проведенні масштабних заходів, пов’язаних із підготовкою
різних зібрань законодавства, його галузевою кодифікацією, при підготовці
Зводу законів [170, С. 26]. Необхідність ревізії законодавства І.М. Сенякін
вбачає у тому, щоб в офіційному порядку визнати такими, що втратили
чинність і є зміненими ті акти, сфера дії яких перекрита новим
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законодавством. Розчистка нормативного масиву і складання переліків
застарілих, недіючих правових актів – основне завдання ревізії [322, С. 24].
У

правовій

сфері

використовується

також

термін

“перегляд

законодавчих актів”. Зокрема, в ст.ст. 50, 51 Закону Республіки Молдова “Про
законодавчі акти” поняття “перегляд законодавчих актів” визначається як
аналіз змісту законодавчих актів з метою оцінки їх правової ефективності на
відповідному етапі розвитку суспільних відносин. Відповідно до вказаного
Закону, перегляд законодавчих актів здійснюється спеціалізованими органами
Парламенту та іншими органами, відповідальними за систематизацію
законодавства з періодичністю не рідше одного разу у два роки. Перегляд
законодавчих актів включає наступні етапи: 1) визначення актів, що
потребують аналізу, та угруповання їх по тематиці; 2) аналіз кожного акту з
погляду актуальності та ефективності; наявності паралелізму та протиріч із
іншими законодавчими актами; наявність прогалин у їх положеннях;
можливість об'єднання розрізнених норм; визначення застарілого характеру
акту або деяких його положень. У результаті перегляду виробляються
пропозиції про зміну та доповнення законодавчих актів [95].
У Законі України “Про прискорений перегляд регуляторних актів,
прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” від
14.12.2010 р. № 2784–VI [104] визначається поняття “прискорений перегляд
регуляторних актів” – як комплекс заходів та дій, спрямованих на
забезпечення якнайшвидшого приведення регуляторних актів, прийнятих
органами та посадовими особами місцевого самоврядування, у відповідність
із принципами державної регуляторної політики, визначеними у статті 4
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності".
Законодавча

практика

використовує

й

термін

“інвентаризація

нормативно–правових актів”. А, наприклад, О.В. Кушнарьова пише про
інвентаризацію нормативних, правових термінів, тобто збір і опис всіх
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термінів, які відносяться до певної сфери знань, що є першим, попереднім
етапом роботи з упорядкування термінології [158, С. 381].
Щодо «новелізації законодавства» можна навести ряд прикладів
використання цього терміна в юридичній науці без уточнення його змісту в
наступних словосполученнях: “новелізація цивільного процесуального
законодавства” [16, С. 96–98], “новелізація кримінального процесуального
законодавства” [183,

С. 121–125],

“новелізація

військово–службового

законодавства” [395, С. 41–45]. У термінологічному словнику правового
порталу “Ліга: закон” новелізація законодавства (від італ. novella, букв. –
новина) визначена як внесення до законодавства нових положень, змін і
доповнень [211].
Деякими авторами новелізація та систематизація законодавства
розглядаються як два види (напрями, способи) удосконалення законодавства:
новелізація законодавства – це вироблення положень нових юридичних норм,
необхідних для повного і адекватного правового регулювання ними
суспільних відносин, зумовленого політичною доцільністю; а систематизація
законодавства – це упорядкування нормативних положень у межах наявних
юридичних норм, виходячи з потреби їх юридико–технічного удосконалення і
системного вираження (нормовпорядкування). Разом з тим, слід погодитися з
тим, що між новелізацією законодавства і його систематизацією немає
непрохідної межі, їх протилежність відносна. На практиці обидва види
(способи)

удосконалення

законодавства

нерідко

суміщаються

в

законодавчому процесі, взаємно проникають і доповнюють одне одного, як і
будь-які діалектичні протилежності взагалі [135, С. 69–70].
Терміни «розвиток законодавства», «реформування законодавства»,
«модернізація

законодавства»

і

«стандартизація

законодавства»

використовуються в науковій літературі переважно без їх визначення. В
юридичній літературі пропонується визначення стандартизації нормативної
правової термінології як одного з напрямів роботи з термінами, діяльність
компетентних суб’єктів по складанню і затвердженню в установленому
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порядку певних документів, які містять перелік рекомендованих до
використання нормативних правових термінів, вимоги до нормативних
правових термінів, а також, у необхідних випадках, їх визначення [158,
С. 382].
Щодо поняття “розвиток законодавства” у літературі відзначається
необхідність поглибити уявлення про нього як про діалектичний процес, що
випливає з боротьби протилежностей і включає в себе якісні стрибки, прогрес,
з’явлення нових тенденцій і властивостей, частковий регрес і повернення до
старих форм. Розвиток законодавства включає в себе удосконалення й
упорядкування законодавства як свідому діяльність нормотворчих суб’єктів,
тобто є більш широким поняттям щодо двох інших. Разом з тим, терміни
«удосконалення» та «впорядкування» не є синонімічними. Розвиток
законодавства виражається як у діяльності з видання нових нормативних актів,
так і в діяльності з упорядкування та вдосконалення раніше прийнятих
актів [135, С. 6–7, 67, 114].
Стосовно терміна «модернізація»

у

сфері

права у літературі

зазначається, що останнім часом цей термін широко узвичаївся і
використовується

у

праві.

Він

розглядається

як

здійснення

серії

цілеспрямованих перетворень, результатом яких є поступове формування
нової правової системи або поява у чинної системи нових якостей, рис або
істотних ознак (Г.В. Мальцев); така модернізація, яка забезпечить хоча б у
деяких сферах права відносно швидке правове регулювання суспільних
відносин в реальному часі або навіть випереджаюче регулювання окремих
суспільних процесів, які тільки починають позначати свої тенденції і
потребують завчасної корекції (Л.В. Голоскоков). Зокрема, модернізація
господарського законодавства передбачає не просто підвищення якості
законодавства або додавання нових можливостей правового регулювання, а
підвищення його ефективності за рахунок формування нових типів
взаємодії [117, С. 59].
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Також, у юридичній літературі вказується на те, що стандартизація
(правова) являє собою юридичне відображення стандартизації усього
суспільного життя. Сутність цього явища полягає в тому, що глобалізація,
змінюючи національне право держави, окрім усього іншого приводить його у
відповідність до міжнародно-правових стандартів [68, С. 3].
Нарешті,

щодо

терміна

“удосконалення

законодавства” [292]

відзначається наступне. За визначенням Є.В. Погорєлова – це діяльність
компетентних органів держави з підтримання якісного стану законодавства
(якості його змісту і форми) у відповідності з потребами розвитку суспільних
відносин,

яка

спрямована

на

забезпечення

ефективності

правового

регулювання. Така діяльність охоплює створення нових якісних нормативно–
правових актів, а також «усунення» або «пом’якшення» неякісних
властивостей чинного законодавства [232, С. 22]. Л.М. Добробог пише, що
удосконалення законодавства традиційно розглядається як перманентний
процес, який включає діяльність щодо прийняття нових нормативно-правових
актів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства, усунення колізій
та ліквідацію прогалин у законодавстві [76, С. 7]. На думку О.І. Ющика,
удосконалення законодавства логічно розглядати як такий аспект розвитку
законодавства, який пов’язаний виключно з його свідомим цілеспрямованим
поліпшенням [413, С. 43]. У зв’язку з цим мною було запропоноване загальне
визначення удосконалення законодавства як зміни

стану існуючого

законодавства (його змісту та форми), зумовленої його недосконалістю, з
метою усунення цієї недосконалості та покращення правового регулювання
суспільних відносин, підвищення ефективності чинного законодавства [297,
С. 192].
В.М. Косович

пропонує

визначення

поняття

«удосконалення

нормативно–правових актів» – як здійснювану правотворчими суб’єктами за
допомогою

техніко–технологічного

інструментарію

нормотворення

юридичну діяльність, спрямовану на недопущення та усунення недоліків у
нормативно–правових актах [146, С. 4–5].
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Якщо підсумувати сказане, то можна відзначити, що в юридичній
літературі використовується цілий ряд близьких за значенням термінів для
позначення тієї діяльності, об’єктом (предметом) якої є законодавство. Наявні
дефініції цих термінів містять взаємні суперечності, і не дають можливості
встановити більш–менш чітке співвідношення між ними, визначити необхідні
їх взаємозв’язки та з’ясувати особливості кожного з тих понять, які
позначаються даними термінами. Відповідно, не вдається сформулювати
загальне

уявлення,

визначити

особливості

і

місце

упорядкування

законодавства, що є предметом нашого дослідження; предмета, що
залишається дискусійним у сучасній теорії права і тому потребує подальших
наукових досліджень.
Належить констатувати, що єдине родове поняття, через яке можна
визначити всі інші різновиди діяльності, об’єктом (предметом) яких є
законодавство, залишається в теорії права невизначеним. Проте, не викликає
сумнівів, що поняття, які позначають різні види вказаної діяльності мають
бути порівняльними. Як відомо, з логіки, кожне поняття перебуває до будь–
якого іншого поняття або у відношенні, яке дозволяє їх порівнювати, або у
відношенні, яке не дозволяє їх порівнювати. Якщо між поняттями взагалі
немає нічого спільного, то їх називають непорівняльними. Такі поняття не
мають спільної (навіть дуже далекої) основи для їх порівняння. Порівняльні
поняття мають хоча би щось спільне, спільну родову ознаку будь–якого
порядку. Це спільне не мусить бути найближчим родом, а може бути навіть і
найдальшим родом. Порівняльні поняття є видами спільного роду. Оскільки
тільки порівняльні поняття мають спільну основу, на якій будуються їх
відношення, то тільки відношення між ними підлягають подальшому
аналізу [392, С. 77–78].
Саме тому моє дослідження має бути спрямоване на з’ясування
спільного родового поняття для позначення всіх видів діяльності, об’єктом
(предметом) яких є законодавство, а також встановлення видових ознак
кожного з різновидів цієї діяльності, зокрема, діяльності з упорядкування
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законодавства. Така логіка дослідження дасть змогу сформувати попереднє
уявлення про упорядкування законодавства в його співвідношенні з іншими
поняттями, що позначають діяльність, об’єктом (предметом) якої є
законодавство. Таким чином, нам потрібно вирішити методологічні питання
формулювання поняття “упорядкування законодавства”.
Отже, можна зробити висновок про відсутність у теорії права чіткого
загального наукового поняття “упорядкування законодавства”, що пов’язано
передусім з проблемами методологічного характеру, відсутністю чіткої
наукової методології пізнання зазначеного феномена.

1.2 Методологічні підходи до пізнання феномена “упорядкування
законодавства”
Зіставлення згаданих вище різноманітних термінів із терміном
“упорядкування законодавства” не має сенсу, якщо в них відсутнє загальне,
дещо спільне, що дозволяє їх порівнювати. Таким загальним для них є те, що
усі вони пов’язані з певною діяльністю щодо такого об’єкта як законодавство.
Тому нам потрібно встановити, до якого роду діяльності щодо законодавства
належить його упорядкування, в чому сутність поняття “упорядкування
законодавства”. А для цього зіставимо між собою терміни «розвиток»,
«удосконалення»,
«упорядкування»,

«новелізація»,

«реформування»,

«систематизація»,

«облік»,

«модернізація»,
«інвентаризація»,

«інкорпорація», «консолідація», «кодифікація», «ревізія», «уніфікація»,
«стандартизація», «гармонізація», «адаптація», «акультурація» законодавства
(умовно кажучи, «винесемо законодавство за дужки»).
Так, «розвиток» трактується в літературі як: спрямована закономірна
зміна матеріальних та ідеальних об'єктів у результаті якої виникає якісно
новий стан об'єкта [336, С. 17]; процес, в результаті якого відбувається зміна
якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого [335];
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незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних
об’єктів; один із загальних видів зв’язку [375, С. 555]. Ряд тлумачних
словників розглядають розвиток виключно з точки зору прогресу. Зокрема,
розвиток визначається як процес переходу з одного стану в інший, більш
досконалий, перехід від старого якісного стану до нового якісного стану, від
простого до складного, від нижчого до вищого [215, С. 558]. Разом з тим,
звертається увага на те, що розвиток як виникнення нового, часто
ототожнювали з прогресом; проте розвиток буває прогресивний і регресивний,
це дві його форми. Поєднання прогресу і регресу уподібнюється «спіралі»
розвитку [375, С. 555].
«Удосконалення» тлумачать як зміну, покращення чого-небудь [215,
С. 729]; поліпшувати (робити кращим, досконалішим, більш задовільним
тощо), покращувати [334, С. 785], і в такому сенсі воно пов’язане з
прогресивним розвитком. «Новелізація» від «новели» (італ. novella, від лат.
novellus — новітній) – новий закон, за яким до чинного законодавства
вносяться зміни чи доповнення; новий, інший, не той, що був раніше [41,
С. 789]. «Реформування» – це дія за значенням реформувати, тобто змінювати
що–небудь шляхом реформи (перетворення, зміна, нововведення в якій–
небудь

сфері

суспільного

життя,

галузі

знань);

перетворювати,

перебудовувати [41, С. 1218]. «Модернізація» – це дія за значенням
модернізувати, тобто змінювати, вдосконалювати відповідно до сучасних
вимог і смаків; надавати минулому невластивих йому сучасних рис,
осучаснювати [41, С. 683]; (франц. modernization, від moderne — новітній,
сучасний), удосконалення, поліпшення, оновлення, зміна чого-небудь,
приведення його до відповідності з сучасними вимогами нормами,
показниками якості [117, С. 58].
«Систематизація» тлумачиться як дія зі значенням систематизувати,
тобто приводити в систему, де система розуміється як порядок, зумовлений
правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чогонебудь [41, С. 1320–1321].
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«Інкорпорація» – від англ. incorporation включення до складу (чогось),
приєднання [17,

С. 498];

включення

до

свого

складу

чого-небудь;

приєднання [41, С. 498]. «Консолідація» – від англ. consolidate зміцнювати,
укріплювати, підтримувати, об’єднувати [17, С. 92]; дія за значенням
консолідувати, тобто об’єднувати, згуртовувати [41, С. 566]. «Кодифікація» –
дія за значенням кодифікувати, тобто зводити в єдине ціле [41, С. 551].
«Облік» – засвідчення, встановлення наявності, з’ясування кількості
чого-небудь; система реєстрації процесів якої–небудь діяльності в її
кількісному та якісному виявах з метою спрямування, контролю і т. ін. [41,
С. 808]. Термін «ревізія» від. англ. revision перегляд, зміна; перегляд чогонебудь з метою внесення змін [215, С. 584]. Термін «інвентаризація» –
перевірка наявності й стану майна якого–небудь господарства та складання
його опису; «інвентаризувати» – встановлювати наявність чого-небудь і
описувати його [41, С. 494].
«Уніфікація» – зведення чого-небудь до єдиної форми, системи, єдиних
нормативів [41, С. 1508]. «Стандартизація» – встановлення єдиних норм і
вимог на готову продукцію, напівфабрикати, сировину й матеріали;
позбавлення кого–, чого-небудь індивідуальних особливостей, своєрідності,
оригінальності [41,

С. 1383].

В

п. 21

ст. 1

Закону

України

“Про

стандартизацію” від 5 червня 2014 року № 1315–VII (із змінами) термін
“стандартизація” визначено як діяльність, що полягає в установленні
положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи
потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня
впорядкованості в певній сфері [107].
«Гармонізація» трактується як приведення в стан відповідності,
злагодженості, збільшення гармонійності; є однокореневим словом зі словами
«гармонія» – поєднання, злагодженість, взаємна відповідність якостей
(предметів, явищ, частин цілого); «гармонійний» – який знаходиться в чіткій
відповідності з чим–небудь, сповнений гармонії [41, С. 223]. «Адаптація» в
перекладі

з

англійського

“adaptation” –

пристосування [9,

С. 42].

У
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тлумачному словнику поняття «адаптація» визначається як пристосування
організмів, органів чуття до умов існування, до оточення; настроювання
системи на умови застосування; звикання кого–небудь до нового середовища,
за нових умов (роботи, побуту і т. ін.) [41, С. 11].
«Акультурація» – процес, у перебігу якого контакти між різними
культурними групами приводять до набуття нових зразків культури однією з
них або, можливо, обома разом із повним або частковим сприйняттям іншої
культури; будь–яке передавання культури від однієї групи іншій, зокрема від
одного покоління іншому [41, С. 19].
Слід зазначити, що «облік» та «інвентаризація» не пов’язані прямо з
якими–небудь змінами об’єкта. Для термінів «облік» та «інвентаризація»
основним є встановлення наявності певного об’єкта (або його складових). Ані
діяльність, пов’язана з обліком, ані діяльність, пов’язана з інвентаризацією,
безпосередньо стан об’єкта, на який вона спрямована, не змінює.
Термін «упорядкування» («впорядкування») має значення навести,
зробити порядок в чому–небудь [215, С. 726]; як дія за значенням
упорядкувати, тобто доводити до ладу що–небудь, робити належний порядок
у чомусь, систематизувати, складати, підбирати в певному порядку (який–
небудь матеріал) [335]; впорядковувати (зробити належний порядок, довести
до ладу що–небудь), опорядити, улагодити, дати лад, оправити [334, С. 800–
801].
Аналіз та зіставлення наведених визначень термінів дозволяє зробити
висновок, що усі вони позначають різні види діяльності щодо певного об’єкта
(зокрема, законодавства). При цьому, одні терміни позначають види діяльності
не пов’язані прямо з якими-небудь змінами самого об’єкта, а інші - види
діяльності під час якої об’єкт діяльності зазнає різного роду змін (об’єкт
діяльності переходить в новий якісний стан).
Першу групу складають такі терміни як «облік», «інвентаризація» та
«інкорпорація».

Ці

види

діяльності

безпосередньо

стан

об’єкта

(законодавства), на який вони спрямовані, не змінюють. Безпосереднім
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об’єктом таких видів діяльності є не саме законодавство, а інформація про
законодавство. Всі інші терміни будуть складати другу групу.
Так, у теорії права облік законодавства традиційно визначається як один
із видів (форм) систематизації законодавства, що полягає в письмовому чи
автоматизованому фіксуванні виданих нормативно–правових актів (у
спеціальних

журналах,

на

картках,

автоматизоване –

за

допомогою

комп’ютерної техніки). Разом з тим, Е.Р. Кулієв пише, що думка про
віднесення обліку законодавства до видів систематизації не має достатніх
підстав, так як у цьому випадку виключається будь-яка дія з текстом
нормативних актів [155, С. 29].
М.М. Литягін звертає увагу на те, що у систематизації законодавства
існують правотворчий та інформаційно–правовий аспекти. Систематизація
законодавства в справжньому, буквальному значенні є складовою частиною
правотворчої діяльності, способом удосконалення законодавства, тоді як
систематизація в повсякденному її розумінні пов'язана з обліком правових
актів,

веденням

їх

контрольного

екземпляра,

видачою

довідок

по

законодавству, відноситься до сфери правової інформатизації. Первинною
ланкою в цьому з'єднанні є систематизація законодавства, правова інформація
вторинна,

її

функції

є

забезпечувальними

стосовно

систематизації

законодавства, похідними від неї [169, С. 27]. Таке розуміння, на мій погляд, є
помилковим, оскільки поєднує в одне різні за своєю природою аспекти дій
щодо законодавства.
Щодо розуміння інкорпорації законодавства, то тут слід зупинитися на
наступній групі термінів: «інкорпорація», «консолідація» та «кодифікація».
Спільним у них є те, що вони трактуються як приєднання, об’єднання,
зведення в єдине ціле певних об’єктів, тобто створення нового об’єкта на
основі існуючих об’єктів, та відрізняються способом (видом) такого
об’єднання. Це зближує їх із систематизуючою діяльністю.
У юридичній літературі інкорпорація, консолідація, кодифікація
законодавства, а також облік законодавства розглядаються як види (форми,
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способи) систематизації законодавства. При цьому, у дослідників немає
єдиного підходу до розуміння того, які саме з цих видів діяльності є видами
(формами, способами) систематизації законодавства. Так, одні автори
вказують чотири форми (види, способи) систематизації законодавства – облік,
інкорпорація, консолідація, кодифікація. Наприклад, в одному з підручників з
теорії права виділяють такі види систематизації законодавства: 1) облік;
2) інкорпорація; 3) консолідація; 4) кодифікація [361, С. 222]. Більшість
вчених називають три форми (види, способи) систематизації законодавства –
інкорпорація, консолідація, кодифікація, а деякі автори розглядають тільки дві
форми систематизації законодавства – консолідацію та кодифікацію [155,
С. 29].
Варто відзначити, що при кодифікації відбувається зміна як змісту, так і
форми законодавства, при консолідації – зміна тільки форми законодавства, а
при інкорпорації та обліку саме законодавство як таке, його якість (форма та
зміст) не змінюється, тобто не упорядковується, не систематизується. В
останніх двох випадках упорядковується або систематизується інформація про
законодавство, а не безпосередньо саме законодавство.
Про суттєву відмінність інкорпорації законодавства від кодифікації та
консолідації

законодавства

зазначається

в

літературі.

Особливість

інкорпорації полягає в тому, що будь-які зміни у зміст актів, поміщених у
збірники, звичайно, не вносяться, і зміст правового регулювання, по суті,
лишається незмінним. Саме ця властивість інкорпорації – збереження
незмінним змісту нормативного регулювання – відрізняє її від кодифікації та
консолідації [355, С. 406–407].
Автори монографії “Кодифікація законодавства України: теорія,
методологія, техніка” (К., 2007) зазначають, що ставлячи кодифікацію,
консолідацію та інкорпорацію як форми систематизації законодавства в один
логічний ряд, дослідники залишаються на позиції традиційних помилкових
уявлень. Інкорпорація (видання збірників, зібрань законодавства тощо)
обмежується тільки класифікаційними процедурами обробки інформації про
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законодавство, його класифікаційним аналізом, і не виходить на рівень
системного аналізу та системної обробки (систематизації) нормативного
матеріалу.

Інкорпорацію

систематизації

можна

законодавства,

розглядати
підготовчий

як

одну

з

допоміжний

передумов
етап

її

здійснення [135, С. 71].
Таким чином, інкорпорація є групуванням, систематизацією інформації
про законодавство, а не самого законодавства, та виходить за межі понять
“упорядкування законодавства” та “систематизація законодавства”. Тому,
необхідно розрізняти діяльність, об’єктом якої є безпосередньо саме
законодавство, яке зазнає змін в процесі цієї діяльності, і діяльність, об’єктом
якої є інформація про законодавство. Якщо виходити з традиційного у
юридичній науці розуміння понять інкорпорації, консолідації та кодифікації
законодавства, то можна зазначити, що ці види діяльності відрізняються
суб’єктом, об’єктом, способом (видом) та результатом об’єднання.
Отже, інкорпорацію законодавства ми віднесемо до першої групи
термінів, що позначають різновиди діяльності, які не змінюють безпосередньо
саме законодавство, а консолідацію та кодифікацію законодавства – до другої
групи термінів, що позначають різновиди діяльності в результаті якої саме
законодавство змінюється (отримує новий якісний стан).
Наступним кроком аналізу нам необхідно встановити відношення
обсягу поняття «упорядкування» до розглянутих вище термінів, які віднесені
до другої групи та пов’язані безпосередньо із змінами самого законодавства. З
точки зору співвідношення з терміном «упорядкування» найбільш широким з
усіх наведених термінів є «розвиток» у значенні прогресивної або регресивної
зміни об’єктів. Відповідно, розвиток законодавства можна розуміти як
діяльність, пов’язану з будь-якою зміною, причому як прогресивною, так і
регресивною, законодавства як об’єкта діяльності (його якісного або
кількісного стану). Слід погодитися з висловленою в літературі думкою, що
традиційний погляд на розвиток законодавства, як правило, спрощує
проблему, фактично ототожнюючи цей розвиток з поступальним рухом,
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удосконаленням. Практично завжди він зводиться тільки до прогресу, що
абстрактно визначається як перехід від нижчого до вищого, від простого до
складного, від недосконалого до більш досконалого тощо. При цьому не
враховується, що, по–перше, розвиток – це єдність прогресу й регресу; по–
друге, регрес – не просто перехід від вищого до нижчого, від складного до
простого тощо, а процес, діалектично протилежний прогресу. Прогрес є
переважаючою, провідною стороною, а регрес – відносною, веденою
стороною процесу розвитку. Досліджуючи розвиток законодавства, необхідно
виходити з того, що розвиток – це процес, який розгортається з боротьби
протилежностей і включає в себе якісні стрибки, прогрес, появу нових
тенденцій і властивостей, частковий регрес і повернення до старих форм [135,
С. 50–52].
Справді, внесення будь–яких змін у чинне законодавство пов’язане з
процесом вироблення певних нормативно–правових актів, це, з одного боку –
покращення законодавства, а з іншого – такі зміни в ньому, що мають
регресивний характер. При внесені змін до існуючого законодавства з різних
об’єктивних та суб’єктивних причин (зокрема, динамізм суспільних відносин,
недостатній теоретичний та практичний рівень дослідження відповідного
питання правотворцем, неналежний рівень правотворчої техніки тощо)
можуть виникати різні протиріччя, прогалини, неоднозначності, неточності у
правовому регулюванні відповідних суспільних відносин.
Отже, поняття “розвиток законодавства” означає єдність двох
складових: прогресивні зміни якісного стану (змісту та форми) законодавства
та регресивні зміни якісного стану законодавства. Результатом таких змін є
новий якісний стан законодавства, що виступає як зміна його змісту та/або
форми.
Досить близькими, синонімічними до терміну «розвиток», виходячи з їх
наведеного тлумачення, є терміни «новелізація», «реформування» та
«модернізація», які також пов’язані з певними змінами об’єкта. Коли в
науковий обіг вводяться вказані терміни, то їм слід надати більш–менш
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точного значення (зокрема, це є однією з основних вимог до наукової
термінології).
Слово «новелізація» означає новітній, новий, інший, не той, що був
раніше. Відповідно, новелізацію законодавства уявляють як розвиток
законодавства з акцентом на його змістовному оновленні, нововведеннях.
Зокрема, у юридичній літературі зазначається, що створення нових норм
(нормотворення) – це справа новелізації законодавства, якою змінюється зміст
нормативно–правового

регулювання,

змістовне

наповнення

системи

законодавства [135, С. 69]. Наприклад, сюди можна віднести прийняття
нормативно–правових актів, що регулюють суспільні відносини, раніше не
врегульовані нормами права (первинна правотворчість), або прийняття
нормативно–правових актів, що змінюють зміст існуючого правового
регулювання певних суспільних відносин (вторинна правотворчість).
«Реформування»

від

«реформа»

(лат.

reform,

фр.

réforme –

«перетворюю», «змінюю») розуміють як істотну зміну, метою якої є
поліпшення [31, С. 30]. Наприклад, в Положенні про порядок здійснення
обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України
зазначено,

що

систематизація

законодавства -

засіб

реформування,

упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої
системи [204].
Загальне уявлення про реформу пов’язується найперше зі зміною
існуючого стану суспільства та умов його життєдіяльності. Ці зміни здійснює
так або інакше будь–яка державна влада постійно, без чого неможливо уявити
розвиток суспільства. З іншого боку, в історії не раз відбувалися суттєві зміни
суспільного стану, котрі називають не реформами, а революціями. Таким
чином, загальне уявлення про реформу потребує уточнення, по–перше,
стосовно тих ознак суспільних змін, з якими пов’язується уявлення про них як
про революцію; по–друге, стосовно тих ознак, якими реформа відрізняється
від звичайних, поточних, нереформаційних змін суспільних відносин
державою [411, С. 6].
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Таким чином, реформування законодавства уявляється як його розвиток
з акцентом на його істотному оновленні, нововведеннях, на принциповій
новелізації законодавства. При цьому, регресивну новелізацію законодавства
потрібно розглядати не як реформу, а як контрреформу.
Зокрема, у законодавчій практиці парламенту при виникненні потреби
внести зміни в чинне законодавство можливі різні варіанти: 1) у випадках,
коли в чинний закон необхідно внести незначну кількість змін, приймається
окремий закон про внесення змін; 2) у випадках, коли в чинний закон
необхідно внести значну кількість дрібних змін, закон викладається в новій
редакції; 3) у випадках, коли змінюються концептуальні засади, принципи
правового регулювання відповідних суспільних відносин, приймається новий
закон на заміну раніше діючого. При цьому стан регулювання суспільних
відносин може покращуватися або погіршуватися.
Слово «модернізація» пов’язане з осучасненням об’єкта, отже
модернізація законодавства уявляється як розвиток законодавства з акцентом
на його осучасненні, зокрема, у зв’язку з необхідністю привести законодавство
у відповідність до новітніх досягнень науки й техніки, стану сучасного
розвитку

суспільства

(індустріальне,

постіндустріальне,

інформаційне

суспільство) тощо. Так, модернізація розглядається як історично тривалий і
географічно розосереджений процес осучаснення права, пристосування його
до реалій індустріального і постіндустріального суспільства (О.В. Малько,
О.Ю. Саломатін) [117, С. 59]. Іншими словами, модернізація законодавства є
масштабною новелізацією законодавства, пов’язаною з його осучасненням. По
суті, модернізація в такому розумінні означає одну з характеристик новелізації
законодавства.
Щодо удосконалення, то з ним пов’язують будь-які зміни, спрямовані на
покращення, поліпшення чого-небудь, тобто, як уже було сказано, пов’язані з
прогресивним розвитком [295]. Отже, для позначення цілеспрямованих
прогресивних змін якогось об’єкта, істотних або несуттєвих, слугує термін
“удосконалення”.
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Удосконалення певного об’єкта шляхом приведення його до належного
порядку і означає його упорядкування [300]. Таким чином, поняття
«удосконалення» виступає як родове щодо поняття «упорядкування». З цього
випливає, що визначення поняття «упорядкування» необхідно здійснювати
через родове поняття «удосконалення», а не навпаки, з визначенням
відповідної його видової специфіки. Зокрема, удосконалення певного об’єкта,
з акцентом на зведенні його до системи є специфічною удосконалюючою
діяльністю, яку називають систематизацією.
Якщо виходити із співвідношення вказаних понять з їх родовим
поняттям «удосконалення», то їх видову специфіку необхідно було б
пов’язувати з такими ключовими термінами як «порядок» та «система», що є
однокореневими до слів «упорядкування» та «систематизація» відповідно, а
отже визначають їх зміст. Наприклад, О.П. Іванченко звертає увагу на те, що
в основу дефініцій систематизації законодавства покладено факт визначення
поняття систематизації з використанням категорії «система», отже визначення
систематизації потребує спочатку визначення терміно–поняття «система», її
структури, складу елементів [120, С. 54].
Слова «упорядкування» та «упорядкованість» є спільнокореневими
словами, а отже їх спільний корінь «порядок» виражає їх загальне лексичне
значення, що відображає їх понятійний зміст. Порядок – це стан, коли все
робиться, виконується так, як слід, відповідно до певних вимог, правил і т. ін.;
упорядкованість, лад; певна послідовність, черговість чого-небудь [41,
С. 1074]; правильне або звичне розташування, розміщення чого-небудь;
додержання правил; чинні де-небудь закони, правила; норми; певна
послідовність, черговість чого-небудь; спосіб розміщення, розташування
чогось [335]. Відповідно, термін «упорядкованість» («впорядкованість») – це
властивість за значенням упорядкований, тобто такий який має належний
порядок, лад; добре організований, налагоджений; який характеризується
певною послідовністю, черговістю чогось, в якому виражається якась
закономірність і т. ін. [41, С. 1511].
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Аналогічно,

слова

«систематизація»

та

«систематизованість»

є

спільнокореневими словами, а отже їх спільний корінь «система» виражає їх
загальне

лексичне

значення,

що

відображає

їх

понятійний

зміст.

Систематизованість означає стан за значенням систематизований [41,
С. 1321], тобто такий, що приведений до певної системи. Щодо самого терміну
«система», А.Є. Кононюк відзначає, що останній є одним з найбільш
поширених термінів, що використовується при описі робіт в самих різних
наукових

дисциплінах.

Цей

термін,

на

жаль,

виявився

надмірно

перевантажений і має різний зміст за різних обставин і для різних людей [141,
С. 13].
Зокрема, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови
поняття «система» тлумачиться як порядок, зумовлений правильним,
планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь; як
форма організації, будова чого-небудь; як сукупність яких–небудь елементів,
одиниць, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням; як
будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та
функціонуючих частин [41, С. 1320–1321]. Одне з наведених трактувань
системи

означає

«порядок,

зумовлений

правильним,

планомірним

розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь», тобто специфічний
порядок. При такому підході до розуміння поняття «система» воно співпадає
з

поняттям

«порядок»,

відповідно

будуть

синонімами

і

поняття

“упорядкування” та “систематизація”.
Слово «система» походить від давньогрецького σύστημα – “сполучення”
і буквально означає ціле, складене з частин; об’єкт, організований як
цілісність, де енергія зв’язків між елементами системи перевищує енергію
їхніх зв’язків з елементами інших систем і задає онтологічне ядро системного
підходу [349, С. 130–131]; щось ціле, що являє собою єдність частин, які
закономірно розташовані і знаходяться у взаємному зв’язку [215, С. 624].
Система – це сукупність пов'язаних елементів, об'єднаних в одне ціле для
досягнення певної мети. Під метою розуміється сукупність результатів, які
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визначаються призначенням системи. Наявність мети і змушує пов'язувати
елементи в систему. Цілісність – найбільш важлива властивість системи.
Елемент належить системі тому, що він пов'язаний з іншими її елементами, так
що множину елементів, які складають систему, неможливо розбити на дві і
більше незв'язаних підмножин. Видалення з системи елемента або сукупності
елементів неодмінно змінює її властивості в напрямку, відмінному від мети.
На думку А.Є. Кононюка найбільш повно характеризує поняття «система»
таке визначення: «Система – множина елементів, що знаходяться у відносинах
або зв'язках один з одним, утворюють цілісність або органічну єдність». Отже,
система – це множина елементів і відносин між ними [141, С. 14].
Таким чином, якщо для порядку характерною ознакою є відповідність
стану об’єкта певним вимогам, правилам, то основними ознаками системи є
структурованість, взаємні зв'язки складових елементів системи один з одним
та цілісність. Зокрема, А.Є. Кононюк вказує на основні ознаки систем:
1) системи складаються з частин, елементів, тобто мають структуру;
2) системи створюються для якоїсь мети, тобто виконують корисні функції;
3) елементи (частини) системи мають зв'язки один з одним, з'єднані певним
чином, організовані в просторі і часі; 4) кожна система в цілому володіє
якоюсь особливою якістю, не рівною простій сумі властивостей складових її
елементів, інакше зникає сенс створення системи (цільної, функціонуючої,
організованої) [141, С. 14–15.].
Таким чином, видову специфіку упорядкування законодавства та
систематизації законодавства необхідно визначати виходячи з таких понять як
«порядок» та «система» відповідно. Порядок – це спосіб розміщення,
розташування чого-небудь відповідно до певних вимог, правил, норм, а
система – це цілісність, що складається з взаємопов'язаних та закономірно
розташованих елементів. Будь-яка система є певним порядком, однак не
навпаки. Відповідно, можна розглядати співвідношення понять «порядок» та
«система» як цілого та його окремого аспекту. Отже, якщо законодавство
упорядковується, то це означає, що його складові елементи (всі або окремі)
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повинні бути розміщені (розташовані) відповідно до певних правил, вимог,
норм. Якщо законодавство систематизується, то це означає, що його складові
елементи утворюють єдине ціле, а закономірні взаємозв’язки між цими
елементами визначають структуру (будову) законодавства. Відповідно, для
того щоб визначити зміст діяльності з упорядкування або систематизації
законодавства, необхідно досліджувати сам об’єкт діяльності, тобто
законодавство, його складові елементи та взаємозв’язки між ними, які
визначають його структуру (будову).
Не заперечуючи одного з визначень системи як певного порядку,
вирішуючи проблему розмежування понять систематизації та упорядкування
з точки зору їх видової специфіки, ми вважаємо прийнятним таке їх
співвідношення, згідно з яким поняття «упорядкування» і поняття
«систематизація» потрібно визначати через спільне для них родове поняття
“удосконалення”.
Стосовно понять “ревізія” та “перегляд”, зазначимо наступне. Вони
пов’язані з таким ключовим терміном як “перегляд”, що і визначає зміст цих
понять. У найбільш широкому розумінні ревізія (перегляд) є діяльністю по
перегляду якогось об’єкта з метою його змінення. Безпосередньо сама ревізія
(перегляд) об’єкта його стану не змінює. Однак, за результатами такого виду
діяльності може бути прийняте рішення про необхідність зміни об’єкта. Отже,
ця діяльність може виступати як передумова, зокрема, діяльності, пов’язаної з
удосконаленням, упорядкуванням.
Нарешті, для термінів «уніфікація», «стандартизація», акультурація»,
«гармонізація», «адаптація» тощо спільним є надання певним об’єктам
однаковості, приведення об’єктів до певних норм, стандартів, певних зразків,
пристосування до чогось тощо; тобто діяльність, яка позначається ними,
спрямована на приведення певних об’єктів у відповідність до чогось (зокрема,
інших об’єктів). Відрізняються вони найперше об’єктом, з яким необхідно
досягнути відповідності, а також мова може йти про досягнення різного
ступеня відповідності, наближення тощо до вибраного об’єкта.

47

В юридичній науці такі терміни як “адаптація законодавства”,
“гармонізація

законодавства”,

“інтеграція

законодавства”,

“зближення

законодавства” тощо використовуються для позначення напрямку діяльності,
пов’язаного з узгодженням, наближенням, приведенням національного
законодавства у відповідність до європейських правових стандартів, до права
Європейського Союзу. Ці поняття розглядаються у співвідношенні з цілим
рядом інших однорідних, подібних понять, зокрема, такими як апроксимація
(або наближення), імплементація, трансформація, транспозиція, координація
законодавства тощо.
Л. Грицаєнко робить висновок, що вітчизняні науковці для позначення
одного і того самого процесу використовують різноманітну термінологію:
адаптація законодавства, гармонізація, транспозиція acquis. Однак всі вище
перелічені

процеси:

адаптація,

гармонізація,

транспозиція

разом

із

уніфікацією тощо є засобами юридичної (правової) інтеграції. Відрізняються
вони інструментами та рівнем ідентичності змісту правових норм. У контексті
євроінтеграційних процесів гармонізація виступає тим засобом правової
інтеграції, за допомогою якого держави – учасниці Європейського Союзу
узгоджують між собою нормативно–правову базу стосовно тих чи інших
питань [61, С. 26].
Отже, для позначення діяльності по зближенню національного
законодавства з правовою системо ЄС використовується досить широкий
набір

термінів

без

чіткого

визначення

їх

змісту.

Для

уникнення

термінологічної плутанини та використання такої невиправдано значної
кількості термінів, що позначають подібні, а часом й однакові поняття,
доцільно було б чітко визначити термінологію, пов’язану з діяльністю щодо
зближення національного законодавства з правом ЄС залежно від об’єкта та
ступеня зближення, який має бути досягнутий тощо. Адже, ще раз наголосимо,
що однією із головних вимог до юридичної термінології є її однозначність
(чітка змістовна визначеність) та єдність (для визначення одних і тих самих
понять мають застосовуватися одні й ті самі терміни).
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Наприклад, візьмемо термін “адаптація законодавства”. Його дефініція
сформульована в Законі України “Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від
18.03.2004 р. № 1629–IV (із змінами) [96] та позначає процес приведення
законів України та інших нормативно–правових актів у відповідність з acquis
communautaire (правовою системою Європейського Союзу). Разом з тим, в
тексті Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами–
членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. [367] використовуються також
поряд з терміном “адаптація законодавства” такі синоніми як “сумісність з
acquis ЄС” (ч. 1 ст. 114 Угоди) та “нормативно–правове наближення”
(додаток XVІІ до Угоди) тощо.
Також слід звернути увагу на те, що терміни «уніфікація» та
«стандартизація» використовуються для позначення процесів зближення
національного

законодавства

в

межах

певної

галузі

(цивільного,

кримінального, виборчого законодавства тощо) або для надання однаковості
правовій (юридичній) термінології тощо. О.П. Іванченко зазначає, що
уніфікація – це сукупність способів однакового врегулювання тих чи інших
сторін соціальних відносин. Уніфікацію не повинна «бентежити» специфіка
суспільних відносин, диференційований підхід до їх регламентації. Наявність
у цих відносинах спільних властивостей і граней, їх системна єдність
одночасно припускає цілісне, уніфіковане врегулювання. Ефективність такого
підходу вбачається у тому, що уніфікація, по–перше, створює ряд переваг
законодавчого характеру (зменшує обсяг нормативного матеріалу, виключає
елементи його дублювання), по–друге – полегшує застосування правових
приписів на практиці (в тому числі міжнародної) [120, С. 54].
Таким чином, підсумовуючи, можна стверджувати, що діяльність,
об’єктом якої є законодавство, відображається значною кількістю термінів, які
використовуються для позначення такої діяльності у юридичній літературі.
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Якщо мова йде про удосконалення законодавства, то, очевидно, у
найбільш загальному вигляді мається на увазі діяльність, пов’язана з
поліпшенням,

покращенням

якісного

стану

останнього.

Результатом

удосконалення законодавства є більш досконалий стан законодавства,
покращення якості чинного законодавства, та підвищення ефективності
правового регулювання суспільних відносин. Діяльність щодо удосконалення
законодавства зумовлена його недосконалістю, її метою є усунення цієї
недосконалості.
Зміст діяльності з удосконалення законодавства визначається її
об’єктом, тобто законодавством. Відповідно, постають питання, пов’язані з
цим об’єктом: що слід розуміти під “досконалим законодавством” та
“недосконалим законодавством”?
Поняття «удосконалення законодавства» є спільним родовим поняттям
для понять упорядкування законодавства і систематизації законодавства. Так,
удосконаленню законодавства в аспекті його приведення до певного порядку
відповідає

поняття

упорядкування

законодавства,

а

удосконаленню

законодавства шляхом надання законодавству якості системи - поняття
систематизації законодавства.
Якщо упорядкування законодавства є удосконалюючою діяльністю з
приведення

законодавства

до

певного

порядку,

то,

відповідно,

упорядкованість законодавства – якісний стан законодавства, що утворює
певний порядок, тобто відповідає певним вимогам, правилам і т. ін., що
забезпечують цей порядок. Відтак, постає питання щодо правил, вимог, які
забезпечують порядок у законодавстві, а також що слід розуміти під
поняттями “упорядковане” та “неупорядковане” законодавство? Аналогічно,
спираючись на теорію систем, слід досліджувати поняття “систематизація
законодавства” та “систематизованість (системність) законодавства” та
визначити основні ознаки законодавства як системи.
В такому разі специфіку понять “упорядкування законодавства” та
“систематизація законодавства” зумовлюють відповідні властивості об’єкта,
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тобто самого законодавства, яке упорядковується чи систематизується
відповідно. Зважаючи на це, вивчення вказаних властивостей набуває
істотного

значення

для

визначення

досліджуваного

нами

поняття

упорядкування законодавства.
Отже, у першому наближенні складається найбільш загальне уявлення
про

упорядкування

законодавства

як

діяльність

з

удосконалення

законодавства спрямовану на досягнення стану його впорядкованості, тобто
діяльність спрямована на зміну стану законодавства (його удосконалення) в
аспекті його впорядкованості.
Cаме об’єкт діяльності, тобто законодавство, визначає особливості того
чи іншого різновиду діяльності, пов’язаної із законодавством. Специфіку
понять,

зокрема,

“упорядкування

законодавства”

та

“систематизація

законодавства” зумовлюють відповідні властивості об’єкта, тобто самого
законодавства,

яке

упорядковується

чи

систематизується

відповідно.

Визначення специфічних ознак діяльності з упорядкування законодавства, як
одного із різновидів діяльності з удосконалення законодавства, потребує
дослідження властивостей такого об’єкта, яким є законодавство.

1.3 Проблеми трактування поняття «законодавство» в контексті
розуміння права
«Законодавство» є одним із найбільш широко використовуваних
юридичних термінів. Основна вимога до термінології будь–якої науки, в тому
числі і юридичної, – наявність визначень (дефініцій) термінів та їх змістовна
однозначність і функціональна стійкість у межах відповідної терміносистеми.
Однак, на сьогодні термін «законодавство» не відповідає зазначеним вимогам,
поняття «законодавство» не має свого однозначного розуміння, що породжує
як наукові дискусії навколо цього питання, так і проблеми у сферах
правотворчості й правозастосування.
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В юридичній літературі запропоновано ряд визначень поняття
«законодавство». В енциклопедіях та словниках визначення терміна
«законодавство» часто надається у вузькому, широкому та найширшому його
значеннях. Крім того, виокремлюють традиційний (проміжний, серединний)
та «поміркований» (універсальний, компромісний) підходи [237, С. 179; 8,
С. 83–84]. Зокрема, О.Р. Дашковська зазначає, що якщо узагальнити
представлені в юридичній науці підходи до визначення поняття законодавства,
то можна виокремити такі: 1) під законодавством розуміють всі джерела норм
права, встановлені або визнані державою; 2) під законодавством розуміють всі
нормативно-правові акти держави; 3) під законодавством розуміють тільки
акти вищих органів державної влади (законодавчих зборів, президента і
уряду); 4) під законодавством у вузькому сенсі слова розуміють сукупність
діючих в країні законів [70, С. 34].
Так, одні автори обґрунтовують думку, що поняттям законодавства
охоплюються тільки закони України, тобто нормативно–правові акти, що
мають найвищу юридичну силу [149, С. 59; 82] (вузьке розуміння поняття
законодавства). Прибічники такого підходу підкреслюють, що шлях до
правової держави включає як одну з вихідних передумов зростання ролі
закону [237, С.180] та вбачають певну небезпеку широкого тлумачення даного
терміна, яке принижує роль закону, об’єднує в єдине ціле закони і підзаконні
акти, є досить зручним для суспільства, котре не бажає або не може
обмежувати себе межами, встановленими законом [8, С. 84].
Найбільш поширеним є уявлення про законодавство як сукупність
(систему)

усіх

правотворчості,

нормативно–правових
тобто

сукупність

актів,

(систему)

прийнятих
законів

та

суб'єктами
підзаконних

нормативно–правових актів [30, С. 6; 398, С. 182; 90, С. 262; 350, С. 188] тощо.
(широке розуміння поняття законодавства). Зокрема, зазначається, що
законодавство – це система всіх виданих і впорядкованих державними
органами,

безпосередньо

народом

або

уповноваженими

суб'єктами

нормативно–правових актів (законів та підзаконних нормативно–правових
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актів) [355, С. 397]; система не тільки власне законів, а й усіх джерел (форм)
офіційно встановленого об'єктивного права: підзаконні акти, що приймаються
президентом, урядом, міністерствами та іншими органами держави, тобто
система усіх нормативно–правових актів держави й органів місцевого
самоврядування, включаючи акти нижчого рівня (локальні акти) [330, С. 312].
Інколи терміном «законодавство» позначають і нормативні акти місцевих
органів державної влади, акти громадських організацій [79, С. 4]. При
широкому підході до вживання терміна «законодавство» ним охоплюються
або всі чинні нормативно-правові акти правової системи (у тому числі
локальні нормативно-правові акти), або лише акти прямого народовладдя,
державних органів і органів місцевого самоврядування. Якщо перший варіант
більш характерний для наукової та навчальної літератури, то другий — для
законів [346,

С. 9].

Такий

широкий

підхід

до

розуміння

поняття

«законодавство» закріплено і в законах окремих держав: у Законі Республіки
Білорусь «Про нормативно–правові акти Республіки Білорусь» [93]; у Законі
Республіки Казахстан “Про нормативні правові акти” [94]. Аналогічне
визначення поняття законодавства було запропоновано і в ст. 1 проекту закону
України

“Про

“Законодавство

нормативно–правові
України –

утворена

акти”

(№ 7409

на

ієрархічній

від 30.11.2010 р.):
основі

система

нормативно–правових актів та міжнародних договорів України” [255].
Щодо позиції, згідно з якою до поняття «законодавство», крім
нормативно–правових актів, включають також і міжнародні договори, то
очевидно, таке трактування поняття «законодавство» виходить зі ст. 9
Конституції України, в якій зазначено, що чинні міжнародні договори, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України. Зокрема, О.Ф. Скакун визначає поняття
законодавства у «вузькому» розумінні як систему всіх чинних законів певної
держави, упорядкованих певним чином, а також міжнародних договорів,
затверджених (ратифікованих) законами Верховної Ради України [330,
С. 312].
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Разом з тим, деякі вчені оцінюють «широке» визначення законодавства
як таке, що «не є науково коректним для правової держави» (А.П. Заєць,
Н.М. Пархоменко та інші) [79, С. 7]. Відзначається, що широкий обсяг поняття
«законодавство» знижує значущість закону, стирає межі між законом і правом,
що, у свою чергу, відкриває шлях до створення неправових законів; є зручним
для органів виконавчої влади і може використовуватися як легальний засіб
«розмивання» закону, підміни його підзаконними актами; водночас, створює
небезпеку нівелювання й підзаконних нормативно–правових актів [237,
С. 179].
Поняття «законодавство» у найширшому розумінні визначають як
сукупність усіх джерел права, які є формою вираження правових норм. Це
поняття охоплює собою не лише норматив–правові акти, а й правові звичаї та
юридичні прецеденти [222, С. 328].. Також, в юридичній літературі поняття
«законодавство» у такому розумінні ототожнюється з поняттям «закон» у його
широкому значенні. Зокрема, В.С. Нерсесянц пише, що термін “закон” в
процесі дослідження проблематики “співвідношення права та закону” за
традицією використовується не тільки в спеціальному значенні (для
позначення нормативного акта суверена, верховної державної влади), але
також і в ширшому розумінні (в значенні всього чинного законодавства, всіх
форм загальнообов'язкової державної нормотворчості, всіх джерел так званого
позитивного права, включаючи в себе також і офіційно санкціоновані та
прийняті в чинне право норми звичаєвого права, судові та адміністративні
прецеденти тощо) [209, С. 6].
При традиційному підході законодавство розглядається як система
нормативно–правових актів вищих органів державної влади: закони і
підзаконні акти парламенту, президента, уряду [330, С. 179–180; 237, С.179–
180]. Таку позицію висловив Конституційний Суд України в своєму Рішенні
від

09.07.1998 р.

№ 12/рп–98

(справа

про

тлумачення

терміна

«законодавство») стосовно трудового законодавства: термін "законодавство",
що вживається у ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України треба розуміти
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так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а
також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети
і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та
відповідно до Конституції України і законів України [309].
Разом з тим, в окремій думці судді Конституційного Суду України
М.Д. Савенка

(до справи

про

тлумачення терміна

«законодавство»)

зазначається, що своїм Рішенням Конституційний Суд України не тільки не
зняв непорозуміння у застосуванні терміна «законодавство», а, навпаки,
ускладнив його та дав звужене тлумачення цього терміна порівняно з
практикою його застосування. Сам М.Д. Савенко, обґрунтовує вузьке
розуміння поняття законодавства, зазначаючи, що якщо виходити з
лексичного значення терміна "законодавство", його граматичної ознаки
"збірності", то можна зробити висновок, що це закони (сукупність законів), які
прийняв відповідний повноважний орган (Верховна Рада України) [216].
Ще один підхід до розуміння поняття законодавства отримав назву
“поміркованого”

(універсального

або

компромісного).

На

думку

представників такого підходу, під поняттям «законодавство» слід розуміти як
закони, так і засновані на них підзаконні нормативно–правові акти [237,
С. 180–181]. В цьому випадку до законодавства України включають також
«квазізакони»

(декрети

Кабінету

Міністрів

України),

рішення

Конституційного Суду України з питань офіційного тлумачення Конституції
України і законів України, рішення Конституційного Суду України, що
стосуються визнання неконституційними визначених Конституцією актів
нормотворчості (акти негативної нормотворчості), висновки про відповідність
Основному Закону чинних міжнародних договорів України або тих
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання
згоди на їх обов’язковість, а також рішення судів адміністративної юрисдикції,
які визнають незаконними нормативно–правові акти. При цьому, зазначається,
що поміркований підхід є спробою пристосувати вузький підхід у розумінні
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законодавства до чинних законів та інших нормативно–правових актів [8,
С. 84], а прибічники такого підходу керуються «доцільністю» при визначенні
значення поняття законодавства для певного історичного моменту [79, С. 4].
Отже, сучасний рівень розробки цієї проблеми вказує на те, що дефініція
поняття «законодавство» формулюється за допомого логічного прийому
визначення поняття через перерахування його складових (законів, інших
нормативно–правових актів або й інших джерел права, зокрема, міжнародних
договорів), що охоплюються цим поняттям. Основна дискусія щодо
визначення поняття законодавства відбувається навколо питання: які саме
нормативно–правові акти або й інші джерела права включати до цього
поняття, а які ні? В результаті, як це не парадоксально, термін
«законодавство», будучи чи не одним з найбільш широко використовуваних в
сфері права, зокрема і в текстах чинних нормативно–правових актів, не має
однозначного чіткого розуміння в національній правовій системі.
Спільним для всіх вище наведених позицій щодо розуміння поняття
«законодавство» є те, що останнє визначається як певна сукупність (система)
нормативно–правових актів та інших джерел права. Зокрема, і у юридичній
літературі звертається увага на те, що особливістю поняття “законодавство” є
його використання для позначення певної сукупності різних за формою та
юридичною силою нормативно–правових актів, які приймаються різними
органами держави, посадовими особами, самоврядними організаціями [234,
С. 41]. А причиною невизначеності цього поняття є відсутність єдиного
критерію, на підставі якого одні нормативно–правові акти (або інші джерела
права) включаються до законодавства, а інші ні. Для того, щоб відшукати цей
критерій, спочатку необхідно дати відповідь на наступне питання: “Яка ознака
в нормативно–правових актах (або інших джерелах права) є спільною, тією,
що об’єднує їх у законодавство?”.
Очевидно, що такою ознакою є нормативність, яка властива всім
джерелам права.

Зокрема, Н.М. Пархоменко в своєму спеціальному

монографічному дослідженні “Джерела права: проблеми теорії та методології”
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(К., 2008) називає нормативність як одну з ознак джерел права. Так, вона пише,
що констатуючи відсутність єдиного підходу до визначення ознак джерел
права, загальними та найсуттєвішими з них необхідно вважати такі: джерело
права є офіційною формою вираження і закріплення волі суб'єктів
правотворчості серед яких суспільство, народ, держава в особі органів
державної

влади;

має

особливий

порядок

виникнення;

державна

обов'язковість і державна гарантованість; формальність; нормативність;
юридична сила; ієрархія; системність змісту; стабільність; дія в часі, просторі
й щодо кола осіб [223, С. 79].
Нормативність - ключова ознака, що є підставою для визнання явища
джерелом права, продовжує Н.М. Пархоменко. Нормативність джерел права
полягає в тому, що їх змістом с система офіційно визнаних і чинних у певній
державі юридичних норм. Ця ознака джерел права пояснює співвідношення
сутності змісту й форми права. Сутність джерел права полягає в обумовленості
їх

змісту

соціально-економічними

та

політичними

відносинами,

детермінованими державною волею. Для визнання нормативності кожному
джерелу права необхідно щонайменше дві ознаки: компетентність, тобто
видання акта з кола питань, регулювання яких віднесено до відання даного
суб'єкта правотворчості; ієрархічний зв'язок з іншими елементами структури
в системі джерел права, що знаходить вираження у відсутності суперечностей
його приписів Конституції та іншим джерелам права, що мають вищу
юридичну силу. Джерела права, прийняті суб'єктами правотворчості в
результаті правотворчої діяльності, спрямовані на встановлення нових норм
права, зміну або скасування діючих, є нормативними [223, С. 93].
Отже нормативність джерел права означає, що всі джерела права містять
норми права, є зовнішньою формою виразу норм права. Норма права є тим, що
об’єднує нормативно–правові акти та інші джерела права (нормативно–
правові договори, правові прецеденти, правові звичаї тощо), які включаються
різними авторами у поняття законодавства. Власне, саме поняття “джерело
права” визначається через норму права. Так, “джерело права – це визнана в
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конкретному суспільстві офіційна форма (спосіб) зовнішнього вираження та
закріплення

норм

права,

посилання

на

яку

підтверджують

їхнє

існування” [350, С. 108].
Так само, через норму права визначаються й окремі види джерел права.
Зокрема, нормативно–правовий акт – офіційний письмовий документ,
прийнятий уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості у визначеній
формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну
або скасування норм права [361, С. 195]. Нормативно–правовий договір –
двостороння або багатостороння угода, яка встановлює, змінює або скасовує
норми права [350, С. 113]. Щодо таких джерел як правовий прецедент,
правовий звичай, то їх поняття визначаються не через норму, а через правило
поведінки, яке набуває загальнообов’язковості внаслідок його санкціонування
державою. Так, правовий звичай – це санкціоноване й охоронюване державою
звичаєве правило поведінки, яке таким чином набуває загальнообов’язковості;
правовий прецедент – це рішення, винесене по конкретній юридичній справі
судовим (судовий прецедент) чи адміністративним (адміністративний
прецедент) органом, яке в подальшому стає зразком (правилом) для вирішення
аналогічних справ [356, С. 124]. Разом з тим, в теорії права саме поняття норми
права визначається як загальнообов’язкове правило поведінки, що виходить
від держави або іншого суб’єкта нормотворчості і забезпечене засобами
державного примусу.
У зв’язку з цим відзначимо позицію О.І. Ющик який вказує, що
проблема реального буття правових норм, способу їх існування найчастіше
розглядається в аспекті співвідношення змісту і форми права, або зовнішнього
об'єктивного виразу правових норм, що в підсумку призводить до уявлення
про так звані "джерела права", "джерела позитивного права", "джерела
правових норм "і т.п. [401, С. 423]. Але діалектична логіка, крім відмінностей
в формах виразу права вимагає вказати і те спільне, що в них є. Тому, яким би
різним не уявлялося теоретикам втілення правової норми (в звичаї або законі,
в державних приписах або текстах документів, в правових відносинах або
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свідомості і поведінці людей, і т.д.), – у всіх випадках таким спільним
моментом є опосередкування цього втілення діяльністю суб'єктів, обумовлене
діяльнісною об'єктивно–суб'єктивною природою правових норм [401, С. 431].
Таким чином, ми визначилися, що способами зовнішнього існування
норм права є як окремо кожне із джерел права, так і різні сукупності (системи)
джерел права (нормативно-правових актів, нормативно-правових договорів,
правових прецедентів, правових звичаїв). Відповідно, законодавство як певна
сукупність (система) джерел права є одним із способів існування в їх
зовнішньому вираженні норм права.
Зокрема, через це, і деякі науковці формулюють визначення поняття
“законодавство” через його співвідношення з правом, виходячи з традиційного
для юридичної науки розуміння законодавства як форми існування
(зовнішнього виразу) права. Наприклад, зазначається, що законодавство може
бути визначене як форма існування права, спосіб надання юридичного
значення нормам права, засіб їх організації та об’єднання у конкретні статті,
нормативні

приписи,

законодавства [89,

нормативно–правові

С. 267].

акти,

О.Ф. Шебанов

інститути

визначаючи

і

галузі
поняття

“законодавство” підкреслює, що воно є формою існування правових норм,
засобом їх організації, надання їм визначеності, об’єктивованості [389, С. 15–
25]. Аналогічно, Н.Н. Вопленко пише, що законодавство являє собою
сукупність законів і підзаконних нормативних актів, які є формою вираження
юридичних норм [46, С. 12]. Автори одного з юридичних енциклопедичних
словників визначають законодавство як сукупність правових норм, що
регулюють суспільні відносини загалом або один із видів суспільних відносин
(цивільне законодавство, кримінальне законодавство тощо) [399, С. 130].
О.А. Красавчиков розглядає законодавство через систему нормативно–
правових форм виразу правових норм (а не система самих норм) [152, С. 68].
На думку А.Б. Венгерова система законодавства – це упорядкована за різними
об’єктивними критеріями, обумовлена потребами соціального регулювання,
життєдіяльності суспільства певна множина нормативних актів,

що
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формується для найбільш ефективного використання правових норм [42,
С. 460].
Тим спільним, що об’єднує нормативно–правові акти та інші джерела
права, які включаються різними авторами до поняття законодавства є норма
права. Якщо усі складові, з яких різні автори утворюють поняття
«законодавство», пов’язані з нормами права, то з ними пов’язане і
законодавство в цілому. Далі логічно виникає питання: поняття законодавство
слід ототожнювати з усією сукупністю джерел права, що містять норми права,
або тільки з певними видами джерел (зокрема, законодавчими актами).
Якщо законодавство ототожнювати з усією сукупністю джерел права,
що містять норми права, то в цьому випадку поняття законодавства втрачає
сенс. Необхідно використовувати або поняття «законодавство», або,
наприклад, поняття “джерела права”. Зокрема, на це звертають увагу і окремі
науковці та пропонують для позначення сукупності (системи) всіх джерел
права використовувати терміни «система джерел права» або “праводавство”.
Н.С. Хомюк пише, що нині поняття законодавства (як сукупність усіх
нормативно–правових актів певної держави) є застарілим, характерним для
попередньої радянської правової системи, і не відповідає реаліям сьогодення.
Пропонується використовувати поняття «система джерел права» (як комплекс
взаємопов'язаних і взаємоузгоджених нормативно–правових приписів, які
об'єктивовані у відповідних зовнішніх формах та утворюють нормативно–
правову організацію, необхідну для забезпечення правового регулювання в
будь–якому суспільстві). Така система джерел права є поліструктурним
утворенням і може включати в себе підсистему нормативно–правових актів
(відповідно, у межах цієї підсистеми виокремлюється система законодавства
та система підзаконних нормативно–правових актів як складові її частини),
підсистему

нормативно–правових

договорів,

прецедентну,

звичаєву

підсистеми тощо [379, С. 36–37]. Аналогічно, С.В. Серьогін вважає, що
поняття законодавства навіть у найширшому значенні не охоплює такі
джерела норм права, як звичай, релігійні канонічні тексти та судові

60

прецеденти. За таких обставин доцільно запровадити в національну правову
доктрину спеціальний термін для позначення поняття, яке б охоплювало всю
систему джерел норм права, яким, на думку автора, може бути слово
“праводавство” [325, С. 112–113].
У наведених прикладах законодавство ототожнюється не з усією
сукупністю джерел права, що містять норми права, а тільки з певними видами
джерел (зокрема, законами), та, в свою чергу, включається до більш широкого
поняття, що відображає сукупність усіх джерел права, які містять правові
норми («система джерел права», “праводавство” тощо).
Якщо законодавство не ототожнювати з усією сукупністю джерел права,
а лише з певними видами джерел (наприклад, тільки законами), що містять
норми права, то виникає питання: що в джерелах права або правових нормах є
такого, завдяки чому ті чи інші джерела права як вираз правових норм,
включаються чи не включаються до поняття «законодавство»? Іншими
словами, за якою ознакою джерела права, що є зовнішнім виразом норм права,
поділяються на “законодавчі” та “незаконодавчі”? Відповідно, виникає
питання про співвідношення “законодавчих” та “незаконодавчих” джерел
права. На мою думку, відповідь на це питання дасть можливість визначитися
з тим, які саме джерела права належать до законодавства, і сформулювати
науково обґрунтоване визначення його поняття.
Н.М. Пархоменко зазначає, що серед сучасних дослідників проблем
теорії держави і права (і, зокрема, джерел права) не існує єдиного підходу до
визначення переліку джерел права у формально-юридичному розумінні.
Найпоширенішим є поділ джерел права на нормативно-правові акти, правові
прецеденти, правові звичаї, нормативно-правові договори. Рідше джерелами
права називають релігійні норми, правову доктрину, принципи права. У
нормативно-правовому акті норми права формулюються уповноваженими
органами держави; у правовому прецеденті вони формулюються як
обґрунтування

рішення,

прийнятого

внаслідок

розгляду

судом

чи

адміністративним органом конкретної справи, але тільки у межах питання,
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поставленого перед ним позовом, і відповідно до існуючих законів чи
обов'язкових прецедентів; правові приписи у нормативно-правовому договорі
є результатом згоди сторін із питань, що зачіпають їхні інтереси, і
закріплюють суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників договору;
положення звичаю набувають правового характеру шляхом визнання чи
санкціонування

державою

(а

точніше

-

законодавчим

чи

судовим

органом) [223, С. 122, 150-151].
Отже, норма права знаходить свій зовнішній вираз в таких джерелах
права як нормативно–правовий акт, нормативно–правовий договір, правовий
прецедент та правовий звичай. Які з цих джерел віднести до законодавчих, а
які не до законодавчих? Оскільки, термін “законодавство” походить від слова
“закон”, а “закон” належить до нормативно-правових актів та є основним з
них, то термін “законодавство” слід позв’язувати саме з нормативноправовими актами.
Необхідно взяти до уваги і словотвірне значення слова «законодавство»,
відзначивши, що воно є спільнокореневим зі словом «закон», а отже ці слова
пов’язані

спільним

лексичним

значенням.

При

цьому

іменник

«законодавство» є збірним іменником, тобто іменником, що виражає
сукупність

(множинність)

однакових

або

подібних

предметів,

що

сприймаються як одне ціле. Словотвірне значення у збірних іменниках
виражається відповідними суфіксами, зокрема і суфіксом –ств(о) [126, С. 183].
Виходячи з цього, законодавство є «збірним» поняттям -– сукупністю
(множинністю) законів.
Відповідно, для з’ясування змісту поняття законодавства важливим є
розуміння поняття закону в сфері права [275, С. 50-54; 274, С. 22-25; 272; 293;
302; 303]. Проте, на сьогодні у юридичній науці та практиці відсутнє
однозначне розуміння поняття “закон”, зокрема, пропонується розглядати
закон у вузькому та широкому значенні. У “широкому” розумінні термін
“закон” використовують як синонім поняття права, а точніше, законодавства,
тобто законами називають всі нормативно–правові акти (їх сукупність), які
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виходять від держави в особі всіх її нормотворчих органів [182, С. 514–515];
як будь–яке джерело права [130, С. 279–280]; як нормативно–правові акти в
цілому; всі встановлені державою загальнообов'язкові правила [32; 39, С. 284];
в значенні всього чинного законодавства, всіх форм загальнообов'язкової
державної нормотворчості, всіх джерел так званого позитивного права,
включаючи в себе, крім законодавства, також і офіційно санкціоновані та
прийняті в чинне право норми звичаєвого права, судові та адміністративні
прецеденти тощо) [209, С. 6]. Термін “закон” у вузькому, власному його
розумінні використовують, як правило, для позначення нормативно–
правового акта вищої юридичної сили, прийнятого вищим представницьким
органом державної влади або безпосереднім волевиявленням народу (в
порядку референдуму), що регулює найважливіші суспільні відносини [32; 39,
С. 284]. Наприклад, в Рішенні Конституційного Суду від 11.07.1997 р. № 3–зп
зазначено, що аналіз тексту Конституції України свідчить про те, що термін
“закон” вживається в ній як у широкому, так і вузькому значеннях [310].
Отже, виходячи з цього, в сукупності джерел права можна виокремити
законодавство як сукупність нормативно-правових актів, які є одним із
способів зовнішнього виразу норм права встановлених уповноваженим
суб’єктом владних повноважень. Якщо усі складові, з яких утворюється
поняття «законодавство», пов’язано з нормами права, то з ними пов’язане і
законодавство в цілому. Відповідно, далі ключового значення для
формулювання поняття “законодавство” як об’єкту упорядкування набуває
уявлення про норму права, а також про її структуру, та особливості вираження
норми права в текстах нормативно-правових актів.
Однак, на теперішній час у юридичній науці не склалося однозначного
розуміння норми права. Традиційно, у теорії права поняття норми права
визначається як загальнообов'язкове правило поведінки, яке формально
визначене (встановлене чи санкціоноване) та забезпечене державою [39,
С. 552; 360, С. 162; 330, С. 278; 350, С. 160; 362, С. 132; 356, С. 112; 90, С. 228].
Разом з тим, стверджується, що існує значна за обсягом група правових норм,
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що не містять правила (моделі) поведінки (так звані, спеціалізовані (нетипові)
норми - загально-закріпні (засади), установчі (принципи), прогностичні (цілі),
декларативні (оголошення), дефінітивні (визначення), оперативні (нормиінструменти, тобто норми про норми), колізійні (арбітри), а також преюдиції,
презумпції, фікції тощо) [330, С. 285-288; 90, С. 239-240]. Зокрема, Н. Стецик
пише, що і дотепер у юридичній науці спостерігається не лише різнобій
позицій, але і діаметрально протилежні точки зору на природу, структуру,
класифікацію, функціональне призначення норм права. Так, щодо природи
норм права обговорюється низка питання, зокрема, чи вони є лише правилами
поведінки, чи також й іншими веліннями – декларативними, дефінітивними,
оперативними, колізійними та ін.? [343, С. 212].
В свою чергу, для з’ясування поняття норми права визначальним є
розуміння поняття права взагалі. Зокрема, М.Й. Байтін зазначає, що питання
про поняття права - вихідне, ключове в теорії права: в залежності від його
вирішення розуміються і трактуються всі інші явища правового життя
суспільства - правосвідомість, норми права, правотворчість, система права і
систематизація законодавства, законність і правопорядок, застосування і
тлумачення

права,

правовідносини,

правопорушення,

юридична

відповідальність і т.д. [212, С. 13].
Відповідно, ключового значення для розуміння поняття законодавства
набуває уявлення про норму права в контексті тієї чи іншої концепції
праворозуміння, що склалися в юридичній науці. У літературі класичні типи
розуміння права зводять до трьох основних підходів: природно-правовий,
позитивістський та соціологічний. Відповідно, далі для формування уявлення
про норму права необхідно або обрати якийсь один із існуючих підходів, або
виробити такий комплексний підхід, за допомогою якого можна визначити
належну наукову методологію розуміння норми права. Для того, щоб
визначитися з концепцією праворозуміння, на основі якої буде будуватися
дане дослідження, проаналізуємо уявлення про норму права в межах трьох
основних класичних підходів до праворозуміння, та акцентуємо увагу на
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принципових відмінностях в розумінні норми права.
Згідно з природно-правовою концепцією праворозуміння норми права
зумовлені природним ходом речей, особливостями природи самої людини,
дані людині вже самим фактом її народження та існування як людини, а отже
породжені без участі людини об’єктивними умовами її життєдіяльності, є
втіленням справедливості і моральності, а отже ґрунтуються на певних
об’єктивних (природних, надпозитивних) засадах, що не залежать від
держави [373, С. 136]; розрізняється право і закон. С.С. Сливка пише, що
природне право як система норм – це сукупність законів Природи і законів
біологічного розвитку людини, на основі яких функціонує світ (у вузькому
розумінні); сукупність метафізичних духовно-моральних чеснот, яких
повинна дотримуватися

людина, підтримуючи

онтологічні принципи

світопорядку й обґрунтовуючи трансцендентальність власної свобідної волі
для активного самозбереження у Всесвіті (у широкому розумінні). Під
нормами природного права слід розуміти ті постулати Природи, які людина
свідомо, відповідно до власної совісті вибирає для своєї поведінки. Позитивне
право, на відміну від природного права, створила людина. Норми природного
права в нормативно-правових актах майже не зафіксовані, оскільки природне
право є вимогою здорового глузду. Дух позитивного права відбиває чимало
норм природного права [331, С. 224-226].
В контексті позитивіської концепції праворозуміння норма права
розглядається як загальнообов’язкове правило поведінки, що походить від
держави, незалежно від того справедливе та моральне воно чи ні;
ототожнюються право і закон. Зокрема, зазначається, що позитивне право
з’являється з виникненням держави, тобто з виникненням у суспільстві
публічної влади здатної силою примусу спонукати підлеглих їй осіб
виконувати звернені до них веління. Крім держави, ніхто в суспільстві не може
надати своїм нормам юридично обов’язкового характеру, а отже, ніякі форми
вираження норм не можуть без волі державної влади мати значення форми
позитивного права [178, С. 74-75]. Позитивне право являє собою правові
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норми, оформлені як система законодавства, підтримуваного силою даної
держави в даний історичний період. Позитивне право — це реальний,
існуючий у законах, інших документах, фактично відчутний (і тому
«позитивний») нормативний регулятор, на основі якого визначається
юридично дозволена і юридично недозволена поведінка і постановляються
судами, іншими державними установами юридично обов’язкові імперативновладні рішення. Тобто, позитивне право розглядається як штучне створення
цивілізації, як прояв владної волі конкретних соціальних суб’єктів, у першу
чергу держави [373, С. 136-137].
В контексті соціологічного праворозуміння норми права – це правила
поведінки, що складаються в суспільних відносинах, в юридичній практиці;
право може існувати поза буквою закону; позитивний закон є тільки однією
формою прояву норм права. Наприклад, в соціологічній концепції права,
розробленій Ю.С. Гамбаровим норми, закріплені в законодавстві, визнаються
лише частиною реально існуючого правового порядку людського суспільства
і не ототожнюються з правом, яке реально існує в суспільних відносинах. На
його думку, право є частиною цілого, яке має назву суспільство. Значна
частина

відносин,

врегульованих

нормами

права,

наголошував

він,

регулюється також релігійними нормами, нормами моралі та етики. Існування
певних приписів і заборон, таких як «не убий», «не укради», «виконай своє
зобов’язання» тощо, забезпечується різними соціальними нормами, тому слід
відмовитись раз і назавжди від ідеї розділяти право, моральність, мораль і
релігію за змістом норм, що належать до цих сфер. Межі права, моральності й
моралі постійно змінюються під впливом різних соціальних, економічних,
політичних та інших обставин, так само як і межі релігії. Тому і зміст права
встановлюється не «a priori», а дослідним шляхом, оскільки право є частиною
духовного і культурного життя людства [197, С. 24-26].
Слід також звернути увагу на те, що будь-який сучасний підручник з
теорії права визначає поняття норми права як загальнообов'язкове правило
поведінки, яке формально визначене (встановлене чи санкціоноване) та
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забезпечене державою. Отже, існування норми права пов’язується з
державною владою, норма права є результатом діяльності держави, втіленням
волевиявлення державних органів. Такий підхід до розуміння норми права як
вже було зазначено вище, характерний для юридичного позитивізму.
Разом з тим, на думку Г.В. Мальцева абсолютно некритично протягом
декількох століть відтворюється вчення про пряму функціональну залежність
права від політичної влади. Хоча подібна залежність дійсно є, та наочно
присутня в суспільному житті, особливо сучасному, вона не є безумовною і
непохитною. Формування зрілої (національної) держави в рамках західної
культури позначило той рубіж, починаючи з якого право в формі закону і
законодавства опиняється в руках держави, точніше, тієї сили, яка править в
ній, а правовий розвиток потрапляє майже повністю під політичний контроль,
що здійснюється в інтересах все тієї ж сили. Наступна всесвітньо історична
етатизація права прискорила розвиток правових систем на раціональній
основі, але мала величезні недоліки [180, С. 215-216].
Лебедєва О.В., досліджуючи питання про первинність держави чи права,
пише, що первинність права зумовлена його природою. Право як явище
суспільного життя, як мірило свободи і справедливості в людських відносинах,
сформувалося набагато раніше ніж держава. Право виникає одночасно з
виникненням соціальної взаємодії, тобто із суспільством. Держава ж
утворюється лише на певному етапі розвитку останнього. З виникненням
держави право набуває лише нової якості, воно стає правом, яке охороняється
державою, її примусовою силою [160, С. 74].
С.М. Попов вказує на те, що ніхто не заперечує наявності соціального
регулювання поведінки людей в первісному (додержавному) суспільстві. Але
при відповіді на питання: мали ці регулятори правовий, юридичний характер
чи ні? - в сучасній науці сформульовані дві протилежні точки зору. Перша,
представлена юридичним позитивізмом, який розглядає право як продукт
держави. Друга точка зору («соціологічна юриспруденція») поширює термін
«право» на норми первісних і сучасних архаїчних суспільств, тобто під правом
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розуміються суспільно-примусові норми солідарності. Але, основна проблема,
з якою зустрічаються дослідники при знаходженні права в додержавних
суспільствах, зводиться до критерію визначення саме правових норм. Адже в
державному суспільстві саме держава і є таким критерієм: правовими є ті
норми, що встановлені або схвалені державою. А що робити в морі архаїчних
правил, якщо держави ще немає? На думку вищезазначеного автора таким
критерієм диференціації є спосіб санкціонування. Норми, які мають правовий
характер, суворо охороняються суспільством; невиконання їх тягне, в одних
випадках покарання з боку колективу, в інших - з боку певного індивіда [236,
С. 24].
Наприклад, невирішеним у юридичній науці залишається питання про
природу корпоративних норм, а саме: чи є корпоративні норми правовими
нормами, чи це самостійний різновид соціальних норм. О.К Петровська
зазначає, що нині юридичною наукою і практикою визнається важлива роль
недержавного регулювання у створенні та функціонуванні внутрішньо
узгодженої правової системи. Корпорації та інші недержавні об’єднання, які
здобули на певному етапі державно-правового розвитку сферу автономного
регулювання, в межах якої вони є вільними від державного втручання,
самостійно визначають напрями своєї діяльності, виробляють норми своєї
поведінки. Такі норми отримують формальне закріплення у корпоративних
актах, кількість і різноплановість яких є дуже широкими, оскільки кожне
недержавне утворення у процесі своєї щоденної діяльності створює, змінює і
припиняє дію тих чи інших корпоративних норм. Це дає змогу говорити про
те, що з’явилась особлива діяльність зі створення корпоративних актів –
корпоративна нормотворчість. Виокремлення цього виду нормотворчої
діяльності свідчить про зміну парадигми в сучасній юридичній науковій
думці, яка довгий час єдиним суб’єктом нормотворчої діяльності розглядала
носіїв публічної влади [229, С. 18-19].
Отже, основною відмінністю в розумінні норми права в позитивістській
та соціологічній концепціях праворозуміння є те, що перша розглядає норму
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права як правило поведінки існування якого пов’язане виключно з державною
владою, а друга - як правило поведінки суб’єктів, що може бути забезпечене,
крім держави, і іншою силою (певним колективом, індивідом тощо). В
останньому випадку, так звана, державно-правова (юридична) норма є одним
із різновидів правової норми взагалі. Так, зазначається, що поняттю правової
норми до цього часу не знайдено відповідного місця в системі понять теорії
права. Найбільш виразне розходження в позиціях теоретиків випливає з
принципово різного розуміння права: одні пов'язують існування зазначених
норм виключно з державою, інші припускають наявність правових норм
також в додержавному суспільстві [401, С. 320-327].
У зв’язку з вищезазначеним, в нашому дослідженні ми будемо виходити
з діалектичної теорії права [408, С. 263], запропонованої О.І. Ющиком, яка, по
суті,

є

варіантом

соціологічного

праворозуміння,

заснованому

на

діалектичному методі. Діалектична теорія права орієнтується на логічну
послідовність сходження від абстрактного до конкретного, для якої першим
важливим моментом є визначення вихідного пункту дослідження права у
сфері його безпосереднього буття - суб’єктного права. У своєму наявному
бутті суб’єктне право виступає як обумовлене потребами суб’єкта домагання,
звернене до сфери людських благ або цінностей. Будь-яке дійсне домагання
передбачає його задоволення, тобто фактичне здійснення індивідами у
відповідь на домагання такої поведінки, яка забезпечує необхідні суб’єкту
домагання суспільні умови задоволення його потреби. Тільки в суспільному
відношення суб’єктивні домагання та їх задоволення отримують правову
форму як праводомагання (суб’єктне право) та правозадоволення (правовий
обов’язок). О.І. Ющик пише, що зазначена логіка дослідження підводить до
з’ясування двоїстої (об’єктивно-суб’єктивної) природи правових норм, дає
можливість зрозуміти правові акти як необхідний спосіб існування останніх,
приводить до загального (універсального) поняття права. Право визначається
як нормативний спосіб соціального управління, яким владний суб’єкт,
заінтересований у збереженні єдності соціуму, санкціонує (визначає і
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підтримує) правила спілкування, що становлять необхідний, з його точки зору,
соціальний порядок, шляхом заперечення сваволі та утвердження у
спілкуванні суб’єктів об’єктивної волі, яка виражає закон їхньої поведінки і
підкоряє йому, як позитивному закону, їх індивідуальну волю [406, С. 157164].
Використання методу від абстрактного до конкретного, пояснює
О.І. Ющик, одразу ж оголює ті проблеми, які досі стримували розвиток
теоретичної науки права. Перша проблема стосується уявлення про право
суб’єкта (що традиційно іменується “суб’єктивним правом”) як елементарну
форму права. Замість дійсного суб’єктного права у теоретичних побудовах
“суб’єктивне право” визначається як можливість тієї чи іншої поведінки
суб’єктів. Таким чином, теоретики позбавляють суб’єктне право його вольової
визначеності, без чого залишається непізнаною його двоїста природа. З цього
виникає друга проблема – визначення правового відношення як відношення
вольового, на відміну від виробничих та інших суспільних відносин. У
жодному правовому дослідженні не проводиться відмінність між суспільними
відносинами і спілкуванням суб’єктів. Нарешті, третя проблема полягає у
відсутності виразного уявлення про соціальні норми взагалі та про правові
норми зокрема. Що правова норма є не просто приписуване правило, а
фактичне правило у множині актів спілкування суб’єктів, санкціоноване
владним суспільним авторитетом, і відтак є необхідним; зважаючи на це,
норма являє собою процес необхідності [409, С. 160-161].
Відповідно, для подальшого дослідження законодавства як однієї із
форм існування норм права, необхідно зупинитися на уявленні про норму
права

в контексті діалектичної теорії права. Автор цієї теорії пропонує

розглядати норму права як один із різновидів соціальних норм - правил
поведінки суб’єктів, виконання яких забезпечується певним авторитетом
(внутрішнім або зовнішнім). Всі норми поділяються на види залежно від
специфіки їх предмета, а значить, від характеру тих правил спілкування
суб’єктів, які санкціонуються як норми. Предмет технічних норм визначають
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правила впливу суб'єктів на об'єкти природи, техніки, знаряддя праці,
обумовлені

їх

властивостями.

Предмет

соціальних

(етичних)

норм

визначається правилами спілкування людей у взаємних відносинах між собою.
Разом з тим, спілкування суб'єктів між собою включає не тільки спілкування
реального суб'єкта з іншим реальним суб'єктом, а й спілкування реального
суб'єкта з самим собою (самоспілкування) або з уявними суб'єктами. Цим і
визначаються різні способи зобов'язування суб'єктів спілкування, відмінність
способів їх санкціонування, різне нормативне вираження даних правил, а отже
і відповідний поділ соціальних норм на види. Предмет правових норм
охоплюють лише правила поведінки реальних учасників спілкування між
собою (на відміну від спілкування реального суб'єкта з самим собою
(самоспілкування) або з уявними суб'єктами), в яких один із учасників
виступає як суб'єкт домагання, а інший - як суб'єкт задоволення цього
домагання.
Через суспільну форму норми, зазначає О.І. Ющик, закон поведінки
індивідів набуває нормативного змісту необхідного загального правила,
причому вирішальне значення в цьому процесі належить санкції, як
специфічній управлінській діяльності владного суб'єкта, за допомогою якої
формується вказаний нормативний зміст закону, яка виступає як нормотворча
діяльність (нормотворчість). Цей нормативний зміст втілюється в різних видах
норм, в залежності від характеру правил діяльності людини, які складаються
або стосовно її до об'єктів, до природи, або у взаємних відносинах людей;
внаслідок цього одні норми виявляються належать до розряду технічних норм,
інші – до розряду етичних (соціальних) норм. Предмет технічної норми
визначається правилом впливу суб'єкта на природний об'єкт, обумовленим
властивостями даного об'єкта. На відміну від цього, предмет етичної норми
визначається правилами спілкування людей, що виникають із спілкування
суб'єкта потреби з тими суб'єктами, від діянь яких залежить її задоволення;
тому він виявляється роздвоєним в собі предметом і виступає як двостороннє,

71

зустрічно орієнтоване правило поведінки людей. Тому форма вираження
предмета етичних норм була названа диспозицією [401, С. 149–153].
Далі, продовжує зазначений автор, світ спілкування реальних суб'єктів
включає спілкування справжніх суб'єктів, які спілкуються реально, так би
мовити, зовнішнім чином, і спілкування з уявним суб'єктом, як внутрішнє
спілкування реального суб'єкта. Відповідно і правила цього внутрішнього
спілкування належать тільки внутрішнього світу суб'єкта, який підпорядковує
свою поведінку в ньому правилам, які він визначає самостійно для себе самого
і якими керується як внутрішнім законодавцем. Інша річ реальне спілкування
справжніх суб'єктів: тут правила їх поведінки представляють щось зовнішнє
для суб'єктів, деякий незалежний від їх суб'єктивності закон, з яким вони
погоджують поведінку як із зовнішнім законодавством. З цього визначається
різне нормативне вираження даних правил, відмінність способів їх
санкціонування владним суб'єктом [401, С. 163–164].
На думку О.І. Ющика, санкціонування правового за допомогою
самозабов’язування,

становить

етичний

спосіб

зобов'язування,

якому

відповідає етичне законодавство; а санкціонування правового зобов'язування
якимось

владним

зовнішнім

авторитетом,

складає

правовий

спосіб

зобов'язування, якому відповідає правове законодавство. Перший спосіб
передбачає вчинення обов'язкових діянь тільки в силу переконання і тому є
внутрішньою справою суб'єкта; а другий спосіб передбачає вчинення
індивідами обов'язкових діянь до згаданого правового (зовнішнього)
законодавства. Ці два різні способи зобов'язування суб'єктів спілкування є
основою поділу зобов'язуючого законодавства на етичне і правове та
відповідного йому поділу соціальних норм. Поєднання двох названих способів
зобов'язування при санкціонуванні правового утворює нові способи
зобов'язування (з них найбільш значущим став в історії релігійний спосіб),
яким відповідає релігійне та інше законодавство і, відповідно, релігійні та інші
норми [401, С. 164-171].
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Виходячи з таких міркувань, автор діалектичної теорії права приходить
до висновку, що матерію права складаю лише правила поведінки учасників
спілкування, які складаються в реальному спілкуванні справжніх цілісних
суб'єктів з іншими справжніми цілісними суб'єктами; спілкуванні, в якому
його ініціатор виступає як суб'єкт домагання, а партнер останнього - як суб'єкт
задоволення зверненого до нього домагання. Тобто, матерію права складають
ті правила поведінки, яким належить прийняти форму норм в процесі їх
санкціонування і стати необхідними, стати загальним законом поведінки
індивідів. На відміну від неї, матерію речей, схожих з правом (моралі, релігії),
складають такі правила спілкування, які складаються в інших формах
спілкування і припускають інші способи зобов'язування суб'єктів [401, С. 174175]. Матерією права є правила поведінки реальних учасників спілкування, в
яких його ініціатор виступає як суб'єкт домагання, а партнер останнього - як
суб'єкт задоволення даного домагання. Ця матерія, представляючи закон
поведінки, правовий закон, є субстракт нормативної форми, яку зазначений
закон повинен прийняти. Переводячи в норми правила домагань індивідів і їх
задоволення,

що

спонтанно

виникли,

верховна

влада

цією

своєю

правотворчою діяльністю опосередковує відношення між правовим законом і
нормами права як відношення між цілим і частинами, “збираючи” правову
матерію в щось “одне”, в свідомо cформульовану нею систему зовнішніх
позитивних законів, або законодавство [401, С. 358-359].
Таким чином, правові норми визначаються як один з видів соціальних
норм завдяки особливостям їх предмета, тобто правил спілкування, що
санкціонуються як норми; отже, їх видова відмінність виникає з диспозиції
даних норм, яка узаконює відношення суб'єктивного домагання до його
задоволення. При цьому, правові норми охоплюють не всі такі відносини, а
лише відносини домагань реальних суб'єктів до задоволення їх настільки ж
реальними суб'єктами; саме цим зумовлюється специфіка нормативноправового вираження зазначених правил, що представляє особливий спосіб
нормотворчої діяльності, як складової соціального управління, яка виступає як
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особливий вид нормотворчості - правова нормотворчість [401, С. 353]. За
допомогою правотворчості внутрішній зміст права (тобто правила, що
утворюють фактичний порядок спілкування, що спонтанно виникає, які
представляють для верховної влади правові закони в собі), стає зовнішнім
змістом. Як опосередковані правотворчою діяльністю влади, спочатку лише
внутрішньо правові закони отримують форму існування зовнішніх законів, які
виступають у своїй сукупності вже не як спонтанно утворений порядок
спілкування, незалежний від волі і свідомості індивідів та їх верховної влади,
а як необхідний з точки зору даної влади порядок правового спілкування, в
якому дана влада зацікавлена [401, С. 359-360].
Таким чином, можна зробити висновок, що правила поведінки, як
внутрішні закони відповідних суспільних відносин, формуються шляхом
виділення

всіх

постійних,

повторюваних,

необхідних, правильних взаємозв'язків

в

тотожних,

закономірних,

життєдіяльності людей,

та

одночасного виключення всього випадкового, особливого, відмінного.
Правила перетворюються в норми шляхом надання їм обов’язковості,
забезпечення їх виконання певною силою (наприклад, суспільною або
публічною владою, силами природи).
Зокрема, і тлумачний словник української мови при тлумаченні слова
«правило» звертає увагу на закономірність, а при тлумаченні слова «норма» –
на обов’язковість: правило – це положення, яким передається якась
закономірність, стале співвідношення певних явищ [41, С. 1100]; норма –
звичайний, узаконений, загальноприйнятий, обов’язковий порядок, стан і т.
ін. [41, С. 792]. Норма взагалі (лат. “norma” – міра, правило, зразок, стандарт)
розглядається як загальне правило поведінки, що поширюється на всі випадки
даного роду і якому повинні підкорятися всі особи, які потрапили в
нормативно регламентовану ситуацію [281, С. 11-12].
Правила поведінки стають нормами права шляхом надання їм
обов’язковості, забезпечення їх виконання певною силою, тобто визнаються
певним зовнішнім владним авторитетом необхідними (обов’язковими) в
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результаті його санкціонуючої діяльності. Норми права відрізняються від
інших норм тим, що є правилами спілкування реальних суб’єктів між собою
(правилами

спілкування

реального

суб’єкта

з

реальним

суб’єктом),

санкціонованими певним зовнішнім авторитетом, тобто визнаним ним
необхідними (обов’язковими). Зокрема, формулювання державою (публічною
владою) в результаті нормотворчої діяльності правила поведінки як
юридичної норми, тобто закріплення в офіційному юридичному документі,
означає визнання його державою необхідним і тому забезпеченим санкцією
держави та зумовлює появу так званого "законодавства".
Відповідно, результатом зазначеної санкціонуючої діяльності владного
авторитета і є так зване законодавство як особлива форма (одна із форм)
вираження правил поведінки реальних суб’єктів (законів правової поведінки
(правових законів)) обраних та санкціонованих владним авторитетом
(законодавцем) в якості визначальних начал людської поведінки, тобто правил
поведінки санкціонованих як зобов'язування владним зовнішнім авторитетом
(норм права). Потребою в такій зовнішній діяльності з санкціонування правил
поведінки і зумовлена поява так званого "законодавства", яке, як санкція
соціальних норм, стає необхідним способом зобов'язування; діяльністю, яка
зобов'язує суб'єктів до правового способу дій, яка змушує їх до волевиявлення
підкорятися закону як мірі правового [401, С. 164–171].
Таким чином, через суспільну форму правової норми з усіх наявних
правил спілкування суб'єктів виділено матерію права і надано їй властивості
особливого - правового - впливу на поведінку суб'єктів, що спілкуються, через
специфічну управлінську діяльність по санкціонуванню суб'єктом управління
відповідних правил. Ця специфічна управлінська діяльність владного суб'єкта
з санкціонування загальних правил поведінки, за допомогою якої вони
набувають нормативного правового змісту виступає як нормотворча
діяльність (нормотворчість) та зумовлює появу так званого "законодавства".
Виходячи з такого підходу до розуміння норми права як процесу
необхідності, можна зробити висновок, що законодавство є тільки однієї із
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форм (особливою формою) зовнішнього виразу норм права, тих норм права,
які визнані необхідними (санкціоновані) саме державою як владним суб'єктом,
тобто тих норм прав, які стали юридичними нормами. При такому підході,
наприклад, корпоративні норми слід також розуміти як правові норми, що є
правилами спілкування реальних суб’єктів між собою, санкціонованими
відповідними

зовнішнім

владним

авторитетом

(різноманітними

корпораціями - підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями і
т.п.) та зовнішньо вираженими в корпоративних актах. Відповідно, логічно
розрізняти норми права та юридичні норми - норми права, які санкціоновані
державою. Наприклад, пропонується відрізняти від соціальної правової норми
державно-правові норми: “Державноправова норма – це загальнозначиме і
загальнозобов’язальне правило поведінки, що має наділяючо-зобов’язальний
характер, що випливає, насамперед, зі встановлених державою правових
текстів і реалізовується в соціальній практиці” [225, С. 41-42].
Іншими словами, законодавство є способом зовнішнього виразу одного
із видів права, а саме юридичного (позитивного) писаного (зафіксованого в
письмовій формі в текстах нормативно-правових актів) права [291, С. 13-17].
Відповідно, співвідношення законодавства з правом слід розглядати не у його
зв’язку з поняттям права взагалі, а у його зв’язку з конкретним видом права –
юридичним

(позитивним)

правом

як

сукупністю

юридичних

норм

встановлених державою.

1.4 Законодавство як об’єкт упорядкування (методологічний аспект
дослідження)
Визначившись з уявленням про законодавство як форму зовнішнього
виразу юридичних норм, далі, для дослідження законодавства як об’єкту
упорядкування, необхідно розглянути питання структури юридичної норми,
зокрема, в контексті діалектичної теорії праворозуміння, та способів
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вираження юридичної норми, її структурних складових в текстах нормативноправових актів.
У юридичній літературі структура норми права розглядається як
сукупність чітко визначених елементів, що у процесі взаємодії, в межах
єдності

існуючих

між

ними

зв’язків,

забезпечують

функціональну

самостійність норми права [362, С. 135]. Т.Є. Мураховська підкреслює, що
знання про структуру норми права є базовими, від розуміння цього питання
залежить більшість теоретико-правових проблем, зокрема, розуміння
нетипових, спеціалізованих норм права, питання співвідношення норм та
принципів права, розуміння системи права, питання юридичної техніки
тощо [198, С. 670].
Разом з тим, слід зазначити, що питання структури норми права і досі
залишається дискусійним у юридичній науці, у науковців немає єдності щодо
кількості елементів норми права. Зокрема, вказується, що є також одноланкові
норми (норми–принципи, норми–цілі, норми–декларації) та норми з
дволанковою структурою (наприклад, норми–приписи) [329, С. 310–311];
існує думка про структуру норми права з чотирьох [165, С. 8], п’яти [24, С. 19],
шести елементів [115, С. 24] тощо. Так, зазначається, що неспівпадіння
тричленної норми права з текстом закону, привело певну частину науковців до
висновку, що правові норми мають тільки двочленну структуру і складаються
з гіпотези та диспозиції, гіпотези та санкції, диспозиції і санкції (як,
наприклад, кримінально–правові норми) [115, С. 22].
На сьогодні у юридичній науці сформувалися два основні підходи до
розуміння структури норм права – «трьохелементна» та «двохелементна».
Прибічники «трьохелементної» структури норми права розглядають так
звану логічну норму, яка складається з трьох елементів (гіпотези, диспозиції
та санкції). Ця думка, зокрема, відображається тезою: «без диспозиції норма
немислима, без гіпотези – беззмістовна, без санкції – безсильна» [115, С. 22].
При цьому пояснюється, що норма права як регулятор суспільних відносин,
повинна: по–перше, визначити саме правило поведінки шляхом закріплення
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прав і обов’язків суб’єктів (диспозиція); по–друге, визначити умови, за яких
правило поведінки може та (або) повинно бути реалізоване, тобто при
наявності яких суб’єкти можуть реалізовувати ці права та обов’язки (гіпотеза);
по–третє, закріпити певні засоби забезпечення приписів, що в ній містяться,
встановити правові наслідки порушення норми права, невигідні або навіть
збиткові, тяжкі для порушника (санкцiя). Будь–яка норма права може бути
викладена у виглядi логічної формули: “якщо → то → інакше” [214, С. 221;
357, С. 181; 361, С. 165; 198, С. 670].
Зокрема, і С.С. Алексеєв пише про логічну норму як встановлене
логічним шляхом загальне правило, яке відображає органічні зв’язки між
нормативними приписами і має повний набір властивостей, що розкривають
їх державно владну, регулятивну природу. Логічна норма не представлена в
тексті нормативного акта у вигляді одного, цілісного фрагмента (одиниці). В
силу спеціалізації права її зміст, її елементи "розкидані", втілені в ряді
нормативних приписів і відповідно до цього розташовані в різних статтях і
інших підрозділах тексту акта або навіть декількох актів. Потрібна логічна
операція, що включає аналіз і синтез, для того щоб, розглядаючи ряд
фрагментів текста, зібрати з декількох приписів логічну норму, побачити її.
Неможливість скомпонувати з чинного нормативного матеріалу такого роду
норму свідчить про неповноцінність правового регулювання з того чи іншого
питання, прорахунку законодавця, який при формулюванні нормативних
приписів не надав їм необхідних юридичних якостей [5, С. 42–43]. Л.Ф. Апт
зазначає, що для того, щоб сконструювати саму юридичну норму в повному
обсязі, представити юридичну норму як відособлений, самостійний регулятор
суспільних відносин, доводиться “збирати” її з ряду нормативних положень.
Структура юридичної норми завжди залишається незмінною і складається з
гіпотези, диспозиції, санкції [15, С. 9].
Очевидно, у зв’язку з цим, у юридичній науці піднімається питання про
співвідношення норми права та статті (припису статті) нормативно-правового
акта. Одні автори ототожнюють норми права зі статтями нормативно-
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правового

акта.

Найбільш

послідовно

такої

позиції

дотримується

Б.І. Пугинський. За його твердженням, юридична норма завжди має
закріплюватися в якійсь одній статті (пункті) нормативно–правового акта або
в одному з його структурних підрозділів [259, С. 32]. Інші, як наприклад,
Д.А. Керимов, стверджують, що одна юридична норма може бути виражена в
декількох статтях закону або навіть в різних законах і підзаконних
нормативно–правових актах. Однак, автор вважає, що доцільно по можливості
кожну юридичну норму викладати в окремій статті закону [131, С. 41].
Зазначається, що частіше норма права і стаття нормативного акта за
своїм змістом не збігаються. Це пов'язано з тим, що первинним елементом
системи законодавства (аналогом норми права як первинного елемента
системи права) є не стаття нормативно-правового акта, а нормативний припис.
Саме він є зовнішньою формою норми права. Нормативні приписи
розміщуються в статтях нормативно-правового акта. З огляду на практичні
потреби, законодавець може вдаватися до різних комбінацій: наприклад,
розмістити в одній статті один нормативний припис, віддати перевагу
комбінації «одна стаття та декілька приписів». Таким чином, розбіжності, які
існують у питанні співвідношення норми права і статті нормативного акта,
виникають залежно від обсягу нормативного припису, викладеного в статті
нормативного акта [90, С. 242].
У літературі вказується, що співвідношення норми права і припису
статті нормативно-правового акта має такі варіанти: 1) в одній статті укладено
один припис, що містить одну норму права (її гіпотезу, диспозицію, санкцію),
тобто норма права і стаття нормативно-правового акта збігаються, чим
полегшується її сприйняття. Це оптимальний варіант. Наприклад, ст. 116 КК
України передбачає відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані
сильного душевного хвилювання; 2) в одній статті укладено два або більше
приписів, що містять стільки ж норм права - у такому разі стаття акта має
кілька частин, пунктів, інших складових. Наприклад, ст. 171 КК України
містить вказівку на відповідальність як за перешкоджання законній
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професійній діяльності журналістів, так і за переслідування журналіста за
виконання професійних обов'язків, критику, здійснюване службовою особою
або групою осіб за попередньою змовою; 3) в одній статті укладено частину
припису, що містить частину норми права (її гіпотезу і/або диспозицію особливо якщо норма складна, а інші частини припису (диспозиція і/або
санкція) розміщуються в інших (декількох) статтях цього ж нормативноправового акта або в статтях інших нормативно-правових актів. Наприклад, ст.
ст. 22, 24-26 Сімейного кодексу України містять умови укладання шлюбу
(гіпотеза), ст. 23 — право на укладання шлюбу (диспозиція), а ст. ст. 39 і 45 —
наслідки недійсності шлюбу (санкція) [330, С. 292-293; 90, С. 243].
Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта
пропонується розглядати через способи викладення елементів норм права у
статтях нормативно-правових актів. Так, залежно від повноти викладення
норми права в статті нормативно-правового акта визначають наступні способи
викладення елементів норм права у статтях нормативно-правових актів:
1) прямий (повний) спосіб – у статті нормативно-правового акта викладено всі
структурні елементи норми права, тобто норма права та стаття нормативноправового акта за обсягом збігаються. У цій статті міститься один припис;
2) відсильний спосіб – у статті нормативно-правового акта викладено не всі
структурні елементи норми права, але в ній зазначається, в якій статті цього ж
нормативного акта викладено елемент норми, якого бракує. У цьому випадку
у статті міститься два або більше нормативних приписів і стаття поділяється
на частини, пункти, інші складові; 3) банкетний спосіб – у статті нормативноправового акта викладено не всі структурні елементи норми права, але з цієї ж
статті випливає, що елемент, якого бракує, викладено в іншому нормативноправовому акті. У такому випадку норма права в повному обсязі міститься як
у статті цього нормативно-правового акта, так і в статті іншого нормативноправового акта [360, С. 172].
При цьому, слід звернути увагу на різнобій позицій різних авторів: в
одних підручниках з теорії права розглядають “співвідношення норми права і
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статті нормативно-правового акта” [360, С. 172], в інших - “співвідношення
норми права і припису статті нормативно-правового акта” [330, С. 291-293].
Отже, поряд з питанням структури норми права, постає ще питання поняття та
структури нормативно-правового припису та його співвідношення з нормою
права.
Також, слід зазначити, що при зазначеному підході до розуміння
логічної структури норми права виходить, що норма права (її гіпотеза,
диспозиція та санкція), об’єктивуючись в статтях нормативно-правового акта,
в одних випадках співпадає зі статтею, в інших випадках - розкидана по різних
статтях одного або різних нормативно-правових актів. Отже, одні статті
нормативно-правових актів містять всі три структурні складові норми права гіпотезу, диспозицію та санкцію, а інші статті нормативно-правових актів
можуть містити тільки один або два структурні елементи норми права. В
результаті стає незрозумілим якими характеристиками (властивостями) норми
права визначається зв'язок між статтями нормативно-правових актів (одного
або різних), в яких ця норма права має свій зовнішній вираз?
Адже сукупність норм права, які утворюють систему права не є їх
хаотичним набором. Це цілісна структурована взаємопов’язана система, що
визначається групуванням норм права у галузі та інститути права (система
права). І ці зв’язки норм права мають знайти своє відображення і у
законодавстві як формі зовнішнього виразу норм права, а саме у зв’язках між
тими структурними елементами нормативно-правових актів, які є зовнішнім
способом виразу відповідних норм права. До того ж слід додати, що не кожний
нормативно-правовий акт містить такий структурний елемент як “стаття”.
Щодо «двохелементного» підходу до розуміння структури норми права,
то його прибічники обґрунтовують свою позицію тим, що необхідно
враховувати і інші різновиди норм права («нетипові», «нестандартні»,
«спеціалізовані»), які не володіють трьома елементами; «трьохелементний»
підхід піддається критиці через неможливість текстуального підтвердження у
законодавчих формулюваннях усіх трьох елементів норми права. Зокрема,

81

представники «двохелементного» підходу, звертаючи увагу на те, що правове
регулювання не обмежується нормами-правилами поведінки, але передбачає
також і інші правила – норми-принципи, норми-декларації, норми-дефініції,
колізійні норми та ін., стверджують, що всі вони мають двохелементну
внутрішню будову, яка текстуально підтверджується у законодавстві [343,
С. 212-213]. Спеціалізовані (нетипові) норми права позбавлені традиційної
триелементної логічної структури, характерної для норм права як класичного
припису, а мають нетрадиційну, нетипову структуру (тому часто ці норми
іменують нетиповими) [90, С. 239]. Зазначається, що оскільки спеціалізовані
(нетипові) норми права не мають усіх структурних елементів, які об'єктивно
властиві класичній моделі норми права (гіпотеза, диспозиція, санкція), то
вірніше їх називати нормативно-правовими приписами [330, С. 285].
На думку Т.Є. Мураховської, аналіз обох зазначених позицій дає змогу
виправдати обґрунтованість кожної з них, не дивлячись на те, що вони, на
перший погляд, повинні виключати одна одну. Проблема, на думку зазначеної
авторки, полягає в тому, що науковці досліджують структуру різних явищ,
структуру форми та структуру змісту, тому слід окремо досліджувати
структуру норми-припису та структуру логічної норми (першим до висновку
про необхідність розрізняти норму-припис та логічну норму прийшов
С.С.Алексеєв) [198, С. 670].
Отже, прибічники «двохелементного» підходу до розуміння структури
норми права обґрунтовують свою позицію існуванням спеціалізованих
(нетипових, нестандартних) норм права - норм-принципів, норм-декларацій,
норм-дефініцій, колізійних норми та ін., які мають двохелементну внутрішню
будову, що текстуально підтверджується у законодавстві, та пропонують їх
називати нормативно-правовими приписами. По суті, під нормативноправовим приписом мається на увазі речення в тексті нормативно-правового
акта, а отже норма права ототожнюється з реченням в тексті нормативноправового акта як граматично та логічно завершеною формою. Таким чином,
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знову постає питання поняття нормативно-правового припису та його
співвідношення з нормою права.
Проблема, на мій погляд, в даному випадку, має методологічний
характер. Переважно всі дослідження поняття та структури норми права
здійснюються за допомогою формальної логіки на основі метафізичного
методу. Метафізичний метод розглядає речі і явища як незмінні й незалежні
одне від одного, та є протилежністю діалектичного методу, згідно з яким будь–
яке явище вивчається у процесі постійного розвитку, змін. Зокрема,
зазначається, що діалектична логіка є вищим ступенем у розвитку логічної
науки, що, як і формальна логіка, вивчає мислення, проте з іншого боку й
іншими методами. Формальна логіка досліджує структуру готових, таких, що
склалися, логічних форм, не цікавлячись їх генетичними зв’язками і
взаємопереходами; діалектична ж логіка вивчає форми мислення у їх зв’язках,
переходах, у розвитку, русі. У процесі пізнання на рівні абстрактного
мислення має місце постійне поєднання двох моментів — формального
дотримання тотожності в кожному акті думки і діалектичного спрямування
думки в цілому [84, С. 21–22].
У зв’язку з цим, необхідно окремо звернути увагу на позицію
О.І.Ющика, який, обґрунтовуючи триланкову структуру норми права,
розглядає останню на основі діалектичного методу як процес необхідності. Ця
думка була висловлена вказаним автором вперше ще в 1996 році у
дисертаційному дослідженні [410], розвинута в монографіях “Правова
реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні” (1997 р.) [411],
“Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність)” (2002 р.) [403],
“Теоретичні основи законодавчого процесу” (2004 р.) [412], с. 66 та
поглиблена в 2–х томному виданні “Диалектика права” (2013 р.) [401].
Зокрема, цієї позиції, на мою думку, слід притримуватися і в даному
дослідженні.
Ще в 1997 році в своїй монографії “Правова реформа: загальне поняття,
проблеми здійснення в Україні” О.І. Ющик пише, що формулювання
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державним апаратом правила поведінки як юридичної норми, тобто зведення
його в закон, означає визнання його державою необхідним і тому
забезпеченим санкцією держави. Інакше кажучи, юридичні норми є тим
способом, яким державний апарат перетворює дещо тотожне в поведінці
індивідів у закон, є юридичною формою, змістом якої стає правило поведінки,
санкціоноване державою як необхідне. Визнання державним апаратом того чи
іншого правила поведінки як необхідного, у формі юридичної норми
передбачає, що ця форма містить у собі всі моменти процесу необхідності
взагалі, а саме: умови, предмет і діяльність [411, С. 28–29].
В монографії 2004 року “Теоретичні основи законодавчого процесу” та
в 2–х томному виданні “Диалектика права” 2013 року О.І. Ющик продовжує
свою думку. Юридична норма повинна розглядатися як процес необхідності,
в якому реалізується дійсний зміст правового закону через моменти, що
складають норму, а саме: а) умови, які виступають в якості гіпотези норми, яка
являє собою умови у визначенні тих чи інших правил поведінки (що
набувають значення юридичних фактів у процесі реалізації норми);
б) предмет, який визначається з правил, що виникають у спілкуванні людей,
та виступає як диспозиція норми (суб’єктне право та юридичний обов’язок у
їх взаємовідношенні); в) управлінську діяльність владного суб'єкта, що
переводить даний предмет з випадковості існуючих умов в необхідні правила
належного соціального порядку і є санкцією норми (особливим способом
забезпечення державою суб’єктних прав шляхом реалізації усього комплексу
відповідних юридичних обов’язків) [412, С. 66; 401, С. 344].
Автор діалектичної теорії права обґрунтовує свою позицію щодо
«трьохелементної» структури норми права наступним чином. Правові норми
представляють собою єдність самоуправлінської діяльності індивідів, які
утворюють соціум, і санкціонуючої діяльності владного суб'єкта, в якій
визначається зміст права як цілісного феномена. Саме в санкціонуючій
діяльності верховної влади відбувається організація нормативного змісту
права, його формування як позитивного права. Разом з тим, сам цей зміст
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виробляється як матерія права в актах спілкування суб'єктів, тобто в їх
самоуправлінській

діяльності.

Не

з'ясувавши

двоєдину

природу

правоутворюючого процесу, в якому визначаються нормативний зміст і форма
права, ми неминуче будемо залишатися в полоні традиційних метафізичних
уявлень про право, обмежуючись розглядом його зовнішніх поверхневих
зв'язків, конструюючи з них якісь безжиттєві "механізми правового
регулювання". Якщо правова норма, як процес необхідності, виступає в
єдності її гіпотези, диспозиції і санкції, то перші два моменти відносяться до
самоуправлінської діяльності суб'єктів спілкування, в якій утворюється зміст
правової норми (тобто правила домагань і їх задоволень в певних суспільних
умовах). Ці правові правила верховна влада людської спільності своєю
управлінською санкціонуючою діяльністю лише відкриває і визнає, надаючи
їм обов'язковість і силу правових норм, тобто, по суті, організує названий зміст
як нормативне, як позитивне право. З цього випливає, що право стає дійсно
нормативним утворенням не інакше як в процесі управління, в якому
вчиняються акти правового спілкування суб'єктів і, разом з тим, здійснюється
управлінська діяльність владного суб'єкта, що санкціонує правила реального
спілкування суб'єктів [401, С. 406-407, 411-417].
Таким чином, через форму норми владний суб’єкт визнає те чи інше
правило поведінки як необхідне (обов’язкове), а отже в діалектичній теорії
права норма права розглядається як процес необхідності та містить у собі всі
моменти цього процесу (умови, предмет і діяльність). Відповідно, норма права
завжди має «трьохелементну» структуру та складається з гіпотези (умов у
визначенні тих чи інших правил поведінки), диспозиції (предмет, тобто саме
правило поведінки, що виражене через співвідношення суб’єктного права та
юридичного обов’язку) та санкції (санкціонуюча діяльність владного суб’єкта,
що є способом забезпечення реалізації суб’єктних прав шляхом виконання
відповідних юридичних обов’язків).
Визначення гіпотез, диспозицій і санкцій юридичних норм, зазначає
О.І. Ющик, здійснюється в особливих рішеннях державного апарату –
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нормативних актах; отже юридична діяльність останнього виступає як
нормотворча діяльність, що передбачає формулювання відповідних положень
цих актів. При цьому необхідність встановлення єдиного правопорядку в
суспільстві вимагає втілення юридичного закону насамперед у нормативних
актах загального характеру, якими стають закони держави. Водночас,
конкретизація положень останніх відбувається в підзаконних нормативних
актах. Отже, юридичні норми, в які втілюється юридичний закон,
розподіляються у вигляді окремих фрагментів (нормативних положень) у
різних нормативно–правових актах (“джерелах права”). Серед них закони
держави наділяються найвищою юридичною силою, утворюючи сукупність
законодавчих актів [412, С. 66].
Отже, визнання владним суб’єктом того чи іншого правила поведінки як
необхідного (обов’язкового) здійснюється в процесі його санкціонуючої
діяльності, а результатом цієї санкціонуючої (нормотворчої) діяльності є
відповідне управлінське рішення (нормативно-правовий акт) владного
суб’єкта в якому і знаходять свій зовнішній вираз, спосіб існування норми
права. Нормативно-правовий акт (законодавчий або підзаконний), який є
результатом нормотворчої діяльності суб’єктів владних повноважень завжди
є формою їх управлінського рішення, що містить норми права. В свою чергу,
кожна норма права завжди має трьохелементну структуру та складається з
гіпотези, диспозиції та санкції.
Так, О.Р. Дашковська підкреслює, що у світлі сучасної теорії рішень
закони та підзаконні акти, прийняті вищими органами державної влади, можна
віднести до державних управлінських рішень стратегічного типу. Держава як
всеосяжна політико-територіальна організація наділена повноваженням на
управління всіма суспільними процесами, в тому числі і за допомогою різних
управлінських рішень. У більшості випадків держава доводить до суспільства
свої рішення у формі законів і підзаконних актів. Тому, відповідно до теорії
сучасного менеджменту, можна говорити про закон як управлінське рішення
стратегічного типу. Стратегічне управління в найбільш загальному вигляді
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визначається як «діяльність, яка полягає у виборі сфери та системи дій по
досягненню довгострокових цілей організації в постійно мінливих умовах
зовнішнього середовища». Саме в законах відображаються довгострокові цілі,
основні напрями розвитку суспільства, які формулюються носіями вищої
державної влади з урахуванням закономірностей історичного, економічного і
культурного розвитку. Однак стратегічне управління за своєю природою є
таким, що не дає і не може дати чіткої, розгорнутої і докладної картини
бажаного майбутнього. Таким чином, закони містять абстрактні приписи,
визначають принципи та моделі соціально значущої поведінки, які звернені до
всіх суб’єктів права і розраховані на багаторазове застосування. Підзаконні
акти також є управлінськими рішеннями. Як і закони, вони можуть мати
концептуальний характер, але переважно вони покликані забезпечити
реалізацію абстрактних приписів законів як нормативних актів вищого рівня,
вищої юридичної сили. Підзаконні нормативно-правові акти забезпечують
виконання законів шляхом конкретизованого нормативного регулювання
всього комплексу суспільних відносин. При цьому в науковій літературі
влучно вказується, що «ступінь правової сили» форми права «на ієрархічній
драбині

правової

системи

принципово

відповідає

співвідношенню

абстрактності та конкретності її приписів, а також їх узагальненості та
індивідуальності». Через це закон має більш абстрактний характер порівняно
із підзаконними актами [70, С. 36].
Також, відповідно до пп.3.14 п.3 мотивувальної частини рішення
Конституційного Суду від 19.10.2009 №26-рп/2009 (справа про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента) «основною формою
реалізації завдань та функцій органів виконавчої влади є видання ними
правових актів управління. Правові акти управління характеризуються рядом
ознак, однією з яких є вимоги щодо належного оформлення таких актів, за
якими акт управління є письмовим документом певного виду, підготовленим
за правилами юридичної техніки та виданим з дотриманням нормативно
встановленої процедури» [57].
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У теорії права нормативно-правовий акт розглядається як офіційний
письмовий

акт-документ,

прийнятий

компетентними

суб’єктами

нормотворчості у визначених законом особливому порядку і формі, що
встановлює, змінює чи скасовує норми права. При характеристиці
нормативно–правових актів як джерел права, виокремлюють, зокрема, такі їх
властивості: приймаються суб’єктами нормотворчості в межах їх компетенції;
володіють юридичною силою та розрізняються за нею; існують у вигляді
ієрархічної системи [350, С. 195; 356, С. 134].
Юридична сила розглядається як основна властивість правових актів
діяти та породжувати правові наслідки: виникнення, зміни, припинення
правовідносин. Має два аспекти: співвідношення правових актів між собою та
обов'язковість до виконання. Юридична сила правового акта залежить від
того, який орган державної влади його видав, та повноважень цього
органу [400, С. 476]. Отже, юридична сила – це властивість нормативно–
правового акта, яка характеризує його співвідношення з іншими нормативно–
правовими актами, та визначається місцем органу, що прийняв нормативно–
правовий акт, в системі органів публічної влади (його правовим статусом,
компетенцією).
Юридична сила виявляється в ієрархії нормативно–правових актів (або
інших джерел права), тобто встановлюється система підпорядкованості та
взаємозв’язків актів нижчої юридичної сили актам вищої юридичної сили. Це
означає, що кожний нормативно–правовий акт займає своє чітко визначене
місце в загальній системі нормативно–правових актів. Зокрема, в теорії права
основна класифікація нормативно–правових актів на види проводиться за їх
юридичною силою: закони та підзаконні нормативно–правові акти. При
цьому, закон є нормативно–правовим актом вищого представницького органу
державної влади або самого народу, який регулює найбільш важливі суспільні
відносини, виражає волю та інтереси більшості населення і має вищу
юридичну силу щодо всіх інших нормативно–правових актів. Відповідно,
підзаконний нормативно–правовий акт є нормативно–правовим актом, що
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видаються уповноваженими на те органами на основі закону, відповідно до
закону і для його виконання.
Порівнюються наступні ознаки закону і підзаконного нормативно–
правового акту: 1) закон є актом вищого представницького (законодавчого)
колегіального органу влади або громадянського суспільства (безпосередньо
народу), відповідно, підзаконний нормативно–правовий акт – приймається
іншими суб’єктами нормотворчості (колегіальними або одноособовими
органами

або посадовими

особами

виконавчої

влади

та місцевого

самоврядування в межах їх компетенції); 2) законами регулюють найбільш
значимі, найважливіші суспільні відносини (зокрема, ст. 92 Конституції
України визначає предмет виключного законодавчого регулювання), а
відповідно, підзаконними нормативно–правовими актами – інші, так би
мовити забезпечувальні або допоміжні чи другорядні суспільні відносини, що
потребують правового регулювання, а також розвивають, конкретизують,
деталізують закони; 3) закони мають вищу юридичну силу, а відповідно,
підзаконні

нормативно–правові

акти

за

своєю

юридичною

силою

поступаються законам; видаються на основі та на виконання законів; повинні
відповідати закону і не суперечити йому; 4) закони приймаються за
особливою, чітко регламентованою процедурою (визначеною Конституцією
та законами України), а відповідно, підзаконні нормативно–правові акти
приймаються в менш суворому і деталізованому порядку [281, С. 37].
Таким чином, різні нормативно-правові акти походять від різних
суб’єктів нормотворчості, а отже володіють різною силою (юридичною
силою), що залежить, в першу чергу, від обсягу владних повноважень суб’єкта
нормотворчості.
Зокрема, Я.М. Магазинер писав, що у будь-якій державі різні органи
влади мають різну силу авторитету, тобто право підпорядковувати своїм
велінням як громадян держави, так і посадових осіб. Найавторитетніший орган
влади, веління якого мають верховну, найвищу силу, називається суверенним,
тобто верховним, органом. Нижче суверенної влади стоять інші органи,
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веління яких не можуть суперечити вимоги суверенної верховної влади, але
які можуть повелівати нижчестоящими органами. Ці останні також можуть
наказувати нижчестоящій владі, але не можуть порушувати акти вищої влади
і т.д. Таким чином, створюється ієрархія влади, тобто система старшинства і
підпорядкованості однієї влади іншій у вигляді сходів, піднімаючись по яким,
ми знаходимо органи влади зростаючої авторитетності і сили, поки не дійдемо
до суверенної влади, тобто такої, що вище інших, але вище якої інших немає.
Відповідно, продовжує зазначений автор, чим вище влада на цих сходах, тим
більше сила її велінь, тобто юридична сила її актів. Тому, по–перше, для
громадянина, зобов'язаного коритися актам влади, мають переважну, вищу
силу акти тієї з них, яка вище, тобто акти нижчої влади не можуть суперечити
актам вищої, а в разі суперечності не мають обов'язкової сили; по–друге, вища
влада вправі скасувати акти нижчої влади, що суперечать актам вищої. Таким
чином, ми маємо ієрархію органів державної влади та ієрархію актів, що
виходять від цих органів: акти ці різні за своєю юридичною силою, і нижчі
можуть бути скасовані вищими [179, С. 74–76].
Отже, ми виходимо на різні рівні нормативно-правових актів, на їх
ієрархію, що визначаються їх юридичною силою. Іншими словами, якщо
говорити про критерії, на основі яких той чи інший нормативно-правовий акт
відноситься до певного рівня, то, очевидно, вони визначаються правовим
статусом суб’єктів правотворчості (межами їх компетенції), а від цього
залежить і юридична сила того чи іншого нормативно–правового акта.
На верхніх сходинках ієрархії розміщуються нормативно–правові акти,
що мають вищу юридичну силу. Найвищу юридичну силу має основний закон
держави (конституція) і конституційні закони, які доповнюють її положення.
Наступними є закони – нормативно–правові акти вищої юридичної сили, що
приймаються

відповідно

до

особливої

процедури

парламентом

або

безпосередньо народом і регулюють найважливіші суспільні відносини.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші
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нормативно–правові акти приймаються на основі Конституції України і
повинні відповідати їй (ч. 2 ст. 8 Конституції України).
На нижчих сходинках ієрархії розміщуються підзаконні нормативно–
правові акти, що за своєю юридичною силою поступаються законам,
приймаються уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості на основі та
на виконання законів і не повинні їм суперечити. До них належать, зокрема,
постанови парламенту, укази президента, постанови уряду, накази міністерств
тощо, які мають нормативний характер.
Відповідно норма права (її структурні складові – гіпотеза, диспозиція та
санкція) може знайти зовнішній вираз в нормативно-правових актах на різних
рівнях. Отже, далі необхідно з’ясувати питання про те, яким чином норма
права (її структурні складові) відображається (розподіляється) в нормативноправових актах, які знаходяться на різних рівнях, тобто мають різну юридичну
силу.
З точки зору діалектичної логіки, будь–яке поняття (зокрема, і норма
права) як таке містить у собі момент загальності, момент особливості та
момент одиничності [50, С. 345–349]. У зв’язку з цим С.М. Труфанов
розкриває Гегелівску систему понять “загальне – особливе – одиничне”
наступним чином: “При такому розумінні сутність кожної окремої речі
повинна розглядатися вже тільки в контексті тієї загальності, якій вона
належить і з якою вона співвідноситься через одну з його особливих сфер. У
цьому випадку мислення має будувати пізнання одиничних речей, виходячи
вже з єдності всіх притаманних їм моментів поняття: одиничного, особливого
і загального” [366, С. 79].
Одиничне - це система властивостей, ознак особливостей, притаманних
тільки даному, конкретному, окремому предмету, і які складають його якісну
і кількісну характеристики, його якісну відмінність від інших предметів, явищ.
Іншими словами, одиничне — це те неповторне, що належить тільки даному
окремому предмету. Але окремий предмет характеризується не тільки
наявністю одиничного, неповторного. У кожному окремому є поряд з
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одиничним те, шо притаманне й іншим предметам і об'єднує їх у певну
цілісність. Загальне — це система властивостей, ознак, особливостей
притаманних багатьом предметам, що об'єднують їх у певну, якісно визначену
цілісність, єдину систему зв'язків. Часто загальне розглядається як прояв
сутності багатьох подібних предметів. Проміжною категорією між одиничним
і загальним є особливе. Особливе — це система ознак, властивостей,
притаманних якійсь групі предметів, що входять у більш широку систему. В
особливому виявляється взаємозв'язок одиничного і загального. Пізнання
взаємозв'язку одиничного, особливого і загального має важливе методологічне
значення зокрема, для пізнанні різних рівнів сутності. Взаємозв'язок
одиничного, особливого і загального виявляється у всіх сферах дійсності [374,
С. 367-368].
Таким чином, одна й таж норма права має знайти відображення в
нормативно-правових актах на різних рівнях (різної юридичної сили, які
ієрархічно підпорядковані одне одному), тобто на рівнях загального,
особливого та одиничного. Тому далі необхідно дати відповідь на питання про
те, яким чином одна й та ж сама норма права (її структурні складові - гіпотеза,
диспозиція, санкція) розподіляється між нормативно-правовими актами на
різних рівнях.
На думку, О.І. Ющика суть справи в даному випадку полягає в тому, що
одна й та сама юридична норма, визначена у загальній формі в одному
законодавчому акті, в процесі нормативної спеціалізації конкретизується у
спеціальному законодавчому акті в частині гіпотези, диспозиції або
санкції [403, С. 17–21]. Для, пояснення зазначений автор бере статтю 45
Конституції України, що передбачає право кожного, хто працює, на
відпочинок. У статті виражена загальна норма, в якій: а) гіпотезою, тобто
загальною умовою існування права на відпочинок є кожний індивід, якщо він
працює; б) диспозицію, тобто загальний предмет норми становить право на
відпочинок кожного, хто працює, та відповідний юридичний обов’язок
кожного суб’єкта, який використовує працю індивіда, задовольнити це
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суб’єктивне право; в) санкція норми в загальній формі сформульована як
вказівка на загальне коло обов’язків держави, що забезпечує реалізацію даного
права. Зрозуміло, що за іншими умовами здійснення даного права стоїть уся
правова система держави в тій частині, яка стосується саме права на
відпочинок

(включаючи

діяльність

законодавчу,

адміністративну

і

правоохоронну). За цією загальною нормою в правовій системі можна
відшукати значну кількість особливих та одиничних юридичних норм, які
санкціонують особливі та окремі права на відпочинок, конкретизовані в
частині гіпотези, диспозиції чи санкції загальної норми. При цьому,
нормативні положення, в яких втілюються вказані юридичні норми, можуть
міститися в десятках і, навіть, сотнях різних нормативно–правових актів, від
кодексу законів про працю до колективних договорів і правил внутрішнього
трудового розпорядку підприємств, установ, організацій, в тому числі у
законах чи інших джерелах права, які не належать безпосередньо до галузі
трудового права (як, наприклад, закон про статус народного депутата України,
що визначає тривалість щорічної відпустки депутатів) [403, С. 108–109].
Отже, норма права на загальному рівні виражається в нормативноправових актах, що мають вищу юридичну силу, тобто в конституції та
законах [221, С. 118 – 125]. Зокрема, відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 92 Конституції
України права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод;
основні обов'язки громадянина визначаються виключно законами України.
Відповідно до п. 22. ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно законами
України визначаються засади цивільно–правової відповідальності; діяння, які
є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та
відповідальність за них [143]. Таким чином, диспозиція та санкція норми
права, тобто права та обов’язки суб’єктів правовідносин, а також юридична
відповідальність, на загальному рівні завжди мають міститися в нормативно–
правових актах найвищої та вищої юридичної сили, тобто в Конституції
України та законах України.
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Норма права на особливому рівні виражається в нормативно-правових
актах, що мають нижчу юридичну силу ніж конституція та закони, тобто це
сфера підзаконних нормативно–правових актів. На особливому рівні норма
права конкретизується (деталізується) в відповідних нормативно-правових
актах, визначаються особливості та порядок реалізації прав та свобод,
виконання обов’язків, застосування юридичної відповідальності.
Зокрема, О.Ф. Скакун пише, що деталізація (конкретизація) права
відбувається шляхом створення відповідних підзаконних актів, приписи яких
деталізують (конкретизують) ті норми права, що закріплені у приписах
законів [330, С. 344]. Г.Г. Шмельова зазначає: “конкретизація розуміється як
процес, направлений на досягнення найбільшої конкретності понять, що
співвідносяться між собою як загальне з особливим, або ж як загальне
(особливе) – з одиничним” [393, С. 106].
Ю.В. Андрущакевич

досліджуючи

конкретизацію

приходить

до

наступних висновків: конкретизація юридичних норм – це об’єктивно
зумовлена, спрямована на підвищення точності й визначеності правового
регулювання діяльність уповноважених органів, метою якої є переведення
абстрактного змісту юридичних норм на більш конкретний рівень, результати
якої фіксуються в юридичних актах. Об’єктом процесу конкретизації є діючі
законодавчі норми загального характеру, які в результаті конкретизуючої
діяльності уповноважених на те суб’єктів стають максимально наближеними
до умов їх застосування. Це досягається шляхом використання логічної
операції обмеження понять [11, С. 42].
Відповідно, у юридичній літературі описано два способи (прийоми)
викладення норми права у текстах нормативно–правових актів. Так, залежно
від рівня узагальнення фактичних обставин та їхньої деталізації виділяють
абстрактний та казуальний (казуїстичний) прийоми викладення норми права у
текстах нормативно–правових актів: 1) абстрактний спосіб – зміст норми
права (її структурного елементу) подається в узагальненому вигляді; ознаки
явища,

незважаючи

на

їх

різноманіття,

виражаються

абстрактними
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загальними, абстрактними, не індивідуалізованими поняттями; 2) казуальний
(казуїстичний) – зміст норми права (її структурного елементу) розкривається
індивідуалізованими поняттями, шляхом переліку певних фактів, випадків,
ознак та ін., тобто цей прийом характеризується врахуванням індивідуальних
ознак явищ, їх видів, фактів шляхом перерахування тих чи інших випадків –
казусів [299, С. 41–42; 359, С. 189–190].
Щодо відображення норми права на одиничному рівні, то норма права
на одиничному рівні виражається в актах застосування норм права
(правозастосовчих індивідуальних актах), а отже це сфера правозастосування.
Правозастосовчі акти – це правові акти, видані компетентними органами (або
посадовими особами), які конкретизують (застосовують) норму права щодо
конкретних осіб та конкретної ситуації, тобто визначають конкретизовані
права та обов’язки осіб у певній ситуації. Зокрема, зазначається, що
особливістю правозастосовчої конкретизації є встановлення персоніфікованих
конкретних велінь через створення індивідуальних правоконкретизуючих
положень шляхом зменшення логічного обсягу понять юридичних норм на
основі розширення їх змісту [261, С. 31–39].
Таким чином, на підставі вищевикладеного можна скласти загальне
уявлення про законодавство як об’єкт упорядкування. Законодавство можна
розглядати як спосіб існування норм права в нормативно-правових актах на
загальному та особливому рівні. На загальному рівні норми права
виражаються в загальному вигляді в нормативно-правових актах, що мають
вищу юридичну силу (законодавчих актах). Відповідно, на особливому рівні
норми права конкретизуються в нормативно-правових актах, що мають меншу
(підзаконну) юридичну силу (підзаконних нормативно-правових актах). Отже,
поняття законодавство можна розглядати на двох рівнях. Законодавство на
загальному рівні можна визначати як систему законодавчих актів, тобто
нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу. Законодавство на
особливому рівні можна визначати як систему законодавчих та підзаконних
нормативно-правових актів.
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Слід зазначити, що запропонований підхід до визначення поняття
“законодавство” на основі діалектичного методу було обґрунтовано і
викладено автором дисертації раніше в окремих наукових публікаціях [307,
C. 110–114; 268, C. 34-39; 278, С. 118-122; 277, С. 19-24;279, С. 24-27]. На
нашу думку, саме такий підхід може бути покладений і в основу вирішення
дискусії щодо розуміння поняття “законодавство”. Адже, розглядаючи
законодавство у вузькому, широкому, традиційному, компромісному і т.д.
розумінні, невизначеним залишається єдиний критерій, за яким ті чи інші
нормативно-правові акти слід включати або не включати до поняття
“законодавство”. Розглядаючи законодавство як спосіб існування норм права
в нормативно-правових актах на загальному та особливому рівні, такий
критерій є чітко визначеним – це юридична сила того чи іншого нормативноправового акта, що визначається правовим статусом публічно-владного
суб’єкта нормотворчості.

Висновки до Розділу 1

1.

У

теорії

права

відсутнє

наукове

поняття

“упорядкування

законодавства” як різновиду діяльності, об’єктом якої є законодавство. Це
поняття переважно використовуються як самоочевидне та про нього
згадується в контексті інших предметів розгляду (зокрема, «удосконалення»,
«систематизація», «консолідація», «кодифікація», «ревізія», «уніфікація» та
ін.). Коли йдеться про діяльність, об’єктом якої є законодавство, то в
юридичній літературі та практиці використовується цілий ряд термінів,
подібних за їх значенням до терміну «упорядкування законодавства». Наявні
дефініції цих термінів містять взаємні суперечності, і не дають можливості
встановити більш–менш чітке співвідношення між ними та з’ясувати
особливості кожного з тих понять, які позначаються даними термінами.
Наукова методологія пізнання зазначеного феномену передбачає, що поняття,
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які позначають різні види діяльності, об’єктом якої є законодавство, мають
бути порівняльними. Визначення спільного родового поняття, через яке
можуть бути визначені всі види діяльності, об’єктом якої є законодавство,
вирішує методологічне питання формулювання поняття «упорядкування
законодавства».
2. Єдиним спільним родовим поняттям щодо понять “упорядкування
законодавства”, “систематизація законодавства” та інших, з вказівкою на їх
видову специфіку, є «удосконалення» законодавства. Під удосконаленням
законодавства у найбільш загальному вигляді мається на увазі діяльність,
пов’язана з поліпшенням, покращенням якісного стану останнього. Видову
специфіку понять «упорядкування» та «систематизація» необхідно визначати
виходячи з таких понять як «порядок» та «система» відповідно. Поняття
“упорядкування законодавства” відповідає удосконаленню законодавства в
аспекті його приведення до певного порядку, а результатом цієї діяльності є
стан

упорядкованості

законодавства.

Поняттю

“систематизація

законодавства” відповідає удосконалення законодавства шляхом приведення
його до певної системи, а результатом цієї діяльності є стан системності
законодавства. Cаме об’єкт діяльності, тобто законодавство, визначає
особливості

того

чи

іншого

різновиду

діяльності,

пов’язаної

із

законодавством. Специфіку понять, зокрема, “упорядкування законодавства”
та “систематизація законодавства” зумовлюють відповідні властивості
об’єкта,

тобто

самого

законодавства,

яке

упорядковується

чи

систематизується відповідно. Відповідно, визначення специфічних ознак
діяльності з упорядкування законодавства, як одного із різновидів діяльності
з удосконалення законодавства, потребує дослідження властивостей такого
об’єкта, яким є законодавство.
3. Поняття «законодавство» сьогодні не має однозначного розуміння у
юридичній науці та розглядається як різна сукупність (система) законів, інших
нормативно–правових актів або й інших джерел права, зокрема, міжнародних
договорів. Основна дискусія відбувається навколо питання: які саме
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нормативно–правові акти або й інші джерела права включати до цього
поняття, а які ні. Спільною ключовою ознакою нормативно–правових актів (та
всіх інших джерел права), тією, що може об’єднати їх у законодавство є
нормативність. Нормативність джерел права полягає в тому, що всі джерела
права містять норми права, є зовнішньою формою виразу норм права.
Оскільки, термін “законодавство” походить від слова “закон”, а “закон”
належить до нормативно-правових актів та є основним з них, то термін
“законодавство” слід позв’язувати саме з нормативно-правовими актами.
Необхідно взяти до уваги і словотвірне значення слова «законодавство». Отже,
в сукупності джерел права необхідно виокремити законодавство як сукупність
нормативно-правових актів, які є однією із форм зовнішнього виразу норм
права встановлених уповноваженим суб’єктом (поряд з іншими джерелами
права).
4. Ключового значення для визначення змісту поняття “законодавство”
як одного із способів існування норм права в нормативно-правових актах
набуває уявлення про норму права, яке залежить від того чи іншого типу
праворозуміння (природно-правового, позитивістського та соціологічного).
Основною відмінністю в розумінні норми права в позитивістській та
соціологічній концепціях праворозуміння є те, що перша розглядає норму
права як правило поведінки існування якого пов’язане виключно з державною
владою, а друга - як правило поведінки суб’єктів, що може бути забезпечене,
крім держави, і іншою силою (певним колективом, індивідом тощо). В
контексті діалектичній теорії права (варіант соціологічного праворозуміння,
заснований на діалектичному методі), на якій грунтується дане дослідження,
норми права розглядаються як один із різновидів соціальних норм (правил
поведінки суб’єктів, виконання яких забезпечується певним авторитетом
(внутрішнім або зовнішнім)). Предметом правових норм є правила поведінки
реальних учасників спілкування між собою ( в яких один із учасників виступає
як суб'єкт домагання, а інший - як суб'єкт задоволення цього домагання), які
стають нормами права шляхом визнаня їх певним зовнішнім владним
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авторитетом необхідними (обов’язковими) в результаті його санкціонуючої
діяльності. Законодавство є тільки однієї із форм (особливою формою)
зовнішнього виразу норм права, тих норм права, які визнані необхідними
(санкціоновані) саме державою як владним суб'єктом, тобто тих норм прав, які
стали юридичними нормами. Законодавство є способом зовнішнього виразу
одного із видів права, а саме юридичного (позитивного) писаного
(зафіксованого в письмовій формі в текстах нормативно-правових актів)
права. Відповідно, співвідношення законодавства з правом слід розглядати не
у його зв’язку з поняттям права взагалі, а у його зв’язку з конкретним видом
права – юридичним (позитивним) правом як сукупністю юридичних норм
встановлених державою.
5. Подальше дослідження законодавства як об’єкта упорядкування та
уточнення уявлення про нього як форму зовнішнього виразу юридичних норм,
зумовлює розгляд питання структури юридичної норми та особливостей її
зовнішнього вираження в текстах нормативно-правових актів. У юридичній
науці сформувалися два основні підходи до розуміння структури юридичної
норми – «трьохелементна» та «двохелементна». Проблема, в даному випадку,
має методологічний характер, оскільки переважно всі дослідження поняття та
структури юридичної норми здійснюються за допомогою формальної логіки.
Діалектична теорія права розглядає юридичну норму як процес необхідності,
а отже вона містить у собі всі моменти цього процесу (умови, предмет і
діяльність) та завжди має «трьохелементну» структуру та складається з
гіпотези (умов у визначенні тих чи інших правил поведінки), диспозиції
(предмет, тобто саме правило поведінки, що виражене через співвідношення
суб’єктного права та юридичного обов’язку) та санкції (санкціонуюча
діяльність владного суб’єкта, що є способом забезпечення реалізації
суб’єктних прав шляхом виконання відповідних юридичних обов’язків).
6. Втілення правила спілкування реальних суб’єктів в нормативній
формі юридичної норми права (визнання публічно-владним суб’єктом того чи
іншого правила поведінки як необхідного (обов’язкового)) - як єдності
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гіпотези, диспозиції і санкції - здійснюється в процесі санкціонуючої
діяльності публічно-владного суб’єкта, а результатом цієї санкціонуючої
(нормотворчої) діяльності є відповідне управлінське рішення (нормативноправовий акт) публічно-владного суб’єкта в якому і знаходять свій зовнішній
вираз, спосіб існування юридичні норми. Юридична норма, в які втілюється
правило спілкування реальних суб’єктів (правовий закон), розподіляються у
вигляді окремих фрагментів (нормативних положень) у різних нормативно–
правових актах (законах, як нормативно-правових актах вищої юридичної
сили, підзаконних нормативно-правових актіх або і інших джерелах (формах)
права).
7. Нормативно-правовий акт, як результат нормотворчої діяльності
суб’єктів владних повноважень, завжди є формою їх управлінського рішення,
що містить юридичні норми (окремі їх фрагменти). Різні нормативно-правові
акти походять від різних суб’єктів нормотворчості, а отже володіють різною
юридичною силою, що залежить, в першу чергу, від обсягу владних
повноважень відповідного суб’єкта нормотворчості та виявляється в ієрархії
нормативно–правових актів. З точки зору діалектичної логіки, одна й та сама
юридична норма (її гіпотеза, диспозиція та санкція) має знайти свій зовнішній
вираз в нормативно-правових актах на різних рівнях, тобто на рівнях
загального (в нормативно-правових актах, що мають вищу юридичну силу,
тобто в конституції та законах), особливого (конкретизується (деталізується)
в нормативно-правових актах, що мають нижчу юридичну силу ніж
конституція та закони, тобто це сфера підзаконних нормативно–правових
актів) та одиничного (втілюється в актах застосування норм права
(правозастосовчих індивідуальних актах).
8. Відповідно до теорії сучасного менеджменту, можна говорити про
законодавчі акти як управлінські рішення стратегічного типу, які містять
абстрактні приписи, визначають принципи та моделі соціально значущої
поведінки. Підзаконні акти є управлінськими рішеннями, які, переважно
покликані

забезпечити

реалізацію

абстрактних

приписів

законів

як
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нормативно-правових актів вищого рівня, вищої юридичної сили шляхом
конкретизованого нормативного регулювання всього комплексу суспільних
відносин. Зокрема, відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 92 Конституції України права і
свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки
громадянина визначаються виключно законами України. Відповідно до п. 22.
ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються
засади цивільно–правової відповідальності; діяння, які є злочинами,
адміністративними

або

дисциплінарними

правопорушеннями,

та

відповідальність за них. Таким чином, диспозиція та санкція юридичної
норми, тобто права та обов’язки суб’єктів правовідносин, а також юридична
відповідальність, на загальному рівні завжди мають міститися в нормативно–
правових актах найвищої та вищої юридичної сили, тобто в Конституції
України та законах України.
9. Законодавство, як об’єкт упорядкування, належить розглядати як
спосіб зовнішнього виразу юридичних норм в нормативно-правових актах на
загальному (в законодавчих актах) та особливому (в підзаконних нормативноправових актах) рівні. Відповідно, поняття законодавство можна визначати на
загальному рівні як сукупність законодавчих актів (нормативно-правових
актів вищої юридичної сили), та особливому рівні як сукупність законодавчих
та підзаконних нормативно-правових актів. Саме такий підхід може бути
покладений і в основу вирішення дискусії щодо розуміння поняття
“законодавство”, оскільки критерій “законодавствчого” в цьому випадку є
чітко визначеним – це юридична сила того чи іншого нормативно-правового
акта, що визначається правовим статусом публічно-владного суб’єкта
нормотворчості.
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РОЗДІЛ 2
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ
СИСТЕМИ
2.1 Законодавство – необхідна складова правової системи
Законодавство, як специфічна форма виразу певного нормативного
масиву, є однією із складових усього нормативного масиву правової системи
та знаходиться у різноманітних взаємозв’язках з іншими складовими правової
системи.
Діалектика визнає взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ, а отже
щоб справді вивчити явище, необхідно знати всі його зв’язки. У літературі
вказується на те, що одним із основних принципів діалектики є принцип
всезагального зв'язку [374, С. 363]. Кожен предмет має безліч властивостей,
які він розкриває через зв’язок з іншими предметами. Немає об’єктів, які б
існували поза будь-якими зв’язками і взаємодією. Саме у врахуванні
всебічного взаємозв’язку і взаємодії об’єктів і полягає одна з найсуттєвіших
ознак діалектики і зміст принципу зв’язку [69, С. 157]. Однак серед
невичерпної різноманітності конкретних форм зв’язків діалектику цікавлять
найбільш характерні зв’язки (характер зв’язків), що виявляються у всіх явищах
і процесах дійсності [69, С. 158]. Найбільш загальними формами зв'язків є:
одиничне, особливе і загальне; сутність і явише; необхідність і випадковість;
можливість і дійсність; зміст і форма; частина і ціле; кількість, якість, міра;
суперечність і гармонія тощо [374, С. 364].
Отже, досліджуючи законодавство як необхідну складову правової
систему, в першу чергу, необхідно зупинитися на самому понятті правової
системи. Звертає на себе ситуація, що склалася у юридичній науці з
використанням

терміну

“правова

система”

ототожненням з терміном “система права”.

та

його

досить

частим
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Так, з одного боку в традиційній теорії права ці поняття чітко
розрізняють. Термін “система права” використовується для позначення всієї
цілісної структурованої сукупності норм права. Так, поняття система права
визначається як інтегрована принципами права, зумовлена сполученням
приватних і публічних інтересів сукупність правових норм, внутрішня
організація якої характеризується їх єдністю, узгодженістю, диференціацією
та групуванням у відносно самостійні структурні утворення [227, С. 174].
Зазначається, що система права є впорядкованою сукупністю норм права
певної держави. Коротко визначити поняття системи права можна таким
чином: система права – це залежна від розвитку суспільних відносин цілісна,
упорядкована єдність норм права з їх розподілом на галузі, підгалузі та
інститути [360, С. 200].
Щодо поняття «правова система», то вказується на багатозначність його
використання:

як

характеристики

національної

правової

системи,

підкреслюючи її складний, але цілісний і системний характер; як вихідної
категорії в порівняльному правознавстві для характеристики сімей правових
систем [144, С. 480]. Зазначається, що теоретична конструкція “правова
система” охоплює вci правовi явища, цiлiсно характеризує їx внутрішні та
зовнішні зв'язки. Основою методологiї у цьому випадку є системний пiдхiд, за
допомогою якого певний об’єкт розглядається як багатоаспектне явище, що
складається з рiзноманiтних елементiв, співвідношення мiж якими утворюють
вiдносно стiйку структуру i забезпечують його цiлiснiсть. Завдяки
використанню категорiї “правова система” стає можливим комплексний аналiз
yciєї правової сфери суспільства [350, С. 341]. Правова система - це досить
широке, комплексне й узагальнююче поняття юридичної науки, яке виникає у
процесі характеристики всіх складових правової дійсності, в тому числі
системи права і законодавства, правосвідомості та правової культури,
юридичної практики тощо його [185, С. 300-312].
Поняття «правова система» визначається як конкретно-історично
обумовлений комплекс всіх взаємопов’язаних правових явищ (юридичних
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норм, установ, правосвідомості й правової культури, юридичної практики
тощо), які функціонують у певній країні. Центром правової системи є людина,
яка не тільки її формує, а й своїми діями реалізує [91, С. 316-317]. У
загальному вигляді правову систему можна визначити, як сформовану під
впливом об’єктивних закономірностей розвитку суспільства сукупність усіх
його правових явищ, які перебувають у стійких зв’язках між собою та з
іншими соціальними системами [90, С. 560; 350, С. 341]. Також, пропонується
розрізняти вузьке і широке значення терміна «правова система». У широкому
сенсі поняття правової системи ототожнюється з правовою сім’єю [360,
С. 368]. Л.О. Кочубей підкреслює, що правова система належить до різновиду
соціальних систем, а соціальні системи є різновидом систем взагалі. Якщо
порівнювати

поняття

«соціальна

система»,

«правова

система»,

та

«національна правова система», то їх можна співвідносити як «загальне»,
«окреме» та «особливе» [150, С. 401-402].
Виходячи з цього, поняття “правова система” у традиційній теорії права
є найбільш широким за змістом правовим поняттям, що комплексно
характеризує

юридичне

буття

конкретного

суспільства

та

держави.

Теоретична конструкція «правова система» має узагальнюючий характер та
включає у себе всі правові явища (зокрема, і законодавство), які перебувають
у різноманітних взаємозв’язках між собою. В цьому випадку, якщо говорити
про співвідношення понять "правова система" та "система права", то система
права входить до складу правової системи як її складова, елемент. Відповідно,
поняття "правова система" є ширшим, ніж "система права", оскільки вміщує
його [185, С. 300-312; 144, С. 483].
З іншого боку, в галузевих юридичних науках досить часто
спостерігається синонімічне використання термінів “правова система” та
“система права”. Зокрема, Т.Р. Короткий, досліджуючи співвідношення
понять «правова система» та «система права» щодо міжнародного права,
пише, що якщо в загальній теорії права категорії «правова система» та
«система права» мають цілком відмінний зміст і характеристики, то в сучасній
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науці міжнародного превалює синонімічне вживання термінів «правова
система» та «система права». Зазначається, що міжнародне право як наука
традиційно відокремлене від класичного правознавства і праці з теорії та
філософії міжнародного права не вміщуються в традиційні рамки теорії
держави і права. У ряді випадків це виправдано, однак загальні категорії,
закономірності та принципи не можуть розрізнятися і мати відмінний зміст у
рамках теорії права і теорії міжнародного права [144, С. 480]. Наприклад,
О.М. Іванченко

у

своєму

дисертаційному

дослідженні

констатуючи

відсутність загальноприйнятого визначення міжнародного права пропонує
розглядати поняття міжнародного права та міжнародної правової системи як
синоніми [119, С. 7].
Щодо використання терміну “система права”, то тут можна зазначити,
що він вказує на системність, структурну будову позитивного (юридичного)
права. Зокрема, про це зазначається і в підручниках з теорії права: у
вітчизняній традиції питання про систему права є питанням про його
структуру. Категорія системи акцентує увагу на тому, що право складається з
певних елементів, які взаємозв’язані між собою, а їх взаємодія породжує нові
(інтеграційні) якості: лише разом вони можуть забезпечити виконання правом
його функцій – підтримання порядку та гарантування свободи [91, С. 142].
Система права характеризує нормативну структуру права, системні зв’язки
між його нормами, визначення побудови, субординацію і зв’язки між ними,
об’єднання їх у комплекси його [144, С. 485].
Разом з тим, системність права є його невід’ємною ознакою, яка
виявляється в тому, що позитивне (юридичне) право не існує як випадковий,
хаотичний набір норм, а є їх цілісною внутрішньо узгодженою системою.
Норми права знаходяться між собою у внутрішніх системних взаємозв’язках,
які визначають структуризацію (структурну будову права) та виокремлення
відповідних структурних складових права (галузей та інститутів права). Отже
використовуючи термін “система права” ми, по суті, вказуємо на таку ознаку
позитивного (юридичного) права як системність. Зокрема, і у літературі
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зазначається, що системність права виявляється в тому, що його елементи
(норми та принципи) пов’язані між собою ієрархічно, генетично та
функціонально й об’єднані в певні структурні підрозділи [350, С. 92].
Системність права – одна з основних та невід’ємних його ознак. Право завжди
є системою норм, що означає існування певного порядку. Без відповідного
впорядкування неможливо було б користуватись нормами права [360, С. 199].
Правова система як система складається з різноманітних елементів,
співвідношення та взаємозв’язки між якими забезпечують її цілісність та
утворюють відносно стійку структуру. Характеризуючи таку ознаку правової
системи як її цілісність у науковій літературі, зокрема, зазначається наступне.
Явище вважається цілим, якщо зв’язки між його складовими сильніші за
зв’язки з навколишнім середовищем. Будь-яка система є цілим, але не будьяке ціле є системою. Ціле складається з певним чином пов’язаних між собою
частин. Залежно від типу зв’язків ціле може бути системою або її
протилежністю – конгломератом чи сумативною множиною. Цілісність
обумовлює те, що будь-яка система є автономним явищем, яке має певний
склад елементів (компонентів) та структуру зв’язків між ними. Поняття цілого
і системи («цілісності» й «системності») відрізняються між собою також і за
змістом: по-перше, за ступенем абстрактності; по-друге, по суті. Якщо
системність передбачає наявність зв’язків між компонентами об’єкта, їх
впорядкованість, то цілісність відображає силу та істотність цих зв’язків
порівняно із зовнішніми зв’язками об’єкта. Саме істотність та більша сила
зв’язків цих частин між собою, ніж з іншими об’єктами, і створює цілісність,
якісну визначеність, виділеність цього об’єкта [150, С. 402-403].
Отже, правова система є цілісністю, що складається з різноманітних
елементів (складових) та їх суттєвих внутрішніх взаємозв’язків між собою, які
утворюють відносно стійку структуру правової системи. Структура правової
системи - стійка єдність її компонентів та сукупність усіх постійних
взаємозв'язків між ними, що забезпечують її цілісність. У юридичній науці
переважає наступний підхід до розуміння структури правової системи:
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структура правової системи складається з підсистем (рівнів), виражених через
власні компоненти (складові, елементи): 1) інституціональна (інституційна,
суб'єктна) складова (сукупність усіх суб’єктів права - індивідуальних та
колективних, державних та недержавних, а також їх правовi статуси,
особливостi юридичної вiдповiдальностi); 2) нормативна (регулятивна)
складова (сукупність принципів і норм права, що регулюють відносини між
суб’єктами права, правила правотворчості, система права, джерела права сукупність правових засобів (зокрема, норм права), які є посередниками у
виникненні та існуванні постійних зв’язків між суб’єктами права);
3) ідеологічна (доктринальна) складова (сукупність поглядів на право та інші
правові явища, яка виявляється у правовій психології, правовій ідеології та
правовій культурі); 4) функціональна складова (процеси нормотворчостi,
реалізації, застосування і тлумачення права, судова та інша юридична
практика - стійкі зв’язки між ними, які проявляються завдяки діяльності
суб’єктів

права

у

правових

відносинах);

5) результативна

складова

(відображає результати дії права, ступінь його соціальної затребуваності та
відповідності інтересам соціуму, стан законності та правопорядку в
суспільстві) [90, С. 562; 330, С. 320-321; 350, С. 342]. Разом з тим, Л.А. Луць
зазначає, що структурними частинами правової системи, що є об’єктивно
необхідними для її існування як цілісного явища

є інституційна,

функціональна та нормативна частина [176, С. 8-9].
Правову систему зі всіма її індивідуальними особливостями, яка
утворена та функціонує в межах тієї чи іншої держави, прийнято називати
національною правовою системою. Національна правова система – це
своєрідна «внутрішня правова карта» конкретної країни, що відображає її
соціально-економічні, політичні, культурні, правові та інші особливості. Вона
є явищем унікальним, неповторним або ж, висловлюючись категоріями
діалектики, – одиничним [91, С. 316-317]. Національна правова система
кожної держави (зокрема і України) є унікальною (з точки зору діалектики одиничною) та включає в себе всі правові явища, які існують у межах певної
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держави, зокрема: систему права і законодавства, правосвідомість і правову
культуру, законність і правопорядок тощо. Відповідно, індивідуальними
особливостями тієї чи іншої національної правової системи характеризується
і її нормативна складова, тобто існуючі форми зовнішнього виразу норм права,
а отже і особливості національного законодавства як однієї із таких зовнішніх
форм виразу норм права в національній правовій системі.
Законодавство як спосіб зовнішнього виразу юридичних норм є однією
із складових правової системи, а саме однією із форм зовнішнього виразу
нормативної складової правової системи (норм права); однією із форм, яка
організовує

зміст

права.

Відповідно,

національне

законодавство

(законодавство України) як складова національної правової системи є
основною специфічною формою зовнішнього виразу нормативної складової
(норм права) національної правової системи. Законодавство України є такою
формою, що організовує зміст юридичного (позитивного) писаного права.
Разом з тим, в національній правовій системі, поряд з законодавством,
існують і інші форми зовнішнього виразу її нормативної складової (норм
права). В правовій системі України, крім нормативно-правового акта, широке
застосування має нормативно-правовий договір, що містить, так звані,
договірні норми права. У теорії права нормативно-правовий договір
визначається як офіційний акт-документ, що встановлює, змінює чи скасовує
норми права за домовленістю двох чи більше правотворчих суб'єктів; тобто
закріплюють волевиявлення сторін з приводу прав і обов’язків, встановлюють
порядок їх реалізації, а також взаємну відповідальність за невиконання або
неналежне

виконання

добровільно

прийнятих

на

себе

договірних

зобов’язань [91, С. 158]. Поширеним джерелом права в Україні є міжнародний
договір, що спрямований на регулювання міжнародних відносин.
Поняття міжнародного договору визначено в ст. 2 Закону України “Про
міжнародні договори України” від 29.06.2004 р. (із змінами). А згідно ст.ст. 8,
9, 19 Закону України “Про міжнародні договори України” від 29.06.2004 р. (із
змінами) Верховна Рада України дає згоду на обов'язковість міжнародного
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договору шляхом ратифікації. Ратифікація міжнародних договорів України
здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід'ємною
частиною якого є текст міжнародного договору. Якщо міжнародним
договором України, який набрав чинності в установленому порядку,
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті
законодавства

України,

то

застосовуються

правила

міжнародного

договору [99]. Можна зробити висновок, що міжнародні договори України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, містять
договірні норми права та за своєю юридично силою знаходяться в ієрархії
нормативних рішень органів державної влади вище ніж закони України.
Закони про ратифікацію міжнародних договорів підтверджують (надають
чинності)

нормам

права,

що

містяться

в

міжнародних

договорах.

Міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України шляхом прийняття закону України про ратифікацію, є складовою
частиною національного законодавства України.
Зазначене, ще раз підтверджує, правильність розуміння поняття
“законодавство” як ієрархічної сукупності нормативно-правових актів
публічно владних суб’єктів, в тому числі і законів про ратифікацію
міжнародних договорів, невід'ємною частиною яких є текст відповідного
міжнародного договору.
Разом з тим, в національній правовій системі України як форми
зовнішнього виразу норм

права мають місце і внутрішньодержавні

нормативно-правові договори. Наприклад, в останні роки набула поширення
дискусія щодо можливості розгляду у ролі джерела права адміністративного
договору [134; 91, С. 159-160]. Найпоширенішим на сьогодні нормативним
договором у правовій системі України є колективний договір, який
укладається у галузі трудового права між роботодавцем і трудовим
колективом з метою регулювання виробничих, трудових та соціальноекономічних відносин [91, С. 159]. Разом з тим, суб’єкти між якими
укладається такий договір, не є суб’єктами наділеними публічною владою. На
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думку Ю.О. Тихомирова, нормативно-правовий договір має підпорядковане
значення щодо закону, оскільки: закон визнає договір як нормативнозначимий спосіб регулювання суспільних відносин у різних сферах
державного та громадського життя [142, С. 127].
Теоретично, на рівні законодавства можна було б розглядати
нормативно-правові договори, які укладаються між суб’єктами публічновладних повноважень та містять договірні норми права. Разом з тим, на
практиці єдиним прикладом такого договору є Конституційний Договір між
Верховною Радою України та Президентом України про основні засади
організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в
Україні на період до прийняття нової Конституції України від 08.06.1995 р. А
результатом спільної нормотворчості органів публічної влади, на практиці,
досить часто є не нормативно-правовий договір, а спільний нормативноправовий акт. Зокрема, в Методичних рекомендаціях з підготовки та
оформлення проектів нормативно-правових актів та дотримання правил
нормопроектувальної техніки зазначено, що нормативно-правовий акт може
бути прийнятий спільно декількома суб'єктами нормотворення або одним із
них за узгодженням з іншими. Нормативно-правовий акт уважається
прийнятим спільно, якщо він підписаний керівниками декількох суб'єктів
нормотворення [205].
Щодо судового прецеденту, то сьогодні прикладом коли судовий
прецедент визнається джерелом права та набуває обов'язкового значення,
тобто створює прецедентну норму права, в національній правовій системі
України є визнання в якості джерел права прецедентів, створених
Європейським судом з прав людини (ст. 17 Закону України «Про виконання
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від
23.02.2006 р. (із змінами)) [110]. Також, наукова дискусія відбувається щодо
визнання правовим прецедентом рішень Верховного Суду навколо положень
п.п. 5-6 ст. 13 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від
02.06.2016 р. (із змінами) [108; 36; 266, С. 99-100].
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Сучасне

законодавство

України

закріплює

також

можливість

застосування правового звичаю як додаткового джерела права в різних галузях
права. Наприклад, у цивільному праві відповідно ст. 7 Цивільного кодексу
України цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм
ділового обороту; відповідно до п. 9 ст. 11 Господарського процесуального
кодексу України якщо спірні відносини, в тому числі за участю іноземної
особи, не врегульовані законодавством, суд застосовує звичаї, які є вживаними
у діловому обороті; у сфері торговельного мореплавства цілий ряд статей
Кодексу

торговельного

мореплавства

України

фіксують

можливість

застосування правових звичаїв і т.д. Однак, типовим для сучасного права є не
посилання на звичай, а нормативне закріплення самого звичаю, тобто пряме
перетворення його в норму, встановлену законодавчим актом [365, С. 112].
Отже, законодавство України як специфічна основна форма зовнішнього
виразу норм права національної правової системи є ієрархічною сукупністю
нормативно-правових актів суб’єктів публічно владних повноважень та
міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України. По
іншому, законодавство України є ієрархічною сукупністю нормативноправових актів суб’єктів публічно владних повноважень, зокрема, і законів
про ратифікацію міжнародних договорів, невід'ємною частиною яких є текст
відповідного міжнародного договору.
Далі, слід зазначити, що існування значної кількості національних
правових систем, їх неоднорідний характер ускладнює їх дослідження та
зумовлює

необхідність

їх

класифікації.

Порівняльне

правознавство

(компаративістика) на основі проведеного зіставлення виділяє за різними
підставами правові сім’ї (види правових систем держав). Представлені в
працях компаративістів класифікації досить різноманітні, проте всі вони
розглядають спільне та відмінне у створенні і функціонуванні різних
компонентів правових систем держав, звертаючись до домінуючого в країні
праворозуміння, шляхів формування джерел права, до нормативного масиву
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держави, механізмів дії правових приписів або до результатів такої дії [217,
С. 393].
Типологія національних правових систем як їх класифікація на групи
відповідно до визначених критеріїв здійснюється з метою їх порівняльного
пізнання та дає можливість визначити їх найбільш характерні ознаки,
властивості залежно від того, до якої класифікаційної групи вони віднесені.
Включення національної правової системи до тієї чи іншої групи означає, що
на відповідну національну правову систему поширюються всі властивості
відповідної групи. Типологія – це рух наукового пізнання від рівня
емпіричного накопичення інформації про національні правові системи до
рівня її теоретичного узагальнення.
У юридичній літературі для позначення об’єднання національних
правових систем держав у певні спільності найчастіше використовується
поняття «правова сім’я», під яким розуміється сукупність національних
правових систем, виділена на основі спільності тенденцій розвитку, а також
властивих їм ознак і рис, таких як джерела права, його структура, історичні
шляхи формування та сучасні параметри функціонування [217, С. 395; 350,
С. 344].
У юридичній літературі переважаючим підходом є виокремлення таких
правових сімей як романоно-германська, англо-американська, традиційна і
релігійна правові сім’ї на основі спільності основного джерела (форми) права,
а також спільних структури права та законодавства, особливостей
правотворчості та правозастосування, спільної правосвідомості та правової
культури [174, С. 61]. Разом з тим, В. Оксамитний пише, що прийнятним є
розгляд основних правових систем держав через призму їх стійких груп на
основі позицій цивілізаційного підходу до державно-правової типології:
західне право (європейська і англо-американська групи правових сімей),
східне право (релігійні та традиційні правові сім’ї і системи) та ідеологічне
право, що виникло революційним і штучним шляхом між основними типами
права в світі, як засноване на приматі й принципах правлячої в державі
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комуністичної ідеї, якій підпорядкований правовий розвиток країни [217,
С. 395-396]. Можна зробити висновок, що основна класифікація правових
сімей здійснюється на основі спільності основного джерела права, тобто
основної офіційної зовнішньої форми виразу норм права в національних
правових системах.
Національна правова система України включається науковцями до
романо-германської правової сім’ї, а отже характеризується всіма її
визначальними властивостями. Так, зазначається, що національна правова
система України входить до романо-германського типу правової системи на
правах особливого європейського різновиду [49, С. 182]. Вказується, що
національна правова система України ідентифікується з романо-германським
типом, а відповідними ідентифікаційними ознаками є наступні: 1) визнання
нормативно-правового акта основним джерелом права; 2) ієрархічність
нормативно-правових актів, яка визначається їх юридичною силою;
3) визнання найвищої юридичної сили за Конституцією; 4) кодифікованість
значної частини нормативно-правових актів; 5) наявність спеціалізованого
органу конституційного правосуддя; 6) поділ системи права на публічне та
приватне, а також її галузевий поділ; 7) подібність правових принципів та
понять у межах континентального типу права. Крім названих ознак, важливе
значення для ідентифікації має загальний, абстрактний характер правової
норми, яка об’єктивується, насамперед, у нормативно-правовому акті [176,
С. 13].
У підручниках з теорії права серед основних ознак романо-германського
типу (сім'ї) правових систем називаються наступні: 1) норма права,
розглядається як абстрактне, загальне та неперсоніфіковане правило
поведінки, що може неодноразово застосовуватися до невизначеної кількості
випадків та осіб; 2) основним джерелом (формою) права є нормативноправовий акт. Інші джерела права посідають підлегле місце стосовно закону
як провідного нормативно-правового акту, норми якого формулюються
законодавцем - представницьким органом державної влади; 3) нормативно-
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правові акти супідрядні один одному за юридичною силою: конституційні
закони - звичайні (поточні) закони - підзаконні акти; 4) поширеною є
кодифікація нормативно-правових актів, що дає підставу називати правові
системи цієї сім'ї кодифікованими; 5) право має систему з чіткою структурою:
публічне і приватне, їх галузі, підгалузі, норми права; пріоритет матеріального
права над процесуальним; 6) досконалою є юридична техніка, уніфікована
термінологія; 7) Наявність системи загальних принципів, на яких базується
правовий порядок. Деякі з них зафіксовано в законодавстві (наприклад,
заборона зловживати правом, порушувати рівноправність чоловіків і
жінок) [330, С. 327-330; 90, С. 564-565]. Також, В. Оксамитний виокремлює
принципові риси континентального (європейського) права [217, С. 396-397].
Можна зробити висновок, що ознаки, які ідентифікують романогерманську правову сім’ю, переважно стосуються нормативної складової
правової системи та основної форми її зовнішнього офіційного виразу
(нормативно-правового акта). Відповідно і законодавство України буде
відображати особливості нормативної складової романо-германської правової
сім’ї, а саме: визнання нормативно-правового акта основним джерелом права;
ієрархічність нормативно-правових актів, що залежить від їх юридичної сили;
поділ системи права на публічне та приватне, а також її галузевий поділ
(базовою галуззю є конституційне право, а також цивільне, кримінальне,
адміністративне право і кореспондуючі їм процесуальні галузі). Відповідно, ці
ознаки визначають і відповідне розуміння законодавства як ієрархічної
сукупності нормативно-правових актів (як основного джерела (форми) права,
що є основним способом зовнішнього виразу норм права), а також відповідну
ієрархічну

(вертикальну)

та

галузеву

(горизонтальну)

структури

законодавства.
Такі індентифікуючі ознаки романо-германської правової сім’ї як
кодифікований та уніфікований характер права, передбачає і відповідні види
(напрями) нормотворчої діяльності в Україні – уніфікація, систематизація,
упорядкування,

консолідація,

кодифікація

законодавства,

а

отже

і
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законодавство

має

упорядкованість,

характеризуватися
системність,

такими

властивостями

уніфікованість,

як

консолідованість,

кодифікованість. Зокрема, зазначається, що велику роль у створенні
гармонійної

правової

системи

суспільства

покликана

відігравати

правосистематизуюча практика, тобто діяльність по збору, упорядкуванню і
приведенню в чітку

систему різних правових

актів

(нормативних,

правозастосовчих, інтерпретаційних). Ця практика впливає на якість і
ефективність правотворчої і правозастосовчої діяльності, рівень законності і
правопорядку [49, С. 183].
Нарешті, в сучасному світі правову систему мають не тільки окремі
держави (національні правові система), а й різноманітні державні та
наддержавні утворення (міждержавні, наднаціональні, міжнародні тощо
правові системи), дія яких поширюється на політичні об’єднання держав.
Правову систему слід розглядати як конкретно-історичну сукупність всіх
правових явищ не тільки на рівні окремої держави, а й на рівні різноманітних
державних

утворень.

Щодо

назви

міждержавні

(міжнародні

або

наднаціональні) правові системи, то Л.А. Луць зазначає, що хоча міждержавні
правові системи за своїм характером є міжнародними, а поняття
“міжнародний” є ширшим за змістом, ніж “міждержавний”, проте правові
системи можуть бути лише міждержавними, так як їх елементами є,
насамперед, такі суб’єкти міжнародного права як держави (а похідними від
них – міждержавні організації) [176, С. 9-10, 15].
К.В. Степаненко пише,

що

в рамках

світового

співтовариства

сформовані і продовжують, незважаючи на об’єктивні труднощі, формуватися
багато

в

чому

унікальні

правові

системи

окремих

міждержавних

об’єднань [342, С. 27]. Л.А. Луць зазначає, що поява міждержавної правової
системи зумовлена рядом об’єктивних закономірностей сучасного розвитку
людства. Міждержавні правові системи в стані розв’язувати невідомі раніше
за обсягом та складністю завдання, насамперед, ті, що національні правові
системи не в змозі вирішити внутрішніми засобами [176, С. 9]. В. Оксамитний,
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підкреслює, що подібним міждержавним утворенням властива наявність
міждержавної правової системи як результату узгодженої правової політики і
практики держав-членів та їх об’єднання. Таку систему слід розглядати як
цілісну

структуру,

створювану

на

основі

принципів

і

норм,

які

встановлюються міждержавним об’єднанням з метою формування між
державами-членами відповідного правопорядку і (за їх від початку вираженої
в установчому договорі згоди) обмежують суверенітет національного права в
певних сферах [217, С. 400-402]. У їх межах створюються наднаціональні
органи,

що

можуть

наділятися

повноваженнями

нормотворчості,

правозастосування, здійснення правосуддя. Такі системи поширюють свій
вплив на національні правові системи держав-учасниць у межах, що
визначаються нормативною базою відповідних союзів [350, С. 343]. У
літературі також зазначається, що на даний час існують об’єктивні передумови
виникнення міждержавних правових систем лише у Європі, проте тенденція
до їх появи є і в інших регіонах світу [176, С. 9]. Мова насамперед йде про такі
європейські міждержавні правові системи як правові системи Ради Європи та
Європейського Союзу, які відіграють істотну роль у формуванні єдиного
європейського

простору

і

загальновизнаних

європейських

правових

стандартів.
Відповідно, міждержавні правові системи, їх нормативні складові
(правові принципи та норми права, а також їх зовнішня форма виразу (джерела
права)) здійснюють відповідний вплив на національне законодавство. Для
національної правової системи України визначальною є правова система
Європейського Союзу, про що свідчить підписана у 2014 р. Угода про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом та процес адаптації
законодавства України до права Європейського Союзу, а також зміни
2019 року

до

ідентичність

Конституції

України,

що

підтверджують

Українського народу і незворотність

європейську

європейського та

євроатлантичного курсу України [143]. Процес зближення законодавства
України з правом Європейського Союзу відбувається в межах адаптації
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законодавства

України

до

законодавства

Європейського

Союзу -

одностороннього процесу цілеспрямованого приведення національного
законодавства України у відповідність з правом Європейського Союзу
(acquis) [289, С. 25-28; 271, С. 43-46; 270, С. 17-21; 276, С. 20-24].
Р.М. Бірюков підкреслює, що у сучасних умовах посилюється вплив
міжнародного права на функціонування національних правових систем.
Національна держава в умовах глобалізації змушена підпорядковуватися
нормам, створеним без її участі та згоди, на основі заздалегідь делегованих
нею повноважень міжнародним організаціям або регіональним об'єднанням.
Зокрема, в умовах глобалізації істотній зміні піддасться концепція прав і
свобод людини і громадянина, посилюються тенденції їх стандартизації.
Визначальним у цьому плані стає питання про гарантії їх реалізації та
дотримання, які забезпечуються на національно-державному і глобальному
рівнях. Проблема прав і свобод людини перестала бути тільки внутрішньою
справою

держави

і

вийшла

на

наднаціональний

рівень

правового

регулювання [29, С. 9].
Разом з тим, вищезазначений автор звертає увагу на те, що з одного боку
для сучасного світу характерна універсалізація права, що є проявом
глобалізаційних процесів та відображається у прагненні вироблення
спільного, всеосяжного підходу до права, що означає введення в національні
правові системи однакових норм. З іншого боку, існує феномен самобутності
національного права як істотний і постійний прояв тих компонентів
культурного надбання будь-якого суспільства, які виявляються функціонально
необхідними

для

подальшого

його

існування,

забезпечуючи

його

самозбереження та ідентичність при всіх змінах в нормативно-ціннісній і
змістовній сферах. Самобутність є основою для збереження властивих
кожному суспільству принципів соціокультурної регуляції. Самобутність
національної правової системи відображає специфіку національної правової
свідомості, правової культури, домінуючого праворозуміння, правового
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менталітету, що обумовлені національною правовою традицією, ціннісними
орієнтирами в кожному окремо взятому суспільстві [29, С. 10-11].
Також, слід зазначити, що законодавство, як одна із форм зовнішнього
виразу норм права, є необхідною складовою нормативної підсистеми (рівня)
національної правової системи, та перебуває у стійких істотних взаємозв’язках
з

іншими

підсистемами

(інституційною,

(рівнями)

доктринальною,

національної

правової

функціональною,

системи

результативною

підсистемами). Законодавство представляє нормативну підсистему (частину)
правової системи, яка визначає основну соціальну функцію правової системи –
регулювання суспільних відносин. У літературі зазначається, що головним
елементом правової системи є право, для сприяння реалiзацiї якого
формуються вci iншi елементи цiєї системи [350, С. 342], тобто право є ядром
і нормативною основою правової системи. В свою чергу, правові норми і
принципи, що регулюють відносини між суб'єктами права, об'єктивовані та
систематизовані в нормативно-правових актах (та інших джерелах права).
Відповідно, законодавство як форма зовнішнього виразу норм права в
нормативно-правових актах є цементуючою необхідною визначальною
нормативною складовою правової системи.
Взаємозв’язок

законодавства

з

елементами,

що

представляють

інституційну (суб’єктну) складову правової системи, виявляється в тому, що
законодавство є продуктом діяльності суб’єктів права (саме органів публічної
влади). Норми права знаходять свій зовнішній вираз та офіційне закріплення в
нормативно-правових актах в результаті нормотворчої діяльності владних
суб’єктів, що відображає взаємозв’язок законодавства з елементами
функціональної складової правової системи. Взаємозв’язок законодавства з
елементами, що представляють ідеологічну складову правової системи,
виявляється, в першу чергу, в їх впливі на зміст норм права. Кінцевою метою
нормотворчої діяльності, в результаті якої виробляється законодавство, є
встановлення належного правопорядку в суспільстві, що відображає
взаємозв’язок законодавства з результативною складовою правової системи.
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Отже, національне законодавство, як одна із форм (специфічна форма)
зовнішнього виразу норм права національної правової системи, є необхідною
складовою правової системи України та являє собою ієрархічну сукупність
нормативно-правових актів (як основного джерела права в Україні) органів
публічної влади та міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою
України, відповідним законом. Іншими формами виразу норм права в правовій
системі України є нормативно-правові договори (як міжнародні так і
внутрішньодержавні) та судовий прецедент (рішення Європейського суду з
прав людини). Додатковий характер має правовий звичай. Також, правова
система України ідентифікується з романо-германською правовою сім’єю, що
визначає

наявність

як

ієрархічної

(вертикальної),

так

і

галузевої

(горизонтальної) будови законодавства, а також його кодифікований,
консолідований, систематизований, упорядкований і уніфікований характер.

2.2 Зміст і форма у понятті «законодавство». Якісні та кількісні
характеристики законодавства
Універсальні

взаємозв'язки

буття

явищ

(предметів,

процесів)

розкриваються, зокрема, через такі парні категорії діалектики як зміст та
форма, якість та кількість, що водночас доповнюють і взаємозаперечують одна
одну (одна категорія передбачає іншу, а зміст однієї категорії полягає в
запереченні її протилежності). Саме на цій особливості зв'язку між
категоріями ґрунтується діалектичний метод.
Законодавство, як специфічна форма виразу певного нормативного
масиву, крім форми характеризується також змістом; зміст та форма
законодавства зазнають відповідних змін у процесі його розвитку, зокрема,
удосконалення, упорядкування, систематизації. Категорії зміст і форма є
подальшою конкретизацією сутності і явища [69, С. 170].
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Кожен предмет, явище, процес мають свій зміст і форму [374, С. 375376; 69, С. 170-171]. Зміст − це явище, розглянуте в контексті сенсу його буття,
того, для чого воно існує у світі, в аспекті його функціонального призначення.
Форма − це спосіб зовнішнього існування, вираження явища чи об’єкта, його
побудови, структурної організації; це те, як явище сприймається ззовні [223,
С. 13]. Діалектична взаємодія між змістом і формою виявляється в тому, що:
1) ніде і ніколи не існує неоформленого змісту і беззмістовної форми; 2) в
єдності змісту і форми головним є зміст, форма завжди змінюється внаслідок
трансформації змісту або сприяє перетворенню змісту, або гальмує його [69,
С. 171]. Особливості взаємозв'язку форми і змісту розкриває закон
заперечення заперечення. Якщо в процесі розвитку зміна змісту випереджає
зміну форми, то стара форма перетворюється на гальмо розвитку змісту, що
призводить до його деформації. У цій ситуації виникає необхідність у заміні
старої форми новою, яка відповідала б новому ступеню розвитку змісту.
Заперечення старої форми і заміна її новою не тільки сприяє розвитку змісту,
але і переходу його на вищий ступінь. Тобто у процесі заперечення наявні і
зміна форми, і переробка змісту [374, С. 394].
При дослідженні законодавства, пара категорій зміст та форма
відповідають на питання "Що саме існує?" і "У який спосіб воно існує?"
відповідно. Змістом законодавства є сукупність елементів та взаємозв'язків
між ними, що утворює цілісність та якісно визначають його функціональне
призначення. Форма законодавства - це спосіб організації змісту, спосіб його
зовнішнього вираження та існування; це те, як законодавство сприймається
ззовні. Отже, далі слід зупинитися на змістовно-формальній характеристиці
законодавства, визначитися з питаннями щодо змісту та форми законодавства.
У юридичній літературі розглядається питання співвідношення системи
права та системи законодавства як змісту та форми права. Зокрема,
зазначається, що право, як будь-який феномен, має і змістовну, і формальну
сторони. Форма права відображає стійкий зв’язок між елементами права, що
створюють його зміст. Формальною стороною права виступає юридична
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норма. При цьому пропонується розрізняти внутрішню форму права як
структуру, систему елементів права, що становлять його зміст, та зовнішню
форму права як об’єктивований комплекс юридичних джерел, які формально
закріплюють правові явища. Форма права, зазначає С. Лисенков, це спосіб
внутрішньої організації та зовнішнього виразу норм права, завдяки чому вони
набувають загальнообов’язковості та можливості забезпечення з боку
держави. Змістовна сторона права на думку Д. Керімова – це конкретне
відношення свободи (суб’єктивне право, можливість) та необхідність
(суб’єктивний

обов’язок).

Під

змістом

права

розуміють

сукупність

загальнообов’язкових правил поведінки (норм права), які встановлюються
державою [387, С. 70].
Система права та законодавство (система законодавства) розглядаються
як два діалектично пов'язані сторони одного й того ж самого явища - права.
Співвідношення системи права і системи законодавства обумовлене більш
загальним по суті співвідношенням, а саме: співвідношенням змісту і форми
права. Зокрема, П.М. Рабінович вказує на те, що якщо поняття система права
відбиває суттєву властивість змісту об’єктивного юридичного права, то
поняття системи законодавства фіксує специфіку його форми. При цьому,
поняття “система права” визначається як система всіх чинних юридичних
норм певної держави, а поняття “система законодавства” як система всіх
упорядкованих певним чином

нормативно-правових актів та інших

письмових джерел об’єктивного юридичного права даної держави [262,
С. 123, 125].
В одному з підручників з теорії права зазначається, що якщо система
права відбиває об'єктивні закономірності суспільного розвитку і від ступеня
цієї об'єктивності залежить зміст системи законодавства та ефективність його
реалізації, то система законодавства, як результат діяльності уповноважених
суб'єктів, має суб'єктивний характер і обумовлюється існуючими соціальноекономічними умовами. Іншими словами, якщо система права — це внутрішня
організація та будова права, то система законодавства — це зовнішня форма
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виразу та закріплення нормативного матеріалу, сукупність правових джерел.
Система права і система законодавства співвідносяться між собою як зміст і
форма права, тобто законодавство є основною формою вираження права.
Право домінує над законодавством і на відміну від останнього має значно
більше проявів у суспільстві — правовідносинах, правосвідомості, правовій
культурі, правових звичаях, традиціях тощо [133, С. 141]. Аналогічно
співвідношення система права та системи законодавства розглядається як
співвідношення змісту і форми; вплив і залежність між ними є взаємними.
Законодавство держави - форма життя "законодавчого права", тобто права, що
сформувалося в суспільстві і сформульоване (санкціоноване і деталізоване)
вищим законодавчим органом держави. Якщо поняття системи права
характеризує сутнісну внутрішню сторону права - його зміст, то поняття
системи законодавства відображає основну зовнішню сторону права [330,
С. 313-314].
Отже, на мою думку, змістом законодавства є система юридичних норм,
закріплених у нормативно-правових актах органів і посадових осіб публічної
влади. Тобто змістом законодавства є система юридичних норм, які зовнішньо
виражені на рівнях загального та особливого в законодавчих та підзаконних
нормативно-правових актах відповідно. Таким чином, змістом законодавства
є не вся система права як сукупність норм права, а тільки ті норми права, які
об’єктивовані в нормативно-правових актах суб’єктів публічно владних
повноважень (тобто юридичні норми).
Відповідно, формою законодавства є ієрархічна сукупність нормативноправових актів органів та посадових осіб публічної влади, в яких отримують
текстуальний вираз юридичні норми відповідної правової системи. Слід
зазначити, що у юридичній літературі та практиці поряд з терміном
«законодавство» («система законодавства») досить широко використовується
термін «система нормативно–правових актів» переважно як синоніми [269,
С. 102-107]. Навіть в підручниках з теорії права в одних визначається тільки
поняття законодавства (системи законодавства), і не згадується дефініція
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“система нормативно–правових актів” [350, С. 188–194], а в інших, навпаки,
визначається поняття “система нормативно–правових актів”, і відсутнє
визначення поняття “законодавство” (“система законодавства”). Зокрема,
система нормативно–правових актів визначається як сукупність ієрархічно
взаємопов’язаних актів, які приймаються компетентними правотворчими
органами (суб’єктами владних повноважень) [91, С. 173]. Ю.Л. Андрусів
пише, що система нормативно–правових актів – це об’єктивно зумовлена
система наявною системою суспільних відносин, формою та устроєм держави
й режимом правління. Систему нормативно–правових актів розглядають як
цілісну

впорядковану

сукупність

груп

нормативно–правових

актів,

розподілених залежно від визначених критеріїв [10, С. 128].
По суті, законодавство є ієрархічною сукупністю рішень нормативного
характеру

органів

публічної

влади,

тобто

ієрархічною

сукупністю

нормативно–правових актів суб’єктів владних повноважень (державних
органів та органів місцевого самоврядування). Взагалі, органи публічної влади
приймають

свої

управлінські

рішення

у

формі

правових

актів.

Проаналізувавши запропоновані у юридичній літературі визначення поняття
правового (юридичного) акту в значенні юридичного документу та його
ознак [6, С. 193; 57; 321, С. 710-711; 73, С. 4], можна зробити висновок, що
правовий акт розглядається як офіційний юридичний обов’язковий письмовий
документ, що містить волевиявлення (рішення) уповноваженого суб’єкта у
межах його компетенції, і спрямований на регулювання суспільних відносин.
Поняття правового акта є родовим поняттям, серед правових (юридичних)
актів залежно від видових особливостей (за ознакою нормативності)
виокремлюють нормативно-правові акти, акти застосування норм права
(правозастосовчі, індивідуальні, ненормативні) та акти тлумачення норм права
(інтерпретаційні) [73, С. 4; 90, С. 278-279].
В рішеннях Конституційного Суду України міститься роз’яснення такої
ознаки правових актів як нормативність. До нормативних належать акти, які
встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний
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характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово, а
ненормативні акти передбачають конкретні приписи, звернені до окремого
суб'єкта чи юридичної особи, застосовуються одноразово і після реалізації
вичерпують свою дію [311]. Ознаками нормативності правових актів є
невизначеність дії у часі та неодноразовість їх застосування ( тобто,
відсутність індивідуально–визначеного адресата) [313]. За своєю природою
ненормативні правові акти, на відміну від нормативних, встановлюють не
загальні правила поведінки, а конкретні приписи, звернені до окремого
індивіда чи юридичної особи, застосовуються одноразово й після реалізації
вичерпують свою дію [312].
У юридичній літературі та практиці поняття нормативно–правового акта
визначається практично однозначно: офіційний письмовий документ,
прийнятий уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості у визначеній
законом формі та процедурою, спрямований на встановлення, зміну або
скасування

норм

права [350,

С. 195;

90,

С. 278].

В.М. Косович,

удосконалюючи поняття нормативно-правового акта, визначає останній як
офіційний

письмовий

документ,

що

затверджується

і

видається

уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначених законом
порядку та формі, встановлює, змінює чи скасовує формально обов’язкові
правила поведінки певного нормативно визначеного кола неперсоніфікованих
суб’єктів, на діяння яких він вчиняє прямий (безпосередній) регулятивний
вплив, та розрахований на невизначену кількість застосувань і реалізацій. У
запропонованій дефініції деталізовано певні ознаки нормативності правового
впливу: коло його адресатів має бути нормативно визначене, однак
неперсоніфіковане;

стосовно

них

цей

вплив

має

бути

прямим

(безпосереднім) [146, С. 11].
Слід також звернути увагу, що О.І. Ющик зазначає, що існує два види
правових актів: нормовстановлюючі (нормативно-правові) і нормореалізуючі
(індивідуально-правові). На його думку помилково вважати, ніби правові акти
розрізняються за критерієм їх нормативної природи. Усі правові акти мають
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єдину нормативну природу, яка, однак, виражається в них по-різному: в одних
актах норма втілюється як щось

спільне, як обов'язкове правило

(нормовстановлююче, "нормативно-правові" акти), а в інших - як окреме,
одиничне,

через

яке

виявляється

це

загальне

(нормореалізуючі,

"індивідуально-правові" акти). Разом з тим, всі правові акти є в певному
відношенні "індивідуальними", бо будь-який акт - це "кожний одиничний
прояв людської діяльності", "одинична дія", а будь-який правовий акт - це
одинична правова дія окремого суб'єкта (владних і невладних суб'єктів, які
мають справу з правовою нормою) [401, С. 446-447].
Форма нормативно-правових актів, що приймаються суб’єктами
владних повноважень, чітко визначена чиним законодавством України
(Конституцією та законами). Місце кожного нормативно–правового акта в цій
ієрархії залежить від його юридичної сили, що, в свою чергу, залежить від
компетенції суб’єкта владних повноважень, що його прийняв (видав). Разом з
тим, у юридичній літературі звертається увага на те, що на практиці
трапляються непоодинокі випадки, коли державні органи, суб’єкти прямого
народовладдя тощо довільно обирають форму правового акта, порушуючи тим
самим законність [321, С. 710]. Неоднозначним є і питання нормативності чи
ненормативності окремих правових актів, що приймаються суб’єктами
владних повноважень в Україні.
Найвищу юридичну силу має Конституція України (Основний Закон
України). Закони та інші нормативно–правові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відповідати їй (ч. 2 ст.8 Конституції
України) [143]. Юридичну силу, однакову з юридичною силою Конституції
України мають конституційні закони, тобто закони про внесення змін до
Конституції України. Конституційні закони характеризуються наступними
видовими ознаками: а) найвищою юридичною силою – конституційний закон
після його прийняття стає складовою частиною Конституції; б) особливим
предметом правового регулювання – закріплення основних засад суспільного
та державного ладу, прав і свободи людини і громадянина; в) особливим
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порядком прийняття – специфіка ініціювання змін, порядку голосування,
прийняття (визначено розділом XIII "Внесення змін до Конституції України"
Конституції України), що покликана забезпечити стабільність Конституції
України. При цьому, слід звернути увагу, що у юридичній літературі
зустрічається і інший підхід до розуміння поняття “конституційний
закон” [330, С. 368].
Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні
і здійснює повноваження, визначені Конституцією України. Результати
волевиявлення парламенту України з питань, віднесених до його компетенції,
закріплюються в рішеннях (правових актах) Верховної Ради України.
Юридичними формами актів Верховної Ради України насамперед є закони і
постанови (ст. 91 Конституції України Верховна Рада України; ч. 2 ст. 46
Закону

України

10.02.2010 р. [105]).

“Про

Регламент

Закони

є

Верховної

Ради

нормативно–правовими

України”
актами

від

вищого

представницького органу державної влади або самого народу, які регулюють
найбільш важливі суспільні відносини, виражають волю та інтереси більшості
населення і мають вищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно–
правових актів. Вища юридична сила закону полягає також у тому, що всі
підзаконні нормативно–правові акти приймаються на основі законів та за
своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів
законам закріплена у положеннях Конституції України [167].
Відповідно до ч. 5 ст. 138 Закону України “Про Регламент Верховної
Ради України” від 10.02.2010 р. [105] нормативний характер можуть мати
також рішення Верховної Ради України у юридичній формі постанов
Верховної Ради України.
Президент України є главою держави, виступає від її імені, та реалізує
свої державно–владні повноваження, закріплені Конституцією України, через
прийняття відповідних рішень. Згідно, ч. 3 ст. 106 Конституції України
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України
видає укази і розпорядження. Нормативний характер можуть мати укази
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Президента України. В п. 3 Положення про порядок підготовки та внесення
проектів актів Президента України (затверджено Указом Президента України
від 15.11.2006 р. № 970/2006 (із змінами)) зазначено, що указами Президента
України оформляються рішення, видані на основі та на виконання Конституції
і законів України, якщо хоча б одне з положень рішення розраховано на
постійну або багаторазову дію (має нормативний характер) [369].
Тут теоретично може виникнути питання про співвідношення указів
Президента України та постанов Верховної Ради України нормативного
характеру за юридичною силою. Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 106
Конституції України укази Президента України видаються на основі та на
виконання Конституції і законів України, і не вказуються постанови Верховної
Ради України нормативного характеру, то можна зробити висновок, що укази
Президента України нормативного характеру мають вищу юридичну силу ніж
постанови Верховної Ради України нормативного характеру, і, відповідно,
нижчу юридичну силу ніж закони України.
Далі, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади та реалізує свої державно–владні повноваження в межах
компетенції, визначеної Конституцією України, приймає відповідні рішення.
Юридичною формою рішень Кабінету Міністрів України є постанови і
розпорядження (ч. 1 ст. 117 Конституції України). В ч.ч. 1 – 3 ст. 49 Закону
України “Про Кабінет Міністрів України” від 27.02.2014 р. зазначено, що
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів
України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України,
прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов’язкові
для виконання акти – постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів
України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету
Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України з організаційно–
розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень
Кабінету Міністрів України [98].
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Виходячи з цього ієрархія рішень нормативного характеру вищих
органів державної влади в Україні наступна: Конституція України; міжнародні
договори, ратифіковані Верховною Радою України; закони України; укази
Президента України нормативного характеру; постанови Верховної Ради
України нормативного характеру; постанови Кабінету Міністрів України.
Міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади
складають систему центральних органів виконавчої влади та реалізуючи
державно–владні повноваження в межах своєї компетенції, приймають
відповідні рішення у формі наказів. Так, згідно ст. 15 Закону України “Про
центральні органи виконавчої влади” від 17.03.2011 р. (із змінами) [109]
міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції
та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради
України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів
Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує міністр. Накази
міністерств можуть мати нормативно–правовий характер, тобто бути
нормативно–правовими актами. Щодо наказів інших центральних органів
виконавчої влади (служб, агентств, інспекцій), то відповідно до ст. 23 Закону
України “Про центральні органи виконавчої влади” центральний орган
виконавчої влади у межах своїх повноважень, на основі і на виконання
Конституції та законів України, актів Президента України та постанов
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів
України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази
організаційно–розпорядчого

характеру,

організовує

та

контролює

їх

виконання. Тобто, накази інших центральних органів виконавчої влади
(служб, агентств, інспекцій) не можуть бути нормативно–правовими актами,
якщо виходити з зазначених положень Закону України “Про центральні
органи виконавчої влади”.
Слід зазначити, що сьогодні існує проблема застосування суб’єктами
владних

повноважень

непередбачених

чинним

законодавством

форм

нормативно–правових актів. І на практиці складається ситуація, коли
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Конституція та закони України підміняються службовою кореспонденцією, і
на листи, методичні рекомендації посилаються як на джерела права. Зокрема,
Н.А. Желєзняк звертає увагу на те, що продовжує існувати незаконна практика
суб’єктів

нормотворення

встановлення

листами

та

методичними

рекомендаціями нових правових норм, які зачіпають права, свободи й законні
інтереси громадян [83]. Зокрема, на те, що листи міністерств не є нормативно–
правовими

актами,

за

своєю

природою,

носять

інформаційний,

рекомендаційний, необов'язковий характер та не повинні встановлювати
нових правових норм вказується і в самих листах (наприклад, листи
Міністерства соціальної політики України № 198/06/186–15 від 25.05.2015 р.;
№ 2599/0/101–17 від 19.10.2017 р. та інші). Очевидно, що існування такої
незаконної практики, стало причиною того, що, наприклад, в ч. 2 ст. 2 Закону
України “Про освіту” від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами) було
включене наступне положення: “Листи, інструкції, методичні рекомендації,
інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих
Міністерством юстиції України, та документів, що регулюють внутрішню
діяльність органу, не є нормативно-правовими актами і не можуть
встановлювати правові норми” [102].
Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі
здійснюють місцеві державні адміністрації (ст. 118 Конституції України). На
виконання Конституції України, законів України, актів Президента України,
актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно–правове
регулювання власних і делегованих повноважень, голова місцевої державної
адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники
структурних підрозділів – накази (ч. 1 ст. 6 Закону України “Про місцеві
державні адміністрації” від 9.04.1999 р. [101]). З ч. 6 ст. 41 цього ж закону
випливає, що акти місцевих державних адміністрацій (розпорядження голів і
накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій)
можуть мати нормативний характер: “нормативно–правові акти місцевих
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державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних
органах юстиції в установленому порядку і набирають чинності після
реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено
пізніший строк введення їх у дію”.
Відповідно

до

ст.ст. 140,

144

Конституції

України

місцеве

самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи
добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та
міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України. Органи місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими
до виконання на відповідній території. В ч. 1 ст. 59 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. [100] зазначено, що рада
в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 16.04.2009 р. № 7–рп/2009
(справа

про

скасування

актів

органів

місцевого

самоврядування)

проаналізувавши функції і повноваження органів місцевого самоврядування,
врегульовані Конституцією України та іншими законами України, дійшов
висновку, що органи місцевого самоврядування, вирішуючи питання
місцевого значення, представляючи спільні інтереси територіальних громад
сіл, селищ та міст, приймають нормативні та ненормативні акти [311]. Отже,
рішення нормативного характеру сільських, селищних, міських, районних та
обласних рад є нормативно–правовими актами та включаються до
законодавства.
Разом з тим, О.А. Савченко звертає увагу на те, що на місцевому рівні
діють нормативно–правових актів місцевих державних адміністрацій та
прийняті в межах повноважень, визначених законом, рішення органів
місцевого самоврядування, які відповідно до статті 144 Конституції України є
обов’язковими до виконання на відповідній території. Рішення органів
місцевого самоврядування нормативного характеру безпосередньо зачіпають
права й законні інтереси громадян, проте, на відміну від нормативно–правових
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актів органів виконавчої влади, застосовуються без державної реєстрації у
відповідних органах юстиції. До Міністерства юстиції України надходить
значна кількість скарг щодо видання органами місцевого самоврядування
(тобто радами) нормативно–правових актів, які не відповідають чинному
законодавству. Проте управління юстиції не здійснюють державну реєстрацію
нормативно–правових актів органів місцевого самоврядування та не мають
важелів впливу щодо скасування таких актів [317]. На сьогодні розгляд справ
щодо

оскарження

нормативно–правових

актів

органів

місцевого

самоврядування є компетенцією адміністративного суду (ст.ст. 264–265
Кодексу адміністративного судочинства України).
Також, до законодавства варто віднести рішення нормативного
характеру,

які

можуть

бути

прийняті

безпосередньо

народом

або

територіальною громадою в результаті всеукраїнського або місцевого
референдуму. Хоча прикладів таких рішень нормативного характеру зараз
навести не можна, однак теоретично такі рішення можуть мати форму
Конституції, конституційних законів, законів України (всеукраїнський
референдум)

або

підзаконних

нормативно-правових

актів

(місцевий

референдум). Безпосередньо на самому референдумі відбувається тільки
затвердження нормативно-правового акта, текст якого підготовлений, як
правило, у відповідному представницькому органі. Отже, такі рішення
нормативного характеру всеукраїнського або місцевого референдуму слід
також віднести до рішень нормативного характеру органів публічної влади та
включити до законодавства.
Зокрема, у літературі зазначається, що визнання безпосередньої
правотворчості громадянського суспільства (народу) як самостійного виду
правотворчості є умовним, оскільки референдум (народне голосування) –
лише заключний етап правотворчості, на якому відбувається затвердження
нормативно-правового акта. Процес його прийняття (розробки, обговорення,
доопрацювання тощо) здійснюється, як правило, у представницькому
державному органі. Громадянам на референдумі пропонується лише сказати:
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«так» чи «ні» [200, С. 53]. Т.О. Рябченко, досліджуючи юридичну природу
актів, прийнятих всеукраїнським референдумом, пише, що на переконання
науковців, рішення всеукраїнського референдуму не може бути інстальоване
у систему нормативно-правових актів у якості самостійного структурного
елементу. Це пояснюється тим, що юридичній теорії та практиці невідома така
форма

самостійного

буття

нормативно-правового

акта

як

“рішення

всеукраїнського референдуму”, яка б відрізнялася від усталених нині
Конституції, закону чи підзаконного нормативно-правового акта. Крім того,
слід враховувати й те, що не всі правові акти всеукраїнського референдуму
мають нормативно-правовий характер. Отже, якщо мова йде про рішення
всеукраїнського референдуму як нормативно-правові акти, то вони можуть
існувати у формі Конституції (у випадку прийняття на референдумі нової
Конституції України) та закону (у випадку прийняття закону) [316, С. 168].
Виходячи з вищезазначеного, формою законодавства є ієрархічна
сукупність рішень нормативного характеру органів та посадових осіб
публічної влади в Україні. Юридична форма таких рішень визначена чинним
законодавством України. Відповідно, ієрархія нормативно-правових актів
органів публічної влади за їх юридичною силою (тобто ієрархічна
(вертикальна) будова законодавства) наступна: 1) Конституція України та
конституційні закони (закони про внесення змін в Конституцію України);
2) міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України (закони
України про ратифікацію міжнародних договорів); 3) закони України; 4) укази
Президента України нормативного характеру; 5) постанови Верховної Ради
України нормативного характеру; 6) постанови Кабінету Міністрів України;
7) накази міністерств нормативного характеру, які пройшли державну
реєстрацію у Міністерстві юстиції України; 8) розпорядження голів і накази
керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
нормативного характеру, які пройшли державну реєстрацію у відповідних
органах юстиції; 9) рішення нормативного характеру органів місцевого
самоврядування.
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Разом з тим, нечіткість чинного законодавства щодо визначення
нормативного чи ненормативного характеру актів органів публічної влади
призводить до плутанини у юридичній літературі та проблем на практиці.
Наприклад, Л. Андрусів до системи нормативно–правових актів включає,
зокрема, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази
міністерств та накази центральних органів виконавчої влади й інші
нормативно–правові акти, що ними приймаються, які торкаються прав та
обов’язків людини і громадянина [10, С. 130–131]. Також, в ст. 6 Закону
України “Про місцеві державні адміністрації” від 9.04.1999 р. [101] не
уточнено характер (нормативний або організаційно–розпорядчий) актів
місцевих державних адміністрацій (розпоряджень голів місцевої державної
адміністрації та наказів керівників структурних підрозділів) тощо.
Отже, питання юридичної форми та нормативного чи ненормативного
характеру актів органів публічної влади потребує більш чіткого законодавчого
визначення. На мою думку, доцільним є закріплення ієрархічної сукупності
нормативно–правових акті на рівні закону, зокрема як це пропонувалося в
різних проектах законів “Про нормативно–правові акти” (№ 2577 від
21.02.2007 р. [252],

№ 7409–1

від

15.12.2010 р. [254],

01.12.2010 р. [253],

№ 1343

від

14.01.2008 [251],

№ 7409
№ 0922

від
від

12.12.2012 р. [250]), що розглядалися Верховною Радою України.
Аналогічну

пропозицію

в

своєму

дисертаційному

дослідженні

висловлює і В.М. Косович. Так, вчений пише, що для уніфікації існуючих
доктринальних і практичних підходів до формування системи та ієрархії
нормативно-правових актів України запропоновано нормативно закріпити
таку їх систему: Конституція України, закони про внесення змін до
Конституції України, закони і рішення, прийняті референдумом, які змінюють
конституційні норми; закони та рішення нормативного характеру, прийняті
всеукраїнським референдумом; кодекси та закони України; постанови
Верховної Ради України нормативного характеру; нормативні укази
Президента

України;

постанови

Кабінету

Міністрів

України;

НПА
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центральних органів виконавчої влади; НПА інших органів державної влади;
нормативні розпорядження голів місцевих державних адміністрацій; рішення
місцевих референдумів, що мають нормативний характер; рішення місцевих
рад та їх виконавчих органів нормативного характеру; розпорядження голів
обласних і районних у містах рад, міських, селищних, сільських голів
нормативного характеру, нормативні накази керівників підприємств, установ,
організацій [146, С. 11].
Отже, можна зробити висновок, що розглядаючи законодавство з точки
зору змісту та форми, слід зазначити, що змістом законодавства є система
юридичних норм, закріплених у нормативно-правових актах органів і
посадових осіб публічної влади, а формою законодавства є ієрархічна
сукупність нормативно-правових актів органів та посадових осіб публічної
влади, в яких отримують свій зовнішній текстуальний вираз ця система
юридичних норм, та форма яких чітко визначена законодавством.
Далі, законодавство як і будь-яке інше явище (об’єкт), має свою
кількісну та якісну визначеність. При цьому, кількість і якість перебувають
між собою в нерозривному взаємозв'язку, вони одна без одної не існують.
Співвідношення кількісної і якісної характеристик у межах якого кількісні
зміни не призводять до змін якісних, називається мірою. Якщо якість - це
визначеність буття, то міра визначає його межі [374, С. 388-389]. Таким чином,
слід дослідити кількісну та якісну визначеність законодавства як об’єкта
упорядкування.
Кількість - це така визначеність предмета, що характеризує його з боку
розміру, обсягу, ваги, температури, ступеня, темпів розвитку. Характерною
формою вираження кількості є число [374, С. 388]. Отже, кількість - це
зовнішня визначеність будь-якого явища (об'єкта). Це справедливо і по
відношенню до законодавства. В контексті законодавства можна поставити
питання про його кількісну визначеність, про оптимальне співвідношення
його кількісних і якісних характеристик. Яка кількість законів та підзаконних
нормативно-правових актів є достатньою, оптимальною для забезпечення
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належної якості законодавства, а отже і ефективності правового регулювання?
Для практики важливим є встановлення всіх нормативно-правових актів або їх
правових положень, що регулюють те чи інше питання.
Можна поставити наступні запитання: чим визначається оптимальна
кількість нормативно-правових актів, яка забезпечує належну якість
законодавства; в яких випадках необхідно приймати новий нормативноправовий акт, а в яких обмежитися внесенням змін до чинних нормативноправових актів. Питання щодо кількісної визначеності законодавства можна
розглядати і на рівні структурних елементів (правових приписів, пунктів,
статей, розділів, глав тощо) нормативно-правових актів. Разом з тим, питання
кількісної визначеності законодавства майже не досліджується юридичною
наукою.
Наприклад, питання кількісного та якісного аналізу законодавства
України піднімає Н.М. Пархоменко. Зокрема, зазначається, що розвиток
законодавства відбувається за двома напрямами: система законодавчих актів
України зазнає кількісних і якісних змін, що супроводжується нарощуванням
темпів законодавчої діяльності в напрямі збільшення кількості прийнятих
нормативно-правових актів, поступового розширення сфери правового
регулювання суспільних відносин, деталізації цього регулювання. Водночас,
при такому збільшенні нормативно-правових актів, розвиток системи
нормативно-правових актів України має певною мірою безсистемний, а іноді
й хаотичний характер. Попри досить швидкі темпи законодавчої діяльності,
поза межами правового регулювання залишаються значні масиви суспільних
відносин. Зазвичай спостерігається нерівномірний розвиток окремих галузей
законодавства. Значна кількість законів про внесення змін до чинних законів,
у тому числі і прийняття законів у новій редакції свідчить про низьку якість та
нестабільність правового регулювання суспільних відносин. Необхідно
зазначити тенденцію до надмірного й невиправданого зростання обсягів
підзаконної правотворчості. Аналіз юридичної практики свідчить про
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ігнорування законодавчих норм суб’єктами підзаконної та локальної
нормотворчості, надання переваги відомчому регулюванню [224, С. 292-293].
Кожний нормативно-правовий акт (як закон, так і підзаконний
нормативно-правовий акт) повинен мати свій чітко визначений предмет
(предмет нормативно-правового акта (зокрема, предмет закону)). Так,
відповідно до вимог техніки нормопроектування нормативно-правовий акт:
повинен розроблятися з урахуванням його галузевої належності, відповідати
за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового
регулювання; не повинен містити повторів норм права, які містяться в інших
нормативно-правових актах; не повинен дублювати однакові за змістом
положення, які містяться в тексті цього нормативно-правового акта; повинен
бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим і послідовним; не повинен містити
суперечливих норм права; не повинен включати положень, що належать до
одного й того самого предмета правового регулювання; повинен бути
внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру [201]. Термін
“предмет регулювання нормативно-правового акта” використовувся також і в
проекті

Закону

України

“Про

нормативно-правові

акти”

від

18.11.2009 р.№ 1343-1 [258].
Однак, такі поняття як “предмет нормативно-правового акта” або
“предмет закону” не розглядається юридичною наукою на належному
загальнотеоретичному рівні. Разом з тим, у теорії права визначається поняття
“предмет правового регулювання” взагалі. Зокрема, зазначається, що
предметом правового регулювання є такі суспільні відносини, упорядкування
яких можливе і водночас доречне саме за допомогою юридичних засобів і
способів, адже право є універсальним соціальним регулятором, проте не
єдиним і не всеохоплюючим [91, С. 97].
На мою думку, предметом окремого нормативно-правового акта є
однорідні правовідносини (їх частина, сторона тощо), які виникають при
реалізації суб’єктивного права та виконанні юридичного

обов’язку,

визначених диспозицією норми права. З теоретичної точки зору можна було б
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рекомендувати намагатися дотримуватися правила: один предмет – один
нормативно-правовий акт, прийнятий відповідним суб’єктом правотворчості
(одні й ті ж однорідні суспільні відносини можуть регулюватися на загальному
рівні нормативно-правовим актом вищої юридичної сили, і конкретизуватися,
деталізуватися нормативно-правовими актами, що мають меншу юридичну
силу). Разом з тим, реальні суспільні відносини набагато складніші, один і той
же предмет може мати різні аспекти правового регулювання, і тоді, навпаки,
укрупнення

нормативно-правового

акта,

намагання

охопити

одним

нормативно-правовим актом всі аспекти його предмета, може призвести до
невиправданої громіздкості нормативно-правового акта та значно ускладнити
його застосування на практиці.
Наприклад, Податковий кодекс України регулює відносини, що
виникають у сфері справляння податків і зборів. При цьому в статті 2
зазначено, що зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно
шляхом внесення змін до цього Кодексу [233]. Це означає, що наприклад, нові
податки та збори можуть встановлюватися тільки шляхом внесення
відповідних змін в Податковий кодекс України; не може бути прийнятий
окремий закон про якийсь новий податок або збір.
Разом з тим, наприклад, прийняття єдиного Закону України “Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань” в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 р. та
його існуюча структура, на мою думку, не спростило, а навпаки ускладнило
його застосування на практиці. Можливо, все ж таки треба було зробити його
по аналогії з кодифікованим актом, виділити загальну та особливу частину,
зробити окремі розділи щодо державної реєстрації юридичної особи,
державної реєстрації фізичної особи – підприємця, державної реєстрації
громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, державної
реєстрації постійно діючого третейського суду, державної реєстрації
структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної
особи, державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової
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організації, представництва, філії іноземної благодійної організації і т.д. [111].
Нормативно-правовим актом у якому, наприклад, положення щодо державної
реєстрації фізичної особи – підприємця розкидані по різним його розділам, а
не зібрані в один розділ досить незручно користуватися тому, хто бажає
зареєструватися як фізична особа - підприємець.
Вищезазначена рекомендація спрямована на зменшення кількості
нормативно-правових актів одного й того ж рівня, що мають один і той же
предмет та дає можливість визначитися з кількісною характеристикою
законодавства. Відповідно, такі напрями нормотвотворчої діяльності як
консолідація та кодифікація законодавства забезпечують реалізацію цієї
рекомендації. На предмет конкретного нормативно-правового акта повинна
чітко вказувати його назва, також предмет нормативно-правового акта може
уточнюватися на початку текста нормативно-правового акта.
Щодо необхідної і достатньої кількості структурних елементів
нормативно-правових актів (правових приписів, пунктів, статей, розділів, глав
тощо), то вона визначається правилами нормотворчої техніки, зокрема, такими
як заборона дублювання правових приписів, структурна організація текстів
нормативно-правових актів (наприклад, виокремлення загальної та особливої
частини, використання посилань та відсилань тощо).
Далі щодо якісної характеристики законодавства [304, C. 80-90]. Перш
за все, слід звернутися до словникових та філософських тлумачень слова
«якість». Великий тлумачний словник української мови визначає «якість» як:
1) внутрішню визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє
його від усіх інших; 2) ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для
його використання за призначенням; 3) та чи інша характерна ознака,
властивість, риса кого-, чого-небудь [41, С. 1647]. У свою чергу «вартість» –
це позитивна якість, цінність, а «придатний» – здатний робити, виконувати
що-небудь [41, С. 76, 930]. Таким чином, сам термін «якість» можна визначити
як сукупність загальних ознак, які складають позитивну якість, цінність і
здатність виконувати поставлені завдання [163, С. 199].
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Якість як філософська категорія, виражає істотну визначеність
предмета, завдяки якій він існує саме як такий, а не інший предмет. Категорію
якості зазвичай визначають за допомогою поняття властивості. Властивістю є
будь–яка ознака, щодо якої предмети можуть бути подібні між собою або
відрізнятися один від іншого, т. б. форма, величина, колір, обсяг і т. п. Для
кожного даного предмета властивості поділяються на суттєві і несуттєві.
Несуттєвими властивостям предмета є ті, які предмет може набувати або
втрачати, залишаючись в той же час все тим же самим предметом. Істотними
називають такі властивості, втрачаючи які предмет перестає бути самим
собою, стає чимось іншим. Сукупність або система істотних властивостей
предмета і є його якість [210, С. 237].
У навчальному посібнику з філософії зазначається, що якість - це така
визначеність предметів, явищ, що характеризує специфіку його буття; це
визначеність буття предмета в його конкретних проявах. Якість предмета тісно
пов'язана з властивостями, через які вона виявляється. Властивість — це
здатність предметів і явищ вступати у певні зв'язки і відносини з іншими
предметами. Предмет може набувати нові чи втрачати якісь властивості, але
залишатися при цьому самим собою. Наявність властивостей є необхідною
умовою для того, щоб предмет набув ту чи іншу якість. Якісна визначеність
предмета може бути зумовлена як наявністю багатьох, так і якої-небудь однієї
властивості [374, С. 384-388].
Отже, не заглиблюючись в філософський аналіз категорії "якість",
взагалі, можна зробити висновок, що остання розглядається у літературі як
внутрішня визначеність предмета (явища, об'єкта), що становить його
специфіку, завдяки якій він існує саме як такий, а не інший предмет, тобто така
істотна визначеність предмета, що відрізняє даний предмет від усіх інших.
Якість предмета проявлятися через його властивості. Сукупність властивостей
предмета складає його позитивну якість, характеризує його ступінь здатності
реалізувати своє призначення, ступінь досконалості.
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У юридичній науці різними авторами якість досліджується щодо таких
об’єктів як «закон», «нормативно–правовий акт», «законодавство».
А.А. Мельник робить висновок, що якість закону – це, передусім,
сукупність його властивостей, по–перше, що відрізняє його від інших явищ,
по–друге,

що

виявляє

його

природу,

закономірності

розвитку

і

функціонування [188, С. 396]. Н.М. Оніщенко зазначає, що під якістю закону
слід розуміти сукупність сутнісних характеристик і здатність закону реально
задовольнити суспільні потреби та приватні інтереси. Перша вимога якості
закону — це те, щоб він не залишився на папері, а застосувався на практиці.
Можна вирізнити два аспекти якості законодавства: соціальний, що
пов’язаний із його змістом, і юридичний, що пов’язаний із формою [218,
С. 20]. Соціальний аспект якості законодавства відображає відповідність
змісту законодавства соціальним реаліям (економічним, політичним та
іншим), а юридичний аспект якості законодавства відображає відповідність
законодавства мовним та логічним вимогам правотворчої техніки [219].
В.І. Червонюк пише: “якість закону – це інтегративна властивість, яка
відображає внутрішньо властиву змісту та формі закону сукупність соціальних
і юридичних характеристик (властивостей), що визначають його правову
природу, тобто соціальну адекватність державних встановлень, досконалість
їх юридичної форми і внаслідок цього – здатність при відповідних умовах і
відносинах адресатів (громадян та їх об'єднань) забезпечити правомірний
характер їх діяльності, сприяти конструктивному досягненню фактичних
результатів, що випливають з мети закону” [385, С. 490–491].
Також, зазначається, що якість нормативного правового акта - поняття
насамперед юридичне. Однак, враховуючи нерозривний зв'язок законодавчої
стратегії з реалізацією політичних рішень, які повинні в свою чергу базуватися
на пізнанні соціально-економічних процесів, термін «якість нормативних
правових актів» необхідно трактувати також під кутом зору його політичних і
соціальних характеристик. Таким чином, шляхи підвищення якості законів і
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підзаконних актів знаходяться у всіх трьох площинах - соціальній, політичній
та юридичній [248, С. 568].
Л.М. Легін вказує на те, що поняття «якість закону» характеризується
сукупністю властивостей і зв’язків, якими повинен володіти будь-який якісно
довершений

закон.

Зазначена авторка приходить

до

висновку,

що

сформувались два підходи до визначення терміна «якість закону». Одні автори
пов’язують даний термін із здатністю відповідати економічним та іншим
соціальним реаліям; якість закону розуміється як його відповідність
суспільним потребам і здатність забезпечити регулювання суспільних
відносин у відповідності до поставлених завдань. В цьому випадку можна
говорити про якість змісту норм права та їх соціальну обумовленість. Другий
підхід передбачає, що вихідною є філософська категорія «якості», яка
розглядається як сукупність загальних ознак, що складають якість будь-якого
явища. Цей підхід передбачає дослідження якості форми закону, належних
йому ознак як джерела права і форм викладу норм права в тексті закону. Таким
чином, властивості (ознаки), які формують якість закону необхідно, поділяти
на: властивості, що характеризують закон як форму та джерело права;
властивості, що характеризують правову норму як зміст закону [163, С. 198200].
Зазначається, що аналіз різних точок зору щодо поняття "якість" і його
використання стосовно закону дозволяє зробити висновок, що якість закону –
це сукупність його властивостей, що відрізняє його від інших явищ та виявляє
його природу, закономірності розвитку і функціонування. Якість закону
можна розглядати як оціночну категорію. Під якістю закону розуміється
сукупність властивостей, що обумовлюють здатність закону задовольняти
певні потреби як суспільства, так і окремої особи відповідно до його
призначення та природи права. Закон вважається якісним, якщо він відповідає
суспільним потребам і реально регулює суспільні відносини відповідно до
поставлених при його виданні цілей та завдань. На практиці "якісним"
вважають той закон, який застосовується [80].
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Також, слід згадати, що у юридичній літературі зустрічається
використання

терміна

“good

quality

of

law”

(англійською),

“доброкачественность закона” (російською) [86], що українською можна
перекласти як “доброякісність закона”. Зазначається, що гарантіями
доброякісності закону в основному є порядок його прийняття, та процедура,
яка призводить до появи закону на світ, а також організація тієї установи, яка
виробляє закон [181]. Вказується на те, що говорячи про закони потрібно
розрізняти абсолютну і відносну доброякісність, тобто з одного боку, мету, яку
переслідують закони, а з іншого - засоби досягнення цієї мети [13, С. 74].
Саме

під

кутом

зору доброякісності

як

ступеня

придатності

законодавства для врегулювання суспільних відносин відповідно до
визначеної мети, для встановлення належного правопорядку в суспільстві, для
реалізації правом його основних функцій (регулятивної та охоронної)
розглядається поняття якості законодавства у юридичній літературі.
Доброякісність (ступінь якості) законодавства є оціночною категорією, що
виражається через певну сукупність властивостей (ознак), певний набір
критеріїв, яким має відповідати якісне законодавство.
Отже, для того щоб законодавство набуло якоїсь якості, воно повинно
мати певні властивості. Властивість - якість, ознака, характерні для кого-,
чого-небудь [41, С. 194]; ознака, - риса, властивість, особливість кого-, чогонебудь [41, С. 834]. Протилежністю якісного законодавства є неякісне
законодавство, яке не має відповідних властивостей. Якість є певною
оціночною характеристикою законодавства, що асоціюється з уявленням про
відсутність якості. Зрозуміло, що будь-яка оціночна характеристика
передбачає визначення придатності, цінності предмета оцінювання через
співвіднесення його властивостей чи якостей з певним оціночним критерієм.
Тому при оцінці певного предмета стосовно його якості має бути визначений
той критерій, на основі якого здійснюється оцінка якості цього предмета.
Разом з тим, оскільки кожний предмет оцінювання має багато властивостей,
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він може бути розглянутий з різних боків, у різних аспектах, під різними
кутами зору, а отже, оцінений за різними критеріями.
Отже, на сучасному рівні розробки проблеми якості законодавства,
остання розглядається в двох аспектах – соціальному та юридичному.
Відповідно, якість законодавства розуміється як сукупність певних соціальних
та юридичних властивостей законодавства, що характеризує законодавство з
точки зору його змісту та форми відповідно. Тобто, якість законодавства – це
сукупність його соціальних властивостей, що характеризують його зміст, та
юридичних властивостей, що характеризують його форму. Соціальні
властивості законодавства відображають відповідність змісту законодавства
реаліям суспільного життя (соціальним, економічним, політичним тощо), а
юридичні властивості законодавства відображають відповідність форми
законодавства вимогам правотворчої техніки.

Зокрема, Д.А. Керимов

підкреслює, що у правотворчій діяльності поєднуються дві складові: пізнання
об’єктивних соціальних закономірностей та проектування – переклад
об’єктивних соціальних закономірностей на мову права. Передумовою
створення закону є пізнання тих умов, факторів і обставин, тих суспільних
відносин, що розвиваються, правове регулювання яких диктується вимогами
соціального прогресу. Після того, як усвідомлені потреби і цілі правового
регулювання тих чи інших відносин, законодавець переходить від пізнання до
створення

самого

закону,

яке

регулюється

звичайно

законами

та

регламентами, установленими процедурами [131, С. 9–10].
З точки зору законодавства, «якість законодавства» слід тлумачити як
його внутрішню специфіку, як його характерні властивості (ознаки), що
відрізняють якісне законодавство від неякісного. Відповідно, юридична
категорія ”якість законодавства” може бути представлена двома групами
властивостей законодавства: до першої відносять ті, що відображають його
соціальну якість (соціальну адекватність); до другої – ті, що відображають
його юридичну якість.
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Невирішеним аспектом проблеми, що досліджується, є відсутність
чіткого встановленого переліку властивостей (ознак), вимог (критеріїв), яким
має відповідати якісне законодавство (щодо змісту та форми). Науковцями
називається досить широкий та розмитий спектр різних критеріїв, на основі
яких слід оцінювати якість законодавства щодо його змісту та форми. Зокрема,
С.К. Дудар зазначає, що одним із проблемних питань, які поставатимуть, у
першу чергу, перед науковцями є проблематика якісного закону, а точніше
доктринального визначення критеріїв, на основі яких слід оцінювати
закон [78, С. 23]. На думку А.А. Мельник властивості та характеристики
закону, які необхідно включати в стандарти якості закону, підлягають
суттєвому коригуванню, залежно від того, чи аналізуємо ми якість окремого
закону або їх сукупність, галузеве законодавство або систему законодавства в
цілому [188, С. 396-397].
Наприклад, на думку Л.В. Гапоненко та Т.І. Семененко якість
законодавства полягає у встановленні відповідності таким основним його
ознакам, зокрема: 1) адекватно відображати та узгоджувати в законі права,
свободи та інтереси різних суб’єктів права; 2) розподіл прав та обов’язків між
різними суб’єктами права, тобто кожному повинні належати ті права і
обов’язки, які відповідають його рівню правосуб’єктності; 3) своєчасність
закону та відповідність його рівню розвитку суспільних відносин;
4) правильно сформульовані мета і завдання закону;5) правильний вибір
методу нормативно-правового регулювання; 6) ресурсне забезпечення закону;
7) оптимальність рішення, яке покладено в основу нормативно-правового
регулювання; 8) дотримання вимог законодавчої техніки при створенні закону
тощо; 9) гарантованість правових можливостей суб’єктів права [48, С. 29-30].
При виокремленні юридичних, соціальних і політичних аспектів якості
закону, юридичні параметри зводяться до того, що закони повинні
закріплювати нормативно-правові приписи, тобто регламентувати відносини
між суб’єктами шляхом встановлення їх взаємних прав і обов’язків, реалізація
яких забезпечується примусовою силою держави. На рівні конкретного
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закону – це внутрішня логічна узгодженість і здатність до взаємодії
нормативних приписів, що містяться в ньому. На рівні галузей законодавства,
якісні показники включають в себе системність актів, що утворюють галузь,
тобто їх внутрішню узгодженість і взаємодоповнюваність, а також відсутність
прогалин в нормах права, адекватність специфіки, що охоплюються галуззю
суспільних відносин, шляхом їх правової регламентації. На рівні системи
законодавства важливого значення для її якісних характеристик набувають
своєчасність оновлення систематизації законодавства, оскільки кожен новий
закон повинен відповідати своєму призначенню в системі законодавства.
Соціальна характеристика якості закону передбачає адекватне відображення в
ньому процесів, що відбуваються в суспільстві та їх проектування на
майбутнє, прогнозування можливих шляхів розвитку суспільних відносин.
Політичні параметри якості закону можуть бути визначені як міра
відповідності обраних законодавцем варіантів регламентації певної сфери
суспільних відносин і загальної спрямованості розвитку правової системи
щодо вимог законодавчої політики, завданням та потребам суспільного
розвитку [188, С. 396-397].
М.Г. Кравченко називає наступні ознаки якісного закону: 1) адекватне
відображення та узгодження в законі прав, свобод та інтересів різних суб'єктів
права; 2) адекватний розподілу прав та обов'язків між суб'єктами права за
принципом «немає прав без

обов'язків»;

3) своєчасності закону та

відповідності його рівню розвитку суспільних відносин; 4) оптимальність
рішення, що покладено в основу нормативно–правового регулювання;
5) ресурсне забезпечення закону; 6) правильно сформульована мета і завдання
закону; 7) правильний вибір методу нормативно–правового регулювання.
8) гарантованість правових можливостей суб'єктів права; 9) дотримання вимог
законодавчої техніки при створенні закону [151, С. 12–15].
А.А. Мельник визначає такі складові якості закону: 1) нормативність
(містить норми права); 2) верховенство (має вищу юридичну силу в системі
всіх правових актів); 3) пряма дія (наділення соціальних суб’єктів
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безпосередньо правами і обов’язками); 4) фундаментальність (кожен закон
має свій предмет регулювання); 5) реальність (закон повинен чітко
відображати дійсність, враховувати потреби та інтереси суспільства, а також
прогресивні тенденції соціально-економічного, політичного, духовного
розвитку

країни);

6) стабільність;

7) динамічність;

8) обов’язковість

(забезпеченість чіткими заходами державного й іншого впливу, тобто закон
повинен

бути

захищеним);

9) ресурсозабезпеченість;

10) ефективність

(співвідношення між тими цілями, для досягнення яких було прийнято закон,
і отриманим фактичним результатом дії цього закону); 10) оптимальність дії
(чітко визначає межі своєї дії в просторі, часі та колу осіб); 11) системність;
12) доступність (мова закону повинна бути точною, простою і зрозумілою);
13) моральність (закон повинен відповідає нормам моралі); 14) естетичність
(привабливість викладу в законі норм права, його структури, вдалу назву,
розташування розділів, глав, статей, пунктів, частин і т.п.) [188, С. 397-398].
Також науковцями багато уваги приділяється дослідженню окремих
властивостей законодавства в контексті його якості. Наприклад, П.Д. Гуйван
пише про юридичну визначеність як елемент принципу верховенства права,
що має забезпечувати не лише чіткість та зрозумілість правових норм, а й
належну якість закону. Останнє має досягатися шляхом спрямованості
системи права на соціальні регулятори – справедливість, норми моралі, звичаї,
традиції [63, С. 135]. І.В. Суходубова досліджує стабільність та динамізм
законодавства як його відносно самостійні, але нерозривно взаємопов’язані
між собою властивості [346, С. 46] і т.д.
На думку Л.М. Легін важливо виокремити набір властивостей закону
як нормативно-правового акта, що складають його якість і внутрішню та
зовнішню довершеність. Ця довершеність має відношення як до форми закону,
так і його змісту. Такий набір властивостей закону дозволить говорити не про
абстрактний якісний закон, а про модель, стандарт якісного закону. Тому
важливо й необхідно визначити критерії якості законодавчих актів, тобто що
виступає мірилом оцінки якості [163, С. 200].
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В.І. Червонюк пише, що якість закону вичерпно може бути
представлена двома групами його властивостей, а саме властивості, що
виражають

соціальну

і

власне

юридичну

адекватність

закону.

До

властивостей, які визначають соціальний аспект якості законодавства
зазначений

автор

відносить:

відповідність

закону

праву;

соціальну

справедливість; гуманістичну природу права, відповідність закону моральним
основам, відповідність закону об’єктивним тенденціям суспільного розвитку,
ресурсна забезпеченість закону (матеріальна, технічна, фінансова). До
властивостей, які визначають юридичний аспект якості законодавства –
фундаментальні, основні властивості закону; техніко–юридичні властивості
закону [385, С. 491–502].
Отже, підсумовую, можна констатувати, що на сьогодні відсутній чіткий
перелік властивостей (ознак), вимог (критеріїв) якісного законодавства. А
отже, проблематичним є застосувати наявні критерії якісного законодавства
на практиці та відповідати на питання “Чи є законодавство якісним чи ні?”.
Тому практичний інтерес викликають питання, пов’язані із визначення
способів (прийомів, методів) за допомогою яких можна досягти якісного
законодавства, а також розробки практичних рекомендацій щодо забезпечення
якості законодавства в процесі правотворчої діяльності.
На мою думку, аналіз ознак якісного законодавства, які наводяться у
юридичній літературі, дає можливість прийти до висновку, що критерієм
соціального аспекту якості законодавства слід вважати відповідність змісту
законодавства

реаліям

суспільного

життя

(соціальним,

економічним,

політичним тощо) та принципам права як основним засадам, вихідним
положенням права та правового регулювання суспільних відносин, тобто
соціальну адекватність змісту законодавства та його відповідність принципам
права.
А.М. Колодій зазначає, що принципи права — це такі відправні ідеї
його буття, які виражають найважливіші закономірності, підвалини даного
типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права та утворюють його
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основні риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і
загальнозначимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови та
зміцнення певного суспільного ладу. Важливою ознакою принципів права є
спосіб їх матеріалізації у праві. Загальновідомо, що розрізняють два способи
вираження принципів права: безпосереднє формулювання їх у нормах права
(текстуальне закріплення) і виведення принципів права зі змісту нормативноправових актів (змістовне закріплення) [138, С. 43]. У сучасній теорії права
виокремлюють основоположні принципи права, а також загальні, міжгалузеві,
галузеві, принципи підгалузей та інститутів права. Основоположними
принципами права є справедливість, рівність, свобода, гуманізм. Серед
загальних принципів права називають принципи правової визначеності,
пропорційності (розмірності), добросовісності, розумності тощо [350, С. 123–
131]. Саме принципи права визначають зміст норм права тієї чи іншої галузі,
підгалузі, інституту права. По суті, ознаки якісного законодавства, які
наводяться різними науковцями, віддзеркалюють той чи інший принцип
права.
Відповідно, критерієм оцінки юридичного аспекту якості законодавства
слід вважати відповідність законодавства вимогам нормотворчої техніки.
Поняття та зміст нормотворчої, зокрема, законодавчої техніки, були
розроблені автором у монографічному дослідженні “Проблеми законодавчої
техніки в Україні: теорія та практика” (К., 2012) [286]. Нормотворча техніка є
системою логічних і мовних прийомів, методів та юридичних процедур
нормотворчої діяльності, спрямованої на вироблення норм права у формі
положень нормативно–правових актів. Відповідно, якісне законодавство має
відповідати мовним та логічним вимогам нормотворчої техніки, а також
прийматися з дотриманням юридичних процедур встановлених чинним
законодавством.
Слід зазначити, що на негативну якість законодавства впливає, зокрема,
і велика (“зайва” або “надлишкова”) кількість нормативно-правових актів або
їх структурних складових. Якість законодавства безпосередньо пов’язана з
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кількістю нормативно-правових актів через категорію “міра”, яка є
конкретною межею існування законодавства в певній якості (доброякісності
законодавства). Певній якісній визначеності законодавства завжди відповідає
його необхідна кількісна визначеність.
Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що в контексті законодавства
потребує вирішення питання про оптимальне співвідношення його кількісних
і якісних характеристик: визначення оптимальної кількості нормативноправових актів, яка забезпечить належну якість законодавства. Відповідно до
законів

діалектики

удосконалення,

розвиток

упорядкування,

(зміни)

законодавства,

систематизація,

зокрема

відбуваються

його

шляхом

переходу кількісних змін у якісні, і в результаті законодавство переходить в
інший стан з новими кількісними та якісними характеристиками, зокрема стає
удосконаленим,

упорядкованим,

систематизованим.

Закон

переходу

кількісних змін в якісні показує яким чином відбувається розвиток
законодавства. Спочатку законодавство зазнає кількісних змін, які до певної
межі (міри) не позначаються на його якості (нагромадження застарілих
правових положень; таких, що фактично втратили чинність; правових
положень, що дублюються тощо). Проте значне нагромадження кількісних
змін призводить до того, що законодавство не може зберігати попередньої
якості і набирає нової (наприклад, при нагромадженні значної кількості
нормативно-правових актів, що мають один й той же самий предмет правового
регулювання,

виникає

необхідність

консолідації

або

кодифікації

законодавства, і в результаті законодавство отримує нову форму та/або зміст).
Далі, на рівні законодавства, як основної форми зовнішнього виразу
норм права національної правової системи, важливого значення для його
якісної характеристики, в першу чергу, набувають такі властивості
законодавства як системність та упорядкованість, які і будуть розглянуті далі.
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2.3 Системність законодавства як об’єкта упорядкування
У юридичній літературі на таку властивість законодавства як
системність, в першу чергу вказує термін “система законодавства”, який
широко використовується поряд з терміном “законодавство” як його синонім.
Виходячи з філософського підходу до розуміння системи взагалі, система
законодавства розглядається як цілісна множина пов’язаних між собою
елементів, що має той чи інший вид упорядкованості за певними якостями і
зв’язками у відносно стійку єдність. У сучасній юридичній науці та юридичній
практиці поняття “система законодавства” використовується для позначення
певних сукупностей, не завжди однакових за формою і за рівнем юридичної
сили нормативно-правових актів, які приймаються різними органами держави,
посадовими особами, самоврядувальними організаціями [234, С. 40-41].
Система законодавства – це система всіх упорядкованих певним чином
нормативно-правових

актів

конкретної

держави.

Структура

системи

законодавства – це обумовлена системою права, інтересами держави й
вимогою

практики

правового

регулювання

внутрішня

організація

впорядкованих нормативно-правових (та інших письмово зафіксованих)
джерел, яка виражається в її єдності й упорядкованості, а також у поділі за
галузями, інститутами та іншими групами законодавства [47, С. 131]. Система
законодавства – це упорядкована за різними об’єктивними критеріями,
обумовлена потребами соціального регулювання, життєдіяльності суспільства
певна множина нормативних актів, що формується для найбільш ефективного
використання правових норм [42, С. 460]. Зазначається, що у більш повному
обсязі поняття “система законодавства” може бути визначене як форма
існування права, спосіб надання юридичного значення нормам права, засіб їх
організації та об’єднання у конкретні статті, нормативні приписи, нормативноправові акти, інститути і галузі законодавства [89, С. 267].
Або, вказується на те, що система законодавства - цілісний і погоджений
комплекс нормативно-правових приписів, що містяться в законах і розподілені
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залежно від предмета і метода правового регулювання по галузях та інститутах
законодавства. Система законодавства - багатогранне суб'єктивно-об'єктивне
утворення зі складною структурою. Основна роль у ній належить
нормативним актам, а також їх структурним підрозділам. Вони дають змогу
групувати окремі розділи, статті, пункти нормативних актів залежно від норм
права, що містяться в них, у різні більш стійкі формування - інститути
законодавства. Стаття закону тут виступає зовнішньою формою вираження
правового змісту, сконцентрованого у правовому приписі [330, С. 311].
Н. Левицька пише, що система джерел права покликана забезпечити
уніфікованість та ефективність нормативно-правового регулювання. Для
досягнення

таких

цілей

вона

повинна

бути

цілісним

комплексом

взаємопов’язаних та взаємодіючих нормативно-правових приписів, які чітко
угрупованні в нормативно-правові інститути, галузі та інші системні
утворення [161, С. 53].
О.Р. Дашковська зазначає, що законодавство постає у вигляді цілісної,
органічної, самоорганізуючої системи лише тоді, коли нормативно-правові
акти починають розглядатися в їхніх взаємозв'язках і ієрархії, як певна
впорядкована цілісність, намагаючись подолати притаманні їм колізії, коли
стає можливим виділити існування між нормативно-правовими актами різних
типів зв'язків. При цьому між нормативно-правовими приписами існують
координаційні та субординаційні зв'язки. Перші виражають просторову
упорядкованість, узгодженість елементів, їх взаємодію по горизонталі
(наприклад, зв'язки між нормами Загальної й Особливої частин кодексу).
Відносини субординації регулюють вертикальну узгодженість компонентів
системи

законодавства,

їх

взаємодію,

що

виявляється

у

формі

підпорядкування (прикладом є, зокрема, взаємозв'язок між нормами
Конституції та поточного законодавства) [70, С. 35].
Щодо розуміння такої властивості законодавства як системність, то слід
зазначити, що словник тлумачить слово “системність” як властивість за
значенням системний, тобто стосується до системи, який є системою [41,
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С. 1321]. С. К. Дудар пише, що законодавство як відносно самостійне правове
явище, що характеризується ознаками системності, розуміється як: а) система
виданих уповноваженими органами юридичних актів, що містять норми
права; б) цілісна, внутрішньо узгоджена система, що складається із зв'язаних і
взаємообумовлених частин, які об'єднуються у єдиний та злагоджений
механізм правового регулювання; в) єдність взаємопов'язаних нормативних
приписів, які відображають зміст правових норм, що розрізняються за
виконанням чітко визначених функцій у регламентації суспільних відносин та
об'єднаних у нормативних актах, які є засобом їх об'єктивації [79, С. 6–7].
У підручнику з теорії права зазначається, що така властивість як
системність

виявляється

в

тому,

що

внутрішні

елементи

системи

законодавства (нормативно-правові акти) взаємопов’язані - знаходяться в
координаційних

(залежно

від

предмета

правового

регулювання)

і

субординаційних (залежно від їх юридичної сили) зв’язках. Система
законодавства є структурованою та набуває вертикальної та горизонтальної
структур: Вертикальна (ієрархічна) структура передбачає розташування в
системі законодавства всіх нормативно-правових актів залежно від їх
юридичної сили. Остання визначається насамперед місцем відповідного
уповноваженого нормотворчого органу в механізмі держави (органи
законодавчої, виконавчої гілок влади та інші суб’єкти нормо творчості).
Горизонтальна (галузева) структура означає утворення галузевих нормативноправових актів та інститутів законодавства відповідно до предмета правового
регулювання. Диференціація, законодавства відбувається як за предметною
ознакою, так і за критерієм суб’єктів, що створюют ь нормативно-правові акти
різної юридичної сили [350, С. 189].
На мою думку така ознака законодавства як системність має
визначатися, виходячи з розуміння поняття системи та відмінності її від
порядку, а отже відмінності від поняття упорядкованості законодавства. В
основі діяльності з систематизації законодавства (приведення законодавства
до стану системності) та упорядкування законодавства (приведення
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законодавства до стану упорядкованості), лежать різні логічні операції: поділу
понять (поділу цілого на частини) та класифікації понять відповідно.
Поділом понять називають логічну операцію, за допомогою якої
розкривають обсяг поняття. Структура операції поділу складається із:
1) діленого поняття (поняття, обсяг якого потрібно розкрити); 2) членів поділу
(поняття, на які розбивають обсяг діленого поняття.); 3) підстави поділу
(ознака, за якою виділяються члени поділу, та яка є суттєвою в певному
відношенні). Операція поділу поняття підпорядковується спеціальним
правилам: 1) поділ поняття має бути сумірним, тобто сума обсягів членів
поділу має вичерпувати обсяг діленого поняття; 2) поділ слід здійснювати за
однією підставою; 3) члени поділу мають виключати один одного, тобто
кожен елемент обсягу діленого поняття входитиме до обсягу тільки одного
члена поділу; 4) поділ має бути безперервним, тобто члени поділу мають бути
однопорядковими. Поділом цілого на частини є процедура або дія, за
допомогою якої знаходять структуру або складові частини якогось предмету
чи явища. Класифікація – це систематизація предметів певного класу на
підставі суттєвих ознак, що належать цим предметам, або на підставі
домовленості, угоди, практичної доцільності [140, С. 168-177].
Системність законодавства, як форми зовнішнього виразу юридичних
норм, пов’язана з системністю позитивного (юридичного) права, тобто
обумовлена

системою

юридичних

норм

як

змістом

законодавства.

Системність законодавства слід розглядати як властивість його змісту.
Наприклад, про те, що системність законодавства є відображенням
системності права пишуть П. Рабінович, І.В. Суходубова. П. Рабінович
зазначає, що система законодавства, її основні параметри зумовлюються
значною мірою системою права. Тому й удосконалення системи законодавства
має своєю передумовою пізнання і використання специфічних системноструктурних закономірностей права [263, С. 79]. Так, І.В. Суходубова
зазначає, що визнання законодавства цілісною системою об’єктивно випливає
з того, що якості цієї системи притаманні праву, способом існування і
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вираження змісту якого і виступає законодавство. Тому структура
законодавства як і права виражає єдність його складових елементів і зв’язків
між ними, тобто відносно стійкий стан цілісності законодавства, який
зберігається за певних його внутрішніх і зовнішніх змін. Інша справа, що в
процесі нормотворчості може відбуватися дефектне вираження змісту права,
що призводить до порушення цілісності, узгодженості законодавства, створює
враження про його хаотичність, накопичення положень тощо [345, С. 269].
В результаті, в теорії права традиційно виокремлюється горизонтальна
(галузева) структура законодавства (за галузями права), тобто нормативноправові

акти

горизонтальних

(та

їх

нормативно-правові

(координаційних)

зв’язках.

приписи)
Саме

знаходяться

слово

у

“структура”

тлумачиться як взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин цілого,
будова [41, С. 1405]. Структура законодавства розглядається як організація
нормативно-правових актів, яка виражається в їх узгодженості, диференціації
та об’єднанні у структурні підрозділи. Зазначається, що структура
законодавства має декілька структурних зрізів, виокремлення кожного з яких
залежить від певного критерію. Пропонується вирізняти горизонтальну
(галузеву), вертикальну (ієрархічну) і функціональну структури системи
законодавства. Горизонтальна структура законодавства відображає поділ
законодавства залежно від предмета правового регулювання та обсягу
нормативного матеріалу, вертикальна - поділ законодавства залежно від
юридичної сили нормативно-правових актів, функціональна - побудову
законодавства залежно від призначення нормативно-правових актів [350,
С. 190-192]. Р.Г. Галюк пише, що структура системи законодавства має два
основні різновиди: галузева (розподіл нормативно-правових актів за
предметом правового регулювання) і субординаційна (розподіл нормативноправових актів за певними групами залежно від юридичної сили (закони, укази
тощо)) структура [47, С. 131].
Отже, для того щоб скласти уявлення про поняття системності
законодавства як властивості його змісту, необхідно більш детально
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розглянути

горизонтальну

(галузеву)

будову

законодавства,

яка

є

відображенням системності права (системи права). Зокрема, зазначається, що
право − це не проста сукупність правових норм, а сукупність, побудована на
засадах системи. Цій системі об’єктивно властиві, з одного боку, єдність та
узгодженість, а з другого − поділ (диференціація) на відносно самостійні
структурні елементи − норми права, правові інститути, галузі права тощо [391,
С. 41]. Існування значної кількості різноманітних юридичних норм у правовій
системі не означає якогось хаотичного набору санкціонованих правил
поведінки. Кожна норма так чи інакше пов’язана з іншими нормами,
утворюючи разом органічне ціле. Різні норми групуються за певними
ознаками, відбувається їх диференціація в рамках правової системи на основі
тих чи інших критеріїв [403, С. 29].
Як вже зазначалося, для сучасної теорії права характерним є розуміння
системи права як сукупності норм права, що згруповані у відносно самостійні
структурні утворення в межах цієї системи та разом утворюють єдине ціле
(систему права). При цьому, у структурі системи права виділяють такі її
складові (структурні елементи) як норми права, інститути права, підгалузі
права, галузі права, підсистеми права (приватне і публічне право,
процесуальне і матеріальне право, регулятивне та охоронне право); первинним
елементом системи права називається норма права. Підкреслюється, що не
може існувати юридичної норми, яка б не входила до певного інституту і до
певної галузі права [262, С. 125; 362, С. 142].
Так, поняття «система права» визначається як інтегрована принципами
права, зумовлена сполученням приватних і публічних інтересів сукупність
правових норм, внутрішня організація якої характеризується їх єдністю,
узгодженістю, диференціацією та групуванням у відносно самостійні
структурні утворення у вигляді певних об'єднань правових норм (правові
інститути, підгалузі права, галузі права, підсистеми права) [350, С. 174; 262,
С. 123; 362, С. 138; 371, С. 213]. При цьому зазначається, що категорія системи
акцентує увагу на тому, що право складається з певних елементів, які
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взаємозв’язані між собою, а їх взаємодія породжує нові (інтеграційні) якості:
лише разом вони можуть забезпечити виконання правом його функцій –
підтримання порядку та гарантування свободи [91, С. 142-144].
У літературі вказується на недоліки такого підходу до розуміння
системи права. Зокрема, зазначається, що в такій конструкції системи права
певною

мірою

втрачається

людина

зі

всіма

її

інтелектуальними,

психологічними та іншими властивостями. У зв’язку з цим обґрунтованими
виглядають позиції тих авторів (переважно зарубіжних), які центральним
елементом системи права вважають не знеособлену («знелюднену») норму, а
людину, хоч і використовують при цьому усталене поняття «суб’єкт
права» [91, С. 142-143].
При цьому, слід зазначити, що питання визначення критеріїв виділення
складових системи права (галузей та інститутів права) не має свого
однозначного вирішення та є дискусійним у юридичній науці.
Так, з одного боку традиційно критерієм виділення галузей права
називається спільний предмет і метод правового регулювання. Галузь права
розглядається як відносно самостійна сукупність норм права, спрямована на
регулювання сфери однорідних суспільних відносин особливим методом
правового регулювання та включає норми права, субінститути права,
інститути права, підгалузі права [350, С. 177; 371, С. 214; 362, С. 139]. А з
іншого боку, вказується на існування так званих комплексних галузей права –
галузей, що утворилися на межі різних галузей права і характеризуються
специфікою принципів права, комбінованими методами та способами
правового регулювання [371, С. 218]. Це пов’язано з тим, що єдність предмету
та методу характеризує не всі галузі права, з’являються нові галузі права, які
не вписуються в цей критерій (наприклад, космічне, транспортне, енергетичне,
комп’ютерне, медичне право).
Під предметом правового регулювання, як вже зазначалося, розуміють
суспільні відносини, що регулюються нормами права. Так, предмет правового
регулювання вказує на яку сферу (або коло) суспільних відносин спрямований
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вплив норм права, зокрема їх диспозицій (прав і обов’язків) [330, С. 258]; є
сукупністю

якісно

однорідних

суспільних

відносин

із

власними

особливостями і закономірностями, які підлягають упорядкуванню за
допомогою права. Зміст предмета правового регулювання складають суб’єкти
та їхня поведінка, соціальні цінності, явища навколишнього світу, з приводу
яких суб’єкти вступають у суспільні відносини [356, С. 142].
О.М. Куракін,

досліджуючи

проблему

предмету

правового

регулювання, констатує, що суперечок щодо даного поняття серед вчених
майже не спостерігається. Предметом правового регулювання вважають
суспільні відносини, які регулюються через поведінку суб’єктів соціальної
взаємодії. В контексті цієї проблеми також ставиться питання про те, які саме
суспільні

відносини

зазначається, що

потребують

правового

регулювання.

Зокрема,

не всі відносини соціальних суб’єктів можуть ставати

об’єктом правового впливу, а лише певна їх частина, а саме ті з них, які
об’єктивно потребують саме юридичного, тобто в принципі уніфікованого
впливу на них з боку держави, можуть бути формалізовані та змодельовані в
правовій нормі і перекладені мовою суб’єктивних прав і обов’язків [156, С. 2829]. В теорії права під предметом правового регулювання традиційно
розуміють суспільні відносини які реально, за своїм змістом, можуть
піддаватися правовому регулюванню і в існуючих умовах соціальної дійсності
потребують такого регулювання. Саме з цієї точки зору М.В. Сильченко всю
сукупність суспільних відносин поділяє на два первинних типи – правові і
неправові за своїм змістом (природою), причому, перші складають для права
своєрідний «загальноправовий» предмет правового регулювання, другі –
можуть зазнавати правового впливу. Зокрема, не всі суспільні відносини,
наприклад такі як моральні, етичні, ідеологічні та інші допускають
юридичного впорядкування, але можуть піддаватися правовому впливу [59,
С. 19–20].
Разом з предметом правового регулювання традиційним критерієм
виокремлення галузей права у юридичній науці є метод правового

157

регулювання. Суть цього підходу полягає в тому, що кожна галузь права
повинна мати свій власний предмет і метод правового регулювання (за
принципом – один предмет, один метод – одна галузь права). Але, тут слід
погодитися з О.І. Ющиком, який пише, що якщо при визначенні одних галузей
метод “спрацьовує”, а при визначенні інших – ні, то слід визнати, що такий
критерій є щонайменше сумнівним, логічно некоректним [403, С. 13].
В.Д. Сорокін також зауважує: є підстави вважати, що такій домінуючій зараз
загальнотеоретичній конструкції про галузевий предмет і метод, “властива
глибока внутрішня суперечливість”. Використання методології системного
аналізу, на переконання автора, обов’язково має привести до принципово
інших висновків, що кардинально змінюють усю звичну правову картину, яка
існує уже багато десятків років [338, С. 34-35].
Зокрема, підкреслюється, що до теперішнього часу у вітчизняній
юридичній науці відсутня узгоджена концепція щодо критеріїв розподілу
системи права на галузі, а отже саме тому в наукових колах продовжує тривати
пошук об’єктивних критеріїв розмежування системи сучасного права на окремі
галузі. Вивчаючи дискусію щодо галузевого поділу права в історичному
аспекті В.П. Хряпченко пише: галузевий поділ права спочатку був
направлений на послідовну та змістовну класифікацію законодавства, термін
«галузь права» існував та застосовувався при класифікації законів за їх змістом.
Було сформовано три основні підходи критеріїв виокремлення галузей права:
1) моністичний (предметний) – за предметом правового регулювання, тобто
конкретними суспільними відносинами; 2) дуалістичний (традиційний) – за
предметом та методом правового регулювання (до теперішнього часу
залишається основним в теорії права); 3) плюралістичний, що передбачає зміну
підходу до розуміння системи права та пошук нових оптимальних критеріїв,
додаткових аргументів та пропозицій для більш чіткого обґрунтування поділу
конкретних галузей права. Зазначений автор звертає увагу на те, що різні
науковці відзначають відсутність єдиного підходу до критеріїв поділу права на
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галузі та звертають увагу на те, що у теперішній доктрині права поняття «галузі
права» виявилося розмитим та обезціненим [380, С. 308-315].
Враховуючи те, що пошук об’єктивних критеріїв виокремлення галузей
права в юридичній науці триває, зупинимося на позиції автора діалектичної
теорії права. О.І. Ющик вважає, що тривалі дискусії в теорії права про
існування та визначення тих або інших галузей права мають умоглядний
характер, оскільки уявлення про них абстрагуються від їх основи, від
змістовних визначень юридичних норм. Оскільки, як вважається, галузь права
утворюється певною сукупністю юридичних норм, то саме особливостями цих
норм має визначатися самостійний характер тієї чи іншої правової галузі. З
цього випливає, що предметне визначення галузі права безпосередньо
зводиться до предмета юридичної норми (її диспозиції, тобто санкціонованих
державою суб’єктивних прав та відповідних юридичних обов’язків), а не
“предмета правового регулювання” у значенні зовнішнього об’єкта, на який
орієнтується норма (суспільні відносини тощо). Таким чином, не що інше, як
певне коло вихідних прав, і становить основу утворення тієї чи іншої галузі
права, єдиний предмет галузевої диференціації правової системи [403, С. 11–
30].
Далі, пояснюючи свою думку, зазначений автор продовжує: звідси
постає питання про те, що об’єднує різні вихідні права, визначені
диспозиціями відповідних юридичних норм, в окрему галузь права. Очевидно,
таким об’єднуючим моментом є узагальнена (родова) форма вихідного права,
що виступає як конституційне, сімейне, земельне, трудове, адміністративне,
цивільне, кримінальне, фінансове право, право соціального забезпечення,
комерційне, сільськогосподарське, лісове, транспортне, повітряне, морське
право, міжнародне право, церковне право та інші. Ця узагальнена форма
вихідного права є консолідованим вираженням сукупності окремих вихідних
прав (отже, відповідно юридичних норм), пов’язаних однією спільною
специфічною суттєвою ознакою, що змістовно об’єднує вказану сукупність
прав навколо їх спільного визначення. Справді, якщо мова йде про вихідні
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права (тобто, узаконені суб’єктивні домагання) членів сім’ї, то усе коло
юридичних норм, предмет яких становить ці права, утворює сімейне право;
права, що пов’язані з працею, об’єднуються у трудове право; права суб’єктів
у сфері адміністративного управління об’єднуються в адміністративне право;
права держави на застосування кримінальних санкцій за злочин в різних
сферах суспільного життя утворюють єдине кримінальне право; а сукупність
цивільних прав утворює галузь цивільного права; права на соціальне
забезпечення у своїй сукупності утворюють право соціального забезпечення;
сукупність прав різних суб’єктів на землю або інші природні ресурси утворює
земельне (водне, лісове тощо) право і т.д. Отже, підсумовуючи, О.І.Ющик
пише, що існування значної кількості різних юридичних норм, об’єднаних в
одну правову систему, є достатньою передумовою їх диференціації; а
визнання

необхідності

зазначеної

галузевої

диференціації

безумовно

передбачає її єдиний критерій, і такий критерій справді існує. Цим єдиним
критерієм є предмет юридичної норми – те, що властиве усім без винятку
нормам (неможливо уявити безпредметну норму), але разом з тим, змінюється
від однієї норми до іншої [403, С. 26–29].
Отже, якщо виходити з предмету норми права (диспозиції правової
норми - санкціонованих державою суб’єктних прав та відповідних їм
обов’язків) як критерію визначення галузей права, то в якості основи для
формування певної сукупності норм в єдину самостійну галузь права
необхідно було б визначити відповідне коло вихідних прав, на базі яких
будується вказана правова галузь. Далі постає питання: як визначити коло
вказаних вихідних прав? – Очевидно, ними слід було визначити відповідні
права

суб’єктів

правовідносин

певного

виду

(конституційних,

адміністративних, цивільних, трудових, міжнародних і т.д.).
Наприклад, відповідно до ст. 1 Цивільного кодексу України [381]
цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові
відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному
волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Отже, для цивільного
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законодавства коло вказаних “вихідних прав” становлять особисті немайнові
та майнові права суб’єктів цивільних відносин (фізичних та юридичних осіб).
Зокрема, в ст. 270 Цивільного кодексу України перераховуються види
особистих немайнових прав фізичної особи: право на життя, право на охорону
здоров'я, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на свободу та
особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і сімейного
життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на
недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на
свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і
технічної творчості тощо. Щодо майнових прав, то це право власності
(ст. 316), речові права на чуже майно (ст. 395).
Далі, щодо інститутів права. В системі права норми права об’єднуються
в галузі права не безпосередньо, а через інститути права, а отже інститут права
є частиною, елементом більш загального поняття – галузі права. Зокрема,
С. Алексєєв зазначав, що якщо нормативний припис – вихідний елемент,
«жива» клітинка правової матерії, то правовий інститут являє собою первинну
правову спільність. Природа та особливості правового інституту можуть бути
правильно зрозумілі у тому випадку, якщо виходити з того, що це – така
спільність норм-приписів, яка у свою чергу є елементом наступного,
головного підрозділу – галузі права [7, С. 104].
Традиційно вважається, що об’єктивною матеріальною передумовою
інтеграції правових норм в інститути є наявність відповідного різновиду
суспільних відносин [114, С. 81]. Поняття правового інституту визначається
як відносно відокремлений комплекс правових норм в межах певної галузі
(підгалузі) права, що регулює: певний однорідний вид або групу суспільних
відносин [371, С. 214; 362, С. 140; 228, С. 12; 353, С. 88; 33, С. 17]; однорідні
суспільні відносини певного виду [356, С. 142; 361, С. 176]; певну сторону
однорідних суспільних відносин [223, С. 198; 40, С. 377]; відносно самостійну
сукупність

суспільних

відносин

або

які-небудь

їхні

компоненти,
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властивості [347, С. 230]; той або інший вид схожих, близьких, у певному сенсі
родинних відносин [18, С. 13] і т.д. Слід погодитися з О.І. Ющиком, який
робить висновок, що у самому широкому вигляді правовий інститут
розуміється як дещо середнє між нормою і галуззю права, що, звичайно, не
відповідає ні теоретичним, ані практичним потребам [403, С. 45].
Отже, традиційним критерієм об’єднання норм права у правовий
інститут є наявність певного різновиду суспільних відносин, тобто певна
частина предмета правового регулювання (однорідних суспільних відносин).
Вважається, що інститут права відрізняється від галузі права обсягом предмета
регулювання: тобто правовий інститут є сукупністю норм права, що
регулюють не всі однорідні суспільні відносин, а лише певний вид, групу,
сторону однорідних суспільних відносин, певну відносно самостійну
сукупність однорідних суспільних відносин тощо. Зокрема, зазначається, що
інститут права регулює не всю сукупність якісно однорідних суспільних
відносин як галузь права, а лише різні сторони (ознаки, особливості) одних
типових суспільних відносин [355, С. 257; 2, С. 257].
Слід зазначити, що в структурі системи права виокремлюються і такі
складові як підгалузь права та субінститут (підінститут) права. Поняття
підгалузі права розглядається як сукупність однорідних (споріднених,
взаємопов'язаних) інститутів права. Тобто, по суті, підгалузь права також є
сукупністю норм права, які регулюють певний вид (групу, сторону)
однорідних суспільних відносин, що є більшою, порівняно з інститутом права,
та меншою, порівняно з галуззю права, сукупністю. Наприклад, підгалузь
права розглядається як складова галузі права, що являє собою впорядковану
сукупність кількох споріднених правових інститутів у межах однієї галузі
права [371, С. 214]; об'єднання взаємопов'язаних інститутів, що формується в
межах однієї галузі права [361, С. 177]; систему однорідних предметно
пов’язаних інститутів певної галузі права, що впорядковують спеціальні види
суспільних відносин [362, С. 140].
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Аналогічно і щодо субінститутів (підінститутів) права. Окремі автори в
межах інституту права визначають також субінститут (підінститут) права як
сукупність правових норм, що регулюють певний різновид суспільних
відносин [371, С. 214]. Субінститути (або ж підінститути) – це більш дрібні
структурні утворення ніж інститути права. Субінститут права - це
впорядкована сукупність юридичних норм, що регулюють конкретний
різновид суспільних відносин, що існує в межах визначеного інституту права.
Субінститут є складовою частиною інституту права [382, С. 129]. В такому
випадку практично неможливо сформувати чітке розуміння того, які ж саме
суспільні відносини регулюються тим чи іншим інститутом права? Досить
складно зрозуміти,

чим, наприклад,

“однорідні

суспільні

відносини

конкретного виду” (через які дається визначення інституту права)
відрізняються від “певного різновиду суспільних відносин” (через який
дається визначення субінститут права) в наведених вище прикладах.
Отже, очевидно, шо при такому підході межі інституту права, підгалузі
права та субінституту (підінституту) права є досить розмитими. Інститут права
є щось середнє між підгалуззю права та субінститутом права, або, на більш
загальному рівні, щось середнє між галуззю права та нормою права.
Разом з тим, існування інститутів права об’єктивно обумовлено
існуванням різних видів (сторін, груп) однорідних суспільних відносин. Отже,
далі для того щоб визначитися з розумінням правового інституту та виходячи
з того, що правовий інститут є сукупністю норм права, що регулюють певний
вид (сторону, групу) однорідних суспільних відносин, необхідно розглянути
самі суспільні відносини. Термін «суспільні відносини» (від лат. soсialis –
соціальний) використовується у розумінні достатньо стійких, самостійних та
різноманітних зв’язків між індивідами і соціальними групами [12, С. 37; 226,
С. 23-26].
Саме в суспільних відносинах необхідно шукати ті їх стійкі утворення,
взаємопов’язані сторони (види, групи) однорідних суспільних відносинах, що
можуть скласти основу правового інституту. Адже, структура системи права,
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зокрема

існування

інститутів

права

обумовлено

реально

існуючим

суспільними відносинами. У юридичній літературі зазначається, що система
права і система законодавства пов’язані й завжди будуть якщо не дублювати
одна одну, однак багато в чому співпадати, тому, що вони покликані
регулювати суспільні відносини, і завжди будуть відображати їх структуру.
Змінюються суспільні відносини – змінюється система права й система
законодавства [267, С. 86].
Такими стійкими утвореннями суспільних відносин в суспільстві є
суспільні (соціальні)інститути, які об’єднують певну сторону (вид, групу)
однорідних суспільних відносин. Соціологія розглядає суспільство як
сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів та різноманітних
суспільних зв’язків і відносин між ними (економічних, соціальних,
політичних, духовних і т.д.). Основними елементами соціальної структури
суспільства є індивіди (люди, особистості), соціальні спільноти (об’єднання
цих індивідів у різноманітні групи) та соціальні інститути [226, С. 25-26]. При
цьому, індивід характеризується соціальним статусом - набором його прав і
обов'язків, тобто дотримання людиною певних зразків і норм поведінки.
Соціальна спільність — це сукупність індивідів, яка відрізняється відносною
цілісністю та виступає самостійним суб'єктом соціальної дії [340].
Щодо соціального інституту, то вказується на те, що проблема їх
соціологічного вивчення бере початок із часу становлення соціології як
самостійної науки. Суспільство, на думку Е. Дюркгейма, є органічною
цілісністю, що складається з окремих груп та інститутів, кожний з яких
відіграє свою функціональну роль. Соціальні інститути він образно визначив
як “фабрики відтворення” соціальних відносин і зв’язків, тобто під
інститутами в загальному маються на увазі визначені типи відносин між
людьми, що постійно затребувані суспільством і тому відроджуються знову і
знову. Прикладам відтворення таких не знищуваних зв'язків є церква, держава,
власність, родина й ін. [339, С. 38].
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В соціологічному словнику зазначається, що термін “інститут” широко
застосовується для опису регулярно повторюваних протягом тривалого часу
соціальних практик, що санкціонуються та підтримуються за допомогою
соціальних норм, позначає усталені зразки поведінки [1, С. 69, 104].
Соціальний інститут — це певна форма організації і регулювання суспільного
життя, що історично склалася і забезпечує виконання життєво важливих для
суспільства функцій, включає сукупність норм, ролей, взірців поведінки,
спеціальних установ, систему контролю. Застосовуючи поняття «соціальний
інститут», мають на увазі різного роду впорядкування, формалізацію
суспільних зв'язків і відносин [341, С. 67-74; 339, С. 38-39; 340; 71]. Отже,
соціальний інститут – це сукупність правил поведінки, соціальних норм. В
окремих навчальних посібниках з соціології зазначається, що поняття
«інститут» соціологія запозичила у юриспруденції, де його використовували
для характеристики окремого комплексу юридичних норм, що регулюють
соціально-правові відносини в деякій предметній сфері (зокрема, спадкування,
шлюб, власність і т. ін.) [226, С. 60]. Зокрема, пропонується визначення
правового інституту як комплексу юридичних правил, що організовані
навколо однієї центральної ідеї, які утворюють єдине ціле, впорядковане в
систему та перманентне [25, С. 315-317].
Еволюційний процес утворення соціального інституту називається
інституціоналізацією та складається з наступних етапів: 1) виникнення
суспільної потреби, задоволення якої вимагає сумісних організованих дій, що
є первинним моментом інституціоналізації; 2) формування спільних цілей;
3) поява соціальних норм і правил під час стихійної взаємодії, яка
здійснюється методом проб та помилок; 4) поява процедур, пов‘язаних із
нормами та правилами; 5) інституціоналізіція норм та правил, процедур, тобто
їх прийняття та практичне застосування; 6) встановлення системи санкцій для
підтримання норм та правил, диференційованість їх застосування в окремих
випадках; 7) створення системи статусів і ролей, які охоплюють всіх без
винятку членів інституту; 8) організаційне оформлення інституту [226, С. 62-
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63]. Соціальні інститути є конкретним механізмом, що забезпечує соціальний
порядок, інтеграцію, стійкість і стабільність суспільства, його відтворення.
Соціальні інститути визначають суспільство в цілому, вони деперсоніфіковані,
безособові, кожен інститут виконує суспільно значиму функцію, яку з цілісної
взаємозалежної системи вилучити неможливо [339, С. 38-39].
Зокрема,

серед

інституціоналізацію,

основних
називають:

суспільних
потребу

потреб,

комунікації

що

породжують

(її

задовольняє

соціальний інститут мови, освіта, зв'язок, транспорт); потребу у виробництві
продуктів та послуг (її задовольняє економіка); потребу безпеки громадян,
захисту їх життя та благополуччя (служба безпеки, міністерство внутрішніх
справ); потребу у соціальному контролі за поведінкою членів суспільства
(правова система, традиції, звичаї, мораль, релігія); потребу у розподілі благ
та привілеїв (насамперед це компетенція політичних інститутів) [226, С. 63].
Отже, повертаючись до правових інститутів, слід погодитися з
О.І. Ющиком, який пише: доводиться визнати, що уже багато років теорія
права обмежується в осягненні поняття правового інституту, повторюючи
вислів

С.С.Алексеєва,

“точкою

зору

звичайного

слововикористання”

називаючи інститутом “усе в галузі права, починаючи від самого права і
закінчуючи його одиничними нормами”. І, як виявляється, використання
терміна інститут для характеристики структури права не додає йому точного,
причому однолінійного значення, оскільки правовий інститут пов’язується не
з відповідним соціально–політичним явищем (яким для нього є суспільний
інститут, як родове поняття), а з абстрактною ділянкою суспільних відносин,
яких (ділянок) при бажанні можна нарізати у багатоманітній сфері суспільних
відносин скільки завгодно і як завгодно [403, С. 52].
Звідси має бути зрозумілим, що правовий інститут не може бути
відірваний від його змістовної основи, яку становить відповідний суспільний
інститут. Визначення суспільного інституту в правовій системі як правового
інституту означає, що даний суспільний інститут визнаний таким чином
державою необхідним установленням, існування якого стає обов’язковим
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моментом правопорядку, і, відтак, забезпечене санкцією держави. Виходячи з
цього, правовий інститут виступає як нормативно–юридичний спосіб
визнання державою необхідності суспільного інституту. Основу дійсного
правового інституту, як деякої особливої нормативної правової форми
санкціонування державою відповідного суспільного інституту, становлять
закони функціонування останнього, що обумовлюють існування певного
позитивного права, яке передбачає необхідний набір юридичних норм. А
оскільки ці закони так чи інакше усвідомлюються і санкціонуються державним
апаратом, вони набувають значення юридичного закону, втілюючись у певних
юридичних нормах, які складають у своїй сукупності сферу позитивного
законодавства [403, С. 53-58].
Нормативно-юридичне

визначення

суспільних

інститутів

стає

ключовим моментом нормотворчої діяльності державного апарату. Одні
інституту створюються і (або) підтримуються публічною владою, інші,
навпаки, заперечуються або обмежуються нею. Таким чином, суспільні
інститути є об’єктивною передумовою цілеспрямованої юридичної діяльності
державного апарату, який не лише узаконює їх, але й змінює окремі суспільні
інституту та умови їх функціонування, в тому числі шляхом соціальних,
економічних, політичних, гуманітарних тощо реформ. Із сказаного випливає,
що правовий інститут набуває свого якісного визначення в опосередкуванні
відповідного суспільного інституту юридичною діяльністю державного
апарату, яка перетворює цей суспільний інститут в особливого суб’єкта
позитивного права [403, С. 53-56].
Отже,

в

контексті

дослідження

діяльності

з

упорядкування

законодавства , на мою думку, слід виходити із запропонованих О.І. Ющиком
підходів щодо розуміння галузі та інституту права як таких, що на
сьогоднішній день є найбільш обґрунтованими в юридичній науці та
побудованими на основі використання діалектичного методу. Так, на думку
М.В. Костицького немає ні матеріалістичної, ні ідеалістичної діалектики, а є
діалектика -

філософська

концептуалізація

розвитку

усвідомленого

в
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онтологічному (буттєвому) і в логіко-понятійному сенсі, яка є вченням,
теорією, методологією, методом [148, С. 4]. Наголошується на винятковому
пізнавальному потенціалі категорій діалектики, що є універсальними
логічними формами мислення, в яких відображені ті загальні властивості,
відношення і зв’язки, які існують в об’єктивній реальності. Без понять і
категорій пізнання дійсності було б неможливим [147, С. 13]. Р. Шевчук,
досліджуючи діалектичний метод у правознавстві робить висновок, що
категорії діалектики є аксіоматичними підвалинами будь-якого справді
наукового світогляду та мають слугувати теоретичним фундаментом і
понятійним каркасом методологічної свідомості сучасного дослідника, у тому
числі й дослідника-правознавця [390, С. 219].
Далі, системність права, яке є системою взаємопов’язаних норм права,
згрупованих в інститути та галузі права, відображається в системності змісту
законодавства, що обумовлений структурою системи права, та виявляється
горизонтальній (галузевій) будові законодавства. Структура законодавства
визначається як організація нормативно-правових актів, яка виражається в їх
узгодженості, диференціації та об'єднанні у структурні підрозділи [361,
С. 190]. У галузевій будові законодавства виокремлюють такі складові як
галузі та інститути законодавства; які є зовнішнім вираженням галузей та
інститутів права відповідно. Первинним елементом законодавства називають
нормативно–правовий припис, статтю нормативно–правового акта або сам
нормативно–правовий акт. При цьому, у літературі підкреслюється, що
внутрішня побудова системи права та системи законодавства не тотожні між
собою; галузі законодавства не співпадають з галузями права, оскільки їх
кількість перевищує кількість галузей права [371, С. 220]. Або зазначається,
що структура системи права та горизонтальна структура законодавства не
тотожні однойменним елементам системи права. Відсутній повний збіг у
змісті інститутів і галузей права та інститутів і галузей законодавства [345,
С. 273]. Підхід, принципи вивчення горизонтальної структури законодавства є
тими ж, що і в аналізі структури права. В цьому зв’язку можна використати
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термінологію, яка застосовується в дослідженні структури права, але за умови,
щоб її схожість не приховувала суттєвих відмінностей між поняттями, які вона
виражає в структурі права і структурі законодавства. Горизонтальна структура
законодавства на відміну від вертикальної безпосередньо виражає структуру
права і таким чином виступає як структура форми його змісту. Тому й
побудова законодавства, зв’язки між його елементами нагадує собою
структуру права [267, С. 86].
Традиційним критерієм виділення галузей законодавства вважається
предмет правового регулювання. У літературі вказується, що предметний
критерій пізнання і побудови системи права і системи законодавства зв’язує
обидві ці системи з тією головною властивістю, якою характеризується будь–
яка система: з упорядкуванням її змісту, створенням стійких зв’язків елементів
внутрішньої структури, здатних виявити і забезпечити дію властивостей
цілісної системи не притаманних її окремим елементам. Тому саме
предметний підхід і структурний аналіз змісту права і законодавства є
головним для пізнання і побудови структури права та способів її вираження у
законодавстві [403, С. 6].
Так, галузь законодавства розглядається як сукупність нормативно–
правових актів, об’єднаних спільним предметом правового регулювання,
цілісності якій надає кодифікований законодавчий акт [371, С. 217; 362,
С. 143; 361, С. 191]; зазначається, що галузь законодавства закріплює норми
однієї галузі права [356, С. 146]. Головне призначення галузей законодавства
полягає в тому, що вони виступають як офіційна форма, спосіб організації,
існування і зовнішнього вираження структури змісту права на рівні його
галузей. При цьому виділяють також міжгалузеве (комплексне) законодавство,
що становлять нормативно–правові акти, які містять норми декількох галузей
права, що регулюють окрему сферу суспільного життя [361, С. 191]; що
охоплює норми комплексних галузей права або кількох самостійних його
галузей, що регулюють різні суспільні відносини у певній сфері суспільної
діяльності [356, С. 147].
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Також, в теорії права в галузевій структурі законодавства, крім галузей
законодавства,

виділяють

інститути

законодавства.

Галузева

будова

законодавства зумовлена структурою системи права, а отже інститут
законодавства як структурний елемент законодавства розглядається у його
співвідношенні з інститутом права як структурними елементом системи права.
Інститут

законодавства

визначається

як

сукупність

взаємопов'язаних

нормативно–правових приписів, що регулюють окрему сторону (певну сферу,
відокремлену

сукупність,

певну

сторону)

однорідних

суспільних

відносин [371, С. 219; 361, С. 191; 362, С. 143]; зазначається, що інститут
законодавства містить норми окремого інституту чи підгалузі права [356,
С. 147] тощо.
Разом з тим, якщо виходити з наведених вище міркувань щодо розуміння
галузі та інституту права на основі діалектичного методу, то системність
законодавства на галузевому рівні виявляється в тому, що галузь
законодавства є зовнішнім виразом галузі права (повністю або окремої її
частини). Галузь права будується на основі узагальненого (родового)
вихідного права, яке включає в себе певне коло вихідних прав та складає
предмет юридичної норми (її диспозиції, тобто санкціонованих державою
суб’єктивних прав та відповідних юридичних обов’язків). Відповідно, галузь
законодавства, як сукупність нормативно–правових актів, об’єднаних
спільним узагальненим (родовим) вихідним правом, має будуватися в процесі
нормотворчої діяльності органів публічної влади враховуючи необхідність
правового регулювання всіх моментів відповідних норм права (їх гіпотез,
диспозицій та санкцій), які потребують такого регулювання.
Якщо юридична норма – це правило поведінки, то як пише О.І. Ющик,
очевидно, саме у поведінці людей слід шукати начало, яким визначається
предмет юридичної норми. Об'єктивна реальність, яка обумовлює існування
певного правила в поведінці людей, становить умови існування предмета
юридичної норми, що набувають форми юридичного факту, а отже останні
виступають як гіпотеза юридичної норми. Предметне визначення юридичної
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норми, в якому поведінка суб'єктів суспільних відносин за наявності певних
юридичних фактів (нормативно визначених умов) зводиться до суб'єктного
права та юридичного обов'язку в їх взаємному відношенні, становить
диспозицію норми. Санкція норми є особливим способом забезпечення
державою суб’єктних прав шляхом реалізації усього комплексу відповідних
юридичних обов’язків [412, С. 29-30, 66].
Відповідно, галузь законодавства можна розглядати як взаємопов'язану
сукупність нормативно-правових актів, об’єднаних на основі відповідного
вихідного суб’єктивного права, що є консолідованим вираженням сукупності
окремих вихідних суб’єктивних прав (предмета норми права), та виступає як
офіційна форма, спосіб організації, існування і зовнішнього вираження галузі
права.
Системність законодавства на інституційному рівні виражається в тому,
що інститути законодавства є зовнішнім виразом інститутів права. Інститут
права (як сукупність норм права) опосередковує той чи інший суспільний
інститут, який є сукупністю специфічних правил поведінки, що регулюють
певну групу суспільних відносин, та необхідність існування якого в
конкретному суспільстві визначається суспільною потребою. Певна частина
цих правил поведінки визнається

публічною владою як необхідні,

загальнообов’язкові, тобто санкціонуються державою та забезпечуються у разі
невідповідності поведінки суб’єктів правовідносин цим правилам можливістю
застосування засобів державного примусу. Таким чином, правила поведінки,
що визначають функціонування суспільного інституту втілюються в
юридичних нормах. У процесі нормотворчої діяльності норми права, що
складають правовий інститут на основі відповідного суспільного інституту,
об’єктивуються в текстах нормативно-правових актів у вигляді нормативноправових приписів та складають відповідний інститут законодавства.
Відповідно, інститут законодавства можна розглядати як взаємопов'язану
сукупність нормативно-правових приписів, що є зовнішнім виразом норм
права в нормативно-правових актах (або їх складових), об’єднаних на основі
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відповідного правового інституту. Тобто, інститут законодавства є сукупністю
нормативно-правових приписів нормативно-правових актів, що зовнішньо
виражає відповідний правовий інститут.
Інститут законодавства в процесі нормотворчої діяльності органів
публічної влади має будуватися враховуючи необхідністю правового
регулювання усіх сторін функціонування відповідного суспільного інституту,
які потребують такого регулювання. О.І. Ющик звертає увагу на те, що
розвиток правової системи полягає в удосконаленні не тільки самих по собі
конкретних нормативних приписів, і навіть “усього комплексу норм”, з якими
вони пов’язані, скільки з необхідністю правового регулювання усіх сторін
функціонування певних суспільних інститутів, які потребують такого
регулювання,

і

тільки

цією

необхідністю

об’єктивно

зумовлюється

удосконалення окремих приписів чи розвиток їх сукупностей [403, С. 59].
Зокрема, вищезазначений автор для прикладу наводить правовий
інститут політичних партій. Цей інститут складається з тих юридичних норм,
які є необхідними виключно для забезпечення правової інституціоналізації
політичних партій; способом актуалізації цих норм стає законодавство про
політичні партії, тобто відповідний інститут законодавства. Так, з реєстрацією
політичної партії пов’язується набуття партією чи іншим суб’єктом певного
юридичного статусу в умовах існуючого правопорядку. Тому реєстрація
політичної партії має розглядатися як необхідний момент її правової
інституціоналізації, і, отже, нормативні положення щодо реєстрації партій
належать до “партійного права”. Навряд у когось виникне бажання об’єднати
усі строкаті положення про реєстрацію (партій, громадських організацій,
засобів масової інформації, суб’єктів господарювання, актів громадянського
стану, просто громадян, зброї, домашніх тварин та ще багато чого) в один
адміністративно-правовий

“інститут

реєстрації”

чи

прийняти

єдиний

законодавчий акт (“адміністративно-реєстраційний кодекс”).
Однак, це не означає, продовжує О.І. Ющик, що функціонування
політичних партій не підпадає також під дію інших юридичних норм. Навряд

172

чи правильно відносити до інституту політичних партій трудові відносини
громадян, які працюють у структурах апарату партії. Чому? Знову таки,
мабуть, тому, що вказані відносини не є необхідними для існування даного
суспільного інституту, не є суттєвою ознакою у визначенні політичної партії,
складовою, без якої не може відбутися її правова інституціоналізація. Разом з
тим, трудові відносини є суттєвим моментом життєдіяльності другої сторони
циж відносин – громадянина, в яких реалізується його трудове право. А
оскільки з точки зору останнього вказані відносини принципово не
відрізняються від трудових відносин громадянина з іншими суб’єктами
(інститутами), то нормативне регулювання цих відносин здійснюється в межах
загального регулювання трудових відносин, нормативними положеннями
актів трудового права. Саме тому, спеціальні закони (про політичні партії) не
повинні містити, і як правило, не містять положень, що регулюють трудові
відносини. Лише за наявності специфічних особливостей цих відносин
положення, що відображають ці особливості, з’являються в нормативних
актах “партійного права” [403, С. 61-63].
Н. Левицька зазначає, що під інститутом законодавства розуміють
систему взаємопов’язаних, взаємодоповнюючих за своїм призначенням норм,
які

регулюють

відносно

відокремлену

сукупність

взаємопов’язаних

суспільних відносин. Саме відома самостійність, певна специфічність
відносин даної групи порівняно із іншими відносинами, тісний взаємозв’язок
цих відносин служить причиною виникнення у системі законодавства
нормативно-правового інституту, який кореспондує даній групі відносин. При
цьому,

розуміючи

під

нормативно-правовим

інститутом

комплекс

нормативно-правових приписів, який регулює за допомогою спеціальних
правових засобів і прийомів певний вид чи сторону однорідних суспільних
відносин варто звернути увагу на те, що він повинен забезпечити викінчене їх
регулювання. Це зумовлює необхідність включення нормативно-правових
приписів до складу відповідного інституту, а стійкі, закономірні зв’язки між
ними визначають структуру нормативно-правового інституту (у межах

173

відповідної юридичної конструкції) та місце у галузі та системі джерел права
в цілому. При цьому, у межах галузі між нормативно-правовими інститутами
можуть виникати як координаційні, так і субординаційні зв’язки [161, С. 5354].
Отже, норми права регулюють суспільні відносини, в першу чергу, через
правове регулювання відповідних суспільних інститутів,

які склалися в

конкретному суспільстві. Функціонування суспільних інститутів як регулярно
повторюваних,

стійких

систем

суспільних

зв'язків,

забезпечується

відповідною сукупністю соціальних (або і технічних) норм, тобто правил
поведінки. В процесі нормотворчої діяльності як суб’єктів публічно-владних
повноважень, так і інших суб’єктів громадянського суспільства певна частина
цих правил поведінки визнається ними необхідними, а отже забезпеченими у
разі порушення цих правил певними правовими та іншими соціальними
засобами. Таким чином формується правовий інститут, який складається з
відповідних норм права, а взаємопов’язані правові інститут, в свою чергу
формують галузь права. Право держави (юридичне право) є основоположним
по

відношенню

до

права,

яке

виробляється

іншими

інститутами

громадянського суспільства (корпоративне право). Частина правил поведінки,
які регулюють той чи інший суспільний інституту визнається державою як
необхідні, а отже забезпечені у разі їх невиконання засобами державного
примусу, та знаходять свій зовнішній офіційний вираз у законодавстві. Таким
чином формується інститут законодавства, який складається з відповідних
юридичних норм, а взаємопов’язані інститути законодавства, в свою чергу,
об’єднуються в ту чи іншу галузь законодавства.
В здійсненні правового регулювання певного суспільного інституту в тій
чи іншій мірі може поєднуватись нормотворча діяльність як органів публічної
влади, так і суб’єктів громадянського суспільства, або і міжнародних суб’єктів
права. В законодавстві правове регулювання відповідного суспільного
інституту знаходить свій зовнішній вираз тільки в тій частині та на тому рівні,
які визнані публічною владою необхідними Інші норми можуть знайти своє
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закріплення в нормативних актах інших суб’єктів права (наприклад, в
корпоративному праві). Отже, в законодавстві мають знайти свій зовнішній
вираз норми права, які забезпечують функціонування того чи іншого
суспільного інституту в тій мірі, в якій це визнається публічною владою
необхідним.
Як приклад, можна навести дослідження правового регулювання
інституту спорту проведено О.О. Ющиком в межах кандидатської дисертації.
Зокрема, автор зазначає, що нормами спортивного права є усі ті соціальні
норми, диспозицією яких закріплюються права та обов’язки учасників
спортивних відносин у сфері спорту як соціального інституту. Цими нормами
утверджуються закони спортивного життя – правила, які природно
складаються або свідомо встановлюються і санкціонуються спортивною
владою для підтримання необхідного функціонування спорту в якості
автономної сфери життя суспільства. Разом з тим, поряд з державним
управлінням діяльністю суб’єктів права у сфері спорту, цією діяльністю
управляють також недержавні суб’єкти, поряд з юридичним регулюванням
діяльності зазначених суб’єктів здійснюється також і неюридичне нормативне
регулювання цієї діяльності [415, С. 98-99].
Відповідно, в якості основи формування правових норм в окрему галузь
«спортивне право» визначено відповідні права суб’єктів спортивних відносин
(спортсменів, тренерів тощо), спортивні права яких закріплюються в
диспозиціях правових норм. У спортивному праві за єдиною суб’єктнозабезпечувальною
наднаціональне)

ознакою
спортивне

виділено:
право;

1) глобальне

2) національне

(універсумне,

спортивне

право;

3) субінституційне (фрагментарне) спортивне право. Глобальне спортивне
право врегульовує спортивні відносини, які складаються у сфері спорту в
якості суспільного інституту стосовно забезпечення спортивної діяльності на
всіх рівнях, коли хоча б одним із суб’єктів спортивних відносин є
інституційний наднаціональний суб’єкт спорту (міжнародні спортивні
організації з окремих видів спорту, в основному – міжнародні спортивні
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федерації). Національне спортивне право регулює спортивні відносини в
окремій країні підпорядковане вимогам правопорядку, який встановлює
держава. Видове поняття субінституційного спортивного права пов’язує з
виділенням спортивно-правових інститутів у складі галузі спортивного права
(професійний спорт, олімпійський спорт, спортивний арбітраж тощо) [416,
С. 9-14].
Норми права, інститути та галузі права, які утворюють систему права,
знаходять своє відображення та офіційне закріплення в законодавстві тільки в
тій частині, в якій вони визнаються публічною владою як необхідні,
загальнообов’язкові, тобто забезпечуються у разі невідповідності поведінки
суб’єктів правовідносин цим правилам можливістю застосування засобів
державного примусу. Які саме норми права знаходять свій зовнішній вираз в
законодавстві, залежить не стільки від змісту правила поведінки, скільки від
нормативних рішень органів публічної влади в межах їх публічно-владних
повноважень. Критерієм юридичного є забезпеченість правил поведінки
силою державного примусу.
Зокрема, Ж. Карбоньє зазначав, що класичним критерієм виокремлення
юридичних норм з маси соціальних норм є природа соціального примусу, яким
забезпечується виконання відповідних правил поведінки. Так, на думку
вказаного автора всі юридичні явища можуть розглядатися як соціальні. Однак
не всі соціальні явища - правові, і це викликає питання: які характерні ознаки
дозволяють виділити юридичні явища із загальної маси соціальних явищ?
Оскільки об'єктивне право ототожнюється з нормою права, то і відповідь на
поставлене запитання зазвичай шукають на рівні норми. В загальній масі норм
юридичні норми мають особливу специфіку, отже варто знайти те, що є
відмінною

ознакою

правового.

При

визначенні

вказаної

специфіки

пропонується відмовитися від того, щоб специфіку юридичного шукати в
матеріальному об’єкті норми, оскільки у різні епохи однакові види поведінки
перебували у віданні різних нормативних систем. Через це не можна вважати,
що уже за своєю природою одні види поведінки повинні бути апріорі віднесені
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до сфери юридичного, а інші – соціального неправового. Юридичне не
пов’язане наперед із певною сферою суспільних відносин – це така, що
приходить ззовні якість, яку можна надати будь-якому суспільному
відношенню. Таким класичним критерієм правового є примус. Спочатку це
була ідея, що виходила зі здорового глузду: оскільки норма створена для того,
щоб її застосовувати, це застосування повинно бути забезпечено примусом.
Суспільство, створюючи норми, створює також і примус на випадок відхилень
у поведінці. Але природа цього соціального примусу не завжди однакова. Саме
завдяки цій відмінності в природі соціального примусу можуть бути
розмежовані два види норм - юридичні та всі інші [127, С. 154-165].
Отже, можна зробити висновок, що оскільки система права (як
сукупність норм права, об’єднаних в галузі та інституту права) складає
змістовну основу законодавства, то законодавство як одна із форм
зовнішнього виразу норм права системно організовує їх зміст. Законодавство
виступає як спосіб системної організації змісту юридичного (позитивного)
права, надання юридичної сили (юридичного загальнообов’язкового значення)
нормам права. Відповідно, системність законодавства слід розглядати як
властивість змісту законодавства, яка полягає в тому, що законодавство є
формою зовнішнього виразу юридичних норм організованих за галузями та
інститутами законодавства. При цьому, галузь законодавства, як форма
зовнішнього виразу галузі права, є сукупністю нормативно-правових актів
об’єднаних на основі спільного вихідного суб’єктивного права (предмета
юридичної норми). Інститут законодавства є сукупність нормативно-правових
приписів, які є формою зовнішнього виразу відповідного правового інституту
(об’єктивною основою якого є той чи інший суспільний інститут) в тій мірі, в
якій це визнається публічною владою необхідним.

2.4 Упорядкованість законодавства: критерії виміру
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Як було встановлено в попередньому підрозділі, законодавство
характеризується такою властивістю як системність, що є властивістю його
змісту, та виявляється в тому, що юридичні норми, які мають зовнішній вираз
в законодавстві, організовані за галузями та інститутами законодавства. Разом
з тим, у юридичній літературі така властивість як системність законодавства
пов’язується

не

тільки

з

системністю

права,

а

й

з

ієрархічною

підпорядкованістю нормативно-правових актів, які складають законодавство.
В теорії права традиційно, крім горизонтальної (галузевої) будови
законодавства (за галузями права), виокремлюється вертикальна (ієрархічна)
будова законодавства (за юридичною силою нормативно-правових актів).
Нормативно-правові акти (їх нормативно-правові приписи) знаходяться як у
горизонтальних (координаційних), так і вертикальних (субординаційних)
зв’язках.
Наприклад, на думку О.Р. Дашковської системність законодавства є
відображенням ієрархічної підпорядкованості системи нормативно-правових
актів. До вивчення нормативно-правових актів в цілому і підзаконних актів
зокрема слід підходити не як до окремо взятих чи таких, що знаходяться в
простій, механічно створеній сукупності правових інститутів, а як до
об’єктивним чином сформованої, цілісної системі. Головним критерієм поділу
нормативно-правових актів є юридична сила, а отже всі види нормативних
правових

актів

утворюють

систему,

засновану

на

ієрархічній

підпорядкованості. Відповідно до загального уявлення про ієрархію як про
«принцип структурної організації складних багаторівневих систем, що полягає
в упорядкуванні взаємодій між рівнями у порядку від вищого до нижчого»,
щодо нормативних правових актів слід відзначити: 1) юридична сила і
соціальна значимість кожного нормативно-правового акта залежить від місця,
яке займає в системі державних органів орган, що видає цей акт, тобто від
ієрархії відповідних державних органів; 2) акти нижчих органів мають
перебувати в суворій відповідності до актів вищих органів і не повинні
суперечити їм; разом узяті ці акти повинні відповідати Конституції і не
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суперечити їй; 3) акти вищих і нижчих органів не повинні підміняти один
одного (зокрема, «вищий орган не вправі брати на себе вирішення питань, які
входять до компетенції нижчих органів»); 4) найбільш важливі суспільні
відносини,

що

підлягають

правовому

регулюванню,

повинні

бути

опосередковані тільки законом; 5) акти нижчих органів можуть бути змінені
або скасовані тільки тими органами, що їх видали, або вищими за них
органами. Таким чином, у найбільш загальному вигляді ієрархія нормативних
правових актів така: закон – підзаконний акт [70, С. 35-36].
Держава як правова форма організації публічної влади має ієрархічну
внутрішню будову - підпорядкованість нижчих органів публічної влади
вищим, що знаходить своє відображення в ієрархічній системі органів
державної влади. Здійснюючи свої функції, органи публічної влади
встановлювати загальнообов’язкові правила поведінки (правові норми) та
забезпечувати їх реалізацію шляхом прийняття відповідних правових актів.
Місце управлінського рішення того чи іншого органу публічної влади, яке
приймається у юридичній формі відповідного нормативно-правового акта, в
усій системі рішень органів публічної влади, визначається місцем органу
публічної влади (його публічно владними повноваженнями) в системі всіх
органів публічної влади. Отже, будова законодавства є відображенням
ієрархічної системи органів публічної влади, тобто підпорядкованістю нижчих
управлінських ланок вищим. Ієрархічні рівні законодавства визначаються
ієрархічністю владних повноважень суб’єктів нормотворчості та виявляються
в групуванні нормативно-правових актів за їх юридичною силою.
Отже, юридичні норми, які мають свій зовнішній вираз в законодавстві,
набувають ієрархічної організованості через вертикальну (ієрархічну) будову
законодавства, яка відображає ієрархічну систему суб’єктів нормотворчості,
тобто форма законодавства ієрархічно організовує юридичне право (одна й
таж юридична норма виражена в нормативно-правових актах різної юридичної
сили). Однак, в цьому випадку до форми законодавства як ієрархічної
підпорядкованості нормативно-правових актів органів публічної влади різної
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юридичної сили не зовсім коректо застосовувати термін “система”, виходячи
з філософського розуміння сутності останньої як організованої цілісності. Для
характеристики організованості форми законодавства, тобто упорядкованості
нормативно-правових актів, на мою думку, більш точним буде застосування
терміна “систематика”, а не “система”. Зокрема, і окремі автори пропонують
використовують термін не система (або систематизація), а систематика щодо
законодавства або права [20, С. 19; 213, С. 285]. Слово “систематика”
пов’язується з класифікацією, групуванням, упорядкованістю предметів за
певними критеріями. Тлумачний словник роз’яснює поняття систематики як
групування, класифікація предметів і явищ; бездоганний порядок у чомусь;
систематизація; галузь знань, у межах якої здійснюються позначення та опис
усієї сукупності об'єктів, упорядкованої певним чином [41, С. 1321].
Питання

систематики

законодавства

на

дисертаційному

рівні

досліджувала Т.В. Кухарчук. Вона розглядає систематику законодавства як
науку, що вивчає будову законодавства, різні групи нормативно-правових
актів та їх закономірні зв’язки між собою. В процесі дискусій науковці так і не
змогли знайти "константне ядро" поняття "систематика законодавства" (від
грец. systematikos - упорядкований), підміняючи його поняттями система,
класифікація (на основі критерію, суб'єктивно обраного систематизатором),
систематизація. або результат систематизації законодавства. На думку,
Т.В. Кухарчук, систематика законодавства може бути визначена як процес
наукового відображення і усвідомлення всієї системи законодавства (або її
частини). Вона являє собою область знань, в рамках якої не тільки
встановлюються і визначаються різні групи нормативно-правових актів, їх
закономірні зв’язки, виявляються їх подібні та відмінні ознаки, а й
створюється їх раціональна система, яка може слугувати моделлю для
здійснення

систематизації

законодавства

є

науковою

законодавства

на

практиці.

передумовою

та

основою

Систематика
систематизації

законодавства. Чітке визначення об'єкта систематизації законодавства
нерозривно пов'язане з пізнанням системи законодавства в цілому або її
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складових частин. В результаті такого пізнання встановлюється модель
системи, до практичного втілення якої законодавець буде прагнути.
Науковими принципами побудови такої моделі системи законодавства є
принцип виділення об'єкта дослідження (цілого або частини); принцип
виділення вихідного мінімуму елементів, що дозволяють отримати більш
повний опис системи законодавства (або її частини); принцип послідовного
виведення і опису множини нормативно-правових актів, тобто через
попередню множину в порядку ієрархії; принцип несуперечності самої моделі;
а також принципи досягнення видимості всієї множини нормативно-правових
актів, повноти охоплення нормативного матеріалу, єдності термінології,
єдності критеріїв впорядкування цього матеріалу, логічної послідовності
розташування нормативного матеріалу, забезпечення єдності та повноцінності
регулювання того чи іншого виду суспільних відносин [157].
В формі законодавства, як сукупності нормативно-правових актів
органів публічної влади, має існувати певний порядок, його складові
(нормативно-правові акти та їх структурні елементи) мають бути організовані
з дотриманням певного порядку, який обумовлений як системністю
законодавства (властивістю його змісту), так і ієрархічністю нормативноправових актів та їх правових приписів. Цей порядок виявляється в будові
законодавства. Будова законодавства відображає певний порядок нормативноправових актів та їх структурних елементів, об’єднання (класифікацію)
нормативно-правових актів та їх складових в різні групи та встановлення
взаємозв’язків між ними. Зокрема, тлумачний словник роз’яснює “слово”
будова як розміщення, взаємне розташування частин чого-небудь; побудова,
структура [41, С. 100].
Отже, упорядкованість законодавства, як результат діяльності по
приведенню

законодавства

до

певного

порядку

(упорядкування

законодавства), є властивістю форми законодавства, пов’язаною з його
будовою, з класифікаційними процедурами, з групуванням нормативноправових актів (та їх структурних складових), з розташуванням елементів
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законодавства та встановленням

взаємозв’язків

між

ними,

тобто з

систематикою законодавства. Передумовою діяльності по упорядкуванню
законодавства є його неупорядкованість. . Упорядкованість законодавства
(систематика законодавства) означає приведення до певного порядку
складових

форми

законодавства

(нормативно-правових

актів

та

їх

структурних елементів), а цей порядок, в свою чергу, визначається
системністю змісту законодавства та ієрархічністю його форми, та
виявляється в горизонтальній(галузевій) та вертикальній (ієрархічній) будові
законодавства.
Норми права (їх гіпотеза, диспозиція, санкція) відображаються в
елементах

форми

законодавства

(нормативно-правових

актах

та

їх

структурних складових). Одна й та сама юридична норма (її гіпотеза,
диспозиція та санкція) має зовнішній вираз в законодавстві на різних
ієрархічних рівнях (в нормативно-правових актах різної юридичної сили), а
також в нормативно-правових актах (їх структурних складових), що
відносяться до однієї чи різних галузей та інститутів законодавства. На
загальному рівні юридична норма виражається в нормативно-правових актах,
що мають найвищу та вищу юридичну силу (конституційних та законодавчих
актах). На особливому рівні ця норма конкретизуються (деталізується) в
нормативно-правових актах, що мають меншу (підзаконну) юридичну силу.
Відповідно, необхідно визначитись з правилами, за якими норма права (її
гіпотеза, диспозиція та санкція) виражається в текстах нормативно-правових
актів.
У юридичній літературі проблема об’єктивації правової норми в текстах
нормативно–правових актів розглядається в контексті співвідношення
системи

права

та

системи

законодавства,

зокрема,

визначення

та

співвідношення первинного елементу цих систем. Первинним елементом
системи права називається норма права. Щодо первинного елементу
законодавства, то тут не існує єдиної позиції. Так, вказаним елементом
пропонується вважати нормативно–правовий акт в цілому [44, С. 129; 47,
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С. 129], статтю нормативно–правового акта (закону), нормативно–правовий
припис (положення, розпорядження).
Зокрема, І.В. Суходубова пише, що стосовно питання, що саме виступає
первинним

елементом

системи

законодавства,

в

юридичній

науці

висловлюються різні точки зору. Одні вчені визнають, що первинним
елементом системи законодавства виступає норма права, інші (виходячи з так
званої принципової відповідності норми права і статті нормативно–правового
акта) вважать, що таким первинним елементом виступає стаття нормативно–
правового акта. Також відстоюється позиція, що первинним елементом
системи законодавства є лише нормативно–правовий акт. У низці наукових
робіт обґрунтовується, що таким елементом є нормативно–правовий
припис [345, С. 270]. Або П.Б. Євграфов запропонував конструкцію, в якій
нормативний
(галузевої)

припис
структури

виступає первинним
законодавства

на

елементом горизонтальної
підставі

співвіднесеності

з

горизонтальною структурою права та її первинним елементом — нормою
права, а нормативно–правовий акт — вертикальної на підставі їх юридичної
сили, що не виключає встановлення ієрархічних зв’язків між нормативно–
правовими приписами, які утворюють зміст відповідних нормативно–
правових актів [81, С. 132–133; 345, С. 271].
В навчальній літературі вказується на те, що первинним елементом
законодавства є стаття закону або стаття нормативно–правового акту, яка не
завжди має всі три структурні елементи норми права. Первинний елемент
системи

законодавства –

стаття

закону,

яка

містить

нормативне

розпорядження, котре, як правило, не містить у собі всі три структурні
елементи логічної правової норми. Нормативне розпорядження нерідко
складається лише з гіпотези і санкції; диспозиція може міститися або в іншій
статті цього закону (відсильний спосіб викладу), або в іншому правовому акті
(бланкетний спосіб викладу). Закони, що включають норми різних галузей
права, забезпечуються санкціями, які викладені в інших нормативно–правових
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актах (наприклад,

закони про власність, підприємницьку діяльність

тощо) [362, С. 144; 319, С. 170; 38].
О.І. Ющик з цього приводу зазначає, що за будь–яким нормативноправовим актом (яким би за формою “джерелом права” він не був) стоїть
управлінське рішення державного апарату, в якому формулюються певні
нормативні положення, що в сукупності з іншими положеннями утворюють
відповідну юридичну норму. Лише як складові юридичної норми вказані
положення є необхідними, а не випадковими, довільними управлінськими
рішеннями,

оскільки

вони

підпорядковуються

у

своїй

дії

процесу

необхідності, реалізуючись у формі гіпотези, диспозиції і санкції юридичної
норми. … Тому, коли теоретики винаходять різні “первинні елементи”
(“норму права” і “статтю нормативного акта”), на основі яких утворюється
“система права” і “система законодавства”, пропонуючи “не ототожнювати”
останні, то, по суті, перша система ґрунтується на пустому формальному
наборі елементів норми, абстрагованої від змісту нормативних положень
управлінського рішення, а не на юридичній нормі як продуктові нормотворчої
діяльності держави; а друга система спирається на випадковий набір
нормативних положень (як продуктів окремих випадкових управлінських
рішень), що не об’єднані єдиним процесом необхідності правового
регулювання суспільних відносин [403, С. 10–11].
Також, щодо визнання первинним елементом законодавства статті
закону (або нормативно–правового акту), слід зазначити, що стаття є
структурним елементом тільки такої форми нормативно-правових актів як
“закон України”. Так, в Методичних рекомендаціях щодо розроблення
проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки зазначається,
що внутрішній поділ проекту залежить від його обсягу і змісту. Великі за
обсягом законопроекти поділяються на розділи (глави). Законопроект
поділяється на статті, які можуть поділятися на частини і пункти. Частини
статей і пункти, в свою чергу, можуть поділятися на абзаци і підпункти [191].
Підзаконні нормативно-правові акти, наприклад постанови Кабінету Міністрів
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України, не мають такої структурної одиниці як стаття [244]. Отже, навряд чи
можна визнавати первинною складовою законодавства структурний елемент,
який мають не всі нормативно-правові акти, що складають законодавство.
На мою думку, ставити питання в контексті співвідношення норми права
та статті закону (нормативно-правового акта) взагалі некоректно. Аналогічно,
можна ставити питання про співвідношення норми права з будь-яким іншим
структурним елементом нормативно-правового акта (розділом, главою,
частиною тощо). Однак, залежно від юридичної форми того чи іншого
нормативно-правового акта вони складаються з дещо різних структурних
елементів. Також, слід зазначити, що питання структурної будови
нормативно-правового акта – це питання нормотворчої техніки, тобто по-суті
технічне питання. Зокрема, і у юридичній літературі вказується на те, що
визнання первинним елементом системи законодавства статті нормативно–
правового акта або самого нормативно–правового акта призводить до того, що
класифікаційними критеріями системи законодавства виступають лише
формальні ознаки нормативних актів без урахування їх змісту, який
замінюється знаками, параграфами, статтями [92, С. 11; 345, С. 271].
Визначаючи первинну складову законодавства, необхідно виокремити
той структурний елемент законодавства, який властивий всім нормативноправовим актам, які об’єднуються в законодавство, та через який виражається
норма права (її гіпотеза, диспозиція та санкція) в текстах нормативноправових актів та їх структурних складових. Таким первинним елементом
законодавства є нормативно–правовий припис (у юридичній літературі
використовують

також

терміни

“положення”

та

“розпорядження”).

Наприклад, на погляд О.І. Ющика, незважаючи на його схвальну оцінку
терміна “нормативний припис” (введений в обіг А.В. Міцкевичем), точнішим
є термін “нормативно–правове положення”, як загальний термін щодо
“нормативного припису” [403, С. 47-48].
Зокрема, якщо звернутися до тлумачного словника, то припис
тлумачиться як певний порядок, установлений керівними органами держави,
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установи, підприємства і т. ін.; правило, покладене в основу якого-небудь
вчення, моралі, ідеологічного напрямку і т. ін.; канон; правило співжиття,
норма поведінки; вказівка або порада діяти певним чином; настанова; вимога,
обумовлена чим-небудь; основні правила в якій- небудь ділянці людської
діяльності, обумовлені її сутністю; закони [41, С. 1126]. Розпорядження наказ в усній або письмовій формі, даний директивним органом чи
повноважною особою; взагалі чиєсь веління [41, С. 1258]. Положення –
зведення правил, законів і т. ін. з певного питання [41, С. 1037]. Однак, в
даному випадку справа не в назві, тому зупинимося на терміні “нормативноправовий припис”.
Поняття нормативно-правового припису у юридичній літературі
розглядається як: правова формула, що виражає закінчену думку [386, С. 198–
199]; цілісне, логічно і граматично завершене судження загального характеру,
що формально закріплене в тексті нормативно–правового акта. При цьому
зазначається, що як первинний елемент нормативно–правового акта,
нормативно–правовий припис має зазвичай форму статті чи пункта цього акта.
Нормативний припис виступає техніко–юридичним способом функціонування
норми права, яку правозастосувач має встановити у повноті її елементів (у
структурній єдності гіпотези, диспозиції, санкції) шляхом логічного аналізу,
інтелектуальної роботи, тлумачення [330, С. 289].
Н. Стецик, досліджуючи поняття нормативно-правового припису пише,
що ідею про правовий припис як самостійне правове явище вперше
запропонував О.В. Міцкевич, котрий під правовим приписом мав на увазі те
чи інше логічно завершене положення, що сформульоване у тексті акта
державного органу та містить обов’язкове для інших осіб, організацій рішення
державної влади. Правовий припис – це сам текст статей, пунктів та інших
граматично та логічно завершених частин нормативних актів. Під нормативноправовим приписом у юридичній літературі розуміють: мінімальну смислову
частину тексту нормативно-правового акта, що є елементарним владним
велінням загального характеру та володіє формальною визначеністю,
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цілісністю і логічною завершеністю (М.Л. Давидова); логічно завершене,
цілісне, формально визначене, загальне, владне обов’язкове веління, яке
виражене у відповідній формі та служить особливим регулятором суспільних
відносин (В.М. Карташов); логічно і граматично завершене та об’єктивоване
судження, що має загальнообов’язковий характер (Л.А. Луць); вміщене у
статті нормативно-юридичного акта або іншого джерела права логічно і
граматично завершене деонтичне судження загального характеру про
формально дозволену, обов’язкову чи заборонену поведінку за певних
обставин (П.М. Рабінович), безпосередньо виражені у тексті нормативноправового акта логічно та граматично завершені деонтичні висловлювання, за
допомогою яких утворюються юридичні норми та «обслуговується» їх дія
(Г.Г. Шмельова) [343, С. 213].
З точки зору мови права нормативно–правовий припис – це окреме
речення тексту нормативно–правового акта. Саме речення є синтаксичною
одиницею, словом або групою слів, зв`язаних за змістом та граматично, які
виражають певну закінчену думку. Речення розглядається як мінімальна
комунікативна одиниця, яка оформлена за законами певної мови і є відносно
завершеною одиницею спілкування і вираження думки [397, С. 44]. З точки
зору логіки нормативно–правовий припис – це судження. Судження - це
логічна форма мислення, за допомогою якої щось стверджується або
заперечується щодо предмета нашої думки або зв’язку між предметами
думки [172, С. 84]; така форма мислення, яка розкриває зв’язок між предметом
та його ознакою. Оскільки судження є однією із форм абстрактного мислення,
то його матеріальним втіленням, матеріальною реалізацією є мова,
конкретніше – речення. Але хоча будь–яке судження реалізується у реченні,
не всі речення виражають судження. Із усієї множини речень (розповідні,
питальні, окличні) лише розповідні виражають судження [139, С. 178–179].
Таким чином, нормативно–правовий припис є основною формою юридичного
мислення (судженням) та виражається розповідним реченням.
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Відповідно, науковцями ставиться питання про співвідношення
нормативно-правового припису та норми права як первинних елементів
законодавства та права відповідно. Н. Стецик, досліджуючи цю проблему,
зазначає, що на даний час у юридичній літературі спостерігаються такі основні
підходи щодо співвідношення та взаємодії понять «норма права» та
«нормативно-правовий припис»: 1) вони є тотожними поняттями – будь-яка
норма права є нормативно-правовим приписом (С.С. Алексєєв); 2) вони є
нетотожними, але однорідними поняттями: норма права є різновидом
нормативно-правового припису; усі нормативно-правові приписи поділяються
на

норми

права

та

нестандартні

нормативно-правові

приписи

(В.М. Карташов); 3) вони є нетотожними та різнорідними поняттями – норма
права є ідеальною логічною загальнотеоретичною конструкцією та належить
до системи права; нормативно-правовий припис є реальним текстуальним
формулюванням та належить до системи законодавства (джерел права).
Оптимальне співвідношення права та законодавства на рівні первинних
елементів може бути проведене на основі формування логічної норми права
декількома нормативно-правовими приписами, вираженими безпосередньо у
тексті нормативних актів (А.П. Заєць) [343, С. 213-214].
На думку О.Ф. Скакун співвідношення норми права і припису статті
нормативно–правового акта має такі варіанти: 1) в одній статті укладено один
припис, що містить одну норму права (її гіпотезу, диспозицію, санкцію), тобто
норма

права

і

стаття

нормативно–правового

акта

збігаються,

чим

полегшується її сприйняття. Це оптимальний варіант; 2) в одній статті
укладено два або більше приписів, що містять стільки ж норм права – у такому
разі стаття акта має кілька частин, пунктів; 3) в одній статті укладено припис,
що містить частину норми права (ЇЇ гіпотезу і/або диспозицію – особливо якщо
норма складна), а інші приписи (диспозиція і/або санкція) розміщуються в
інших (декількох) статтях цього ж нормативно–правового акта або в статтях
інших нормативно–правових актів [330, С. 292–293].
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Відповідно, співвідношення норми права та нормативно-правового
припису розглядається в юридичній літературі в наступних варіантах: 1) норма
права, всі три структурні її елементи (гіпотеза, диспозиція та санкцію)
містяться в одному нормативно-правовому приписі; 2) частина норми права
(один або два її структурні елементи) містяться в одному нормативноправовому приписі. При цьому використовується термін “структура
нормативно-правового припису”, а не “структура норми права”. Так,
зазначається,

що

структура

нормативно-правового

припису

є

двохелементною: у зобов'язальних приписах - гіпотеза-диспозиція (якщо - то);
в заборонних приписах - диспозиція-санкція (то - інакше). Нормативний
припис виступає техніко-юридичним способом функціонування норми права,
яку правозастосувач має встановити у повноті її елементів (у структурній
єдності

гіпотези,

диспозиції,

санкції)

шляхом

логічного

аналізу,

інтелектуальної роботи, тлумачення [330, С. 289].
Однак, на мою думку, співвідношення та зв’язки між нормативноправовими приписами мають визначатися співвідношеннями та зв’язками між
юридичними нормами, які об’єктивовані в цих нормативно-правових
приписах. А при такому підході, коли одні нормативно-правові приписи
містять норму права повністю, а інші частково, залишається незрозумілим,
якими характеристиками норми права визначається зв'язок між відповідними
нормативно-правовими приписами. В іншому випадку, це просто випадковий
набір нормативно-правових приписів, які відображають випадковий набір
складових елементів норм права.
Як уже було заначено вище, у юридичній науці більш-менш усталеною
є позиція, що для того щоб отримати юридичну норму в цілому, її треба
зібрати

з

ряду

нормативно-правових

приписів.

Так,

норма

права,

об’єктивуючись у тексті нормативно–правового акта, «трансформується» в
низку норм–приписів, які є робочим, техніко–юридичним способом
функціонування норми в законодавстві та правозастосуванні. Правом же вона
стає тільки у повноті своїх елементів, їх єдності і структурній цілісності. Ця
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цілісність (коли норма стає правом) забезпечується тільки як результат
пізнавальної

роботи,

логічного

аналізу,

інтелектуальної

напруги

і

гносеологічної інтенсивності загалом. Із змісту усієї сукупності нормативних
правових приписів, викладених як обов’язки, правомочності, заборони,
декларації, цілі, принципи, дефініції тощо, повинен виділятися закінчений
момент поведінки (тобто певна структурна норма) — хто, за яких обставин
повинен (може) себе вести певним чином або утримуватися від дій та як саме
забезпечується реалізація цих нормативних приписів [345, С. 109; 137, С. 109].
Слід погодитися з тією частиною цих тверджень, що юридична норма (її
гіпотеза, диспозиція та санкція) - як первинний елемент системи юридичного
(об’єктивного) права – має виражатися в тексті нормативно–правових актів
через певну множину нормативно–правових приписів. Якщо об’єктивне право
є

організованою

певним

чином

сукупністю

юридичних

норм,

то

законодавство – сукупність організованих певним чином, взаємопов’язаних
нормативно–правових приписів, що об’єктивує ці норми права.
Однак, такий формально–логічний підхід виявляється недостатнім,
оскільки, як вже було зазначено, законодавство є способом існування
сукупності (множинності) норм права в нормативно–правових актах на
загальному та особливому рівні (в законодавчих та підзаконних нормативно–
правових актах відповідно) у вигляді нормативно–правових приписів.
Обмеженість тих пізнавальних можливостей, які має формальна логіка,
зумовлює необхідність переходу до іншої – діалектичної – логіки.
Проблема тут знову ж в розумінні самої норми права та її структури.
Традиційно вважається, що структура правової норми виражається логічною
схемою: «якщо – то - інакше». Відповідно, пропонується розрізняти логічну
норму та норму-припис. Як зазначається у літературі, першим таку ідею
запропонував С.С. Алексеєв. Логічна норма - це загальне правило, що
виявляється в процесі нормотворчості, інтерпретації норм права та
правореалізації логічним шляхом на основі одного чи декількох нормприписів, розкриваючи органічні зв’язки між нормативними приписами,
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завжди має трьохелементну структуру (гіпотеза, диспозиція та санкція) та
повний набір регулятивних властивостей. Відсутність хоча б одного елементу
логічної норми говорить про її недієвість. Норма-припис - це елементарне,
змістовно та логічно завершене державно-владне веління (розпорядження)
безпосередньо виражене в тексті нормативного юридичного акта. Нормаприпис зазвичай має двоелементну структуру (хоча мають місце й
трьохелементні та одноелементні нормативні приписи) [198, С. 670-671].
З точки зору діалектичної теорії права, як вже зазначалось вище, природа
триланкового поділу норми права полягає в тому, що вона розглядається як
процес необхідності та являє собою єдність трьох моментів цього процесу, що
виступають як гіпотеза, диспозиція і санкція; гіпотеза. Гіпотеза, диспозиція і
санкція юридичної норми в їх єдності представляють юридичну норму взагалі,
абстрактну норму, а не її конкретне втілення в окремому нормативному
акті [402, С. 45–51]. Така абстрактна норма права і справді має бути “зібрана”
з нормативно-правових приписів нормативно-правових актів. Однак, одна й та
сама норма права, у найбільш загальній формі визначена на першому,
найвищому рівні законодавства, тобто рівні Конституції України, у юридичній
формі конституційних нормативно–правових приписів, далі конкретизується
(деталізується)

на

наступному

вищому

рівні

законодавства –

рівні

законодавчих актів (нормативно–правових актів вищої юридичної сили) у
юридичній формі законодавчих нормативно–правових приписів, а потім, в
свою чергу, конкретизується (деталізується) на наступному нижчому рівні
законодавства (рівні підзаконних нормативно–правових актів) у юридичній
формі нормативно–правових приписів підзаконних нормативно–правових
актів.
Для того щоб “зібрати” юридичну норму (її гіпотезу, диспозицію та
санкцію) з нормативно–правових приписів нормативно–правових актів, її
необхідно “збирати” як з нормативно–правових приписів розташованих на
різних ієрархічних рівнях законодавства (конституційному, законодавчому,
підзаконному), так і з нормативно–правових приписів розташованих на

191

кожному із рівней законодавства, тобто “збирати” як із нормативно–правових
приписів нормативно–правових актів “вертикально”, так і “горизонтально”.
При цьому, нормативно–правові приписи, в яких знайшла свій зовнішній
вираз одна й та сама юридична норма, вищого рівня будуть більш
абстрактними, а нормативно–правові приписи нижчого рівня більш
конкретними, деталізованими. Таким чином, юридична норма “розгортається”
в нормативно-правових актах різної юридичної сили.
Зокрема, О.І. Ющик зазначає, що втілення юридичного закону в
юридичних нормах передбачає визначення гіпотез, диспозицій і санкцій цих
норм, яке здійснюється в особливих рішеннях державного апарату –
нормативних актах; отже юридична діяльність останнього виступає як
нормотворча діяльність, що передбачає формулювання відповідних положень
цих актів. При цьому необхідність встановлення єдиного правопорядку в
суспільстві вимагає втілення юридичного закону насамперед у нормативних
актах загального характеру, якими стають закони держави. Водночас,
конкретизація положень останніх відбувається в підзаконних нормативних
актах. Отже, юридичні норми, в які втілюється юридичний закон,
розподіляються у вигляді окремих фрагментів (нормативних положень) у
різних нормативно–правових актах (“джерелах права”) [412, С. 66].
Для прикладу візьмемо конституційне положення викладене в ст. 53
Основного Закону: “Кожен має право на освіту”. На рівні Конституції України
ця норма права викладена в найбільш загальному, абстрактному вигляді.
Серцевиною, стрижнем норми права, є її диспозиція (предмет норми),
яка закріплює права та обов’язки суб’єктів. Відповідно до вимог нормотворчої
техніки при формулюванні диспозиції норм права слід дотримуватися
принципу права: “праву суб’єкта завжди відповідає юридичний обов’язок
іншого суб’єкта”. Юридичний обов’язок як міра необхідної поведінки
зобов’язує суб’єкта поводитися таким чином, як це визначено в нормі права.
У зобов’язаного суб’єкта не повинно бути іншого варіанту поведінки, як
сумлінне виконання покладеного на нього обов’язку. Саме ця особливість
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юридичного

обов’язку

і

створює

нерозривний

зв’язок

суб’єктів

правовідносин: права управненої сторони правовідношення можуть бути
реалізовані тільки завдяки діям зобов’язаної сторони. Внаслідок цієї
специфіки юридичного обов’язку при виробленні закону необхідно слідкувати
за тим, щоб не створювалося ситуацій, коли встановлюються права, але не
покладається юридичний обов’язок задоволення цих прав [348].
Отже, диспозицією цієї норми у найбільш загальному, абстрактному
вигляді є право кожного на освіту та обов’язок всіх інших суб’єктів права не
перешкоджати, сприяти, гарантувати тощо реалізації права кожного на освіту.
Гіпотезою цієї норма права у найбільш загальному, абстрактному вигляді є те,
що кожний має право на освіту. Гіпотезою цієї норми є і інші конституційні
положення, що стосуються прав і свобод людини взагалі, і, права на освіту,
зокрема: “Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними” (ст. 21 Конституції України);
“Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані” (ч. 2
ст. 22 Конституції України); “Громадяни мають рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками” (ч.ч. 1–2 ст. 22 Конституції
України) та ін.
На наступному, законодавчому рівні ця конституційна загальна норма
конкретизується (деталізується) через цілий ряд нормативно–правових
приписів законодавчих актів, зокрема, в законах України “Про освіту”
від 05.09.2017 р. № 2145–VIII, “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 р.
№ 2628–III, “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 р. № 651–XIV, “Про
позашкільну

освіту”

від 22.06.2000 р.

№ 1841–III,

“Про

професійну

(професійно–технічну) освіту” від 10.02.1998 р. № 103/98–ВР, “Про фахову
передвищу освіту” від 06.06.2019 р. № 2745–VIII, “Про вищу освіту”
від 01.07.2014

р.

№ 1556–VII,

а

також

в

міжнародних

договорах,
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ратифікованих Верховною Радою України (наприклад, Конвенція про
визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (ратифікована
Законом України від 03.12.1999 р. № 1273–XIV; Фінансова угода (Проект
"Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком
(ратифікована Законом України від 08.11.2017 р. № 2186–VIII) тощо).
На загальному рівні відбувається подальша конкретизація нормативно–
правових приписів законодавчих актів щодо права на освіту в підзаконних
нормативно–правових актах, а саме указах Президента України (наприклад,
Указ Президента України від 10.09.2011 р. № 906/2011, яким затверджено
Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти,
культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та
інформаційної сфери), постановах Кабінету Міністрів України (наприклад,
Постанова Кабінету Міністрів України “Про організацію інклюзивного
навчання в закладах позашкільної освіти” від 21.08.2019 р. № 779), наказах
міністерств (наприклад, Наказ Міністерства освіти і науки України “Про
затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в
2020 році” від 11.10.2019 р. № 1285 (зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 02.12.2019 р. за № 1192/34163)).
Відповідно, на місцевому (локальному) рівні нормативно–правові
приписи щодо права на освіту, закріплені в нормативно–правових актах вищої
юридичної сили можуть конкретизуватися (деталізуватися) в розпорядженнях
голів і наказах керівників структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій, які пройшли державну реєстрацію у відповідних органах
юстиції та рішеннях нормативного характеру сільських, селищних, міських,
районних та обласних рад.
Далі, якщо послідовно додержуватися наведеного вище уявлення про
характер взаємодії юридичних норм, необхідно визнати, що у правовій системі
юридична норма та відповідні нормативно-правові приписи, в яких вона
втілюється, не існують як автономні управлінські рішення державного
апарату, яким санкціонується те або інше окреме суб’єктивне право; юридична
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норма функціонує тільки як необхідна складова певної нормативної цілісності,
деякого нормативного утворення, що виступає як певне позитивне право. У
такому сенсі позитивне право являє собою дещо загальне, своєрідне осереддя
родової спільності тих вихідних суб’єктивних прав, які визначені в юридичних
нормах, що становлять “нормативний набір” даного позитивного права. Так,
вихідне суб’єктивне право неповнолітньої дитини на її утримання є “родовою
належністю” сімейного позитивного права, поряд з іншими однорідними
“сімейними” суб’єктивними правами (на опіку і піклування, на виховання
дитини, усиновлення тощо). Зрозуміло також те, що вихідні трудові права,
кримінальні права держави або адміністративні права тощо не є однорідними
з названими тут та іншими “сімейними” правами, а являють собою іншого
роду позитивні права: трудове, кримінальне, адміністративне і т.д. [403, С. 6364].
Отже, якщо враховувати системність законодавства, про яку йшла мова
вище, то взаємозв’язки норм права між собою, визначають як структуру права,
так і галузеву будову законодавства, тобто взаємозв’язки нормативноправових приписів нормативно-правових актів між собою. Відповідно,
суб’єктивне право, яке є основою формування галузі права, визначає і
відповідну галузь законодавства. Наприклад, суб’єктивне конституційне
право на освіту (cт. 53 Конституції України: “Кожен має право на освіту”)
визначає відповідну галузь законодавства про освіту (так зване освітнє
право [37]); суб’єктивне конституційне право на охорону здоров'я (ст. 49
Конституції України: “Кожен має право на охорону здоров'я, медичну
допомогу та медичне страхування”) визначає відповідну галузь законодавства
про охорону здоров'я; суб’єктивне конституційне право на житло (ст. 47
Конституції України: “Кожен має право на житло”) визначає відповідну галузь
законодавства - житлове законодавство і т.д.
Кожне з “родових суб’єктивних прав” (наприклад, право на освіту)
деталізується через ряд відповідних “однорідних суб’єктивних прав”,
утворюючи правові інститути, які, в свою чергу, і визначають відповідні
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інститути законодавства (наприклад, дошкільна освіта, загальна середня
освіта, позашкільна освіта, професійна (професійно–технічна) освіта, фахова
передвища освіта, вища освіта тощо.). Або, наприклад, конституційне право
громадян, визначене ст. 38 Конституції України брати участь в управлінні
державними справами, конкретизується через цілий ряд правових інститутів,
наприклад інститути виборів та референдуму, а ці правові інституту
об’єктивуються у відповідні інститути законодавства, утворюючи виборче
законодавство та законодавство про референдуми тощо.
Слід зазначити, що питання розподілу нормативно-правових актів, їх
нормативно-правових приписів за галузями та інститутами законодавства
пов’язане з проблемою класифікації законодавства. Класифікацію розуміють
як розподіл об'єктів по групах відповідно до певних ознак, що наявні у одних
об'єктів та відсутні у інших. Класифікація відіграє подвійну роль. З одного
боку, вона передбачає розподіл цілого на частини за певними ознаками, а з
іншого - синтез, об'єднання цілого з частин на основі пізнання зв'язків
елементів цілого. Як зазначається у літературі, більшість вчених-теоретиків
вважає створення загальноправового класифікатора необхідним. Його
призначенням має стати стандартизація, формування та введення нових
правових інформаційних систем та спрощення процесу обміну інформацією.
Саме забезпечення пошукових можливостей визначає основні вимоги до
системи класифікації правових актів, яка повинна проводитися за двома
критеріями: предметному, що ґрунтується на особливостях сфери суспільних
відносин, яка регулюється правом, та за органом, що прийняв акт відповідно
до наданих повноважень та місця органу держави в її механізмі [327, С. 24-25].
І.О. Биля-Сабадаш зазначає, що законодавство як система – це єдність
взаємозалежних приписів, що відображають зміст правових норм, які
розрізняються за виконанням суворо визначених функцій у регламентації
суспільних відносин і об’єднані у нормативні акти, що є засобами їх
об’єктивізації. Найбільш важливими видами зв’язків нормативних приписів є:
1) ієрархічні, які випливають з характеристики місця нормативного правового
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акта в системі законодавства; 2) горизонтальні, які притаманні нормам права
як компонентам певного правового інституту, галузі права і системи права в
цілому; 3) функціональні зв’язки, які визначаються типом взаємодії приписів:
між самостійними нормативними приписами різних галузей законодавства;
між самостійними приписами однієї галузі, інституту законодавства; між
первинними і похідними приписами, які підлеглі (непідлеглі) один іншому за
юридичною силою; між матеріальними і процесуальними нормативними
приписами; між регулятивними і охоронними нормативними приписами;
зв’язок нормативних приписів з приписами, які містять дефініцію, з
оперативними приписами, зв’язок загальних і спеціальних, загальних і
виключних норм і т.д. [28, С. 24].
Зокрема, класифікатор галузей законодавства України було затверджено
Наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. № 43/5. Відповідно до
затвердженого класифікатора законодавство України складається з наступних
38 галузей законодавства: 1) основи конституційного ладу; 2) цивільне
законодавство;

3) сімейне

законодавство;

4) цивільно-процесуальне

законодавство; 5) кримінальне законодавство; 6) кримінально-процесуальне
законодавство; 7) кримінально-виконавче законодавство; 8) адміністративне
законодавство та адміністративний процес; 9) господарське законодавство,
підприємства і підприємницька діяльність; 10) господарсько-процесуальне
законодавство; 11) фінанси і кредит; 12) промисловість; 13) будівництво,
містобудування та архітектура; 14) сільське господарство та агропромисловий
комплекс; 15) земельне законодавство; 16) транспорт; 17) зв'язок, інформація
та

інформатизація;

18) торгівля,

громадське

харчування

і

побутове

обслуговування населення; 19) житлове законодавство. Житлово-комунальне
господарство; 20) митне законодавство; 21) праця, зайнятість населення,
соціальне страхування і соціальне забезпечення. Державна служба; 22) освіта;
23) наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність; 24) культура і
мистецтво; 25) охорона здоров'я населення; 26) фізична культура і спорт.
Туризм; 27) природні ресурси. Охорона довкілля; 28) надзвичайний стан.
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Надзвичайні ситуації та ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи;
29) геодезія і картографія. Гідрометеорологія; 30) оборона; 31) національна
безпека; 32) охорона громадського порядку і громадської безпеки; 33) суд і
судоустрій; 34) прокуратура; 35) адвокатура; 36) юстиція; 37) зовнішня
політика і міжнародні відносини. Міжнародні договори. Зовнішньоекономічні
відносини; 38) міжнародне право [203].
Підсумовуючи, можна запропонувати наступні правила зовнішнього
виразу норм права в нормативно-правових приписах в текстах нормативноправових актів. Законодавство як одна із форм зовнішнього виразу
об’єктивного писаного права (системи юридичних норм) є сукупністю
взаємопов’язаних нормативно–правових приписів як мінімальної мовно та
логічно завершеної цілісної конструкції. В нормативно-правових приписах
формулюється, мовно та логічно оформлюється частина складової юридичної
норми. В результаті різноманітних взаємозв’язків нормативно–правових
приписів між собою вони об’єднуються в нормативно-правові акти та їх
структурні складові (пункти, статті, розділи, глави тощо), а також в галузі та
інституту законодавства. Взаємозв’язки нормативно–правових положень між
собою, на підставі яких вони групуються, визначаються системністю змісту
законодавства, структурою самої норми права (гіпотеза, диспозиція, санкція),
та ієрархічністю публічної влади. Будь–який нормативно–правовий акт
складається з певної множини взаємопов’язаних нормативно–правових
приписів, які знаходяться у відповідних взаємозв’язках з нормативноправовими приписами інших нормативно-правових актів (як однакової, так і
різної з ними юридичної сили).
О.І. Ющик зазначає, що взаємозв’язки та співвідношення нормативноправових приписів, що зовнішньо виражають норму права, визначаються
системністю права, тобто тими взаємозв’язками, що об’єднують норми права
в галузі та інститути права. Відповідно, це і визначає підстави групування
нормативно-правових приписів в нормативно-правові акти або їх структурні
складові, а також в галузі та інституту законодавства. Взаємозв’язки
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юридичних норм мають значення не як абстракті зв’язки між окремими
нормативними приписами в абстрактному “єдиному правовому організмі” чи
абстрактній “єдності з іншими приписами, іншими підрозділами правової
системи”, а саме як взаємозв’язки юридичних норм певного позитивного
права, яке суттєво об’єднує вказані норми [403, С. 64].
Відповідно, одна й та сама норма (її гіпотеза, диспозиція та санкція)
виражається в законодавстві у формі нормативно-правових приписів
нормативно–правових

актів

на

різних

рівнях

(конституційному,

законодавчому та підзаконному). Норма права, у найбільш загальній формі
визначена на першому, найвищому рівні законодавства, тобто рівні
Конституції України, у юридичній формі конституційних нормативно–
правових приписів, далі конкретизується (деталізується) на наступному
вищому рівні законодавства – рівні законодавчих актів (нормативно–правових
актів вищої юридичної сили) у юридичній формі законодавчих нормативно–
правових приписів, а потім, в свою чергу, конкретизується (деталізується) на
наступному нижчому рівні законодавства (рівні підзаконних нормативно–
правових актів) у юридичній формі нормативно–правових приписів
підзаконних нормативно–правових актів. В свою чергу на рівні підзаконних
нормативно правових актів також існують свої підрівні залежно від юридичної
сили того чи іншого виду підзаконних нормативно–правових актів. При цьому,
як зазначається в посібнику з законодавчої техніки, кожний структурний
рівень законодавства характеризується ієрархічним зв'язком його елементів,
який виступає як необхідний закономірний зв'язок цієї системи. У свою чергу,
кожний нормативний

акт

виступає

вихідною правовою базою для

нормативно–правових актів, розташованих у структурному ряді після
нього [112, С. 165].
Виходячи із запропонованого в підрозділі 2.2 розуміння форми
законодавства, в його ієрархічній будові можна виокремити шість основних
рівні (за юридичною силою актів): 1) конституційний рівень найвищої
юридичної

сили

(Конституція

та

конституційні

закони);

2) рівень
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міжнародних договорів, ратифікованих законами України; 3) законодавчий
рівень вищої юридичної сили (закони України); 4) підзаконних рівень
нормативно-правових актів вищих органів публічної влади (укази Президента
України, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів
України); 5) підзаконних рівень нормативно-правових актів центральних
органів виконавчої (накази міністерств, які пройшли процедуру державної
реєстрації);

6) підзаконних

рівень

локальних

нормативно-правових

(нормативно–правові акти місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого

самоврядування

конкретної

адміністративно-територіальної

одиниці).
В цьому аспекті слід ще раз зазначити, що відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 92
Конституції України права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав
і свобод; основні обов'язки громадянина визначаються виключно законами
України. Також, відповідно до п. 22. ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно
законами України визначаються засади цивільно–правової відповідальності;
діяння,

які

є

злочинами,

адміністративними

або

дисциплінарними

правопорушеннями, та відповідальність за них. Отже, нормативно-правові
приписи, які відображають диспозицію та санкцію норми права (визначають
права

та

обов’язки

суб’єктів

правовідносин

та

засади

юридичної

відповідальності) на загальному рівні обов’язково мають міститися в
нормативно–правових актах вищої юридичної сили, тобто в законах України.
Правові приписи нормативно-правових актів нижчої юридичної сили не
можуть виходити за межі нормативно-правових приписів нормативно–
правових актів вищої юридичної сили. Зокрема, нормативно-правові приписи
підзаконних нормативно-правових актів не можуть виходити за межі
нормативно-правових

приписів

законодавчих

актів

або

підзаконних

нормативно-правових актів вищої за них юридичної сили. Нормативноправові приписи підзаконних нормативно-правових актів деталізують правові
приписи законодавчих актів (гіпотезу, диспозицію та санкцію юридичної
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норми), визначають або конкретизують порядок реалізації прав та свобод,
виконання обов’язків суб’єктами правовідносин тощо.
Зокрема, щодо прав і свобод людини і громадянина, то відповідно до
ст. 22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені
цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи
гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав і свобод [143].
Суб’єкти

публічно-владних

повноважень

приймають

рішення

нормативного характеру щодо правового регулювання тих чи інших
суспільних відносин у межах своїх нормотворчих повноважень, а юридична
форма, рівень та порядок прийняття таких рішень визначено Конституцією та
законами України. Наприклад, ст. 92 Конституції України визначає питання,
які мають регулюватися виключно на рівні законів України [143]. Пунктом 3
Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента
України [369] визначено, які рішення Президента України приймаються у
формі указів. Параграф 29 глави 1 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів
України [245] встановлює з яких питань приймаються рішення Кабінету
Міністрів України у формі постанов: “Акти Кабінету Міністрів нормативного
характеру видаються у формі постанов. Постанови Кабінету Міністрів
видаються з питань: затвердження положення, статуту, порядку, регламенту,
правил, методики та в інших випадках, коли суспільні відносини потребують
нормативно-правового врегулювання; затвердження, прийняття міжнародного
договору або приєднання до нього”. Відповідно до ст. 15 Закону України “Про
центральні органи виконавчої влади” міністерства видають нормативноправові акти у формі наказів у межах своїх повноважень [109].
Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 57 Конституції України закони та інші
нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не
доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є
нечинними [143]. Разом з тим, сьогодні порядок офіційного оприлюднення
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нормативно-правових актів та набрання ними чинності визначено Указом
Президента України [370].
Або наприклад, як вже зазначалося, в практиці нормотворчої діяльності
міністерств існують випадки видання міністерствами нормативно-правових
актів, що не відповідають чинному законодавству. Також, І.М. Мельничук
зазначає, що основною причиною відмов в державній реєстрації нормативноправових

актів

міністерств

нормотворення.

Міністерства

є

перевищення

компетенції

суб’єктами

продовжують

порушувати

статтю 19

Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України. Міністерства, що подають на державну реєстрацію
нормативно-правові акти на видання яких немає повноважень, аргументують
це загальним правом міністерств відповідно до положень про них видавати
накази, забуваючи при цьому, що нормативно-правові акти мають видаватись
на виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України, а не заповнюють прогалини в законодавстві на власне бажання і на
свій розсуд [189].
Отже, підсумовуючи зазначене, можна запропонувати наступне
розуміння

поняття

законодавства
законодавства,

упорядкованості

(систематика
яка

законодавства.

законодавства) –

характеризується

це

Упорядкованість

властивість

об’єднанням

форми

(класифікацією,

групуванням, упорядкуванням) нормативно-правові приписи, в яких мовно
виражаються частини складових юридичних норм, в відповідні взаємозв’язані
складові законодавства (нормативно-правові акти та їх структурні елементи
(розділи, глави, статті та ін.), галузі та інститути законодавства) за правилами,
що обумовлені системністю змісту законодавства, ієрархічністю публічної
влади, а також вимогами нормотворчої техніки.
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Висновки до Розділу 2
1. Законодавство, як основна специфічна форма виразу норм права в
правовій системі, є однією із складових усього нормативного масиву
національної правової системи та знаходиться у різноманітних взаємозв’язках
з іншими її складовими. Виходячи з традиційного у теорії права уявлення про
правову систему як сукупність усіх правових явищ суспільства, правова
система розглядається як цілісність, що складається з різноманітних елементів
(складових) та їх суттєвих внутрішніх взаємозв’язків між собою, які
утворюють відносно стійку структуру правової системи. При цьому, структура
правової системи складається з підсистем (рівнів), виражених через власні
компоненти: 1) інституційна підсистема (суб’єкти права); 2) нормативна
підсистема (принципи і норм права, система права, джерела права);
3) доктринальна підсистема (сукупність поглядів на право, яка виявляється у
правовій

психології,

4) функціональна

правовій

підсистема

ідеології
(процеси

та

правовій

культурі);

нормотворчостi,

реалізації,

застосування і тлумачення права); 5) результативна підсистема (відображає
результати дії права, стан законності та правопорядку в суспільстві).
Законодавство як спосіб зовнішнього виразу юридичних норм є однією із
складових правової системи, а саме однією із форм зовнішнього виразу
нормативної складової правової системи (норм права); однією із форм, яка
організовує зміст права.
2. Правову систему зі всіма її індивідуальними особливостями, яка
утворена та функціонує в межах тієї чи іншої держави, прийнято називати
національною

правовою

системою.

Національне

законодавство

(законодавство України) як складова національної правової системи - основна
специфічна форма зовнішнього виразу нормативної складової (норм права)
національної правової системи. Законодавство України є ієрархічною
сукупністю

нормативно-правових

актів

суб’єктів

публічно

владних

повноважень, зокрема, і законів про ратифікацію міжнародних договорів,
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невід'ємною частиною яких є текст відповідного міжнародного договору.
Іншими формами зовнішнього виразу норм права в національній правовій
системі

є

нормативно-правові

договори

(як

міжнародні

так

і

внутрішньодержавні) та судовий прецедент (рішення Європейського суду з
прав людини). Додатковий характер має правовий звичай.
3. Правова система України ідентифікується з романо-германською
правовою сім’єю. Ознаки, які ідентифікують романо-германську правову
сім’ю, переважно стосуються нормативної складової правової системи та
основної форми її зовнішнього офіційного виразу (нормативно-правового
акта). Ці ознаки визначають і відповідні властивості законодавства, а саме:
наявність як ієрархічної (вертикальної), так і галузевої (горизонтальної)
будови законодавства, а також його кодифікований, консолідований,
систематизований, упорядкований і уніфікований характер. Зазначені
властивості законодавства обумовлюють і відповідні напрями (види)
нормотворчої діяльності органів публічної влади, зокрема, упорядкування
законодавства.
4. Законодавство України як необхідна складова національної правової
системи перебуває у взаємозв’язках з іншими складовими національної
правової

системи

Взаємозв’язок

законодавства

з

інституціональною

(суб’єктною) складовою правової системи, виявляється в тому, що
законодавство є результатом діяльності суб’єктів права (саме органів
публічної влади). Норми права знаходять свій зовнішній вираз та офіційне
закріплення в нормативно-правових актах в результаті нормотворчої
діяльності владних суб’єктів, що відображає взаємозв’язок законодавства з
функціональною складовою правової системи. Взаємозв’язок законодавства з
ідеологічною складовою правової системи, виявляється, в першу чергу, в її
впливі на зміст норм права. Кінцевою метою нормотворчої діяльності, в
результаті якої виробляється законодавство, є встановлення належного
правопорядку в суспільстві, що відображає взаємозв’язок законодавства з
результативною складовою правової системи.
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5. В сучасному світі правову систему мають не тільки окремі держави
(національні правові система), а й різноманітні державні та наддержавні
утворення (міждержавні, наднаціональні, міжнародні тощо правові системи),
дія яких поширюється на політичні об’єднання держав. Міждержавні правові
системи, їх нормативні складові (правові принципи та норми права, а також їх
зовнішня форма виразу (джерела права)) здійснюють відповідний вплив на
національне законодавство. Для національної правової системи України
визначальною є правова система Європейського Союзу, про що свідчить
підписана у 2014 р. Угода про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом та процес адаптації законодавства України до права Європейського
Союзу, а також зміни 2019 року до Конституції України, що підтверджують
європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського
та євроатлантичного курсу України. Процес зближення законодавства України
з правом Європейського Союзу відбувається в межах адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу.
6. Законодавство, як специфічна форма виразу певного нормативного
масиву,

характеризується

змістом

та

формою,

які

є

подальшою

конкретизацією категорій сутності і явища. Змістом законодавства є система
юридичних норм, закріплених у нормативно-правових актах органів і
посадових осіб публічної влади, а формою законодавства є ієрархічна
сукупність нормативно-правових актів органів та посадових осіб публічної
влади, в яких отримують свій зовнішній текстуальний вираз ця система
юридичних норм, та форма яких чітко визначена законодавством. Формою
законодавства є наступна ієрархічна сукупність нормативно-правових актів:
1) Конституція України та конституційні закони (закони про внесення змін в
Конституцію України); 2) міжнародні договори, ратифіковані Верховною
Радою України (закони України про ратифікацію міжнародних договорів);
3) закони України; 4) укази Президента України нормативного характеру;
5) постанови Верховної Ради України нормативного характеру; 6) постанови
Кабінету Міністрів України; 7) накази міністерств нормативного характеру,
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які пройшли державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України;
8) розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих
державних адміністрацій нормативного характеру, які пройшли державну
реєстрацію у відповідних органах юстиції; 9) рішення нормативного
характеру органів місцевого самоврядування. Також, до законодавства варто
віднести рішення нормативного характеру, які можуть бути прийняті
безпосередньо

народом

або

територіальною

громадою

в

результаті

всеукраїнського або місцевого референдуму.
7. Законодавство як і інші правові явища має кількісну та якісну
визначеність. Кількість - це зовнішня визначеність явища, характерною
формою вираження якої є число – оптимальна кількість нормативно-правових
актів, необхідна для забезпечення належної якості законодавства. Кожний
нормативно-правовий акт (як закон, так і підзаконний нормативно-правовий
акт) повинен мати свій чітко визначений предмет (предмет нормативноправового акта (зокрема, предмет закону)). Предметом окремого нормативноправового акта є однорідні правовідносини (їх частина, сторона тощо), які
виникають при реалізації суб’єктивного права та виконанні юридичного
обов’язку, визначених диспозицією норми права. З теоретичної точки зору
можна було б рекомендувати намагатися дотримуватися правила: один
предмет – один нормативно-правовий акт, прийнятий відповідним суб’єктом
правотворчості (одні й ті ж однорідні суспільні відносини можуть
регулюватися на загальному рівні нормативно-правовим актом вищої
юридичної сили, і конкретизуватися, деталізуватися нормативно-правовими
актами, що мають меншу юридичну силу). Разом з тим, реальні суспільні
відносини набагато складніші, один і той же предмет може мати різні аспекти
правового регулювання, і тоді, навпаки, укрупнення нормативно-правового
акта, намагання охопити одним нормативно-правовим актом всі аспекти його
предмета, може призвести до невиправданої громіздкості нормативноправового акта та значно ускладнити його застосування на практиці.
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8. Якість законодавства (ступінь якості законодавства або його
доброякісність) характеризує його внутрішню істотну визначеність, що
становить його специфіку, є оціночною категорією та проявляється через
певну сукупність властивостей (соціальних та юридичних), яким має
відповідати якісне законодавство. Саме під кутом зору доброякісності як
ступеня придатності законодавства для врегулювання суспільних відносин
відповідно до визначеної мети, для встановлення належного правопорядку в
суспільстві, для реалізації правом його основних функцій (регулятивної та
охоронної) розглядається поняття якості законодавства у юридичній
літературі. Невирішеним аспектом проблеми, що досліджується, є відсутність
чіткого встановленого переліку властивостей (ознак), вимог (критеріїв), яким
має відповідати якісне законодавство (щодо змісту та форми). Науковцями
називається досить широкий та розмитий спектр різних критеріїв, на основі
яких слід оцінювати якість законодавства щодо його змісту та форми.
Запропоновано критерієм соціального аспекту якості законодавства вважати
відповідність змісту законодавства реаліям суспільного життя (соціальним,
економічним, політичним тощо) та принципам права як основним засадам,
вихідним положенням права та правового регулювання суспільних відносин,
тобто соціальну адекватність змісту законодавства та його відповідність
принципам права. Критерієм оцінки юридичного аспекту якості законодавства
є відповідність законодавства вимогам нормотворчої техніки.
9. Така ознака законодавства як системність має визначатися, виходячи
з розуміння поняття системи та відмінності її від порядку, а отже відмінності
від

поняття

систематизації

упорядкованості
законодавства

законодавства.
(приведення

В

основі

законодавства

діяльності
до

з

стану

системності) та упорядкування законодавства (приведення законодавства до
стану упорядкованості), лежать різні логічні операції: поділу понять (поділу
цілого на частини) та класифікації понять відповідно. Системність
законодавства, як форми зовнішнього виразу юридичних норм, обумовлена
системністю юридичного (позитивного) права як змістом законодавства, а
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отже є властивістю змісту законодавства. В теорії права традиційно
виокремлюється горизонтальна (галузева) будова законодавства (за галузями
права), яка є відображенням системи права (сукупності норм права, що
згруповані у такі відносно самостійні структурні утворення як галузі та
інститути права).
10. В юридичній науці продовжується пошук об’єктивних критеріїв
розмежування системи права на галузі, оскільки при використанні таких
традиційних критеріїв виділення галузей права як спільний предмет і метод
правового регулювання, поняття «галузі права» виявилося розмитим та
обезціненим. В контексті діяльності з упорядкування законодавства слід
виходити із запропонованих діалектичною теорією права підходів щодо
розуміння галузі та інституту права як таких, що на сьогоднішній день є
найбільш обґрунтованими в юридичній науці та побудованими на основі
використання діалектичного методу як базового методу наукового пізнання.
Галузь права будується на основі узагальненого (родового) вихідного права,
яке включає в себе певне коло вихідних прав та складає предмет юридичної
норми (її диспозиції, тобто санкціонованих державою суб’єктивних прав та
відповідних юридичних обов’язків). Змістовною основою правового інституту
є суспільний інститут. Правовий інститут виступає як нормативно–юридичний
спосіб визнання публічною владою в процесі нормотворчої діяльності
необхідності того чи іншого суспільного інституту, його існування стає
обов’язковим моментом правопорядку, і, відтак, забезпечене санкцією
держави.
11. Враховуючи запропоновані діалектичною теорією права підходи
щодо розуміння галузі та інституту права, галузь законодавства розглядається
як взаємопов'язана сукупність нормативно-правових актів, що виступає як
офіційна форма, спосіб організації, існування і зовнішнього вираження галузі
права. Інститут законодавства розглядається як взаємопов'язана сукупність
нормативно-правових приписі нормативно-правових актів (або їх складових),
що зовнішньо виражають відповідний правовий інститут. При цьому, інститут
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законодавства в процесі нормотворчої діяльності органів публічної влади має
будуватися враховуючи необхідністю правового регулювання усіх сторін
функціонування відповідного суспільного інституту, які потребують такого
регулювання. Відповідно, системність законодавства визначається як
властивість змісту законодавства, яка полягає в тому, що законодавство є
формою зовнішнього виразу юридичних норм організованих за галузями та
інститутами законодавства.
12. У юридичній науці така властивість як системність законодавства
пов’язується не тільки з системністю права, а й з ієрархічністю сукупності
нормативно-правових актів, які складають законодавство. Юридичні норми,
які мають свій зовнішній вираз в законодавстві, набувають ієрархічної
організованості через вертикальну (ієрархічну) будову законодавства, яка
відображає ієрархічну систему суб’єктів нормотворчості, тобто форма
законодавства ієрархічно організовує юридичне право (одна й таж юридична
норма виражена в нормативно-правових актах різної юридичної сили). Однак,
в цьому випадку до форми законодавства як ієрархічної підпорядкованості
нормативно-правових актів органів публічної влади різної юридичної сили не
зовсім коректо застосовувати термін “система”, виходячи з філософського
розуміння сутності останньої як організованої цілісності. Для характеристики
організованості форми законодавства, тобто упорядкованості нормативноправових актів, на мою думку, більш точним буде застосування терміну
“систематика”, який тлумачиться як бездоганний порядок у чомусь,
упорядкованість

предметів

за

певними

критеріями,

їх

групування,

класифікація тощо.
13. В формі законодавства, як сукупності нормативно-правових органів
публічної влади актів, має існувати певний порядок, його складові
(нормативно-правові акти та їх структурні елементи) мають бути організовані
з дотриманням певного порядку. Упорядкованість законодавства (систематика
законодавства) означає приведення до певного порядку складових форми
законодавства (нормативно-правових актів та їх структурних елементів), а цей
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порядок, в свою чергу, визначається системністю змісту законодавства та
ієрархічністю його форми, та виявляється в горизонтальній(галузевій) та
вертикальній (ієрархічній) будові законодавства.
14. Юридична норма (її гіпотеза, диспозиція та санкція) - як первинний
елемент системи юридичного (об’єктивного) права – має виражатися в тексті
нормативно–правових

актів

через

певну

множину

взаємопов’язаних

нормативно–правових приписів як мінімальної мовно та логічно завершеної
цілісної конструкції. В нормативно-правових приписах формулюється, мовно
оформлюється частина складової юридичної норми. Одна й та сама юридична
норма (її гіпотеза, диспозиція та санкція) має зовнішній вираз в законодавстві
на різних ієрархічних рівнях (в нормативно-правових актах різної юридичної
сили), а також в нормативно-правових актах (їх структурних складових), що
відносяться до однієї чи різних галузей та інститутів законодавства. Для того
щоб “зібрати” юридичну норму (її гіпотезу, диспозицію та санкцію) з
нормативно–правових приписів нормативно–правових актів, її необхідно
“збирати” як з нормативно–правових приписів розташованих на різних
ієрархічних

рівнях

законодавства

(конституційному,

законодавчому,

підзаконному), так і з нормативно–правових приписів розташованих на
кожному із рівней законодавства, тобто “збирати” як із нормативно–правових
приписів нормативно–правових актів “вертикально”, так і “горизонтально”.
При цьому, нормативно–правові приписи, в яких знайшла свій зовнішній
вираз одна й та сама юридична норма, вищого рівня будуть більш
абстрактними, а нормативно–правові приписи нижчого рівня більш
конкретними, деталізованими. Таким чином, юридична норма “розгортається”
в нормативно-правових актах різної юридичної сили.
14. Упорядкованість законодавства (систематика законодавства) – це
властивість

форми

законодавства,

яка

характеризується

об’єднанням

(класифікацією, групуванням, упорядкуванням) нормативно-правові приписи,
в яких мовно виражаються частини складових юридичних норм, в відповідні
взаємозв’язані складові законодавства (нормативно-правові акти та їх
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структурні елементи (розділи, глави, статті та ін.), галузі та інститути
законодавства)

за

правилами,

що

обумовлені

системністю

змісту

законодавства, ієрархічністю публічної влади, а також вимогами нормотворчої
техніки. Елементи законодавства (нормативно-правові приписи, нормативноправові акти та їх структурні складові) класифікуючись (об’єднуючись) в
межах галузей та інститутів законодавства утворюють горизонтальну
(галузеву) будову законодавства, а нормативно-правові приписи групуючись
в межах нормативно-правових актів різної юридичної сили утворюють
ієрархічну (вертикальну) будову законодавства. При цьому, нормативноправові акти органів публічної влади повинні мати юридичну форму
визначену чинним законодавством для таких рішень (закон, указ, постанова,
наказ тощо).
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РОЗДІЛ 3
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ УПОРЯДКУВАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА
3.1 Упорядкування законодавства як юридична діяльність
Перше і безпосереднє найбільш абстрактне уявлення про упорядкування
законодавства підказує нам сам термін, тлумачення обох його складових –
“упорядкування” і “законодавство”. У словосполученні “упорядкування
законодавства” слово “ упорядкування” вказує на певний вид діяльності як
форму інтелектуально–вольової активності людини, а слово “законодавство” –
на об’єкт цієї діяльності, окреслює межі останньої, конкретизує її як діяльність
по приведенню законодавства до певного порядку. Отже, упорядкування
законодавства як форма людської активності, перш за все, є певним видом
діяльності – особливою формою діяльності пов’язаною з правом, з
законодавством, зокрема, зі зміною форми законодавства, з приведенням її до
певного порядку.
Будь-яка діяльність є формою активності, що характеризує здатність
людини чи пов’язаних з нею систем бути причиною змін у бутті [375, С. 163];
специфічно людською формою ставлення до навколишнього світу, змістом
якої є доцільні зміни і перетворення речей і явищ залежно від людських
потреб [184, С. 80–81]; специфічним для людини способом ставлення до
зовнішнього світу, що полягає в перетворенні і підпорядкуванні його
людським цілям; діяльність людини є соціально обумовленою і будується у
відповідності з законами об'єктів, вона визначена предметом і в той же час з її
допомогою предмет виділяється як відмінний від неї [153, C. 70–71];
специфічно людська форма активного ставлення до навколишнього світу,
зміст якої складає його доцільна зміна і перетворення. Діяльність людини
передбачає певне протиставлення суб'єкта і об'єкта діяльності: людина
протиставляє собі об'єкт діяльності як матеріал, який повинен отримати нову
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форму і властивості, перетворитися з матеріалу в продукт діяльності [372,
C. 151].
Будь–яка діяльність характеризується своїм суб’єктом, об’єктом,
предметом, засобами, способом, результатом та метою діяльності. Діяльність
є цілеспрямованим впливом суб’єкта на об’єкт, де суб’єкт – це носій
діяльності, джерело активності спрямованої на об’єкт, а об’єкт – те, що
протистоїть суб'єкту; те, на що спрямована діяльність суб'єкта; те, що
перетворюється, змінюється в результаті цієї діяльності. У загальнофілософській науці суб'єкт визначається як позначення психолого-теоретикопізнавального «Я», що протистоїть чомусь іншому (предмету, об'єкту) [52,
С. 32]. Суб'єкт і об'єкт – це протилежності, через взаємодію яких реалізується
процес будь–якої діяльності. Суб’єктом діяльності можуть бути індивід
(людина, фізична особа), соціальна група (колективні утворення, юридичні
особи), соціальні спільноти (суспільство в цілому, народ, нація), органи
державної влади та місцевого самоврядування тощо. Об’єктом будь–якої
діяльності є природні та суспільні явища.
Відповідно, скласти загальне уявлення про діяльність пов’язану з
правом взагалі та особливості її різновидів, зокрема, діяльності з
упорядкування законодавства, не можливо без дослідження цієї діяльності з
точки зору праксеології, тобто науки про загальні закони людської діяльність.
О.О. Бандура розглядає праксеологію права як філософсько–правову науку,
предметом якої є дослідження правової діяльності в усьому розмаїтті її
філософських аспектів та яка є складовою загальної (філософської)
праксеології (теорії людської діяльності). Основні риси категорії правової
діяльності запозичено у філософської категорії діяльності. Діяльність
становить процес взаємодії людини зі світом, спрямований на його опанування
та перетворення згідно з людськими потребами Людина є субʼєктом
діяльності, а обʼєктами можуть бути фрагменти як зовнішнього, так і
внутрішнього світу людини. Діяльність є механізмом перетворення ідеального
на матеріальне. Структурними елементами діяльності є субʼєкт, обʼєкт, мета,
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засоби, процес (діяльність має процесуальний характер) і результат [19, С. 12–
14].
Слід зазначити, що у юридичній літературі для позначення діяльності,
пов’язаної з правом, використовується ряд термінів: “правова діяльність”,
“юридична діяльність”, “юридично значуща діяльність”, “діяльність у сфері
права”

тощо.

Наприклад,

в

Конституції

України

(ст.ст. 127,

148)

використовується термін “професійна діяльність у сфері права”.
Найбільш широким терміном для позначення поняття діяльності
пов’язаної з правом (або діяльності у сфері права) є термін “правова
діяльність”. Зокрема, науковцями поняття правова діяльність визначається як
діяльність, що складається з усіх дій суб’єктів права в різних сферах життя,
здійснюється на їх підставі й відповідно до них (Ф. Фаткуллін); як діяльність,
що охоплює не тільки дії суб’єктів, що здійснюють державну (публічну) владу,
а й усіх юридичних і фізичних осіб та є ширшим поняттям ніж поняття
«юридична діяльність» (Б. Шалієв) [206, С. 25].
С.Д. Гусарєв розглядає правову діяльність як один із видів соціальної
діяльності, що здійснюється у правовій

сфері суб'єктами права з

використанням правових засобів та з метою отримання правового результату,
внаслідок чого відбувається створення права, його розвиток та реалізація в
процесі функціонування суспільних відносин. Правова та юридична діяльність
співвідносяться як загальне та частка, а юридичну діяльність слід відрізняти
від неюридичної правової діяльності. Відповідно, зазначений автор пропонує
широке тлумачення юридичної діяльності як різновиду правової діяльності,
що здійснюється у формах практичної, освітньої та наукової, юристами, на
професійній основі, з метою отримання відповідного правового результату,
задоволення потреб та інтересів соціальних суб'єктів. Юридична діяльність
характеризується тим, що: здійснюється у сфері права; суб'єктами здійснення
виступають юристи – спеціально підготовлені фахівці; юридична діяльність
спрямовується на організацію діяльності інших суб'єктів права; кінцевою
метою юридичної діяльності є впорядкування та узгодження суспільних
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відносин; під час її здійснення використовуються як правові, так і неправові
засоби; юридична діяльність регламентується правовими та іншими
соціальними нормами; здійснюється у формах практичної, наукової та
освітньої діяльності [67, С. 16].
В цьому випадку юридичною є будь–яка діяльність, що здійснюється у
правовій сфері життя суспільства юристами, а відповідно, правовою – будь–
яка діяльність, що здійснюється у правовій сфері життя суспільства іншими
суб'єктами (тобто тими, що не мають юридичної освіти). Однак, наприклад,
діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування щодо
прийняття відповідних правових актів в межах їх повноважень за своєю
природою є юридичною діяльністю. Проте, далеко не всі суб’єкти цієї
діяльності мають юридичну освіту (народні депутати, Президент України,
члени Кабінету Міністрів України, депутати місцевих рад). Тому, в реаліях
сьогодення, критерій наявності юридичної освіти у суб’єктів юридичної
діяльності не може бути коректно застосований для її розмежування з іншими
видами діяльності, пов’язаної з правом. Разом з тим, слід погодитися з
С.Д. Гусарєвим, і сьогодні досить часто як в наукових колах, так і в практичній
сфері все частіше висловлюється думка про те, що ті, хто займаються
підготовкою та прийняття нормативно-правових актів повинні мати необхідні
юридичні знання в цій сфері.
В свою чергу, і поняття юридичної діяльності у сучасній правовій науці
не має свого однозначного розуміння. В найбільш широкому розумінні
юридична діяльність тлумачиться як різновид соціальної діяльності, форма
інтелектуально–вольової активності людини в межах і на виконання норм
права. При цьому розрізняють такі види юридичної діяльності як правотворча
діяльність, діяльність з конкретизації, тлумачення, реалізації (у т. ч.
застосування), систематизації права, правовиховна діяльність [400, С. 469–
470]. Відповідно до такого визначення поняття «правова» і «юридична»
ототожнюються.
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В.М. Карташов визначає юридичну діяльність як “об’єктивовану в
офіційних

актах,

управлінську,

опосередковану

виробничо–трудову

правом,

діяльність

інтелектуально–вольову,
компетентних установ

і

організацій, що здійснюється у певних процедурно–процесуальних формах за
допомогою спеціальних юридичних дій та операцій, способів і засобів,
спрямована на вирішення суспільних завдань і функцій і задоволення тим
самим публічних і приватних інтересів” [128, С. 8]. У запропонованому
визначенні суб’єктами юридичної діяльності є тільки компетентні установи і
організації, а результат такої діяльності знаходить свій зовнішній вираз у
офіційних актах–документах. Однак, О.І Ющик зауважує, що в наведеному
визначенні В.М. Карташов, очевидно, не розрізняє “юридичну діяльність” та
“діяльність у галузі права” і “юридично значущу діяльність”. Діяльність
представника державного апарату і юрисконсульта приватної фірми чи
представника організації за договором доручення – це, очевидно, суттєво різні
види діяльності, пов’язаної з правом [412, С. 416–417].
І. Настасяк приходить до висновку, що правова діяльність – це
юридично значущі діяння суб’єктів права, спрямовані на досягнення
юридичних наслідків – упорядкування суспільних відносин. У межах правової
діяльності відбувається діяльність суб’єктів, спеціально уповноважених на
створення

правових

правоінтерпретаційних),

актів
а

(правотворчих,

також

діяльність

правозастосовних

суб’єктів

і

безпосередньої

реалізації права, у процесі якої здійснюються суб’єктивні права та юридичні
обов’язки учасників суспільних відносин. Отже, можна констатувати, що
поняття «правова діяльність» є ширшим, ніж термін «юридична діяльність».
Поняття

«юридична

діяльність»

підкреслює

наявність

спеціальних

повноважень суб’єктів і формалізований порядок створення деяких видів
правових актів (правотворчих, правозастосовних і правоінтерпретаційних).
Відповідно, юридична діяльність: 1) є правовою діяльністю; 2) здійснюється
спеціально уповноваженим на цю діяльність суб’єктом; 3) здійснюється в
установленому чинними джерелами права процедурно–процесуальному
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порядку; 4) її результатом є правові акти; 5) спрямована на досягнення
юридичних наслідків – забезпечення належних умов для впорядкування
суспільних відносин [206, С. 25–26].
В контексті цього дослідження, на мій погляд, найбільш послідовною є
позиція О.І. Ющика, котрий розглядає юридичну діяльність як специфічний
вид соціальної діяльності, змістом якої є реалізація державним апаратом
законодавчої, адміністративної і правоохоронної функцій, або, інакше,
правове оформлення державного управління суспільством [412, С. 20]. В
цьому випадку критерієм виокремлення юридичної діяльності серед інших
різновидів діяльності, пов’язаної з правом, є наявність у суб’єктів цієї
діяльності публічно–владних повноважень (повноважень щодо прийняття
обов'язкових до виконання рішень і забезпечення їх здійснення тими, кому
вони адресовані) на реалізацію яких приймаються відповідні правові акти.
Так, зокрема, в Концепції адміністративної реформи в Україні
зазначено, що повноваження органу виконавчої влади – це закріплені за
органом виконавчої влади права і обов'язки. Для визначення певного обсягу
повноважень, закріпленого за кожним органом виконавчої влади відповідно
до покладених на нього завдань і функцій, застосовується поняття
"компетенція". Центральне місце і переважну частину серед повноважень
органу виконавчої влади складають державно–владні повноваження, тобто
повноваження щодо прийняття обов'язкових до виконання рішень і
забезпечення їх здійснення тими, кому вони адресовані [368]. А, наприклад, в
ч. 3 ст. 2 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” вiд
17.03.2011 р. зазначається, що підприємства, установи та організації, що
належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, не можуть здійснювати владні повноваження, крім
випадків, визначених законом [109].
В

великому

енциклопедичному

юридичному

словнику

термін

“повноваження” тлумачиться як сукупність прав та обов’язків державних
органів і громадських організацій, а також посадових та інших осіб,
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закріплених за ними у встановленому законодавством порядку для здійснення
покладених на них функцій [39, С. 655]. Повноваження, якими наділені органи
публічної влади, мають публічно–владний або державно-владний характер,
що відрізняє їх від повноважень інших суб’єктів.
Визначальним для розуміння поняття державно–владних повноважень
державних органів є поняття державної влади та державного суверенітету як
політико–правової властивості державної влади (в Декларації про державний
суверенітет України державний суверенітет визначається як верховенство,
самостійність, повнота і неподільність влади держави в межах її території та
незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах [72]). Сутність влади як
соціальної категорії полягає в реальній можливості одних суб’єктів підкоряти
своїй волі інших суб’єктів, тобто це здатність і можливість її носія підкоряти
своїй волі інших, визначати варіанти поведінки підвладних і домагатися
здійснення такої поведінки за допомогою різних засобів (авторитету, права,
примусу). Поняття "соціальної влади" охоплює три основних явища, які є
органічними для цього поняття: 1) суверенність, тобто самостійний характер
влади, її незалежність і верховенство у відповідній ситуації; 2) воля, яка
знаходить свій вираз у тих приписах, настановах, які встановлює суб'єкт
влади; 3) примус (сила), тобто влада має місце тоді, коли може змусити
виконувати волю, яку вона хоче практично здійснити. Виокремлюють
економічну, політичну, релігійну, корпоративну, військову, фінансову,
ідеологічну та державну владу [4, С. 58–60].
Державна влада є одним із різновидів соціальної влади. Від інших
(громадської, сімейної, корпоративної влади тощо) відрізняється рядом ознак:
у кожній країні існує тільки одна державна влада, а інших різновидів
соціальної влади – чимало; державна влада поширюється на всіх членів
суспільства, інші влади – лише на певну його частину; тільки державна влада
може розв'язувати загальносуспільні проблеми, інші ж – вирішують справи,
що стосуються, як правило, тільки частини суспільства; державна влада має у
своєму розпорядженні такий специфічний апарат для здійснення своїх завдань
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і функцій, якого не мають інші влади; тільки державна влада встановлює
формально обов'язкові для усього населення загальні правила поведінки –
правові норми характеризується суверенітетом [39, С. 165].
У юридичній енциклопедії державна влада розглядається як один із
видів публічної влади – суспільно–політичної влади, народовладдя. Так,
видами публічної влади є: 1) влада народу як безпосереднє народовладдя,
безпосередня демократія (вибори, референдуми тощо); 2) державна влада –
законодавча, виконавча, судова; 3) місцеве самоврядування — місцева
публічна влада, що здійснюється, зокрема, територіальними громадами, та
представницькими органами місцевого самоврядування. Термін «публічна
влада» аналогічний терміну «народовладдя» [400].
Публічній владі притаманні такі ознаки: спрямованість на виконання
суспільних завдань і функцій; функціонування через відповідні публічні
інститути; легітимність; відособленість апарату, що здійснює цю владу, від
населення; об′єднання підвладних за територіальною ознакою; охоплення
владою всіх осіб на відповідній території; безперервність функціонування;
спрямованість на вирішення всіх справ суспільного значення; обов′язковість
владних рішень для всіх суб′єктів на відповідній території; функціонування у
правових формах; можливість використання передбачених законодавством
засобів примусу для реалізації своїх рішень; право встановлювати і стягувати
загальнообов′язкові податки і збори з населення; самостійне формування
бюджету [418, С. 42].
Публічна влада реалізується суб’єктами публічної влади, якими є органи
публічної влади, що діють на державному та місцевому рівнях (органи
державної влади та органи місцевого самоврядування). Публічна влада
здійснюється за допомогою спеціального ієрархічно та територіально
організованого апарату, легітимного використання примусу та права видавати
нормативні акти, обов’язкові для всього населення [171, С. 19]. При цьому,
звертається увага на те, що характерною ознакою системи публічної влади в
Україні є її дуалізм. На центральному рівні це проявляється, зокрема, у
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прагненні будувати систему управління державою змішаного (парламентсько–
президентського)

типу.

На

місцевому

рівні

дуалізм

пов’язаний

зі

співіснуванням на одному рівні двох видів публічної влади – державної
виконавчої

в

особі

її

органів

та

посадових

осіб

місцевого

самоврядування [193].
Отже, юридичну діяльність слід відрізняти від інших видів діяльності
пов’язаної з правом, та розуміти як специфічний вид соціальної діяльності
суб’єктами якої є органи публічної влади (органи державної влади та органи
місцевого самоврядування), а змістом якої є реалізація їх публічно–владних
повноважень, що виявляється в прийнятті обов’язкових рішень у формі
правових актів та забезпеченні виконання цих рішень.
Для здійснення публічної влади та виконання завдань і функцій держави
створюється та функціонує ієрархічна система всіх публічних органів
держави,

які

наділені

публічно–владними

повноваженнями,

тобто

повноваженнями щодо прийняття обов'язкових до виконання рішень і
забезпечення їх здійснення тими, кому вони адресовані.
Відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції України носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу як
безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, тобто органи публічної влади. Місцеве самоврядування є
правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у
сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати
питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (ч. 1 ст. 140
Конституції

України).

Органи

місцевого

самоврядування

в

межах

повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими
до виконання на відповідній території (ч. 1 ст. 144 Конституції України).
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої
та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією
України межах і відповідно до законів України.
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Виходячи з принципу поділу влади, закріпленого в ст. 6 Конституції
України на законодавчу, виконавчу та судову основними видами юридичної
діяльності у юридичній літературі називається правотворча, правозастосовна
та правоохоронна. Зокрема, зазначається: що стосується правових форм
діяльності держави, то до них належать створення, реалізація та охорона
права. Ці форми називають видами державної діяльності або формами
здійснення функцій держави. Створення права (правотворчість) є специфічний
вид діяльності державних органів, оскільки жодні інші органи й установи не
мають права створювати юридичних норм [213, С. 123-124].
Правотворча (нормотворча) діяльність як вид юридичної діяльності
спрямована на встановлення, зміну скасування норм права суб’єктами
правотворчості в межах їх повноважень в формі законодавчих та підзаконних
нормативно–правових

актів [285,

С. 137-142].

Зокрема,

у

юридичній

літературі правотворчість визначається як офіційна діяльність уповноважених
суб'єктів держави та громадянського суспільства по встановленню, зміні,
призупиненню і скасуванню правових норм, їх систематизації [330, С. 342]; як
одна з форм діяльності держави в особі компетентних органів, установ та
організацій, які уповноважені в передбачених законом випадках готувати,
видавати або вдосконалювати нормативно–правові акти [362, С. 152]; як
напрям діяльності держави, пов'язаний з офіційним закріпленням норм права
шляхом формування приписів, їх зміни, доповнення та скасування, і
спрямована на створення та вдосконалення єдиної, внутрішньо узгодженої
системи норм, що регулюють суспільні відносини [39, С. 721]; як специфічна
форма діяльності уповноважених суб’єктів, яка полягає у виданні, зміні чи
скасуванні правових норм та має на меті регулювання суспільних відносин
шляхом нормативного закріплення міри свободи й справедливості [230, С. 9]
тощо.
Також,

у

підручниках

з

теорії

права

визначається

поняття

нормотворчості як синоніму правотворчості. Так, нормотворчість - це
врегульована законодавством діяльність уповноважених державних органів

221

щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів, які містять загальні
правила поведінки (норми права). Процес формування і розвитку єдиної
системи правових приписів передбачає офіційну діяльність компетентних
органів та організацій. Основним призначенням цього процесу є надання
формальної визначеності певним правилам поведінки, вдосконалення їх
редакції, видання, зміна та скасування нормативних актів з метою формування
внутрішньо узгодженої системи законодавства [90, С. 273].
Аналізуючи проблеми розуміння поняття правотворчості в юридичній
літературі М.О. Теплюк вказує на те, що тему правотворчості досліджували
багато науковців, однак до цього часу не досягнуто єдиного розуміння її
поняття, немає навіть єдності в термінології. Нерідко в теорії права
вживаються як синоніми терміни «правотворчість», «законотворчість»,
«правотворчий процес», «законотворчий процес», «нормотворчість» тощо. Ці
терміни цілком можуть використовуватися як тотожні. Водночас вони містять
у собі такі, що не збігаються, смислові акценти. Враховуючи це, М.О. Теплюк
обґрунтовує висновок, що правотворчість слід розглядати у традиційному
значенні державної правової нормотворчості, що не виключає можливості
дослідження вказаного предмета з інших точок зору [363, С. 93-95].
На думку О.І. Ющика, правотворчість і нормотворчість – це сфери, що
певною мірою збігаються, однак не є абсолютно тотожними. Якщо
правотворчість означає «творення права», то нормотворчість слід розуміти як
«творення норм». Оскільки в суспільстві існують різні норми (технічні,
санітарно- гігієнічні, граматичні тощо), а соціальні норми, до яких належать і
юридичні, становлять лише частину з них, то це означає, що «нормотворчість»
є більш загальне поняття ніж «правотворчість», виступає як родове поняття
щодо творення соціальних норм, тільки одним з різновидів якого є правова
нормотворчість.

Юридична

норма,

наголошує

О.І. Ющик,

становить

необхідний момент права, який структурує правову матерію, і відтак, надає
праву формальної визначеності. Але, навіть поверхове уявлення про право не
зводиться до його формальної нормативної визначеності позитивного права. З
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цієї точки зору процес творення права не обмежується, очевидно, офіційним
формулюванням юридичних норм у нормативно-правових актах державних
органів, а передбачає й інші способи формування права [412, С. 69-70].
Відтак, враховуючи запропоноване вище поняття законодавства в
контексті діалектичної теорії права, а також те, що процес творення права не
обмежується виключно діяльністю органів публічної влади, більш точним
буде використання терміна не правотворча діяльність (як діяльність з творення
права), а, наприклад, “юридична нормотворча діяльність” (як діяльність з
творення позитивного (юридичного)

права).

Юридичну

нормотворчу

діяльність слід розглядати як вид юридичної діяльності суб’єктів публічної
влади в межах їх повноважень спрямованої на надання юридичним нормам
офіційної форми нормативно-правових актів. М.О. Теплюк зазначає, що на
відміну від інших процесів прийняття нормативно-правових рішень
відрізняється тим, що є особливим процесом, а саме: діяльністю держави,
пов’язаною з правом, тобто з розробленням юридичних норм. При цьому
останні мають бути вироблені та реалізовані у правовий спосіб як особливі
управлінські рішення – нормативно-правові акти [363, С. 91].
Разом з тим, на мою думку, виходячи з визначених вище позицій, можна
було б запропонувати ще більш точний термін для позначення діяльність з
творення законодавства як форми зовнішнього виразу позитивного права, а
саме “законотворча діяльність”. Змістом такої юридичної нормотворчої
діяльності, що здійснюється публічно-владними суб’єктами нормотворчості,
буде зміна змісту та/або форми законодавства. Разом з тим, у юридичній
літературі терміни законотворча та законодавча діяльність використовуються
як синоніми для позначення юридичної нормотворчої діяльності з вироблення
та прийняття тільки законодавчих актів як нормативно-правових актів вищої
юридичної

сили.

термінологічної

Відповідно,
плутанини

далі
будемо

в

дослідженні,

щоб

використовувати

уникнути
традиційну

загальноприйняту термінологію – юридична нормотворча діяльність (або
просто нормотворча діяльність, оскільки в даному випадку зрозуміло, що мова
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йде про діяльність з вироблення саме норм права), а не законотворча
діяльність у розумінні діяльності з творення законодавства.
Правові акти, в яких втілюються нормативні рішення органі публічної
влади, є офіційною формою існування юридичних норм. Зокрема, О.І. Ющик
пише, що правову норму утворює діяльність двоякого роду, а саме, діяльність
суб'єктів спілкування і санкціонуюча діяльність верховної влади. Тому,
правова норма втілюється в діяльності, тобто вольових актах, суб'єктів, які
спілкуються, і в діяльності, тобто вольових актах, владного суб'єкта. А так, як
ці вольові акти пов'язані з існуванням правових норм, то вони фігурують як
правові акти. Це означає, що саме правові акти виступають як іманентний
спосіб існування правових норм. Але так, як в дійсності правові акти в такому
абстрактному вигляді не існують, а завжди виступають як правові дії суб'єктів
спілкування або як правові дії суб'єкта, що санкціонує правила їх спілкування,
а, отже, відносяться до двох різних моментів правової норми (як двоєдиної
діяльності), – то з цієї відмінності випливає наявність правових актів двоякого
роду, або двох видів правових актів, а саме: нормовстановлюючих і
нормореалізуючих. Якщо звернутися, до традиційних уявлень і звичної
термінології, то нормовстановлюючим правовим актам, головним чином,
відповідають нормативно–правові акти, а нормореалізуючим – індивідуально–
правові акти [401, С. 439–447].
Відповідно, упорядкування законодавства слід розглядати як вид
юридичної

нормотворчої

діяльності [296].

Отже,

далі

розглянемо

упорядковуючу нормотворчу діяльність як юридичну діяльність з точки зору
праксеології права, тобто визначивши структурні складові цієї діяльності, а
саме: суб’єкт, об’єкт та предмет, спосіб в який здійснюється діяльність (засоби
і сам процес діяльності (дії суб’єкта)), досягнутий результат та особлива її
мета.
Суб’єкт діяльності – той хто здійснює цю діяльність, виявляє активність
спрямовану на

об’єкт.

Суб’єктами

упорядкування законодавства

як

нормотворчої діяльності є органи публічної влади наділені владними
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нормотворчими повноваженнями (органи державної влади та органи
місцевого самоврядування), тобто які можуть встановлювати, змінювати
скасовувати, конкретизувати норми права у формі законодавчих та
підзаконних нормативно–правових актів (або і інших джерел права). Отже,
суб’єктами

упорядкування

законодавства

є

суб’єкти

нормотворчості

(нормотворчі суб’єкти), які в процесі юридичної нормотворчої діяльності
приводять

законодавство

до

певного

порядку.

Також,

суб’єктом

нормотворчості є народ України або територіальна громада шляхом прийняття
нормативно-правових актів на референдумі.
Щодо суб’єктів нормотворчої діяльності, то, як відомо, нормотворчість
здійснюють два соціальні інститути: 1) громадянське суспільство (народ) та
його

окремі

суб’єкти

(територіальні

громади,

органи

місцевого

самоврядування, об’єднання громадян); 2) держава (в особі державних органів
та їх посадових осіб). Зокрема, в підручнику з теорії права зазначається, що
нормотворчість здійснюється уповноваженими на це суб'єктами – органами і
носіями публічної влади: органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, їх посадовими особами, народом та територіальними
громадами [350, С. 211]. Інші суб’єкти, зокрема наукові установи, окремі
науковці можуть бути учасниками нормотворчої діяльності, однак не є її
суб’єктами.
Далі, щодо об’єкта та предмета упорядкування законодавства.
І.В. Борщевський характеризуючи співвідношення об’єкту та предмету
зазначає, що об'єкт є філософською категорією, що позначає будь-яку дійсну
чи уявну, уречевлену чи ідеальну реальність, яка розглядається як щось
зовнішнє щодо людини та її свідомості і яка стає предметом теоретичної та
практичної діяльності суб'єкта. Об'єкт слід відрізняти від предмету, який хоча
й тісно взаємодіє та співвідноситься, але повністю не співпадає з об'єктом. Під
предметом слід розглядати ту сторону об'єкту, на яку спрямована пізнавальна
діяльність. Поняття об’єкта є ширшим від поняття предмета. Якщо поняттям
“об’єкт” охоплюються явища зовнішнього світу, на які поширюється пізнання
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і практичний вплив суб’єктів, людей, то поняття “предмет” складає та частина,
сторона, той чи інший аспект об’єкта [35, C. 7].
Є. Гетьман досліджуючи питання предмета, об’єкта та суб’єктів
кодифікації законодавства України звертає увагу на те, що такі поняття, як
предмет та об’єкт, у більшості випадків ототожнюються один з одним. Разом
з тим, розмежування предмета та об’єкта має важливе значення при
проведенні робіт з кодифікації законодавства України, оскільки надає
можливість органу, що проводить таку діяльність, визначитися, на що саме
спрямовані його дії й що саме підлягає кодифікації. Слід погодитися з
Є. Гетьманом, що предмет та об’єкт слід розрізняти, спираючись на
філософське тлумачення вказаних категорій. Так, він вказує на те, що під
об’єктом у Філософському енциклопедичному словнику розуміється те, що
протистоїть суб’єкту, на що спрямована його пізнавальна діяльність, у свою
чергу, предмет визначається як те, що володіє будь-якою властивістю.
Виходячи із зазначених розумінь Є. Гетьман, об’єктом кодифікації називає
норми права та галузь законодавства, а предметом кодифікації – зміст норм та
форма конкретної галузі законодавства (кодекс, Основи законодавства та
ін.) [52, С. 28-32].
Зокрема, щодо юридичної діяльності взагалі, О.І. Ющик пише, що
суб’єктом юридичної діяльності є держава в особі її органів, наділених
державно-владними повноваженнями (державний апарат – у широкому
розумінні), а об’єкт юридичної діяльності становлять суспільні відносин, що
потребують правового регулювання. Ціллю юридичної діяльності є належний
правопорядок у суспільстві [411, С. 16 -18]. Вихідним пунктом будь-якої
управлінської діяльності, в процесі якої виробляється та реалізується
управлінське рішення є інформація. Предметом юридичної діяльності як
управлінської праці є управлінська інформація правового характеру [412,
С. 368].
Отже, об’єкт та предмет упорядкування законодавства слід розрізняти.
На мою думку, об’єктом нормотворчої діяльності взагалі є законодавство, його
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зміст та форма. Якщо виходити з того, що об’єктом діяльності є певна
цілісність, що протистоїть суб'єкту, на що безпосередньо спрямована його
діяльність, що перетворюються, змінюються в результаті цієї діяльності, то
саме законодавство зазнає різного роду змін у процесі нормотворчості,
виникає якісно новий стан законодавства (щодо змісту та/або форми).
Характер змін якості законодавства залежить від конкретного напрямку
нормотворчої діяльності (удосконалення, упорядкування, конкретизація
(деталізація),

систематизація,

консолідація,

кодифікація,

уніфікація,

гармонізація, адаптація і т.д.).
Отже, виходячи з розуміння поняття упорядкованості законодавства,
наведеного

вище,

об’єктом

упорядкування

законодавства

є

форма

законодавства. Саме остання зазнає різних змін (упорядковується) у напрямку
приведення до певного порядку, у відповідність до певних правил в процесі
цієї діяльності. Характер цих змін і буде визначати різні напрямки (види,
форми) упорядкування законодавства, які будуть розглянуті далі. Відповідно,
предметом упорядкування законодавства, тобто тією частиною об’єкта, яка
володіє певною властивістю, є стан упорядкованості законодавства. В
результаті діяльності з упорядкування законодавства неупорядковане
законодавство стає упорядкованим.
Результатом

(продуктом)

нормотворчої

діяльності

в

цілому

є

законодавство, а результатом нормотворчої діяльності окремих її суб’єктів
можна вважати законодавчі та підзаконні нормативно–правові акти, які
видаються в межах їх повноважень. Процес діяльності – це перетворення
ідеального результату, що був на початку уявним, на реальний результат
діяльності в кінці цього процесу, з використанням відповідних способів
діяльності. Результат – це остаточний, кінцевий підсумок якого–небудь
заняття, діяльності, розвитку і т. ін.; наслідок якої–небудь дії, якогось явища і
т. ін.; показник чого-небудь [41, С. 1209]. Результатом діяльності є створення
певного нематеріального чи матеріального блага, в якому втілені знання,
навички, уміння суб’єкта діяльності.
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Зокрема, продуктом юридичної діяльності стає результат управлінської
праці – управлінське рішення. В юридичній діяльності управлінськими
рішеннями є правові акти – нормативно-правові акти та акти застосування
норм права (індивідуальні правові акти). Суб’єкту юридичної діяльності
потрібен продукт (правовий акт) не як такий, а як засіб для досягнення цілі
юридичної діяльності, тобто належного правопорядку у суспільстві [286,
С. 32].
Також,

у

юридичній

літературі

зазначається,

що

результатом

правотворчої (нормотворчої) діяльності взагалі є нормативно–правові акти, за
допомогою

яких

формально

закріплюють

норми

права.

Загальним

результатом нормотворчості є законодавство як джерело права [361, С. 210–
Продукт

211].

державної

правової

нормотворчості –

це,

найперше,

нормативно–правові акти, які у всій своїй сукупності містять систему
юридичних норм. У свою чергу, норми виражаються у вигляді численних
нормативних положень, які є змістом різних нормативно–правових актів [363,
С. 95].
Відповідно, щодо результату діяльності з удосконалення законодавства,
то очевидно, що це будуть нормативно-правові акти, що переводять
законодавство в новий новий якісний та кількісний стан законодавства
(удосконалений щодо змісту та/або форми). Отже, результатом діяльності з
упорядкування законодавства будуть нормативно-правові акти, що переводять
форму законодавства в новий стан (упорядкований), форма законодавства стає
приведеною у відповідність до певних вимог, правил тощо.
Будь–яка діяльність, в тому числі і діяльність з удосконалення
законодавства, здійснюється певним чином, у певний спосіб, за допомогою
певних прийомів, методів, з дотриманням певного порядку діяльності (певних
процедур) та з використанням певних засобів. Способи, порядок та засоби
юридичної діяльності охоплюються поняттям юридичної техніки як способом
юридичної діяльності. Поняття спосіб тлумачиться як певна дія, прийом або
система прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти
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чогось; те, що служить знаряддям, засобом і т. ін. у якій-небудь справі, дії [41,
С. 1375].
Зокрема, способом нормотворчої діяльності є нормотворча техніка як
сукупність відповідних прийомів, методів, юридичних процедур та правових
засобів здійснення нормотворчої діяльності. Відповідно, для позначення
способу (прийомів, методів та процедур) діяльності по упорядкування
законодавства можна використовувати термін “техніка упорядкування
законодавства”, що можна розглядатися як вид нормотворчої техніки. Більш
детально техніка упорядкування законодавства буде розглянута далі в цій
роботі.
І, нарешті, діяльність є активністю суб’єкта, що має усвідомлюваний
характер і спрямована на досягнення поставленої мети – уявної моделі
майбутнього результату діяльності (те, чого суб’єкт діяльності прагне
досягнути). Саме з цією моделлю зіставляється отриманий результат
діяльності. Мета – те, до чого прагнуть, чого намагаються досягти; те,
заздалегідь намічене завдання; замисел [41, С. 661, 1588].
О.І. Ющик пише, що метою юридичної діяльності взагалі є належний
правопорядок у суспільстві. Так, якщо державний апарат розглядається як
єдиний суб’єкт, то ціль діяльності цього суб’єкта необхідно має загальне
визначення, якому підпорядковуються конкретні визначення цілі діяльності
окремих представників державного апарату. Таким визначенням загальної цілі
діяльності державного апарату в кожний момент існування є врегульований
законом стан громадянського суспільства, тобто правовий стан цього
суспільства, що виступає як правопорядок [411, С. 16 –18]. С.В. Плавич
підкреслює, що виходячи із специфіки правотворчої діяльності метою
правотворчості

є

діалектична

взаємодія

цілі

(створення

якісного

законодавства) та результату (ефективна реалізація права) [230, С. 10].
Отже, метою нормотворчої діяльності взагалі і, зокрема, упорядкування
законодавства є належний правопорядок у суспільстві. Правопорядок
складається завдяки тому, що вимоги права правильно і послідовно
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реалізуються в поведінці членів суспільства через належне виконання ними
своїх юридичних обов'язків, утримання від порушення юридичних заборон,
правомірне використання належних їм суб'єктивних прав [350, С. 337–338].
Разом з тим, якість законодавства (зокрема упорядкованість форми
законодавства) обумовлює ефективність законодавства, що в свою чергу,
забезпечує досягнення належного правопорядку у суспільстві.
Слід зазначити, що найпоширенішим уявленням про ефективність
законодавства є з'ясування співвідношення фактичного результату дії
законодавства й тих соціальних цілей, для досягнення яких це законодавство
було прийнято. Сучасне трактування ефективності законодавства пов'язують
із середовищем дії права, під яким розуміють взаємодію багатьох складових:
стану економіки, політичного режиму, якості законодавства, ефективності
роботи правових установ тощо [219]. Відповідно, якість законодавства,
зокрема , і стан його упорядкованості, є однією з передумов ефективності
законодавства.
Отже, враховуючи вищезазначене, можна уточнити загальне уявлення
про нормотворчу діяльність як діяльність органів публічної влади (органів
державної влади та органів місцевого самоврядування), змістом якої є
реалізація

їх

публічно–владних

повноважень

загальнообов’язкових

рішень

у

формі

нормативно–правових

актів,

способом

щодо

законодавчих
здійснення

прийняття

та підзаконних

цієї

діяльності

є

нормотворча техніка, об’єктом – зміст та форма законодавства, результатом –
нормативно-правові акти, що надають законодавству нового стану (щодо
змісту та/або форми), а метою – належний правопорядок в суспільстві, умовою
встановлення якого є якісне та ефективне законодавство.
Відповідно, в межах такого діяльнісного підходу упорядкування
законодавства слід розглядати як специфічний вид юридичної діяльність з
вироблення законодавства (нормотворчої діяльності), що здійснюється
суб’єктами

нормотворчості

(органами

публічної

влади).

Об’єктом

упорядкування законодавства є форма законодавства, а предметом - стан
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упорядкованості законодавства; результатом упорядкування законодавства
будуть нормативно-правові акти, що переводять форму законодавства в новий
упорядкований стан; способом упорядкування законодавства буде техніка
упорядкування законодавства як вид нормотворчої техніки, а метою належний правопорядок в суспільстві, однією із умовою встановлення якого є
стан упорядкованості законодавства.

3.2 Ознаки, зміст та загальне поняття упорядкування законодавства
Упорядкування законодавства є юридичною нормотворчою діяльністю
органів публічної влади, а точніше одним із видів (напрямів) нормотворчої
діяльності пов’язаним зі зміною форми зовнішнього виразу вже встановлених
норм права; діяльністю з удосконалення законодавства спрямованою на
досягнення стану його впорядкованості. Отже, далі необхідно з’ясувати
специфіку

упорядкування

законодавства

як

різновиду

юридичної

нормотворчої діяльності з удосконалення законодавства, а саме ознаки, що
відрізняють упорядкування законодавства від інших видів (напрямів)
юридичної нормотворчої діяльності з удосконалення законодавства. Зазначене
дасть

можливість

сформулювати

загальне

поняття

упорядкування

законодавства визначивши його особливості як одного із різновидів
юридичної нормотворчої діяльності з удосконалення законодавства. Загальне
поняття упорядкування законодавства може бути визначене через поняття
юридичної нормотворчості з удосконалення законодавства як родове поняття
з вказівкою на його видові особливості.
Зокрема, в підручнику з логіки зазначається, що зміст поняття - це
сукупність суттєвих ознак предмета, тому розкрити зміст будь-якого поняття
означає вказати на його суттєві ознаки. Логічна операція, що розкриває зміст
поняття, називається визначенням або дефініцією (від латинського definitio визначення. Скорочено - Df). Визначення через рід та видову ознаку найбільш
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розповсюджений вид визначення, яке використовується у багатьох науках і,
зокрема, в правових. Визначення через рід та видову ознаку полягає у
знаходженні найближчого роду для Dfd і відмінних ознак даного виду
предметів. Воно, таким чином, складається з двох етапів. Перший етап підведення Dfd під найближче родове поняття. Другий етап - введення видової
відмінності, тобто ознаки, яка відрізняє визначуваний предмет від всіх інших
предметів, що входять в даний рід. При посиланні на видову відмінність не
завжди можна обмежитись однією ознакою [194, С. 43-45].
За своїм змістом юридична нормотворча діяльність є діяльністю по
виробленню юридичних норм, їх встановленню, зміні, скасуванню в формі
рішень нормативного характеру органів публічної влади (нормативноправових приписів законодавчих та підзаконних нормативно–правових актів).
Зокрема, І.В. Лозинська приходить до висновку, що у літературі поширені
визначення, що тлумачать і зводять правотворчість до діяльності, процесу
виробництва загальнообов’язкових норм. У цих визначеннях головного
значення набуває сукупність дій, спрямованих на видання нормативних актів,
що містять норми позитивного права та змінюють і доповнюють чинне
позитивне право [173, С. 6].
Нормотворча діяльність завжди буде пов’язана з певними змінами
законодавства. Відповідно, нормотворча діяльність органів публічної влади
охоплює як встановлення нових норм права, так і зміну вже встановлених
норм права. В результаті нормотворчої діяльності (законодавчої та підзаконної
нормотворчості) норми права отримують зовнішній вираз в нормативноправових актах на загальному та особливому рівні; приймаються нові
нормативно-правові акти або змінюються вже існуючі нормативно-правові
акти. Зміна вже встановлених норм права може бути пов’язана як зі зміною
одночасно змісту та форми норм права, зі зміною тільки змісту норм права,
або зі зміною тільки форми норм права.
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У юридичній літературі досліджуючи специфіку змісту юридичної
нормотворчої діяльності, характер змін законодавства у процесі цієї діяльності
використовують терміни види або функції нормотворчої діяльності.
Щодо терміну “вид” взагалі, то тлумачний словник роз’яснює останній
як різновид у ряді предметів, явищ і т. ін.; тип; підрозділ, що об'єднує ряд
предметів, явищ за спільними ознаками і входить до складу загальнішого
вищого розділу – роду [41, С. 132]. Відповідно, “види правотворчості” є
видовими поняттями по відношенню до правотворчості загалом, яка є родовим
поняттям; вони містять всі основні поняття правотворчості і одночасно
включають у себе особливе, характерне тільки для цього виду. В юридичній
літературі види правотворчості розглядаються неоднозначно; не має єдності і
у тому, за якими критеріями слід їх розподіляти; називається значна кількість
критеріїв класифікації правотворчості. Найбільш доцільними критеріями
визнаються

такі:

правотворчості,

суб’єкт
скільки

правотворчості
існує

суб’єктів

(називається

стільки

правотворчості),

видів
об’єкт

правотворчості (правотворчість за видами джерел права, за предметом
правового регулювання), об’єктивна сторона правотворчості (за характером
участі держави у правотворчості, за стадіями правотворчого процесу),
суб’єктивна сторона правотворчості (за ціллю, мотивацією, вольовою
ознакою) [383, С. 32].
Так, види правотворчості класифікують за різними критеріями, зокрема
за такими як способи правотворчості, форма створюваного права; суб’єкти
правотворчості; юридична сила актів [362, С. 153-154]; за соціальними
інститутами, якими здійснюється нормотворчість, юридичною силою актів,
формами участі держави в нормотворчості, за суб'єктами нормотворчості
громадянського суспільства [330, С. 347-350]. Наприклад, за особливостями
процедури

та

юридичною

силою

виділяють:

законотворчість,

яка

здійснюється парламентом, а також народом за особливою процедурою,
результатом якої є прийняття законів як нормативно-правових актів вищої
юридичної

сили;

та

підзаконну

нормотворчість,

яка

здійснюється
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уповноваженими суб'єктами за більш простою процедурою, результатом якої
є підзаконні нормативно-правові акти. За уповноваженим суб'єктом
виокремлюють нормотворчість органів державної влади, нормотворчість
органів місцевого самоврядування, нормотворчість народу або територіальних
громад, нормотворчість державних організацій, нормотворчість недержавних
організацій

та

ін.

За

сферою

дії

розрізняють

загальнодержавну

нормотворчість, яка здійснюється в межах території всієї держави, місцеву
нормотворчість, яка здійснюється в межах окремої адміністративнотериторіальної одиниці, а також локальну нормотворчість, яка здійснюється в
межах відповідної організації [350, С. 211].
В контексті нашого дослідження нас цікавить такий критерій
класифікації видів нормотворчої діяльності як характер змін законодавства
(зміст нормотворчості, форма її виявлення), тобто встановлення, зміна,
доповнення,

скасування,

удосконалення,

узгодження,

систематизація,

уніфікація, конкретизація тощо норм права. Залежно від цього критерію одні
автори пишуть, наприклад, про такі види нормотворчості як первинна
(встановлення нових норм права), поточна (зміна норм права), кодифікаційна
(вдосконалення

норм

права),

а

інші

розглядають

аналогічні

види

нормотворчості вже як функції нормотворчої діяльності.
Слід зазначити, що у юридичній літературі, коли досліджуються різні
напрямки нормотворчої діяльності залежно від характеру цієї діяльності
(характеру змін законодавства), переважно використовується термін “функції
нормотворчості”, а не “види нормотворчості” [301, C. 78-82]. Так, за таким
критерієм як форма нормотворчості визначаються такі види нормотворчості
як первинна (первинне законодавче врегулювання найбільш важливих
суспільних відносин), поточна (повсякденний процес прийняття, зміни,
скасування норм права), кодифікаційна (створення систематизованого
нормотворчого акта вдосконаленням старих правових норм, що виправдали
себе, і введенням нових, їх узгодженням) [330, С. 350]. Разом з тим, в іншому
підручнику з теорії права аналогічні види правотворчості вже називають
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функціями правотворчості (основними напрямами впливу нормотворчості на
правове регулювання суспільних відносин). Так, виділяються такі функції
нормотворчості як первинне регулювання суспільних відносин (вироблення і
прийняття нових нормативно-правових актів з метою врегулювання
суспільних відносин, які раніше не регулювалися правом), вторинне
регулювання суспільних відносин (оновлення правового регулювання внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів або скасування їх
окремих

положень),

дерегуляція

суспільних

відносин

(скасування

нормативно-правових актів з метою скасування або скорочення правового
регулювання в певній сфері суспільних відносин), усунення недоліків
правового регулювання (вдосконалення правового регулювання - усунення
прогалин та колізій у законодавстві, скорочення нормативно-правових актів,
які регулюють одні й ті самі суспільні відносини), впорядкування правового
регулювання (систематизація нормативно-правових актів з метою створення
або підтримання цілісної, узгодженої, зручної для користування системи
законодавства) [350, С. 212].
Термін “функція” взагалі тлумачиться як явище, яке залежить від іншого
явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін [41,
С. 1552]. Термін «функція» досить багатомірний, він придатний для
характеристики будь–яких динамічних структур. Однак у більшості випадків
з функцією пов'язується спрямований вплив системи (структури, цілого) на
певні сторони зовнішнього середовища [355, С. 316]. Функції визначають
основні характерні показники, ознаки, напрямки розвитку і становлення
певного поняття, процесу; є певними напрямками діяльності, які мають
здійснюватися відносно об’єкту цієї діяльності [53, С. 86–87]. Зокрема, у
юридичній науці поняття «функція» використовується для характеристики
різних напрямів правотворчої діяльності залежно від специфіки змін
законодавства.
Під функціями правотворчості у юридичній літературі розуміють різні
напрямки діяльності, пов'язаної зі встановленням, зміною або скасуванням
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норм права, створенням і розвитком законодавства [330, С. 343]; напрями
діяльності відповідних органів по створенню джерел права з метою
урегулювання суспільних відносин у сферах, де такі відносини не
урегульовані,

або

урегульовані

неналежним

чином

і

потребують

удосконалення, зміни або скасування [230, С. 10]; напрями діяльності органів
публічного управління щодо створення правових актів з метою врегулювання,
систематизації та вдосконалення суспільних відносин [164, С. 41]; певні
напрямки нормотворчої діяльності стосовно підзаконних нормативно–
правових актів [53, С. 87]; напрями діяльності правотворчих органів, яка
полягає в прийнятті, зміні чи доповненні, призупиненні дії, скасуванні
правових норм, спрямовані на формування цілісної, досконалої нормативно–
правової бази, котра здатна забезпечити ефективне здійснення функцій
держави [190, С. 8].
Р. Ященко визначає ознаки, які розкривають зміст поняття «функції
правотворчості».

Так,

функції

правотворчості:

1) найбільш

рельєфно

виражають сутність і зміст правотворчості, її призначення в суспільстві, а
також її роль у процесі розвитку правової системи; 2) є активним способом
реалізації правотворчої діяльності; 3) є цілеспрямованими напрямами
реалізації правотворчої діяльності; 4) безпосередньо пов’язані з розвитком
правової системи, знаходячись з нею в діалектичному взаємозв’язку [420,
С. 35].
Також, у юридичній літературі встановлюється співвідношення між
поняттям “функція” та “мета” і “завдання”. Зокрема, як вже було зазначено
вище, будь–яка діяльність розглядається як активність людини, що має
усвідомлюваний характер і спрямована на досягнення поставленої мети.
Мета – це уявний кінцевий результат діяльності (те, чого людина прагне
досягнути). Оскільки досягнення мети часто має перспективний характер, то
вона втілюється в окремі завдання, вирішення яких наближає до самої
мети [324,

С. 184–186].

Метою

правотворчості

є

створення

єдиної,

внутрішньоузгодженої системи норм, яка регулює різноманітні за змістом
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суспільні відносини; розвиток і вдосконалення національного права в
контексті основних тенденцій розвитку міжнародного права та відповідності
його основним стандартам; утвердження принципу верховенства права [362,
С. 155]. Загальною метою правотворчої діяльності є досягнення належного
правопорядку в суспільстві, що, в свою чергу, забезпечується якісним та
ефективним законодавством. Ця мета втілюється в окремі завдання в
діяльності органів публічної влади (органів держави та органів місцевого
самоврядування) в сфері правотворчої діяльності, що виявляється в різних
напрямках правотворчої діяльності органів публічної влади (удосконалення,
систематизація, упорядкування, конкретизація, уніфікація, адаптація і т.д.
законодавства). Зокрема, зазначається, що завдання – це те, що необхідно
зробити, а функція – це діяльність, процес вирішення завдання [355, С. 70].
Щодо визначення переліку функцій нормотворчості як напрямів
нормотворчої діяльності, то одні автори пропонують виокремлювати три
функції нормотворчості. Так, Ю.С. Лепех називає такі функції правотворчості
органів публічного управління: 1) функція регулювання суспільних відносин;
2) функція

систематизації

законодавства;

3) функція

удосконалення

законодавства [164, С. 41].
Інші автори розрізняють чотири функції правотворчості: 1) функція
первинного регулювання суспільних відносин – створення і ухвалення нових
правових норм, що відбувається в тих випадках, коли суспільні відносини
раніше не регулювалися і виникла необхідність в цьому вперше; 2) функція
оновлення існуючого нормативно–правового матеріалу, його деталізації
(конкретизації) здійснюється відповідно до потреб суспільного розвитку
внесенням змін і доповнень до приписів нормативно–правових актів;
санкціонування вже існуючих норм, наприклад, правових звичаїв тощо;
3) функція усунення (заповнення) прогалин у праві; 4) функція систематизації
нормативно–правового

матеріалу –

облік,

упорядкування,

доповнення нормативно–правових актів [330, С. 343–344].

об'єднання,
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Г.О. Саміло до функцій правотворчості, тобто напрямів її впливу на
систему права, зараховує: 1) функцію регулювання суспільних відносин;
2) функцію оновлення правового матеріалу; 3) функцію ліквідації прогалин у
праві;

4) систематизаційну

(функцію

упорядкування

правового

матеріалу) [319, С. 188].
Більшість науковців виокремлюють п’ять функції правотворчості. Так,
Р. Ященко пише, що залежно від того, в який спосіб правотворча діяльність
впливає на законодавство, функції правотворчості можуть бути зведені до
таких видів діяльності як: 1) оновлення права шляхом видання нових
нормативно–правових актів; 2) вдосконалення права шляхом скасування
застарілих нормативно–правових актів; 3) ліквідація прогалин у праві;
4) гармонізація законодавства шляхом усунення суперечностей між різними
нормативно–правовими актами; 5) систематизація законодавства тощо [420,
С. 35].
В одному з підручників з теорії права визначається п’ять наступних
функції нормотворчості: 1) первинне регулювання суспільних відносин –
вироблення і прийняття нових нормативно–правових актів з метою
врегулювання суспільних відносин, які раніше не регулювалися правом;
2) вторинне

регулювання

суспільних

відносин

(оновлення

правового

регулювання) – внесення змін та доповнень до нормативно–правових актів або
скасування їх окремих положень. Правове регулювання може оновлюватися
також шляхом прийняття нормативно–правових актів на заміну існуючим. У
цьому разі йдеться про забезпечення відповідності правового регулювання
сучасним

умовам

і

тенденціям

розвитку

суспільства,

підтримання

законодавства в актуальному стані; 3) дерегуляція суспільних відносин –
скасування нормативно–правових актів з метою скасування або скорочення
правового регулювання в певній сфері суспільних відносин, наприклад, у
сфері

підприємницької

діяльності;

4) усунення

недоліків

правового

регулювання (вдосконалення правового регулювання) – усунення прогалин та
колізій у законодавстві, скорочення нормативно–правових актів, які
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регулюють одні й ті самі суспільні відносини; 5) впорядкування правового
регулювання – систематизація нормативно–правових актів з метою створення
або підтримання цілісної, узгодженої, зручної для користування системи
законодавства [350, С. 212].
Або в іншому підручнику вказується на п’ять таких функцій
правотворчості: 1) первинне регулювання суспільних відносин шляхом
формулювання нових правових норм у статтях нормативно–правових актів
або нормативно–правових договорів; 2) модифікація правового регулювання
шляхом внесення змін до існуючих правових норм, закріплених у
нормативно–правових

актах

та

нормативно–правових

договорах;

3) припинення правового регулювання певних суспільних відносин шляхом
скасування відповідних правових норм. Вказана функція виконується
переважно через відміну частини або в цілому нормативно–правового акту,
нормативно–правового договору; 4) заповнення прогалин та усунення колізій
у правовому регулюванні шляхом формулювання правових норм, яких не
вистачає для досягнення мети правового регулювання; 5) упорядкування
правового регулювання шляхом систематизації існуючих нормативно–
правових актів [91, С. 193].
С.В. Плавич пише про наступні п’ять функцій правотворчості:
а) функція оновлення законодавства, що здійснюється шляхом встановлення
нових правових норм для регулювання відповідної сфери суспільних відносин
відповідно сучасним потребам; б) конкретизацію існуючих правових норм, що
сприяє удосконаленню правового регулювання; в) функція санкціонування
існуючих у суспільстві звичаїв чи традицій; г) функція усунення прогалин у
законодавстві, яка за своїм змістом може перетинатися з вище згаданими
функціями;

д) функція

упорядкування

нормативно–правової

бази

(систематизація, кодифікація тощо) [231, С. 59].
С.М. Мельничук

розглядає

діяльності:

1) функція

2) функція

удосконалення

наступні

оновлення

сім

функції

нормативно–правового

нормативно–правових

актів;

правотворчої
матеріалу;
3) функція
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гармонізації нормативно–правового матеріалу; 4) функція прогнозування дії
нормативного рішення й моделювання ситуації у сфері його дії; 5) функція
випереджаючого розвитку нормативно–правової бази; 6) функція модернізації
процесуально–процедурної форми

правотворчої

діяльності; 7) функція

впорядкування нормативно–правового матеріалу. На думку вказаного автора,
зазначені функції правотворчості дозволять усунути існуючі в цій діяльності
недоліки у вигляді відставання правотворчості від об’єктивних потреб
суспільства [190, С. 9].
Аналізуючи викладене, можна зазначити, що різні автори називають
практично подібні за змістом функції правотворчості, а саме: функцію
первинного регулювання суспільних відносин (оновлення законодавства);
функцію вторинного регулювання суспільних відносин (удосконалення,
модифікації законодавства, усунення недоліків правового регулювання);
функцію конкретизації існуючих правових норм, функцію упорядкування та
систематизації законодавства; функцію усунення прогалин та колізій у
законодавстві; функцію дерегуляції суспільних відносин (припинення
правового регулювання певних суспільних відносин шляхом скасування
відповідних правових норм) тощо. Це все є різними видами (напрямами)
правотворчої діяльності змістом якої є встановлення нових норм права або
зміна вже існуючих норм права. Разом з тим, питання визначення
особливостей кожного із таких напрямів правотворчої діяльності, формування
їх поняття та їх співвідношення між собою майже не досліджується. Відсутній
і чітко визначений критерій, за яким виокремлюють різні напрямки
правотворчості, тобто класифікують функції правотворчої діяльності.
На мою думку, якщо визначати функції правотворчості як різні
напрямки діяльності, пов'язаної зі встановленням, зміною або скасуванням
норм права (як їх традиційно розуміють у юридичній літературі), то скоріш
тут слід говорити не про функції правотворчої діяльності, а про види
правотворчої діяльності на основі такого критерію як характер (форма) змін
норм права. По суті, в даному випадку мова, йде про виокремлення саме різних
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видів, а не функцій правотворчої діяльності, на основі такого критерію як
характер (зміст) цієї діяльності та зовнішня форма її виявлення, тобто
встановлення нових норм права або різні за своїм характером зміни вже
встановлених норм права.
Знову ми повертаємося до визначення співвідношення видів діяльності
змістом якої є різні за своїм характером (формою) зміни законодавства,
зокрема, це удосконалення, модернізація, новелізація, упорядкування,
систематизація, адаптація та ін., що вже було розглянуто вище, а також
досліджено автором раніше в окремій публікації [300, C. 24–27]. Як вже було
встановлено, найбільш широким з цього ряду є поняття “удосконалення
законодавства” як діяльність, пов’язана з будь–якими змінами законодавства
спрямованими на покращення, поліпшення його якісного стану щодо змісту
та/або форми. Відповідно, результатом удосконалення законодавства є нова
більш досконала якість законодавства щодо його змісту та/або форми.
Отже, розглядаючи види нормотворчої діяльності щодо удосконалення
законодавства залежно від такого критерію як характер змін законодавства
спрямованих на покращення, поліпшення його стану щодо змісту та/або
форми, на мою думку, можна виокремити такі види нормотворчості як
новелізація, упорядкування та систематизація. Зміст цих видів нормотворчої
діяльності залежить від характеру змін (удосконалення) об’єкта цієї
діяльності. Залежно від того, яких саме змін зазнає законодавство (як саме
удосконалюється

його

зміст

чи/або

форма)

можна

говорити

про

удосконалення або тільки щодо змісту, або тільки щодо форми, або і до змісту
і до форми одночасно.
Новелізація законодавства як вид нормотворчої діяльності є напрямом
нормотворчості основним для якого є змістовне оновлення законодавства,
нововведення

в

законодавстві.

При

новелізації

оновлюється

зміст

законодавства, тобто змінюється зміст правового регулювання суспільних
відносин. Сюди належить, зокрема, прийняття нормативно–правових актів, що
регулюють суспільні відносини раніше не врегульовані нормами права
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(первинна правотворчість), або прийняття нормативно–правових актів, що
змінюють зміст існуючого правового регулювання певних суспільних
відносин (вторинна правотворчість). Зокрема, зазначається, що новелізація
законодавства – це вироблення положень нових юридичних норм, необхідних
для повного і адекватного правового регулювання ними суспільних відносин,
зумовленого політичною доцільністю [135, С. 69]. Разом з тим, новелізація
може відбуватися як без зміни форми законодавства, так із зміною форми.
Новелізація без зміни форми законодавства, відбувається коли
необхідно внести зміни (як правило, це несуттєві, незначні, непринципові,
зміни) в нормативно-правові акти в межах наявних норм, інститутів та галузей
законодавства. Тобто, новелізацією є змістовне оновлення нормативноправових положень в межах чинних норм права. Наприклад, в законодавчій
практиці в цьому випадку приймається закон про внесення змін, яким
вноситься ряд дрібних змін в нормативно-правові положення відповідного
закону, або приймається закон про нову редакцію відповідного закону.
Внесення змістовних змін до вже існуючих норм права може бути
пов’язане як з необхідністю оновлення чинного законодавства з різних
об’єктивних причин (наприклад, у зв’язку з потребами суспільного розвитку),
так і з неякісним станом змісту чинного законодавства (наприклад, існуванням
неоднозначностей

у

правовому

регулюванні

суспільних

відносин,

правотворчих помилок, інших змістовних недоліків в текстах нормативно–
правових актів).
Новелізація зі зміною форми законодавства, відбувається коли
необхідно розробити і прийняти нові норми права в тих випадках, коли
суспільні відносини раніше не регулювалися і вперше виникла необхідність у
їх регулюванні (наприклад, виникнення нових суспільних відносин), тобто
первинне регулювання суспільних відносин (первинна правотворчість). Адже,
якщо виникають нові норми права, то вони повинні мати і відповідну нову
зовнішню форму виразу. Наприклад, може бути прийнятий новий закон, який
регулює суспільні відносини, які раніше правом не регулювалися.
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Є.А. Гетьман зазначає, що функція первинного регулювання – це
створення нормативно–правового акта у разі виявлення суспільних відносин,
які потребують певного регулювання, та єдиним дійсним способом є спосіб
нормативно–правового регулювання. Ця функція в «ідеальному варіанті»
притаманна законотворчій діяльності через те, що саме закон є нормативно–
правовим актом вищої юридичної сили, який має первинно визначити основні
засади регулювання певних відносин, а органи виконавчої влади шляхом
реалізації

нормотворчих

нормативно–правові

повноважень

акти,

які

мають

створювати

конкретизують,

підзаконні

«розкривають»

норми

встановлені відповідним законом у відповідності до нього та у його межах [53,
С. 87–88].
Новелізація як первинна правотворчість пов’язана з визначенням
гіпотези, диспозиції та санкції нової норми права. Разом з тим, зміст
диспозиції та санкції норми права на загальному рівні складають, права і
свободи, основні обов'язки людини і громадянина та засади юридичної
відповідальності, що відповідно до ст. 92 Конституції України можуть
визначатися тільки на рівні законів (нормативно–правових актів, що мають
вищу юридичну силу). Отже, при новелізації нові норми права на загальному
рівні

встановлюються

конкретизуватися

законодавчими

(деталізуватися)

на

актами,
особливому

а

потім
рівні

можуть

підзаконних

нормативно–правових актів.
Новелізація зі зміною форми законодавства, відбувається і тоді, коли
правове регулювання тих чи інших суспільних відносин зазнає істотних,
суттєвих змін, тобто змінюються концептуальні засади, ідеї, суттєві
положення правового регулювання тих чи інших суспільних відносин
(вторинна правотворчість). Прикладом, такої новелізації можна вважати
оновлення законодавства про вибори народних депутатів України, коли
змінювалися основні засади виборів народних депутатів України, а саме,
змішана (пропорційно–мажоритарною) виборча система було замінена на
пропорційну, а потім знову на змішану (пропорційно–мажоритарну), і потім

243

знову на пропорційну. При цьому кожний попередній Закон України "Про
вибори народних депутатів України" визнавався таким, що втратив чинність,
а потім було здійснено кодифікацію виборчого права та прийнято Виборчий
кодекс України.
Отже, новелізація законодавства як вид правотворчої діяльності це
завжди змістовне оновлення законодавства (нововведення в законодавстві),
що пов’язане або з встановленням абсолютно нових норм права (новел) або зі
змістовним оновленням вже чинних норм права (внесення елементів новизни
в їх зміст). Новелізація може відбуватися як без зміни, так і зі зміною форми
законодавства (абсолютно нові норми права отримують зовнішній вираз в
законодавстві через абсолютно нову форму).
Упорядкування законодавства як вид нормотворчої діяльності є
напрямом нормотворчості пов’язаним тільки зі зміною форми законодавства,
тобто є удосконаленням форми законодавства. При упорядкуванні змінюється
форма законодавства, а зміст правового регулювання суспільних відносин
залишається незмінним. В результаті законодавство отримує нову якість щодо
форми, стає упорядкованим. Тобто, упорядкування законодавства як вид
нормотворчої діяльності обумовлюється потребою його техніко–юридичного
удосконалення.
Змістом упорядкування законодавства є приведення нормативних
положень, які відображають чинні норми права на загальному та особливому
рівнях законодавчих та підзаконних нормативно–правових актів, до певного
порядку, до певних вимог, правил тощо. Упорядкування законодавства
відбувається в межах наявних норм права (їх гіпотез, диспозицій та санкцій).
Правила, яким має відповідати упорядковане законодавство, визначаються, в
першу чергу, горизонтальною (галузевою) та вертикальною (ієрархічною)
будовою законодавства, а також вимогами нормотворчої техніки.
Упорядкування

відбувається

як

в

межах

вертикальної

будови

законодавства, що обумовлена ієрархічністю публічної влади, так і в межах
горизонтальної структури законодавства, що обумовлена системністю права.
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Нормативно-правові приписи, які є зовнішнім виразом норм права, що
відносяться до певної галузі або інституту права, мають включатися до
нормативно-правових актів або їх структурних частин, що представляють
відповідну галузь або інститут законодавства.
Реформи, які відбуваються у нашій державі, стосуються фактично всіх
основних сфер суспільного життя, потребують відповідного законодавчого
забезпечення і підзаконного регулювання, а відтак, супроводжуються
прийняттям значної кількості нормативно-правових актів. У свою чергу,
зрозумілим є те, що норми, які містяться у вказаних нормативно-правових
актах, частково дублюються, суперечать одна одній, створюючи юридичні
колізії, що негативно позначається на ефективності чинного законодавства,
сприяє поширенню правового нігілізму, можливості «бюрократичного
свавілля» тощо. Сьогодні, українське законодавство не завжди встигає за
динамікою розвитку суспільних відносин, інколи вступає у протиріччя з
раніше прийнятими правовими актами. Внаслідок цього законодавство має
акти і норми, які формально не діють, у ньому часто зустрічаються прогалини,
не пов’язані одне з одним положення; деякі законодавчі акти повторюються;
інколи неточно сформульовані терміни та ін. Такі ж недоліки зустрічаються і
в законодавчих актах, прийнятих за останні роки у зв’язку з потребами
прискореного

правового

регулювання

на

запити

суспільства.

Їх

недосконалість із точки зору законодавчої техніки негативно відображається
на правореалізуючій практиці [76, С. 5-7].
Недотримання вимог законотворчої техніки при прийнятті нормативноправових актів і викликає потребу в упорядкуванні законодавства. Відповідно,
напрямками роботи по упорядкуванню законодавства є розчищення
законодавства від нечинних, недіючих, застарілих нормативно-правових
положень, усунення зайвого дублювання нормативно-правових положень,
усунення

множинності

нормативно-правових

актів,

дотримання

однозначності термінології, стандартизація нормативно-правових положень.
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Завданнями упорядкування законодавства є усунення громіздкості
законодавства, логічних протиріч, неоднозначних положень у текстах
нормативно-правових актів. Так, одним із видів роботи по упорядкуванню
законодавства може бути усунення нормативно-правових положень, що
дублюються. Наприклад, визначення поняття господарського товариства як
юридичної особи, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між
учасниками міститься одночасно в ч. 1 ст. 113 Цивільного кодексу України
від 16.01.2003 р. № 435-IV (із змінами), ч. 1 ст. 1 Закону України “Про
господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-XII (із змінами); види
акціонерних товариств визначені одночасно ч. 2 ст. 113 Цивільного кодексу
України, ч. 3 ст. 1 Закону України “Про господарські товариства” та ч. 1 ст. 80
Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (із змінами).
Поняття акціонерного товариства одночасно міститься в нормативноправових приписах трьох нормативно-правових актів: 1) в ч. 1 ст. 152
Цивільного кодексу України: “Акціонерне товариство - господарське
товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток
однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються
акціями”; 2) в ч. 2 ст. 80 Господарського кодексу України: “Акціонерним
товариством є господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений
на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе
відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери
несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості
належних їм акцій, крім випадків, визначених законом”; 3) в ч. 1 ст. 3 Закону
України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (із змінами):
“Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого
поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості,
корпоративні права за якими посвідчуються акціями” і т.д. Таких прикладів
можна навести досить багато.
Систематизація

законодавства [290,

С. 262-266;

326]

як

вид

нормотворчої діяльності є напрямом нормотворчості пов’язаним зі зміною як
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змісту, так і форми законодавства, тобто є удосконаленням як змісту так і
форми законодавства. В результаті законодавство отримує нову якість щодо
змісту та форми, стає систематизованим.
Нагадаємо, що в теорії систем поняття “система” розглядається як
сукупність пов'язаних елементів, об'єднаних в одне ціле для досягнення певної
мети. Під метою розуміється сукупність результатів, які визначаються
призначенням системи. Наявність мети і змушує пов'язувати елементи в
систему. Видалення з системи елемента або сукупності елементів неодмінно
змінює її властивості в напрямку, відмінному від мети [141, С. 14]. Відповідно,
як вже було зазначено вище, метою нормотворчої діяльності є досягнення
належного правопорядку у суспільстві, що забезпечується якісним та
ефективним законодавством. Відсутність у законодавстві (у нормативноправових приписах законодавчих та підзаконних нормативно–правових актів)
окремих структурних елементів норми права (наприклад, санкції) змінює
властивості законодавства в напрямку відмінному від

мети, тобто

правопорядку.
Отже, змістом систематизації законодавства є приведення нормативноправових приписів, які відображають норми права на загальному та
особливому рівнях законодавчих та підзаконних нормативно–правових актів,
до певної системи як цілого складеного з частин, які закономірно розташовані
і знаходяться у взаємному зв’язку, та визначається як горизонтальною
(галузевою) структурою законодавства, так і відповідними правилами
правотворчої техніки. Систематизація законодавства може відбуватися як в
межах наявних норм права (їх гіпотез, диспозицій та санкцій), так і можуть
створюватися нові норми права (їх гіпотези, диспозиції та санкції) для
заповнення елементів системи, яких не вистачає. Тобто, систематизація
законодавства як вид нормотворчої діяльності обумовлюється потребою
системного вираження законодавства, тобто зовнішнього вираження в
законодавстві системи юридичних норм об’єднаних в галузі та інститути
права.
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Зокрема,

систематизацією

є

кодифікація

законодавства,

яка

розглядається у юридичній літературі як правотворча діяльність пов’язана із
створенням

єдиного,

систематизованого,

вдосконаленого

нормативно-

правового акта (кодексу), на основі об’єднання нормативно-правових актів із
загальним предметом правового регулювання зі зміною їх змісту (зміною
змісту

правового

регулювання

суспільних

відносин).

Кодифікація

визначається як форма систематизації законодавства, що полягає в його
удосконаленні шляхом зміни змісту юридичних норм, пов’язаних спільним
предметом

правового

регулювання,

та

об’єднання

їх

в

єдиний,

систематизований нормативно–правовий акт [329, С. 278].
Таким чином, при кодифікації законодавства відбувається як зміна
(удосконалення) як змісту, так і форми законодавства. Так, у юридичній
літературі вказується на наступні ознаки кодифікації: у процесі кодифікації
з'являються нові елементи системи права (норми та інститути права), а
результатом кодифікації є видання нового (кодифікованого) нормативноправового акта, що системно і вичерпно регулює певну сферу суспільних
відносин - на рівні галузі або підгалузі права [361, С. 226-227]. Або, наприклад,
пропонується виокремлювати вузьке і широке розуміння поняття кодифікації:
у вузькому розумінні – це технічна обробка й упорядкування нормативного
матеріалу, а в широкому розумінні ця діяльність полягає у переробці,
доповненні діючих законів, приведенні їх у відповідність з потребами
пануючого в даному суспільстві класу [14, С. 36].
Разом з тим, слід підкреслити, що не існує чіткої межі між різними
видами нормотворчої діяльності, а саме новелізацією, упорядкуванням та
систематизацією. Всі ці напрями нормотворчості можуть перетинатися, тісно
переплітатися у реальному нормотворчому процесі. Зокрема, зазначається, що
між новелізацією законодавства і його упорядкуванням немає непрохідної
межі, їх протилежність відносна. На практиці обидва види (способи)
удосконалення законодавства нерідко суміщаються в законодавчому процесі,
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взаємно проникають і доповнюють одне одного, як і будь-які діалектичні
протилежності взагалі [135, С. 70].
Слід також зазначити, що характер необхідних змін чинного
законодавства, тобто види (напрями) нормотворчої діяльності обумовлені як
якісним станом законодавства, так і об’єктивним умовами життя суспільства
та держави (наприклад, політичними, історичними, соціально–економічними,
юридичними тощо). Напрями нормотворчості залежать від змістовно–
сутнісного наповнення цієї діяльності. Однак, будь-яка нормотворча
діяльність буде пов’язана або зі зміною тільки змісту законодавства, або тільки
форми законодавства, або одночасно змісту та форми законодавства.
Отже, неналежний стан чинного законодавства (щодо змісту та/або
форми) зумовлює такі види нормотворчої діяльності як новелізація,
упорядкування, систематизація. Разом з тим, наприклад, на сучасному етапі
можна говорити про такий вид нормотворчої діяльності як адаптація
законодавства України до законодавства Європейського Союзу (acquis
communautaire), який може поєднувати як зміну форми, так і змісту
законодавства.
Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що
основними видами нормотворчої діяльності змістом якої є удосконалення
законодавства, тобто змінення законодавства у бік поліпшення, покращення,
залежно від характеру змін щодо змісту та/або форми законодавства є
новелізація, упорядкування та систематизація. Такий вид нормотворчої
діяльності як новелізації законодавства обумовлений потребою внесення
новел у чинне законодавство, оновлення змісту правового регулювання
суспільних відносин з різних об’єктивних та суб’єктивних причин, та може
бути пов'язаний як зі зміною змісту, так і форми законодавства.
Упорядкування законодавства як вид нормотворчої діяльності обумовлене
потребою техніко–юридичного удосконалення законодавства відповідно до
горизонтальної

(галузевої)

та

вертикальної

(ієрархічної)

будови

законодавства, а також вимог нормотворчої техніки та пов’язаний зі зміною
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тільки форми законодавства. Систематизації законодавства обумовлена
системністю

змісту законодавства, тобто існуванням законодавства як

зовнішньої форми системи юридичних норм, та пов’язана зі зміною як змісту,
так і форми законодавства.
Виходячи, з такого розуміння видів нормотворчості з удосконалення
законодавства (новелізації, упорядкування та систематизація), залежно від
того, як саме удосконалюється законодавство (або тільки щодо змісту, або
тільки щодо форми, або і щодо змісту і щодо форми одночасно) та
співвідношення

між

ними

можна

сформулювати

загальне

поняття

упорядкування законодавства та визначити його специфічні особливості як
виду нормотворчої діяльності з удосконалення законодавства. Загальне
поняття упорядкування законодавства буде визначатися як видове поняття по
відношенню до родового поняття удосконалення законодавства як юридичної
нормотворчої діяльності з вказівкою на особливі видові ознаки.
Отже, упорядкування законодавства – це юридична нормотворча
діяльність з удосконалення законодавства, яка спрямована на досягнення
стану впорядкованості форми законодавства без зміни його змісту. Зміст
діяльності з упорядкування законодавства полягає в приведенні форми
законодавства (нормативно-правових актів та їх структурних складових,
нормативно-правових приписів) до порядку, що обумовлений системністю
змісту

законодавства,

ієрархічністю

форми

законодавства

(тобто

горизонтальною (галузевою) та вертикальною (ієрархічною) будовою
законодавства), а також іншими вимогами нормотворчої техніки без зміни
змісту норм права (правового регулювання суспільних відносин). По суті,
упорядкування

законодавства

передбачає

здійснення

відповідних

класифікаційних процедур з складовими елементами законодавства.
З огляду на те, що упорядкування законодавства є юридичною
нормотворчою діяльністю з удосконалення законодавства, йому властиві і
загальні для юридичної нормотворчості ознаки, і низка особливостей.
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Виходячи з цього можна визначити основні ознаки упорядкування
законодавства:
1) упорядкування законодавства є одним із видів нормотворчої
діяльності з удосконалення законодавства як діяльності, пов’язаної з
поліпшенням, покращенням стану останнього, та результатом якої є більш
досконалий, якісний стан законодавства;
2) суб'єктами упорядкування законодавства є суб'єкти нормотворчої
діяльності (відповідні органи публічної влади – органи державної влади та
органи

місцевого

самоврядування,

які

здійснюють

упорядкування

законодавства в межах своїх публічно-владних повноважень;
3) упорядкування

законодавства

спрямоване

на

зміну

форми

зовнішнього виразу норм права без зміни їх змісту, тобто зміну форми
законодавства, досягнення стану впорядкованості форми законодавства,
приведення форми законодавства до певного порядку без зміни змісту
правового

регулювання

суспільних

відносин

(зміст

упорядкування

законодавства);
4) результати

упорядкування

законодавства

об’єктивуються

в

нормативно-правових актах (зокрема, нормативно-правових актах про
внесення змін, консолідованих (укрупнених) нормативно-правових актах
тощо);
5) упорядкування законодавства здійснюється (у значній частині) з
дотриманням офіційних нормативно визначених процедур підготовки та
прийняття

нормативно-правових

актів

(законодавчих,

юридичних

нормотворчих процедур);
6) способом упорядкування законодавства є нормотворча техніка,
зокрема, техніка упорядкування законодавства, що визначає правила
здійснення

класифікаційних

процедур

з

складовими

елементами

законодавства (нормативно-правовими актами, їх структурними складовими,
галузями та інститутами законодавства, нормативно-правовими приписами);
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7) метою

упорядкування

законодавства

є

досягнення

стану

впорядкованості законодавства, забезпечення належної якості та ефективності
нормативно-правових актів, та, як результат, встановлення належного
правопорядку в суспільстві.

3.3 Визначення видів упорядкування законодавства
Вивчаючи питання упорядкування законодавства, необхідно звернутися
до класифікації цього поняття на види та визначитися з критеріями такого
поділу. Класифікація тлумачиться як дія за значенням класифікувати, тобто
система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за
спільними ознаками, властивостями [41, С. 544]. У філософії під терміном
«класифікація» розуміється систематичний поділ і впорядкування понять і
предметів. Класифікація стосовно загальнонаукових і загальнометодологічних
понять покликана вирішити два основні завдання: представляти в надійному і
зручному для огляду і розпізнавання видів усю цю область і містити в собі
максимально повну інформацію про її об’єкти. Будь-яка класифікація має
важливе теоретичне і практичне значення, оскільки вона є одним з елементів
людської діяльності, у тому числі і наукової. Саме тому перед дослідниками
рано чи пізно постане питання про необхідність класифікації тих або інших
явищ. Різні об’єкти і явища легше вивчати тоді, коли вони впорядковані,
«розкладені по поличках», систематизовані. Цілями класифікації є: отримання
додаткових знань про об’єкти, що класифікуються, предмети, впорядкування,
систематизація як самих предметів і явищ, так і знань про них. Класифікація
підрозділяється на природну і штучну. В якості підґрунтя першої беруться
істотні

ознаки,

з

яких

витікають

багато

похідних

властивостей

упорядковуваних об’єктів. Штучна класифікація використовується для
впорядкування об’єктів за несуттєвими їх ознаками. Звичайно, усі
класифікації не позбавлені суб’єктивності, той же вибір основи класифікації,
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зрештою, залежить від позиції дослідника. Одна з головних умов будь-якої
класифікації – вибір правильного критерію (підстави), за допомогою якого у
категорій і класів залишаються усі сутнісні ознаки основного явища, але і
з’являються інші, що відрізняють їх від наступних [3, С. 19-23].
Щодо слова “вид”, то в тлумачному словнику воно тлумачиться як
окрема галузь роботи, заняття, різновид у ряді предметів, явищ, і т. ін.; тип;
підрозділ, що об’єднує ряд предметів, явищ за спільними ознаками і входить
до складу загальнішого вищого розділу – роду [41, С. 132].
Отже, класифікацією видів упорядкування законодавства є поділ цього
поняття на класи, групи тощо за спільними ознаками (істотними або
несуттєвими). Вирішальну роль в отриманні результату класифікації, тобто
визначенні видів упорядкування законодавства, відіграє обрана ознака
класифікації. В нашому випадку класифікація упорядкування законодавства
на види дасть можливість отримати більш глибокі системні знання про
упорядкування законодавств, дозволить далі більш точно визначити техніку
упорядкування законодавства як вид нормотворчої техніки, основні технікоюридичні способи здійснення упорядкування законодавства.
У

загальному

понятті

упорядкування

законодавства

знайшли

відображення його суттєві характеристики. Далі, згідно з науковою
методологією, подальше дослідження поняття упорядкування законодавства
передбачає рух від загального до особливого у цьому понятті, до розрізнення
особливих видів упорядкування законодавства, в яких згадані загальні
характеристики знаходять кожного разу особливе втілення.
Слід зазначити, що у юридичній літературі відсутня класифікація
упорядкування законодавства на види, оскільки відсутнє визначення самого
поняття упорядкування законодавства. Разом з тим, при визначенні видів
упорядкування законодавства можна обирати різні класифікуючі ознаки
(істотні та несуттєві) отримуючи при цьому різні класифікації упорядкування
законодавства на види. Тобто, можливі різні видові визначення упорядкування
законодавства за будь-якою довільно взятою класифікуючою ознакою.
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Визначаючи види упорядкування законодавства в нашому дослідженні,
ми будемо виходити з запропонованого розуміння його загального поняття,
змісту та основних ознак. Відповідно, однією із перших класифікуючих ознак
може бути обраний суб’єкт, який здійснює упорядкування законодавства.
Оскільки, упорядкування законодавства є нормотворчою діяльністю та
здійснюється її суб’єктами, можна говорити про види упорядкування
законодавства відповідними органами публічної влади (Верховною Радою
України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування). Упорядкування
законодавства має здійснюватися на відповідному рівні законодавства кожним
органом публічної влади в межах тих нормативно-правових актів, які ним
приймаються.
Система органів публічної влади та їх повноваження приймати в межах
своєї компетенції владні рішення у формі нормативно-правових актів чітко
визначена чинним законодавством України. Єдиним органом законодавчої
влади в Україні є парламент – Верховна Рада України (ст. 75 Конституції
України). Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти
більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією
Конституцією (ст. 91 Конституції України) [143]. Отже, можна виокремити
такий вид упорядкування як упорядкування законодавства Верховною Радою
України.
Президент України є главою держави і виступає від її імені; гарантом
державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина; гарантом реалізації
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (ст. 102
Конституції України). Президент України на основі та на виконання
Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є
обов'язковими до виконання на території України (ч. 3 ст. 106 Конституції
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України) [143]. Отже, можна виокремити такий вид упорядкування як
упорядкування законодавства Президентом України.
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади (ч. 1 ст. 113 Конституції України). Кабінет Міністрів
України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є
обов'язковими до виконання (ч. 1 ст. 117 Конституції України) [143]. Отже,
можна виокремити такий вид упорядкування як упорядкування законодавства
Кабінетом Міністрів України.
Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства
України та інші центральні органи виконавчої влади. Міністерства
забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи
декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади (служби,
агентства, інспекції) виконують окремі функції з реалізації державної
політики. Міністерства у межах своїх повноважень видають накази, які
підписує міністр. Інші центральні органи виконавчої влади у межах своїх
повноважень

видають

накази

організаційно–розпорядчого

характеру,

організовують та контролюють їх виконання (ч.ч. 1, 3 ст. 1, ч. 1 ст. 15, ч. 1
ст. 23 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” вiд
17.03.2011 р. (із змінами)) [109]. Отже, можна виокремити такий вид
упорядкування як упорядкування законодавства центральними органами
виконавчої влади.
Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі
здійснюють місцеві державні адміністрації (ч. 1 ст. 118 Конституції
України) [143]. Голова місцевої державної адміністрації в межах своїх
повноважень видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів –
накази (ч. 1 ст. 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від
9.04.1999 р. (із змінами)) [101]. Отже, можна виокремити такий вид
упорядкування як упорядкування законодавства місцевими державними
адміністраціями.
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Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів
села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл,
селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється
територіальною

громадою

в

порядку,

встановленому

законом,

як

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органи місцевого самоврядування
в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є
обов'язковими до виконання на відповідній території (ч.ч. 1 ст. 140, ч. 1 ст. 144
Конституції

України) [143].

упорядкування

як

Отже,

упорядкування

можна

виокремити

законодавства

органами

такий

вид

місцевого

самоврядування.
Також, види упорядкування законодавства можуть визначатися
виходячи з форми нормативно-правового акта, який є результатом
упорядкування законодавства як нормотворчої діяльності. Наприклад,
упорядкування законодавства шляхом прийняття нового нормативноправового акта, нормативно-правового акта про внесення змін, нового
консолідованого (укрупненого) нормативно-правового акта відповідним
суб’єктом

нормотворчості

(на

рівні

законодавчих

або

підзаконних

нормативно-правових актів) тощо.
Так, в Правилах оформлення проектів законів та основних вимог
законодавчої техніки зазначається, що значну кількість законів, що
приймаються Верховною Радою України, становлять закони про внесення змін
до чинних законодавчих актів. Основна мета їх прийняття - необхідність змін
окремих норм закону без зміни його в цілому або усунення колізій у
законодавстві у зв’язку з прийняттям нового закону, якщо це не було зроблено
під час прийняття основного закону. За необхідності суттєвого оновлення
закону, коли внесення до нього змін відповідатиме або ж перевищуватиме за
обсягом чинну редакцію закону або ж зміни істотно впливатимуть на його
зміст, доцільно прийняти новий закон, визнавши існуючий закон таким, що
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втратив чинність. Наразі, однак, досить часто замість прийняття нового закону
пропонується викласти відповідний закон у новій редакції. Така практика є
невиправданою, оскільки неодноразове викладення закону в новій редакції
нагромаджує систему законодавства та ускладнює подальше внесення змін.
Давати закон у новій редакції слід у виключних випадках, коли до закону
вноситься багато змін технічного характеру без зміни концепції закону [247].
Природу та особливості закону про внесення змін та доповнень до
законів як результату коригуючої законотворчої діяльності в своїй
дисертаційній

роботі

“Зміни

та

доповнення

до

законів

України:

загальнотеоретичні та техніко-технологічні питання” (Львів, 2020) досліджує
Н.Ю. Гунько. Зокрема, авторка пропонує замінити терміни «діяльність із
внесення змін та доповнень до законів» на термін «коригуюча законотворча
діяльність», який більш повно відображає зміст і характер цієї діяльності.
Коригуюча законотворча діяльність визначається як складова частина
законотворчої діяльності, що спрямована на внесення змін та доповнень до
первинних законів задля виправлення чи/та оновлення їхніх змістовних та/або
формальних параметрів, забезпечення їх належного регулятивного рівня.
Особливості

коригуючої

законотворчої

діяльності

наступні:

вона

здійснюється органами законодавчої влади; є діяльністю із внесення змін та
доповнень до первинних законів; здійснюється із застосуванням коригуючої
законотворчої техніки та технології; її результати об’єктивуються в
коригуючих законах (законах про внесення змін та доповнень до первинних
законів); її метою є виправлення чи/та оновлення змістовних та/або
формальних параметрів законів, забезпечення належного їх регулятивного
рівня.
Відповідно, Н.Ю. Гунько визначає поняття коригуючого закону (закону
про внесення змін та доповнень до законів) як різновиду законів, що
приймається органами законодавчої влади для коригування первинних
законів, виправлення чи/та оновлення змістовних та/або формальних їхніх
параметрів, забезпечення їх належного регулятивного рівня. Основні загальні
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ознаки та особливості коригуючого закону наступні: він є одним із різновидів
законів; приймається органом законодавчої влади в установленому законом
порядку; має специфічну юридичну форму – коригуючий закон (закон про
внесення змін та доповнень до законів); має специфічну структуру; містить
обслуговуючі нормативно-правові приписи, завдяки яким вносяться зміни та
доповнення до первинних законів; містить положення (зміни та/або
доповнення), які вносяться до первинних законів; має на меті коригування
первинних законів, (шляхом внесення змін та доповнень до них), виправлення
чи/та оновлення змістовних та/або формальних параметрів законів задля
забезпечення їх належного регулятивного рівня [65, С. 6-13].
Отже, закон про внесення змін (коригуючий закон) може змінювати як
зміст, так і форму законодавства. В контексті упорядкування законодавства
нас цікавлять коригуючі закони, що змінюють форму законодавства без зміни
змісту правового регулювання.
Консолідованим

нормативно-правовим

актом

є

укрупнений

нормативно-правовий акт, який прийнятий на основі об'єднання правових
приписів розрізнених нормативно-правових актів, виданих з одного й того ж
питання, та не змінює зміст правового регулювання. Відповідно, колишні
розрізнені нормативно-правові акти визнаються такими, що втратили
чинність. Консолідований нормативно-правовий акт має певну структуру,
правові приписи викладаються єдиним стилем, розміщуються у логічній
послідовності, уніфікуються як правові приписи так і термінологія, усувається
множинність та надмірна роздробленість правових приписів тощо.
Разом з тим, при визначенні видів упорядкування законодавства нам
необхідно обрати найбільш суттєву, істотну ознаку класифікації. Оскільки
упорядкування законодавства, як таке зводиться, по суті справи, до юридичної
нормотворчої діяльності по зміненню (приведення до певного порядку) форми
законодавства, а саме законодавство розглядається нами як спосіб існування
юридичних норм в нормативно-правових актах на двох рівнях (загальному
законодавчому та особливому підзаконному), то об’єктивною основою
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класифікації упорядкування законодавства на види є специфічні особливості
того чи іншого нормотворчого процесу в якому відбувається упорядкування
законодавства. Справді, упорядкування законодавства як діяльність по
удосконалення форми законодавства завжди буде здійснюватися в межах
певного нормотворчого процесу. Відповідно, можна виокремити два види
упорядкування

законодавства: упорядкування

законодавства на

рівні

законодавчих актів та упорядкування законодавства на рівні підзаконних
нормативно-правових актів. Також, в межах такого виду упорядкування
законодавства як упорядкування законодавства на рівні підзаконних
нормативно-правових актів можна, в свою чергу, виокремити такі підвиди як
упорядкування законодавства на рівні указів нормативного характеру
Президента України, упорядкування законодавства на рівні постанов
Верховної

Ради

України

нормативного

характеру,

упорядкування

законодавства на рівні постанов Кабінету Міністрів України, упорядкування
законодавства на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади,

упорядкування

законодавства

на

рівні

місцевих

державних

адміністрацій, упорядкування законодавства на рівні органів місцевого
самоврядування.
В

реальній

юридичній

нормотворчій

діяльності

названі

види

упорядкування законодавства можуть бути реалізовані як самостійно, так і
перетинатися, поєднуватися в процесі нормотворчості органів публічної
влади. Упорядкування законодавства на рівні законодавчих актів викликає
необхідність і відповідного упорядкування законодавства на рівні підзаконних
нормативно-правових

актів.

Наприклад,

при

прийнятті

будь-якого

законодавчого акта в кінці його тексту розміщуються доручення відповідним
органам публічної влади щодо підготовки та подання до Верховної Ради
України пропозицій щодо приведення законів України у відповідність із цим
законом; щодо привести своїх нормативно-правових актів у відповідність із
цим

законом;

забезпечення

прийняття

нормативно-правових

актів,

передбачених цим законом або необхідних для реалізації цього закону; щодо
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перегляду та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому
закону тощо. Зокрема, такі нормативно-правові акти можуть стосуватися і
змінення тільки форми законодавства без змінення його змісту.

Висновки до Розділу 3
1. З точки зору праксеології, як науки про загальні закони людської
діяльність, зокрема, праксеології права, упорядкування законодавства є, перш
за все, певним різновидом діяльності пов’язаною з правом, з законодавством,
зокрема, зі зміною форми законодавства, з приведенням її до певного порядку.
Будь-яка діяльність є формою людської активності, що становить процес
взаємодії людини зі світом, спрямований на доцільні зміни явищ природи та
суспільства залежно від людських потреб. Структурними елементами будьякої діяльності є субʼєкт, обʼєкт, предмет, засоби, способи (процес), результат
та мета. Упорядкування законодавства є різновидом юридичної діяльністю,
яку слід відрізняти від інших видів діяльності пов’язаної з правом, та розуміти
як специфічний вид соціальної діяльності суб’єктами якої є органи публічної
влади (органи державної влади та органи місцевого самоврядування), а
змістом якої є реалізація їх публічно–владних повноважень, що виявляється в
прийнятті обов’язкових рішень у формі правових актів та забезпеченні
виконання цих рішень.
2.

Упорядкування

законодавства

є

юридичною

нормотворчою

діяльністю (далі нормотворчою діяльністю). Нормотворчу діяльність слід
розглядати як вид юридичної діяльності органів публічної влади, змістом якої
є

реалізація

їх

загальнообов’язкових

публічно–владних
рішень

у

формі

повноважень
законодавчих

щодо

прийняття

та підзаконних

нормативно–правових актів, тобто надання юридичним нормам офіційної
форми нормативно-правових актів. Суб’єктами нормотворчої діяльності є
органи публічної влади (органи державної влади та органи місцевого
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самоврядування), об’єктом - зміст та форма законодавства, результатом –
нормативно-правові акти, що надають законодавству нового стану (щодо
змісту та/або форми), способом здійснення нормотворчої діяльності є
нормотворча техніка, а метою – належний правопорядок в суспільстві, умовою
встановлення якого є якісне та ефективне законодавство.
3. В межах діяльнісного підходу упорядкування законодавства слід
розглядати як специфічний вид юридичної діяльність з вироблення
законодавства (нормотворчої діяльності), що здійснюється суб’єктами
нормотворчості

(органами

публічної

влади).

Відповідно,

суб’єктами

упорядкування законодавства є органи публічної влади наділені владними
нормотворчими повноваженнями (органи державної влади та органи
місцевого самоврядування), об’єктом - форма законодавства, а предметом стан

упорядкованості

законодавства.

Результатом

упорядкування

законодавства будуть нормативно-правові акти, що переводять форму
законодавства в новий упорядкований стан. Способом (засобами, прийомами,
методами

та

процедурами)

упорядкування

законодавства

упорядкування законодавства як вид нормотворчої

є

техніка

техніки, а а метою -

належний правопорядок в суспільстві, однією із умовою встановлення якого є
стан упорядкованості законодавства.
4. Загальне поняття упорядкування законодавства може бути визначене
через поняття юридичної нормотворчості з удосконалення законодавства як
родове поняття з вказівкою на його видові особливості. За своїм змістом
юридична нормотворча діяльність є діяльністю по виробленню юридичних
норм, їх встановленню, зміні, скасуванню в формі рішень нормативного
характеру

органів

публічної

влади

(нормативно-правових

приписів

законодавчих та підзаконних нормативно–правових актів). Нормотворча
діяльність завжди буде пов’язана з певними змінами законодавства. Залежно
від того, яких саме змін зазнає законодавство (що саме удосконалюється його
зміст чи/або форма) можна говорити про удосконалення або тільки щодо
змісту, або тільки щодо форми, або і до змісту і до форми одночасно.
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5. Розглядаючи види нормотворчої діяльності щодо удосконалення
законодавства залежно від такого критерію як характер змін законодавства
спрямованих на покращення, поліпшення його стану щодо змісту та/або
форми, можна виокремити такі види нормотворчості як новелізація,
упорядкування та систематизація. Новелізація законодавства є напрямом
нормотворчості основним для якого є змістовне оновлення законодавства,
нововведення в законодавстві. Упорядкування законодавства є напрямом
нормотворчості пов’язаним зі зміною тільки форми законодавства, її
удосконаленням,
удосконалення

та

обумовлене

законодавства.

потребою

Систематизація

техніко–юридичного
законодавства

як

вид

нормотворчої діяльності є напрямом нормотворчості пов’язаним зі зміною як
змісту, так і форми законодавства, тобто є удосконаленням як змісту так і
форми законодавства. В результаті законодавство отримує нову якість щодо
змісту та форми, стає систематизованим.
6. Упорядкування законодавства – це юридична нормотворча діяльність
з удосконалення законодавства, яка спрямована на досягнення стану
впорядкованості форми законодавства без зміни його змісту. Зміст діяльності
з упорядкування законодавства полягає в приведенні форми законодавства
(нормативно-правових актів та їх структурних складових, нормативноправових приписів) до порядку, що обумовлений системністю змісту
законодавства, ієрархічністю форми законодавства (тобто горизонтальною
(галузевою) та вертикальною (ієрархічною) будовою законодавства), а також
іншими вимогами нормотворчої техніки без зміни змісту норм права
(правового регулювання суспільних відносин). По суті, упорядкування
законодавства передбачає здійснення відповідних класифікаційних процедур
з складовими елементами законодавства.
7. Основні ознаки упорядкування законодавства: 1) упорядкування
законодавства є одним із видів нормотворчої діяльності з удосконалення
законодавства; 2) суб'єктами упорядкування законодавства є суб'єкти
нормотворчої; 3) упорядкування законодавства спрямоване на зміну форми
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зовнішнього виразу норм права без зміни їх змісту; 4) результати
упорядкування законодавства об’єктивуються в нормативно-правових актах;
5) упорядкування

законодавства

здійснюється

(у

значній

частині)

з

дотриманням офіційних нормативно визначених процедур підготовки та
прийняття

нормативно-правових

актів;

6) способом

упорядкування

законодавства є нормотворча техніка, зокрема, техніка упорядкування
законодавства; 7) метою упорядкування законодавства є досягнення стану
впорядкованості законодавства, забезпечення належної якості та ефективності
нормативно-правових актів, та, як результат, встановлення належного
правопорядку в суспільстві.
8. У загальному понятті упорядкування законодавства знайшли
відображення його суттєві характеристики. Згідно з науковою методологією,
подальше дослідження поняття упорядкування законодавства передбачає рух
від загального до особливого у цьому понятті, до розрізнення особливих видів
упорядкування

законодавства.

Класифікацією

видів

упорядкування

законодавства є поділ цього поняття на групи за спільними ознаками.
Вирішальну роль в отриманні результату класифікації, тобто визначенні видів
упорядкування

законодавства,

відіграє

обрана

ознака

класифікації.

Класифікація упорядкування законодавства на види дасть можливість
отримати більш глибокі системні знання про упорядкування законодавств,
дозволить далі більш точно визначити техніку упорядкування законодавства
як вид нормотворчої техніки, основні техніко-юридичні способи здійснення
упорядкування законодавства. У юридичній літературі відсутня класифікація
упорядкування законодавства на види, оскільки відсутнє визначення самого
поняття упорядкування законодавства.
9. Можливі різні видові визначення упорядкування законодавства за
будь-якою довільно взятою класифікуючою ознакою. Разом з тим, при
визначенні видів упорядкування законодавства необхідно обрати найбільш
суттєву, істотну ознаку класифікації. Оскільки упорядкування законодавства,
як таке зводиться, по суті справи, до юридичної нормотворчої діяльності по
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зміненню (приведення до певного порядку) форми законодавства, а саме
законодавство розглядається як спосіб існування юридичних норм в
нормативно-правових актах на двох рівнях (загальному законодавчому та
особливому

підзаконному),

то

об’єктивною

основою

класифікації

упорядкування законодавства на види є специфічні особливості того
нормотворчого процесу в якому відбувається упорядкування законодавства.
Відповідно,

можна

виокремити

два

основні

види

упорядкування

законодавства: упорядкування законодавства на рівні законодавчих актів та
упорядкування законодавства на рівні підзаконних нормативно-правових
актів. В свою чергу, в межах такого виду упорядкування законодавства як
упорядкування законодавства на рівні підзаконних нормативно-правових
актів можна виокремити підвиди упорядкування законодавства залежно від
відповідного рівня підзаконної нормотворчості.

264

РОЗДІЛ 4
ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ СПОСОБИ УПОРЯДКУВАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА
4.1 Техніка упорядкування законодавства як вид нормотворчої техніки
Способом

упорядкування

законодавства

як

виду

юридичної

нормотворчої діяльності, як вже було зазначено вище, є техніка упорядкування
законодавства. Техніка упорядкування законодавства є одним із різновидів
більш загального родового поняття - нормотворчої техніки.
Слід звернути увагу на те, що поняття нормотворчої техніки є
неоднозначним у юридичній літературі. Найбільш поширеним є розуміння
нормотворчої техніки як “збірного поняття” - системи прийомів, методів,
засобів та процедур нормотворчої діяльності державного апарата спрямованої
на вироблення юридичних норм. При цьому, неоднозначно вирішується
науковцями і питання змістовного наповнення нормотворчої техніки - різні
науковці включають до неї різні за змістом прийоми, правила, методи, засоби
тощо. В результаті поняття нормотворчої техніки набуває невизначеного
обсягу та змісту [299, С. 68-70].
Поняття та зміст законодавчої техніки як виду нормотворчої техніки, її
форми, методи, прийоми, процедури та види були досліджені, розроблені,
удосконалені

автором

у

монографічному

дослідженні

“Проблеми

законодавчої техніки в Україні: теорія та практика” (К., 2012). Законодавча
техніка була визначена як система логічних та мовних прийомів, методів та
юридичних процедур законодавчої діяльності спрямованої на вираження
юридичних норм у формі правових приписів законодавчих актів. Законодавча
техніка має такі структурні складові як форми законодавчої техніки (мовна,
логічна та процедурна), які відображають диференціацію прийомів, методів і
порядку законодавчої техніки залежно від їх змісту [286, С. 73; 283; 306].
Аналогічно слід розглядати і нормотворчу техніку взагалі як систему логічних
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та мовних прийомів, методів та юридичних процедур нормотворчої діяльності
спрямованої на вираження юридичних норм у формі правових приписів
нормативно-правових актів.
Виходячи з цього, можна говорити про мовні, логічні та процедурні
техніко-юридичні способи упорядкування законодавства, тобто приведення
законодавства у відповідність до мовних та логічних вимог нормотворчої
техніки, яке може стосуватися як форми, так і змісту законодавства, а також
використання спеціальних юридичних процедур при здійсненні діяльності з
упорядкування законодавства. Отже, техніка упорядкування законодавства є
сукупністю мовних, логічних та процедурних техніко-юридичних способів
(методів,

прийомів,

порядку)

приведення

законодавства

до

стану

упорядкованості.
Мовні вимоги нормотворчої техніки визначаються прийоми, методи, які
стосуються особливостей використання мови при виробленні нормативноправових актів. Ці прийоми та методи є найбільш дослідженими, переважно
вони розроблені на законодавчому матеріалі та найбільш повно викладені в
юридичній літературі. Система таких прийомів, методів отримала назву
юридична (правова, законодавча) стилістика та лінгвістика. Логічні вимоги
нормотворчої техніки визначаються прийомами, методами, які стосуються
особливостей вироблення нормативно-правових актів з позиції логіки. У
юридичній літературі напрям взаємодії логіки та права отримав назву
юридична логіка під якою пропонується розуміти синтетичну прикладну
дисципліну, предметом якої є аналіз правових проблем методами традиційної
та сучасної логіки. Самі ці методи можуть бути як строго формальними,
максимально наближеними до математичних, так і неформальними,
максимально

наближеними

до

повсякденного

практичного

мислення

фахівця – юриста. Похідним від цього поняття є поняття “логіка права” –
логіка побудови всієї правової системи в цілому [286, С. 97, 100]. Зокрема,
зазначається, що починаючи від структури норми, первинної клітинки права,
й закінчуючи системою законодавства і системою права, логічність пронизує
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всю правову матерію, всі етапи її розвитку і функціонування. Використання
прийомів і засобів формальної логіки є одним із найголовніших засобів і
передумов системного викладення змісту нормативно-правових актів. Логіка,
являючись наукою про правильне мислення, допомагає розробникам
нормопроектів правильно і послідовно викласти нормативні приписи та
уникнути типових логічних помилок [28, С. 28].
Щодо основних мовних вимог нормотворчої техніки, то, в першу чергу,
це дотримання правил, що визначають законодавчий (нормативно-правовий)
стиль нормативно-правових актів, основними рисами якого є офіційність,
документальність,

позбавлений

індивідуальності

характер

викладу,

експресивна нейтральність, стандартність, стереотипність і формалізація,
ясність, максимальна точність, по можливості економічність і повнота,
зв’язність і логічна послідовність. Також сюди відноситься вимога уніфікації
термінології,

що

передбачає

її

однозначність,

загальновизначеність,

стабільність і доступність [286, С. 103-118].
За кожною ознакою законодавчого (нормативно-правового) стилю або
вимогою уніфікації термінології стоїть певна сукупність правил нормотворчої
техніки, які забезпечують досягнення цієї вимоги, а недотримання цих правил
є причиною тих чи інших недоліків нормативно-правових актів (дефектів,
правотворчих помилок), на усунення яких і спрямоване упорядкування
законодавства. Відповідно, мовний техніко-юридичний спосіб упорядкування
законодавства пов'язаний з приведенням законодавства до певного порядку,
що визначається відповідними мовними правилами нормотворчої техніки.
Так, до основних правил нормотворчої техніки, спрямованих на
системне викладення змісту нормативно-правових актів належать наступні:
1) відсутність логічних суперечностей між положеннями як одного, такі і
різних нормативно-правових актів (актів вищого й однакового рівня ієрархії);
2) повнота правового регулювання суспільних відносин, зокрема це
виключення відсилок до актів, яких ще не існує; 3) виходячи із зв’язку
матеріального і процесуального права слід дбати про забезпечення приписів,
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які

встановлюють

конкретні

правила

поведінки,

відповідними

процесуальними, які забезпечують реалізацію перших (суб’єкт нормотворчої
діяльності завжди має задаватися питанням щодо того, чи існують необхідні
процедури для реалізації встановлених положень); 4) на рівні окремого
нормативного правового акта слід дбати про його логічну, послідовну
структуру, про адекватність його назви та назв окремих структурних елементів
акта, про його аргументовану внутрішню рубрикацію [28, С. 25-26].
Особливість цієї групи мовних правил нормотворчої техніки в тому, що
вони спрямовані на забезпечення повноти, зв’язності та логічної послідовності
нормативно-правового матеріалу як ознак законодавчого (нормативноправового) стилю. Недотриманням цих правил може бути виявлено в
результаті діяльності з перегляду текстів нормативно-правових актів на
наявність

відповідних

правотворчих

помилок,

що

порушують

упорядкованість та системність законодавства.
Ще однією групою правил нормотворчої техніки є правила спрямовані
на забезпечення економічності (компактності, лаконічності, стислості)
нормативно-правового

матеріалу

як

однієї

з

ознак

законодавчого

(нормативно-правового) стилю. Зокрема, сюди можна віднести і правила щодо
скорочення до мінімуму кількості нормативно-правових актів з одного і того
ж питання; по можливості, відображення в єдиному укрупненому акті основ
правового регулювання певної сфери суспільних відносин; внесення всіх
наступних змін та доповнень з одного й того ж питання в текст основного
нормативного правового акта, а не видання нових самостійних актів, які
будуть тільки ускладнювати і захаращувати нормативно-правовий матеріал.
Постійне зростання нормативно-правових актів, що перетинаються за
предметом правового регулювання, «дроблення» правового порушує і
послаблює системні властивості законодавства [28, С. 25].
Також можна виокремити групу правил нормотворчої техніки
спрямованих на забезпечення стандартності, стереотипності та формалізації
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нормативно-правового матеріалу як ознак законодавчого (нормативноправового) стилю.
Наприклад,

сюди

можна

віднести

правила

щодо

уникнення

невиправданого дублювання нормативних правових приписів. Воно веде до
нагромадження

нормативно-правового

матеріалу,

ускладнює

пошук

оригінальних норм, дезорієнтує суб’єктів правозастосування, створюючи
враження про наявність у законодавстві «зайвих» норм, які можна не
враховувати в конкретних правовідносинах, створює додаткові труднощі при
подоланні колізій. До того ж дублювання призводить до того, що
нормотворчий орган при внесенні змін і доповнень у чинне законодавство
іноді забуває, що певний нормативний припис міститься в декількох актах, і
внаслідок цього змінює (скасовує) його лише в одному акті [28, С. 25-26].
Цю ж вимогу до законодавчого (нормативно-правового) стилю
забезпечують і правила уніфікації термінології в текстах нормативноправових актах, що передбачають однозначність (послідовне застосування
одного терміну в одному і тому ж самому значенні), загальновизначеність
(застосування термінів відомих, а не придуманих законодавцем для даного
закону), стабільність (стійкість термінології, а не зміна її з кожним новим
нормативно-правовим

актом;

нормативно-правові

акти

повинні

термінологічно стикуватися між собою; ідеальною була б ситуація, коли одне
і те ж поняття позначалося одним і тим же терміном у всьому законодавстві) і
доступність (простота й адекватність терміна) термінів [286, С. 116]. Зокрема,
зазначається, що в системі законодавства, чи, принаймні, в межах його
окремих галузей необхідно забезпечувати послідовне й однакове вживання
термінів. Недбало вибраний термін спотворює зміст статті нормативного
правового акта, створює можливості для подвійного тлумачення і ускладнює
його сприйняття, порушує системність законодавства в цілому. Вживані
терміни повинні мати чітке значення, бути простими і зрозумілими,
стабільними тощо [28, С. 26].
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Логічний техніко-юридичний спосіб упорядкування законодавства
пов'язаний з приведенням законодавства до певного порядку, що визначається
відповідними логічними правилами, методами, прийомами нормотворчої
техніки.
Щодо логічних методів нормотворчої техніки, то основними є
нормативна побудова, юридична конструкція та галузева типізація. Так, суть
нормативної побудови полягає в тому, що при зовнішньому вираженні норми
права в текстах нормативно-правових актів у вигляді нормативно-правових
приписів, в текстах нормативно-правових актів мають обов’язково бути всі
три елементи норми права (гіпотеза, диспозиція та санкція) [286, С. 123-124].
Норми права викладаються у формі структурних елементів нормативно–
правових актів (правових положень, статей). При цьому, будь–яка норма права
завжди має повну логічну структуру: гіпотезу, диспозицію та санкцію.
Гіпотеза, диспозиція і санкція норми права в їх єдності представляють норму
права взагалі, абстрактну норму, а не її конкретне втілення в окремій статті
або положенні нормативно–правового акта. Для того, щоб сконструювати
саму норму права в повному обсязі, представити норму права як відособлений,
самостійний регулятор суспільних відносин, необхідно “зібрати” її з ряду
правових приписів (статей) [299, С. 40].
Зокрема, І.О. Биля-Сабадаш пише, що з сукупності нормативних
приписів мають чітко випливати умови, при яких діє певне правило, суб’єкти,
які є сторонами певного відношення, їх взаємні права і обов’язки, санкції за
порушення обов’язків чи зловживання правами. Норма-припис – це робочий,
техніко-юридичний спосіб функціонування норми в законодавстві та
правозастосуванні, правом же вона стає тільки у повноті своїх елементів, їх
єдності і структурній цілісності. Інша річ, що ця цілісність (коли норма стає
правом) забезпечується тільки як результат пізнавальної роботи, логічного
аналізу, інтелектуальної напруги і гносеологічної інтенсивності загалом.
«Цінність тричленної формули полягає в тому, що вона стимулює практичних
працівників до ретельного і всебічного аналізу нормативного матеріалу в
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повному його обсязі, до зіставлення нерозривно пов’язаних між собою статей
і нормативних актів, до виділення та співставлення умов застосування
правової норми, її змісту, наслідків її порушення». Сутність нормативної
побудови виражає таке положення: із змісту усієї сукупності нормативних
правових приписів, викладених як обов’язки, правомочності, заборони,
декларації, цілі, принципи, дефініції тощо повинен виділятися закінчений
момент поведінки (тобто повна структура норми): хто, за яких обставин
повинен (може) себе вести (утримуватися) від дій та як саме забезпечується
реалізація цих нормативних приписів [28, С. 26-27].
Разом з тим, метод нормативної побудови слід доповнити виходячи з
діалектичної теорії права. Як вже було зазначено вище, норма права, яка має
завжди має повну структуру та складається з гіпотези, диспозиції та санкції,
справді може бути “зібрана” з нормативно-правових приписів нормативноправових актів. Однак, одна й та сама норма права, у найбільш загальній формі
визначена на першому, найвищому рівні законодавства, тобто рівні
Конституції України, у юридичній формі конституційних нормативно–
правових положень, далі конкретизується (деталізується) на наступному
вищому рівні законодавства – рівні законодавчих актів (нормативно–правових
актів вищої юридичної сили) у юридичній формі законодавчих нормативно–
правових положень, а потім, в свою чергу, конкретизується (деталізується) на
наступному нижчому рівні законодавства (рівні підзаконних нормативно–
правових актів) у юридичній формі нормативно–правових положень
підзаконних нормативно–правових актів. Для того щоб “зібрати” норму права
(її гіпотезу, диспозицію та санкцію) з нормативно–правових приписів
нормативно–правових актів, її необхідно збирати як з нормативно–правових
приписів розташованих на різних рівнях законодавства (конституційному,
законодавчому, підзаконному), так і з нормативно–правових приписів
розташованих на кожному із рівней законодавства, тобто “збирати” як
нормативно–правових приписів нормативно–правових актів вертикально, так
і горизонтально. При цьому, нормативно–правові приписи вищого рівня
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будуть більш абстрактними, а нормативно–правові приписи нижчого рівня
більш конкретними, деталізованими. Отже, логічний метод нормативної
побудови забезпечує зовнішній вираз в законодавстві повної структури
(гіпотези. диспозиції та санкції) юридичної норми.
Щодо юридичних конструкцій, то І.О. Биля-Сабадаш зазначає, що
розуміння їх природи і змісту як засобу нормотворчої техніки в правовій науці
неоднозначне. Більшість авторів дотримуються точки зору, згідно якої
юридична конструкція визначається як певна ідеальна модель, яка відображує
складну структурну побудову суспільних відносин, юридичних фактів або їх
елементів. В процесі нормотворчості юридична конструкція виступає в якості
засобу побудови нормативного матеріалу. Юридичні конструкції придають
нормам права логічну стрункість, обумовлюють послідовність їх викладення,
визначають зв’язок між нормами права, сприяють повному, безпрогальному,
чіткому урегулюванню тих чи інших суспільних відносин (або їх елементів).
Головними правилами щодо побудови юридичної конструкції є те, що вона
має бути погодженою як сама в собі, так і з іншими конструкціями чинного
права; необхідно виважено вживати оціночні поняття при вираженні змісту
відповідних конструкцій; необхідно уникати випадків, коли юридична
конструкція залишається незавершеною внаслідок відсилки до акта, якого не
існує тощо [28, С. 27].
Т.В. Кашаніна пише, що юридичну конструкцію можна визначити як
створену

за

допомогою

абстрактного

мислення

ідеальну

модель

врегульованих правом суспільних відносин (їх типову схему), яка відображає
структурну будову та взаємозв’язок елементів правовідносин. Юридична
конструкція є результатом узагальнення, абстрактного мислення, коли
формулюється не просто поняття, а шляхом аналізу виділяються структурні
складові частини (елементи) явища і з них конструюється ідеальна модель
(юридична конструкція). В юридичній конструкції крім елементів, що її
складають, знаходять відображення зв’язки між цими елементами. Метою
юридичних конструкцій є зведення разом нормативних положень, пов’язаних
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з тим або іншим конкретним питанням, областю діяльності або правовою
проблемою [129, С. 189–191].
Також, зазначається, що кожна юридична конструкція є сукупністю
об’єктивно необхідних упорядкованих і взаємопов’язаних елементів. При
цьому, з одного боку, юридичні конструкції самі є системами, а з іншого – самі
логічно організовані в систему більш високого рівня, виступаючи її
елементами.

Юридична

конструкція

повинна

бути

внутрішньо

несуперечливою, а всі її елементи мають бути чітко визначені в законодавстві.
Відсутність у юридичній конструкції одного з елементів або додавання зайвих
елементів веде до дефектів у законодавстві – виникненню колізій, прогалин у
праві. Юридична конструкція надає нормам права логічності, обумовлює
послідовність їх письмового викладу, зумовлює зв’язок між нормами права,
сприяє повному, чіткому врегулюванню суспільних відносин. Юридична
конструкція являє собою явище, яке дозволяє уніфікувати структурні
підрозділи системи права, тобто привести чинне права до єдиної системи,
усунути розбіжності і надати одноманітності правовому регулюванню
подібних або близьких видів суспільних відносин [162, С. 169-171].
У юридичній літературі висловлюється думка, що побудову правового
інституту забезпечує такий метод нормотворчої техніки як юридична
конструкція. Наприклад, Н. Левицька цитує висловлювання Р. Ієрінга та
С. Алексєєва у яких поняття юридичної конструкції пов’язує з правовим
інститутом.

«Правовий

інститут

є

не

простим

зібранням

окремих

правоположень, що стосуються одного і того ж відношення, а чимось
природно відмітним від нього. Положення права – матерія вони мають лише
матеріальне

існування;

інститути

ж

права

являють

собою

логічні

індивідуальності, юридичні тіла, ми охоплюємо і наповнюємо їх уявленням
про індивідуальне буття і життя. Вони виникають, гинуть, діють, вступають у
зіткнення з іншими, вони мають свої завдання, цілі, яким служать, і відповідно
цьому – своєрідні сили і властивості і т. п.». Аналогічну думку висловлює
С. Алексєєв, а саме, що особлива юридична конструкція того чи іншого
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комплексу норм і є тією головною (а безпосередньо в регулятивній і охоронній
сферах – єдиною) підставою, що об’єктивно виділяє даний комплекс норм в
особливий первинний структурний підрозділ – правовий інститут [162,
С. 171].
Зазначається, що юридичним критерієм об’єднання приписів в інститути
є така сукупність ознак: змістовна єдність нормативно-правових приписів
(проявляється у загальних положеннях, правових принципах, правових
поняттях, правовому режимі); повнота врегулювання (проявляється в
унікальності функцій інституту, відсутності дублювання інших інститутів);
якісна виокремленість у структурі відповідного джерела права (главі, розділі
чи іншій частині) [161, С. 54].
Зокрема, на думку С.Г. Меленка, консолідація є «самостійним логікогносеологічним та ієрархічним видом систематизації нормативно-правових
актів, який полягає у впорядкуванні нормативно-правового матеріалу за
об'єктом, суб'єктом, предметом та методом правового регулювання, що у свою
чергу утворює певну систему правових норм, які можуть об'єднуватися за
інституціональною та галузевою ознакою». Автор розглядає консолідацію як
засіб формування структурних елементів системи права (норми права,
інституту права, галузі права). Зокрема, зазначається, що консолідація виступає
одним з основних факторів утворення та розвитку інституту, так як в основі його
формування лежить утворення певного центру, навколо якого об’єднуються
правові норми, що регулюють визначене коло однорідних суспільних відносин.
Консолідація визначає логічну структуру інституту, а також служить засобом
уніфікації та узгодження правових норм, виявлення прогалин у його структурі,
способом підбору складових частин та засобом, за допомогою якого можна
прогнозувати подальший розвиток даного правового явища. Консолідація
служить одним з основних методів відбору нормативно-правового матеріалу,
що входить до складу як інституту, так і галузі права. Вона формує її
структуру, визначає та уніфікує складові елементи, служить засобом
виявлення невідповідностей та суперечностей у правовому масиві, а також

274

може використовуватися як основний спосіб систематизації галузевого
нормативного матеріалу на ранніх стадіях зародження та формування нової
галузі права [187, С. 4-9]. Отже, в результаті консолідований нормативноправовий акт може відображати інститут або галузь законодавства.
На мою думку, необхідно підтримати позицію, що саме метод
юридичної конструкція забезпечує побудови того чи іншого інституту
законодавства як сукупності об’єктивно необхідних упорядкованих і
взаємопов’язаних нормативно-правових приписів на основі відповідного
інституту права. В свою чергу, як вже було зазначено вище, інститут права є
сукупністю норм права, що опосередковує певний суспільний інститут певний набор правил, стандартів, норм поведінки осіб і груп в конкретних
ситуаціях, що регулюють ті чи інші регулярно повторювані стійкі відносини у
суспільстві.
Зокрема, в навчальному посібнику з соціології зазначається, що
соціальні інститути — це форми спільної діяльності людей, що історично
склалися, стійкі, або відносно стійкі типи і форми соціальної практики, за
допомогою яких організується суспільне життя, забезпечується стійкість
зв'язків і відносин в рамках соціальної організації суспільства. Різні соціальні
групи вступають між собою в соціальні відносини, які певним чином
регламентуються.

Регламентація

цих та інших соціальних відносин

здійснюється в рамках відповідних соціальних інститутів: держава (політичні
відносини), трудовий колектив (соціальні і економічні), сім'я, система освіти
тощо. Кожний соціальний інститут має певну мету діяльності і відповідно до
неї виконує певні функції, забезпечуючи членам суспільства можливість
задовольняти відповідні соціальні потреби. В результаті цього стабілізуються
соціальні відносини, вноситься узгодженість в дії членів суспільства.
Функціонування соціальних інститутів, виконання людьми в їхніх рамках
певних ролей обумовлюються наявністю соціальних норм у внутрішній
структурі кожного соціального інституту. Саме ці норми визначають стандарт
поведінки людей, на їхній основі оцінюються якість і спрямованість їх

275

діяльності, визначаються санкції відносно тих, кому властива поведінка, що
відхиляється [235].
Наприклад, Н. Левицька визначає поняття галузевого нормативноправового інституту як сукупності нормативно-правових приписів, що
регулюють певну групу однорідних суспільних відносин у межах видових
предмету правового регулювання та юридичної конструкції. Авторка зазначає,
що у системі джерел права України збільшується нормативно-правовий масив,
що впливає на функціонування як самих нормативно-правових інститутів, так
і на систему джерел права, зокрема на розбалансованість галузевої структури
та розмивання базових галузевих положень. Водночас це може послаблювати
внутрішньогалузеві та міжгалузеві зв’язки та породжувати інші деформації у
межах галузі та системи джерел права в цілому. На жаль, при формуванні
нових інститутів часто не враховуються основні загально-правові принципи,
структура чинної системи джерел права. Нові нормативно-правові інститути
формуються до появи галузевої моделі або часто без врахування такої, і є
своєрідним реагуванням суб’єктів правотворення на вузькогрупові лобійовані
інтереси. Для забезпечення ефективності сучасної системи джерел права і
зокрема нормативно-правових інститутів важливим видається уніфікованість
нормативно-правових приписів у межах галузі, а також встановлення
оптимального їх співвідношення. У зв’язку з цим важливим видається
приведення деяких нормативно-правових інститутів у відповідність із
загально-правовими принципами, зокрема із принципами правової, соціальної,
демократичної держави [161, С. 58].
Логічний метод галузевої типізації забезпечує побудову галузі
законодавства на основі відповідної галузі права. Галузева типізація полягає в
тому, що правові положення для їх системної організації повинні бути
викладені таким чином, щоб вони не тільки утворювали норми права, а й
включалися у відповідну галузь права. Галузева типізація досягається шляхом
використання таких прийомів правотворчої техніки як вміщення даного
правового положення в галузевий кодифікаційний акт, підпорядкування його
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визначеній системі галузевих принципів, загальних норм, застосування
галузевої термінології та ін. [299, С. 42]. Сутність галузевої типізації. полягає
в тому, щоб за допомогою інших прийомів нормотворчої техніки (поміщення
даного припису в галузевий кодифікаційний акт, підпорядкування його
визначеній системі загальних норм, застосування галузевої термінології)
нормативні приписи викладаються таким чином, щоб вони не тільки
утворювали логічні норми і юридичні конструкції, але і включались у
відповідну галузь права [28, С. 27].
Галузеву типізацію детально досліджує І.О. Биля-Сабадаш. Зокрема,
вона пише, що галузева типізація, як засіб юридичної техніки нерозривно
пов’язана із системними властивостями права та законодавства як форми його
вираження та існування. Зокрема, з поділом права і законодавства на
відповідні елементи, які перебувають у численних складних взаємозв’язках
між собою. Цей засіб ґрунтується на врахуванні: а) горизонтальних зв’язків
між нормативно-правовими приписами, які є вираженням зв’язків норм права
в межах відповідних інститутів і галузей права; б) особливостей термінології,
суб’єктного складу, правового режиму відповідної галузі (інституту) права.
Галузева типізація – це засіб визначення галузевої (інституційної)
приналежності норми права (нормативно-правового припису) або правового
відношення (його окремого елементу). Галузева типізація у нормотворчій
діяльності виступає як засіб нормотворчої техніки, за допомогою якого
нормативно-правові приписи включаються у відповідну галузь (інститут)
права [27, С. 4-6].
Далі, вчена продовжує, що для того, щоб при формально-юридичному
закріпленні норм права забезпечити їх органічне включення до певних
інституту і галузі права, при розробці проекту нормативно-правового акта
доцільно складати схему галузевих і інституційних зв’язків його положень.
Необхідно визначати місце нормативно-правового акта в горизонтальній
системі законодавства, приналежність його положень до певного правового
інституту і галузі права, а також зміст вже існуючих норм права. Метою такої
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схеми є з’ясування вихідних положень правового регулювання відповідної
галузі права, правового інституту, які розповсюджуються на новий акт,
змістовне узгодження з існуючими нормами права, які регулюють відповідні
аспекти тих самих відносин, розмежування і адекватне обґрунтування
загального і спеціального регулювання. В останньому випадку, якщо
запроваджується спеціальне регулювання, то воно не повинно бути
«випадковим»

результатом

нормотворчої

діяльності.

Суб’єкт

нормопроектування повинен чітко розуміти і обґрунтувати, яка саме
специфіка суб’єкта чи об’єкта правових відносин лежить в основі нормативноправових

приписів,

через

які

запроваджується

спеціальне

правове

регулювання. Ще однією необхідною передумовою галузевої типізації є
кодифікація і консолідація законодавства. Вираження норм права у формі
кодифікованого (консолідованого або базового) нормативно-правового акта
дозволяє досягти максимальної галузевої чистоти (однорідності) нормативноправового змісту акта, забезпечити максимально високий рівень галузевої
типізації нормативно-правових приписів. Саме в таких актах формулюються
норми-принципи,

нормативні

узагальнення,

закріплюються

галузева

термінологія, вихідні юридичні поняття і конструкції, які в подальшому
використовуються, конкретизуються, розвиваються в інших нормативноправових актах [27, С. 4-6].
Отже,

логічний

техніко-юридичний

спосіб

упорядкування

законодавства забезпечує упорядкування правових приписів, в яких мовно
виражаються частини складових юридичних норм, в межах юридичних норм,
інститутів та галузей законодавства.
Нарешті,

щодо

процедурного

техніко-юридичного

способу

упорядкування законодавства. Виробляється будь-який нормативно-правовий
акт, в тому числі і нормативно-правовий акт, який упорядковує законодавство,
з дотриманням певного юридично значимого офіційно регламентованого
порядку “правотворчих дій”, що знаходить своє виявлення в процедурній
формі нормотворчої техніки. Традиційно нормотворча процедура (процес)
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розглядається як офіційно встановлений порядок (процедура) проходження
нормативно-правових актів у нормотворчому органі. Нормотворча процедура
(процес) зовнішньо виступає як система взаємозалежних стадій при прийнятті
нормативно-правових актів. Зміст кожної стадії нормотворчої процедури
(процесу) залежить перш за все від виду нормативно-правового акта, що
приймається [299, С. 74, 94-95]. Отже, процедурний техніко-юридичний
спосіб упорядкування законодавства охоплює нормативно встановлені
процедури,

що

використовуються

при

виробленні

упорядковуючих

законодавство нормативно-правових актів.
Разом з тим, в реальній діяльності з упорядкування законодавства
зазначені вище техніко-юридичні способи упорядкування законодавства
можуть поєднуватися, перетинатися, зокрема, виходячи з особливостей тих
недоліків, недосконалостей, правотворчих помилок в формі законодавстві на
усунення яких і спрямована діяльність з його упорядкування.
Недоліки законодавства, як правило, пов’язуються з помилками
допущеними при виробленні нормативно-правових актів - правотворчими
помилками [284, 294, 308]. Виокремлюють два основні види правотворчих
помилок: змістовні (соціальні, гносеологічні) і техніко-юридичні. Змістовні
помилки – це помилки стадії пізнання, недоліки нормативно-правового акта,
що є результатом невірної оцінки об’єктивних соціальних закономірностей
при його виробленні. Щодо виявлення змістовних помилок, то останні не є
очевидними і не випливають безпосередньо з аналізу тексту нормативноправового акта. Змістовні помилки виявляються в процесі реалізації
нормативно-правового акта. Способом виявлення змістовних помилок може
бути правовий моніторинг як система спостережень, оцінок, прогнозу стану та
динаміки правових процесів. Техніко-юридичні помилки – це правотворчі
помилки, які виникають на стадії проектування нормативно-правових актів та
є негативним результатом недотримання суб’єктом правотворчості вимог
правотворчої техніки (зокрема, мовних та логічних) [286, С. 169-191]. Щодо
виявлення техніко-юридичних помилок, то останні можуть бути виявлені в
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результаті перегляду текстів нормативно-правових актів на предмет
дотримання правил нормотворчої техніки при їх проектуванні.
Зокрема,

В.М. Косович

у

своєму

дисертаційному

дослідженні

обґрунтовує необхідність уніфікувати терміни, що використовуються для
відображення неналежної якості нормативно-правових актів, вважаючи
оптимальним для цього термін «недолік», який відображає внутрішні та
зовнішні форми прояву неналежного використання засобів нормопроектної
техніки й недотримання правил нормотворчої технології, що знижують якість
нормативно-правових актів. Далі автор пропонує недоліки нормативноправових актів розмежовувати на техніко-юридичні та технологічно-юридичні
залежно від безпосередньої причини їх виникнення. В свою чергу технікоюридичні недоліки залежно від можливості їх виявлення класифікуються на:
а) чітко виражені (колізії, прогалини, дублювання), Їх основна причина –
недотримання логічних правил нормопроектування; б) частково виражені,
зумовленими недотриманням інших правил нормопроектної техніки (інші
нормотворчі помилки); в) приховані або латентні (правові упущення, правові
замовчування,

неузгодженість

юридичних

норм,

необґрунтоване

використання оціночних і напівоціночних понять), які можна, як правило,
виявити, ознайомлюючись із рішеннями Конституційного Суду України або із
роз’ясненнями вищих спеціалізованих судів за результатами узагальнення
ними правозастосувальної практики. Причиною усіх названих категорій
недоліків є неналежне використання засобів нормопроектної техніки.
Технологічно-юридичні недоліки виникають унаслідок недотримання правил
нормотворчої процедури. Якщо виявити техніко-юридичні недоліки у
нормативно-правових актах не надто складно, то побачити прямий вплив
порушень нормотворчої процедури на якість нормативно-правових актів без
спеціального вивчення процесу його створення – доволі важко. Цю групу
недоліків залежно від їх змістовної складової можна розмежувати теж на три
підгрупи. Перша – це недоліки, зумовлені порушенням юридичних норм, які
встановлюють правила нормотворення; друга – це недоліки, що є результатом
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ігнорування визнаних правовою спільнотою правил нормотворення; третя –
недоліки, які виникають унаслідок того, що практики не зважають на
доктринальні рекомендації науковців із питань нормотворення. Відповідно,
форми удосконалення нормативно-правових актів мають бути зумовлені
специфікою (різновидом) наявних у них недоліків: зокрема, чітко та частково
виражені недоліки повинні усуватися шляхом внесення змін до нормативноправових актів чи кодифікацією останніх, а недоліки приховані (латентні) –
через офіційне нормативне тлумачення-роз’яснення юридичних норм [146,
С. 5-6, 12-13].
В контексті діяльності з упорядкування законодавства нас цікавлять
саме техніко-юридичні недоліки форми законодавства. Такі недоліки, як
правило, є чітко вираженими, та можуть бути виявлені в результаті перегляду
текстів нормативно-правових актів або елементарного логічного аналізу на
предмет дотримання вимог нормотворчої техніки при їх проектуванні.
Зокрема, такими основними недоліками нормативно-правових актів, які
можуть бути усунені в результаті діяльності з упорядкування законодавства є
наявність явно застарілих, нечинних, недіючих положень; колізій нормативноправових приписів, що містяться в одному або в різних нормативно-правових
актах (у тому числі невідповідність змісту правових приписів нормативноправового акта положенням нормативно-правового акта, який має вищу
юридичну силу); суперечливих, неоднозначних положень; безпідставне
невиправдане дублювання нормативно-правових приписів в текстах різних
нормативно-правових
нормативно-правових

актів;
актів;

наявність
наявність

неуніфікованої
очевидних

термінології

порушення

логіки

викладення нормативно-правового матеріалу тощо.
Отже, виходячи з того, на усунення яких недоліків законодавства щодо
його форми спрямований той чи інший техніко-юридичний спосіб
упорядкування законодавства, можна виокремити ревізію, уніфікацію та
консолідацію законодавства. Ревізія законодавства, як техніко-юридичний
спосіб упорядкування законодавства, полягає у виявленні та усуненні явно
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застарілих, нечинних, недіючих положень нормативно-правових актів
(зокрема, сюди можна віднести усунення розбіжностей (колізій) між
нормативно-правовими актами різної юридичної сили; між нормативноправовими актами однакової юридичної сили, однак прийнятими у різний час;
між загальним та спеціальним нормативно-правовими актами однакової
юридичної сили тощо) та встановленні чинної редакції законодавства.
Уніфікація законодавства, як техніко-юридичний спосіб упорядкування
законодавства,

полягає

у

виявленні

та

усуненні

неоднаковості,

нестандартності нормативно-правових актів (їх структурних складових), тобто
надання однаковості, стандартності формі зовнішнього виразу юридичних
норм. В результаті уніфікації законодавства нормативно-правовим актам (їх
структурним складовим) надається однакова, стандартна форма, можуть
усуватися зайві дублювання, розбіжності (неоднаковості, колізії) між
положеннями одного або різних нормативно-правових актів, уніфікуватися
правова термінологія. Також, однією з проблем чинного законодавства, що
значно знижує ефективність правового регулювання суспільних відносин, є
множинність нормативно-правових актів або правових положень з одного й
того ж питання. Усунення таких недоліків законодавства може відбуватися з
застосуванням

такого

техніко-юридичного

способу

упорядкування

законодавства як консолідація, тобто усунення множинності нормативноправових актів, об'єднання правових положень близьких за змістом тощо.

4.2 Ревізія законодавства
Техніко-юридичним

способом

упорядкування

законодавства,

за

допомогою якого упорядковується форма законодавства є ревізія (перегляд)
законодавства [287, 288]. Щодо самого слова “ревізія”, то, як вже вказувалося,
тлумачний словник визначає цей термін як перегляд чого-небудь з метою
внесення змін [215, С. 584]. Відтак, найпершим уявленням про досліджуване
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явище є розуміння останнього як діяльності по перегляду законодавства
(нормативно-правових актів) з метою внесення змін, тобто в результаті мають
бути підготовлені та прийняті нормативно–правові акти про внесення змін.
Не зважаючи на те, що сам термін “ревізія законодавства” або “перегляд
законодавства” досить часто використовується як науковцями так і
практиками, зміст даного поняття у юридичній науці є практично
недослідженим. У науковій літературі частково це поняття розглядається в
монографії “Кодифікація законодавства України: теорія, методологія,
техніка”. Ревізія законодавства визначається як напрям діяльності з
упорядкування законодавства пов’язаний із вилучення з масиву наявних
нормативно–правових актів тих із них, які повністю втратили чинність у
зв’язку з прийняттям нових актів. Ця діяльність полягає у прийнятті
відповідними владними суб’єктами рішень про визнання нечинних актів
такими, що втратили чинність. Аналогічно у зв’язку з прийняттям нових актів
визнаються нечинними окремі положення нормативно–правових актів,
внаслідок чого у масиві законодавства з’являються акти, які є частково
чинними, а частково такими, що втратили чинність. Разом з тим, окремі
нормативно–правові акти чи їх положення можуть втратити чинність не у
зв’язку з прийняттям нового акта, а з інших підстав (закінчення строку дії акта,
настання умов, з якими пов’язується припинення чинності акта: припинення
воєнного чи надзвичайного стану, визнання акта неконституційним повністю
або в частині органом конституційної юрисдикції тощо). У цих випадках
потрібна

відповідна

забезпечення

повної,

діяльність
суцільної

з

упорядкування

чинності

його

законодавства
змісту.

Такий

для
вид

упорядкування законодавства (за критерієм чинності), на погляд авторів
монографії, доцільно називати «ревізія законодавства» [135, С. 65–66, 114–
119].
Про ревізію законодавства як передумову систематизації законодавства
йдеться і в іншій монографії “Систематизація законодавства України:
проблеми та перспективи вдосконалення”. Зокрема, зазначається, що для того
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щоб законодавство можна було упорядковувати, слід провести ревізію діючих
нормативних актів. Ревізія законодавства є необхідною умовою його
систематизації. В процесі ревізії актів необхідно виявити та проаналізувати
акти: до яких були внесені зміни та доповнення; які підлягають визнанню
такими, що втратили чинність; які повинні бути консолідовані; що будуть
прийняті на основі перероблених актів. Доки законодавство не буде очищене
від фактично не діючих, але формально не відмінених актів, а розрізнені акти
не будуть консолідовані, робота щодо формування узгодженої системи
законодавства буде неможливою. Своєрідною і обов'язковою підготовчою
стадією систематизаційного циклу законодавства є його ревізія, в результаті
якої в офіційному порядку визнаються такими, що втратили силу або зазнали
змін ті акти, сфера дії яких відкоригована новим законодавством. Звільнення
правового масиву від недіючих правових актів, а також складання переліку
застарілих актів - основне завдання ревізії. В ході її проведення слід
дотримуватися однієї важливої вимоги - відмінити належить всі ті акти або
їхні частини, які протирічать більш пізньому законодавству, поглинаються їм
або з тих чи інших причин втратили своє значення [327, С. 24, 158].
Поняття “ревізія законодавства” використовує також М.М. Литягін
визначаючи останню як поточну, повсякденну систематизацію законодавства,
приведення нормативно–правових актів у відповідність із прийнятими пізніше
актами [169, С. 27].
Також такий термін як “перегляд нормативно-правових актів”
використовується і в текстах самих нормативно-правових актів, при
визначенні повноважень органів публічної влади, їх структурних підрозділів.
Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.1992 р. № 731 (із змінами) міністерства, інші органи виконавчої влади
зобов’язані забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових
актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами
України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними
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договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою
України, та зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції та правом
Європейського Союзу (acquis ЄС), а також з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини [239].
Також, Законом України “Про прискорений перегляд регуляторних
актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”
від 14.12.2010 р. № 2784-VI (із змінами) [104] встановлено обов’язок органів
місцевого самоврядування переглянути усі регуляторні акти, прийняті
органами та посадовими особами місцевого самоврядування, на відповідність
принципам державної регуляторної політики визначеними у ст. 4 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" від 11.09.2003 р. № 1160-IV (із змінами). Регуляторним є
нормативно-правовий акт, прийнятий уповноваженим регуляторним органом,
який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання
господарських

відносин,

а

також

адміністративних

відносин

між

регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами
господарювання.
Отже, аналізуючи зазначене, можна зробити висновок, що у науковій
літературі зміст діяльності з ревізії (перегляду) законодавства пов’язується посуті з розчищенням законодавства від нечинних, недіючих, застарілих
нормативно-правових положень, від положень нормативно-правових актів, що
протирічать більш пізньому законодавству, поглинаються їм або з тих чи
інших причин втратили своє значення, положень, які не відповідають
положенням нормативно-правових актів вищої юридичної сили, тобто
встановленням чинної редакції законодавства.
На практиці під переглядом нормативно-правових актів розуміють
діяльність пов’язану з приведенням правових положень нормативно-правових
актів, що мають нижчу юридичну силу, у відповідність до правових положень
нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу, тобто, по-суті,
усунення

(ліквідація)

неузгодженостей,

розбіжностей,

протиріч

між
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правовими положеннями нормативно-правових актів різної юридичної сили.
Як відомо, у теорії права розбіжності (зокрема суперечності) між положеннями
нормативно-правових

актів,

що

регулюють

одні

суспільні

відносини

називаються правовими колізіями (колізіями норм права або колізіями в
законодавстві). Основними видами колізій в законодавстві є темпоральні (часові),
ієрархічні (субординаційні) та змістовні колізії.
У

процесі

правозастосування

колізія

норм

права

вирішується

(долається) шляхом вибору того нормативно-правового акта, який має бути
застосований до конкретного випадку (юридичного факту). Теоретичні правила
подолання правових колізій у процесі правозастосування викладені, зокрема, в листі
Міністерства юстиції України “Щодо практики застосування норм права у
випадку колізії”. Так, зазначається, що: у разі існування неузгодженості між
актами, які мають різну юридичну силу, застосовується акт вищої юридичної
сили (теоретичне правило подолання ієрархічних колізій); у разі існування
неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим
органом, застосовується акт, виданий пізніше (теоретичне правило подолання
темпоральних колізій); при розбіжності між загальним і спеціальним
нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному (теоретичне
правило подолання змістовних колізій) [168].
Разом з тим, завданням перегляду нормативно-правових актів є
усунення (ліквідація) неузгодженостей, розбіжностей, протиріч, колізій вже у
прийнятих нормативно-правових актах. Адже, неузгодженості, розбіжності,
протиріччя, колізії та застарілі, нечинні положення з’являються внаслідок
того, що прийняття нових норм не завжди супроводжується переглядом та
скасуванням "застарілих" норм з одного й того ж питання. Наявність значної
кількості колізій в законодавстві та недіючих положень розбалансовує правову
систему в цілому, порушує її нормальне функціонування, веде до порушення
системності правового регулювання, знижує його ефективність. нерідко
призводить до порушення прав та свобод громадян, створює проблеми в
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правозастосовчій практиці, негативно відбивається на стані законності і
правопорядку, правосвідомості і правовій культурі суспільства.
Кожний новий нормативно-правовий акт, що приймається суб’єктом
нормотворчості, має органічно «вписати» в існуючу структуру законодавства.
Нормотворча техніка встановлює ряд правил, яких необхідно дотримуватися
при прийняття нормативно-правового акта. По-перше, згідно ч. 2 ст. 8
Конституції України Конституція України має найвищу юридичну силу.
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції
України і повинні відповідати їй. Вища юридична сила закону полягає також
у тому, що всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі
законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких
актів законам закріплена у відповідних положеннях Конституції України.
Отже, під час розроблення та прийняття будь-якого нормативно-правового
акту слід враховувати всі нормативно-правові акти вищої юридичної сили з
цього предмета (а також, нормативно-правові акти прийняті в різний час,
загальні та спеціальні нормативно правові акти), щоб не створювати колізій у
законодавстві.
По-друге, при прийнятті нового нормативно правового акта, одночасно
необхідно чітко визначити і внести зміни, які мають бути внесені в чинне
законодавство, у зв’язку з його прийняттям (одні нормативно-правові акти в
цілому або їх окремі частини необхідно визнати такими, що втратили чинність,
а до інших внести відповідні зміни та доповнення). Зокрема, Д.А. Керімов
пише, що недотримання вимог законодавчої техніки в процесі законотворчості
полягає у наступному: при виданні нових актів не скасовуються або не
змінюються чинні; скасовуються або змінюються раніше видані акти без
точного і вичерпного їх обліку; відсутня необхідна узгодженість і редакційна
ув’язка між актами, які вирішують одне і те ж питання, що викликає
суперечливість; новий акт не повністю регулює відповідне питання, у зв’язку
з чим ряд попередніх актів, що стосуються цього ж питання, неможливо
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повністю скасувати; акти викладаються незрозумілою, неточною мовою [132,
С. 119].
Зокрема, в Методичних рекомендаціях щодо розроблення проектів
законів та дотримання вимог нормопроектної техніки визначаються правила
підготовки переліку законів та інших нормативно-правових актів, що втратили
чинність, при підготовці законопроекту. Так, перелік законів та інших
нормативно-правових актів, які підлягають визнанню такими, що втратили
чинність, повинен бути юридично обґрунтованим і вичерпно повним.
Підготовка

проекту

проводиться

після

вивчення

й

аналізу

всього

законодавства, яке стосується теми проекту. До переліку як самостійні позиції
включаються всі закони та інші нормативно-правові акти, які суперечать
новоприйнятому закону, а також акти з теми проекту, які фактично втратили
значення. Не слід скасовувати акти в загальній формі (тобто не називаючи їх),
оскільки це ускладнить застосування закону на практиці [191].
Аналогічна вимога закріплена п. 8 ст. 90 Регламенту Верховної Ради
України: якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його
прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в
розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в одночасно
внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту
додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд
яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його
прийняття [105].
Відповідно до п. 10 Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів
України у разі коли у процесі підготовки проекту постанови виникла потреба
у внесенні суттєвих змін до раніше прийнятих постанов або діє кілька
постанов, що регулюють порушене питання, готується проект однієї
постанови, до якого включаються нові правові норми, а також ті, що містяться
у раніше прийнятих постановах (якщо вони узгоджуються із законодавством).
Раніше прийняті постанови з порушеного питання визнаються такими, що
втратили чинність [244].
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Однак, в правотворчій практиці такі вимоги нормотворчої техніки
досить часто ігноруються, що призводить до наявності значного масиву
нечинних, недіючих, застарілих, таких, що не відповідають (протирічать,
суперечать) одне одному, нормативно-правових положень в законодавстві
України.
Аналізуючи національне законодавство, формування якого відбувається
переважно як хаотичне накопичення нормативно–правових актів, можна
знайти чимало прикладів, коли при прийнятті певного нормативно–правового
акта не вносяться необхідні зміни в інші пов’язані нормативно–правові акти,
які регулюють відповідну сферу суспільних відносин, що спричиняє появу
неузгодженостей та протиріч в законодавстві. Наприклад, відповідно до ч. 1
ст. 52 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” від 27.02.2014 р.
№ 794–VII (із змінами) [98] постанови Кабінету Міністрів України (акти
нормативного характеру), крім постанов, що містять інформацію з обмеженим
доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше
не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. А
відповідно до п. 5 Указу Президента України “Про порядок офіційного
оприлюднення нормативно–правових актів та набрання ними чинності” від
10.06.1997 р. (із змінами) [370] нормативно–правові акти Кабінету Міністрів
України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк
набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти Кабінету Міністрів
України, які визначають права і обов'язки громадян, набирають чинності не
раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.
Аналогічно, відповідно до п. 5 ст. 138 Регламенту Верховної Ради
України [105] постанови Верховної Ради України нормативного характеру
набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не
передбачено інше. Разом з тим, в п. 4 Указу Президента України “Про порядок
офіційного оприлюднення нормативно–правових актів та набрання ними
чинності” зазначено, що нормативно–правові акти Верховної Ради України
(тобто закони та постанови Верховної Ради України нормативного характеру)
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набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо
інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в
офіційному друкованому виданні. В наведених прикладах має місце ієрархічна
колізія – протиріччя між положеннями нормативно–правових актів різної
юридичної сили (Закон України та Указ Президента України).
Можна навести приклади, коли приймається новий нормативноправовий акт, а попередній нормативно-правовий акт з цього питання, так і не
визнається таким, що втратив чинність, або в нього не вносяться відповідні
зміни. В результаті ми маємо одночасно два чинних нормативно-правових
акта, що регулюють одне й теж питання. Наприклад, на сьогодні чинними є
два положення: Положення про Державну аудиторську службу України
(затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3.02.2016 р.
№ 43) [240] та Положення про Державну фінансову інспекцію України [241].
Відповідно, до пунктів перших цих положень одночасно як Державна
аудиторська службу України, так і Державна фінансова інспекція України, є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який
реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
Зокрема, за інформацією на Урядовому порталі Державна аудиторська служба
України виконує функції і повноваження Державної фінансової інспекції
України, яка припиняє свою діяльність [74], однак визнання нечинним
відповідного положення так і не відбулося.
Також, досить тривалий час у законодавчій практиці, замість того, щоб,
дотримуючись вимог нормотворчої техніки, чітко визначити при прийнятті
нового закону, які конкретні зміни і доповнення в раніше видані законодавчі
акти необхідно внести, і які правові положення законодавчих актів необхідно
визнати такими, що втратили чинність, обмежувалися загальним положенням:
“До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони
та інші нормативно–правові акти застосовуються в частині, що не суперечить
цьому Закону”. Як свідчить практика, в такому випадку приведення
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законодавства у відповідність з новоприйнятим законом могло не проводиться
протягом досить тривалого часу, відповідно вирішення питання, які ж саме
нормативно-правові положення є чинними і мають застосовуватися
перекладалося на суб’єктів реалізації норм права.
Включення такого положення чи не в кожний законодавчий акт на
практиці означає, що при застосуванні будь–якого закону необхідно
проаналізувати всі законодавчі акти, що прийняті пізніше. Якщо, в будь–якому
законодавчому акті, що прийнятий пізніше буде виявлено невідповідність
положенням закону, що прийнятий раніше, то той закон, що прийнятий раніше
необхідно застосовувати лише в частині, що не суперечить більш пізньому
закону. Такий аналіз в кожному конкретному випадку є досить об’ємною
роботою, потребує значних затрат часу та людських ресурсів та створює
труднощі в процесі правозастосування. Також, в результаті такого аналізу
різні суб’єкти правозастосування можуть прийти до різних висновків. Така
робота має проводитися суб’єктом нормотворчості, а за результатами такого
аналізу мають вноситися відповідні зміни в нормативно-правові акти.
Сьогодні, як вже було зазначено вище, в кінці законодавчих актів
містяться доручення Кабінету Міністрів України протягом певного терміну з
дня набрання чинності відповідним законом: 1) підготувати та подати на
розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України
у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативно-правових
актів, передбачених цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.
Для того, щоб виконати такі доручення Кабінет Міністрів України має
здійснити перегляд законодавчих актів на відповідність до новоприйнятого
закону, а також перегляд своїх нормативно-правових актів у відповідність із
новим законом; також перегляд своїх нормативно-правових актів мають
здійснити міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. В
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результаті такого перегляду до одних нормативно-правових актів необхідно
внести відповідні зміни та доповнення, інші визнати такими, що втратили
чинність (повністю чи в окремій частині).
Проте, на сьогодні така робота з перегляду нормативно-правових актів
суб’єктами нормотворення на належному рівні не налагоджена та не
проводиться належним чином, і в результаті маємо хаотичне, громіздке,
частково нечинне, неоднозначне, суперечливе законодавство. Л.М. Добробог
зазначає, що у сучасному світі система нормативно-правових актів є доволі
громіздкою через значну кількість суб’єктів правотворчості і, відповідно,
кількість самих актів. Крім цього система законодавства зазнає постійних змін.
Так, прийняття одного закону спричиняє зміни, доповнення іншого (інших).
Це ж стосується і підзаконних нормативних актів. Для того, щоб оперативно
відшукати необхідну норму в такій системі чинних нормативно-правових
актів,

що

перманентно

змінюються

(втрачають

чинність),

суб’єкти

правозастосування та інші зацікавлені особи змушені постійно працювати над
упорядкуванням перших [76, С. 8].
Отже, ревізія (перегляд) законодавства на предмет визначення його
чинної та однозначної редакції має бути одним із обов’язкових завдань
кожного суб’єкта нормотворчості (органів державної влади та місцевого
самоврядування) в межах їх компетенції. Зокрема, окремі науковці вказують
на те, що саме ревізія законодавства є одним із заходів, що дозволяють
досягнути стабільності закону. Так, заходами, які обіцяють швидкий
практичний результат у досягненні стабільності закону є: по-перше,
розчищення законодавства від нормативно-правових актів, які фактично
втратили юридичну силу, але не відмінених; по-друге, усунення протиріч і
застарілостей, які містяться в окремих постановах; по-третє, повна
систематизація всіх діючих законів. По суті, стабільність закону в даному
випадку тотожна поняттям ясності, систематизованості і доступності
законодавства [195, С. 64].
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Результатом ревізії (перегляду) законодавства є пропозиції щодо
внесення змін в нормативно–правові акти, які переглядаються, або пропозиції
щодо визнання їх такими, що втратили чинність. На підставі цих пропозицій
розробляються відповідні проекти нормативно–правових актів та вносяться до
відповідного органу у встановленому порядку.
Ревізія законодавства як правотворча діяльність здійснюється у певний
спосіб, має певний порядок дій, реалізується через послідовність певних
стадій. Наприклад, в листі Міністерства юстиції України від 12.12.2000 р.
№ 33-8/1732

викладено

Методичні

рекомендації

щодо

приведення

нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади
у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства України.
Перегляд нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із
чинним законодавством України здійснюється органами, що видали ці акти.
Рекомендується створити комісію до повноважень якої належить організація
роботи по перегляду відомчих нормативно-правових актів. Переглядаються
всі нормативно-правові акти, які розроблялись. При перегляді нормативноправових актів слід враховувати необхідність скасування тих актів чи окремих
його частин, які дублюють одне одного, врахувати прогалини, протиріччя та
інші недоліки нормативних актів, визначити акти, які вже фактично застаріли
та втратили актуальне значення. Після опрацювання нормативно-правових
актів готуються переліки актів: акти (або окремі їх частини), які слід визнати
такими, що втратили чинність; акти, до яких пропонується внести зміни та
доповнення [166].
Таким чином, стадіями ревізії законодавства є:
1) визначення нормативно–правових актів, що підлягають ревізії
(наприклад,

за

сферою

правового

регулювання

або

суб’єктом

нормотворчості). Для визначення об’єму нормативно–правового матеріалу,
що підлягає ревізії, може проводитися облік або інвентаризація законодавства.
У теорії права облік законодавства розглядається як діяльність, що
здійснюється шляхом збирання, фiксування в логiчнiй послiдовностi та
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зберiгання нормативно-правових актів, підтримання їх у контрольному
(актуальному) станi з урахуванням змiн, а також створення спецiальних систем
їх накопичення i пошуку [361, C. 223]. Щодо інвентаризації законодавства, то
у загальному вигляді, інвентаризація – це діяльність по виявленню яких–
небудь предметів на певний період часу за встановленою ознакою. Стосовно
законодавства – це виявлення та фіксація нормативно–правових актів за
встановленою ознакою на дане число [22]. У юридичній літературі
використовується також поняття інвентаризації термінології (нормативноїправової), тобто збір і опис всіх термінів, які відносяться до певної сфери
знань, що є першим, попереднім етапом роботи з упорядкування
термінології [158, С. 381]. Отже, суть як обліку, так і інвентаризації
законодавства – це фіксація наявності нормативно–правових актів (в цілому
або окремих їх частин). Результатом цього етапу ревізії є відповідний перелік
наявних нормативно–правових актів. При цьому, в отриманому переліку
нормативно-правових актів можуть виявитися нормативно-правові акти, які
втратили чинність повністю або частково; нормативно-правові акти, дію яких
продовжено, зупинено або поширено на інші суспільні відносини;
нормативно-правові акти, які змінено, доповнено, викладено в новій редакції;
нормативно-правові акти щодо яких є рішення Конституційного Суду
України;
2) проведення аналізу відібраних нормативно–правових актів на
наявність нормативно–правових актів або деяких їх положень, які втратили
чинність, є недіючими, застарілими (тобто є чинними, однак фактично не
діють або втратили свою ефективність, не відповідають реаліям сьогодення),
неоднозначними, таких, що мають протиріччя з іншими нормативноправовими актами, не відповідають нормативно-правовим актам вищої
юридичної сили, актам прийнятим пізніше, загальним актам тощо. Зокрема, на
цьому

етапі

необхідно

проаналізувати

нормативно–правові

акти

на

відповідність їх Конституції України, міжнародним договорам, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно–правовим
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актам вищої юридичної сили тощо. Результатом цієї стадії ревізії
законодавства є встановлення чинної редакції нормативно–правових актів.
3) завершальною стадією ревізії законодавства є підготовка проектів
відповідних нормативно-правових актів про внесення змін або визнання
такими, що втратили чинність відповідних нормативно правових актів (в
цілому або окремих їх частин) за результатами перегляду законодавства та їх
прийняття.
Отже, ревізію законодавства можна визначити як діяльність суб’єктів
нормотворчості по встановленню чинної та несуперечливої (однозначної)
редакції нормативно–правових актів, яка полягає в перегляді нормативно–
правових актів та внесенні відповідних змін в законодавство.
Ревізія (перегляд) нормативно–правових актів має бути постійним
процесом, що є ефективним засобом забезпечення якості та ефективності
законодавства. Державні органи та органи місцевого самоврядування постійно
приймають нові нормативно–правові акти або вносять зміни до чинних
нормативно–правових актів. Разом з тим, при прийнятті нових нормативноправових актів не завжди вносяться відповідні зміни в законодавство щодо
узгодження інших нормативно-правових актів з новоприйнятим актом, щодо
визнання такими що втратили чинність відповідних нормативно-правових
актів у зв’язку з прийняттям нового акта. В результаті збирається чимало
нормативно-правових актів (переважно підзаконних), які не узгоджуються між
собою, які фактично не застосовуються на практиці, але офіційно не
відмінялися тощо. В результаті проблематичним є питання визначення чинної
(діючої) редакції того чи іншого нормативно-правового акта.
При

прийнятті

кожного

нормативно–правового

акта

необхідно

проводити ревізію законодавства як на відповідність чинних нормативно–
правових актів новому акту, так і на відповідність нового акта іншим
нормативно–правовим актам (вищої юридичної сили, Конституції України,
міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України, acquis communautaire тощо).
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Для проведення ревізії (перегляду) законодавства важливим є
визначення та нормативне закріплення повноважень суб’єктів нормотворчості
щодо її здійснення, а також вимог нормотворчої техніки.
Ревізія законодавства спрямована, в першу чергу, на виявлення та
усунення (ліквідацію) явних недоліків законодавства. Зокрема, В.М. Косович
пише, що під час дослідження класифікації недоліків нормативно-правових
актів з метою пошуку засобів їх усунення, подолання та попередження,
необхідно зважати на такий критерій, як рівень вираження (прояву) недоліків
у нормативно-правових актах. Аналіз нормативно-правових актів на предмет
наявності недоліків ілюструє таке: певні недоліки є, так би мовити, наяву; інші
ж

можна

побачити,

володіючи

спеціальними

знаннями

з

питань

нормопроектної техніки та нормотворчої технології; ще інші ж виявляються
лише

під

час

наукових

досліджень,

правозастосувальної

чи

правоінтерпретаційної практики. Тому пропонується недоліки нормативноправових актів, відповідно до запропонованого критерію, розподілити на три
основні групи: чітко виражені (явні, очевидні), частково виражені та приховані
(латентні) [145, С. 103].
На мою думку, до явних недоліків слід відносити ті, які можуть бути
легко виявлені в результаті перегляду текстів нормативно-правових актів на
предмет

відповідності

вимогам

нормотворчої

техніки,

тобто

ревізії

законодавства. Зокрема, це граматичні помилки, неточності; невдалі
граматичні конструкції (формулювання, зміст яких у принципі зрозумілий, але
міг би бути виражений значно ясніше і логічно правильніше); декларативність,
інформаційна

надлишковість,

колізійність,

невиправдане

дублювання

нормативно-правових приписів; неоднозначність термінології; недотримання
правил

структурування

нормативно-правового

акту

(наприклад,

невідповідність назви структурної одиниці нормативно-правового акта її
змісту) тощо. В результаті перегляду нормативно-правових актів може бути
виявлена і прогалина у законодавстві (коли, наприклад, є посилання до статті,
пункту, які вже втратили чинність; або, наприклад, зазначено, що певні

296

правила встановлюються постановою Кабінету Міністрів України, а
відповідної постанови не має).

4.3 Уніфікація законодавства
Техніко-юридичним

способом

упорядкування

законодавства,

за

допомогою якого упорядковується форма законодавства є уніфікація
законодавства.
Щодо самого слова «уніфікація» (від лат. unio facere – «робити
єдиним»), то словники тлумачать його як приведення чого-небудь до
однаковості (подібненості, одноманітності); раціональне приведення різних
форм до єдиної форми, до єдиної норми; підведення чого-небудь під єдину
систему; “процес вироблення єдиних (уніфікованих) правових норм для
подібних відносин, незалежно від того, в яких правових формах такий процес
здійснюється”;

“усунення

відмінностей

в

регулюванні

подібних

відносин” [344, С. 26-27; 58, С. 18-19; 246].
У юридичній літературі не має однозначного розуміння поняття
уніфікації. Різні автори пишуть про “уніфікацію у праві”, “уніфікацію права”,
“уніфікацію норм права”, “уніфікацію законодавства”, “уніфікацію правової
(юридичної)

термінології”.

співвідношення

з

іншими

При

цьому,

близькими

уніфікація
різновидами

розглядається
діяльності

у

(або

ототожнюється з ними), зокрема, такими як стандартизація, гармонізація,
інтеграція, адаптація, імплементація, апроксимація, наближення, рецепція
права та ін. [388, С. 406]. Наприклад, зазначається, що у міжнародному праві
під уніфікацією розуміється процес створення єдиних міжнародних норм і
правил або одноманітних (схожих) норм внутрішньодержавного права, і для
визначення розглянутого процесу використовуються самі різні терміни:
уніфікація, гармонізація, координація, синхронізація, стандартизація і т.д., а
також більш загальна категорія – «зближення правових систем» [21, С. 48].
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В юридичному словнику уніфікація у праві трактується як процес
приведення державою існуючого права

до єдиних засад, усунення

розбіжностей і надання одноманітності правому національному регулюванню
подібних або близьких видів суспільних відносин. Уніфікація у праві долає
партикуляризм (роздробленість, роз’єднаність) правових норм, спрямовується
на їх універсалізацію у національній правовій системі та сприяє інтеграції
правового регулювання у міжнародних відносинах, зближенню національного
і міжнародного права, забезпеченню правової гармонізації. Водночас
уніфікація у праві не є відособленим процесом у правовому регулюванні, вона
пов’язується

з

правовою

спеціалізацією,

об’єктивно

зумовленою

поглибленням диференціації суспільних відносин. Правова спеціалізація,
забезпечуючи диференціацію, конкретизацію і деталізацію юридичних норм,
водночас

ускладнює

структуру

і

зміст

законодавства,

породжуючи

дублювання та суперечності у правовому регулюванні однорідних відносин.
Уніфікація у праві допомагає скоротити обсяг нормативного матеріалу та його
дублювання, стає разом з правовою спеціалізацією необхідною передумовою
систематизації національного законодавства [39, С. 945-946].
Також, уніфікація у праві визначається як створення на основі
узагальнення міжнародного досвіду однакових (уніфікованих) норм у
внутрішньому праві різних держав для правового регулювання подібних або
близьких видів суспільних відносин [58, С. 19]; як процес приведення чинного
права до єдиної системи, усунення розбіжностей і надання одноманітності
правовому

регулюванню

подібних

або

близьких

видів

суспільних

відносин [388, С. 404].
Аналогічно тлумачиться і поняття “уніфікація права”. Зокрема,
зазначається, що Р. Давид писав: під уніфікацією права необхідно розуміти
саме процеси впливу не стільки на окремі норми, скільки на правові системи в
цілому у напрямі їх зближення між собою. Подібного розуміння уніфікації
дотримуються й деякі інші автори. Уніфікація права – це не що інше, як процес
зближення двох або більше правових систем, процес, спрямований на «заміну
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двох або більше правових систем однією єдиною правовою системою».
Водночас «гармонізація права» розуміється у вигляді процесу координації або
зближення окремих правових положень різних правових систем, що
досягаються шляхом усунення основних суперечностей або відмінностей, а
також формування хоч би мінімальних загальних вимог та стандартів. Останнє
слугує відправною точкою здійснення стандартизації норм права, що також
виступає способом уніфікації [388, С. 404].
Однак в юридичній літературі пропонується і більш широке розуміння
уніфікації права. Так, під уніфікацією права розуміється рух до гармонійної
взаємодії різних правових систем або взаємодія національних правових
систем, що вже досягнули певного ступеня гармонії. Також, зазначається, що
уніфікація права полягає не в тому, щоб зняти відмінності в правовому
регулюванні аналогічних відносин у праві окремих держав, створивши
однакові норми права, а в тому, щоб зняти перешкоди на шляху міжнародного
співробітництва та пов'язаного з ним розвитку регульованих національним
правом відносин [246].
Для позначення тих же самих правових явищ, використовуються і інші
терміни, зокрема такі як “уніфікація правових норм”, “уніфікація правових
систем”, “уніфікація законодавства” тощо. Так, уніфікація правових норм є
формою зближення правових систем, що відображає процес зближення норм
конкретного національного права із нормами міжнародного або регіонального
права шляхом встановлення єдиних норм права, які мають одноманітне
застосування в усіх державах, які є учасниками міжнародно-правової або
регіонально-правової угоди [377, С. 9]; полягає у введенні до правових систем
держав нових, абсолютно однакових норм і правових актів [125, С. 56].
Уніфікація правових систем - це діяльність компетентних органів щодо
створення

правових

норм,

які

єдинообразно

регулюють

суспільні

відносини [320, С. 312].
Поняття уніфікації законодавства на дисертаційному рівні досліджував
А.І. Граціанов. Автор розглядає уніфікацію законодавства як суттєвий
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формалізований процес, спрямований на усунення розбіжностей між
нормативними актами. Пропонує під уніфікацією законодавства розуміти
своєрідну науку узагальнення і єднання різних структур механізму правової
регламентації, що має двоєдиний характер. Уніфікація є, з одного боку,
процесом вироблення загальних норм відносно подібних проблем соціального
розвитку, з іншого – техніко-формалізованою обробкою вже прийнятих
уніфікованих положень. Також автор визначає форми вираження процесу
уніфікації законодавства: універсалізаційна, інтеграційна і систематизаційна.
Правова універсалізація стосується внутрішніх первинних компонентів
системи законодавства і полягає у виробленні таких загальних приписів,
які становлять структурну основу однієї чи кількох галузей або інститутів
та формулюють функціональну єдність. Інтеграція – вищий ступінь
уніфікації законодавства в міждержавних відносинах. Систематизаційн а
форма

уніфікації

допускає

два

напрями:

технічне

узагальнення

нормативного матеріалу та переробку діючих правових актів, тобто
усунення неузгодженостей і суперечностей правового регулювання.
Однією з важливих складових процесу уніфікації законодавства є
термінологічна обробка нормативно-правових актів [60, С. 3-10].
Уніфікація
законодавства

у

законодавства
єдину

систему,

є

процесом
усунення

приведення

розбіжностей

чинного
і

надання

одноманітності правовому регулюванню подібних або близьких видів
суспільних відносин. Головними методами уніфікації законодавства є
систематизація законодавства, імплементація норм міжнародного права в
національне законодавство, адаптація норм національного законодавства з
вимогами міжнародного права і т. д. Тобто, уніфікація законодавства
розуміється як процес зближення законодавства шляхом встановлення чи
запровадження в національні правові системи однакових норм права [186,
С. 56].
О.В.Волошенюк уніфікацію та гармонізацію законодавства розглядає як
основні форми цілеспрямованого зближення або апроксимації (від англ.

300

approximation – наближення, зближення) правових систем світу. Так,
уніфікація спрямована на створення одноманітних, ідентичних правових норм,
а гармонізація передбачає усунення суттєвих протиріч між юридичними
джерелами різних держав або між джерелами національного та міжнародного
права при збереженні певних особливостей. Зазначений автор пояснює, що
уніфікація законодавства передбачає приведення національних актів у такий
стан, при якому відповідні норми повністю збігаються. Відповідно, термін
«гармонізація»

походить

від

грецького

«harmoninos»,

що

означає

злагоджений, розмірний. Використання даного поняття у сфері права
передбачає

досягнення

певної

узгодженості

регулювання

суспільних

відносин, гармонійної взаємодії правових систем [45, С. 1-5]. Зокрема, і за
словами Н.С. Кузнєцової, гармонізація законодавства являє собою усунення
проблематичних невідповідностей між національними законами. Це не
обов’язково означає створення абсолютно однакових законодавчих положень,
мова іде перш за все про те, що їх зміст має бути достатньо схожим, з тим, щоб
вони органічно поєднувалися один з одним, так би мовити, «вписувалися» в
єдині рамки, в єдині стандарти. Гармонізація законодавства призводить
певною мірою до «ідеологічного» зближення законів, а також окремих
правових норм, певних юридичних механізмів [154, С. 67].
Н.О. Невмержицька досліджує уніфікацію законодавства як один із
способів удосконалення законодавства. Зокрема, авторка визначає наступні
етапи уніфікації законодавства: 1) детальне вивчення всіх нормативних актів,
які стосуються якогось певного кола суспільних відносин; 2) аналіз всіх
вивчених нормативно-правових актів, виявлення всіх неточностей, колізій,
розбіжностей у врегулюванні однакових суспільних відносин та їх
систематизація; 3) виправити в нормативних актах всі неузгодженості у
врегулюванні однакових відносин, а при можливості об’єднати всі
нормативно-правові акти та прийняти новий один уніфікований нормативноправовий акт, з імплементацією всіх відповідних міжнародних норм, які
регулюють дану сферу суспільних відносин [208, С. 66].
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На думку Н.М. Оніщенко не слід ототожнювати поняття уніфікації з
виробленням однакових норм, розрахованих на подібні відносини. Процес
уніфікації значно ширший, складніший, тому слід розглядати його як
своєрідну науку узагальнення і єднання структур механізму правової
регламентації. Його змістовні витоки формуються у свідомості законодавця як
потреба вироблення уніфікованих правових моделей у визначених галузях
законодавства. Проводяться порівняння найбільш оптимальних шляхів
врегулювання однотипних відносин з урахуванням їх спільних властивостей і
якостей як у внутрішньому, так і міжнародному праві. І лише потім
розробляються правоположення з конкретних проблем. У цьому полягає суть
процесу уніфікації. Втім, досить часто своє завершення вона одержує у формі
технічного оформлення або у вигляді окремого нормативного акта, чи
структурного змісту відповідних розділів кодексів, положень, статутів
тощо [220, С. 49-50].
Також, у юридичній літературі розглядається поняття уніфікації
термінології (юридичної, правової). О.В. Кушнарьова розглядає уніфікацію як
одну з форм упорядкування нормативної правової термінології поряд з
гармонізацією

та

стандартизацією,

тобто

термін

«упорядкування

термінології» є родовим по відношенню до трьох інших вказаних термінів
(уніфікація, гармонізація та стандартизація). Автор зазначає, що для
позначення процесу упорядкування термінології у юридичній літературі
використовуються різні терміни: уніфікація, упорядкування, стандартизація,
гармонізація, інтеграція тощо. Ці терміни неоднаково співвідносяться між
собою різними авторами, а окремі науковці взагалі не проводять чіткого
розмежування між вказаними термінами. Зокрема, розрізняючи внутрішню
уніфікацію термінології однієї літературної мови і зовнішню уніфікацію
термінології,

яка

відбувається

шляхом

узгодження

з

міжнародною

термінологією або пов’язана з розробкою загального фонду термінів різних
мов,

процеси

міжмовної

уніфікації,

результатом

якої

є зближення
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терміносистем двох

або декількох

мов,

пропонується

означити

як

«термінологічна інтеграція» (А. Крижановська) [158, С. 380-381].
Розрізняючи уніфікацію, стандартизацію і гармонізацію як види
упорядкування термінології О.В. Кушнарьова визначає і їх співвідношення.
Так, уніфікація нормативної правової термінології — це одна з форм технікоюридичної роботи над поняттями, діяльність компетентних суб’єктів,
спрямована на приведення нормативних правових термінів до єдиної системи,
одноманітності з використанням всієї сукупності прийомів і засобів
юридичної техніки, забезпечення їх відповідності всім нормам, які
пред’являються до термінів на трьох рівнях: логічному, лінгвістичному і
змістовному. Гармонізація нормативної правової термінології розглядається
як різновид термінологічної роботи, діяльність компетентних суб’єктів,
спрямована на забезпечення узгодженості національної нормативної правової
термінології і міжнародної юридичної термінології з урахуванням правових
традицій України. Стандартизація нормативної правової термінології - це
один з напрямів роботи з термінами, діяльність компетентних суб’єктів по
складенню і затвердженню в установленому порядку певних документів, які
містять перелік рекомендованих до використання нормативних правових
термінів, вимоги до нормативних правових термінів, а також, у необхідних
випадках, — їх визначення [158, С. 381-382].
Зокрема,

Л. Фоміна

пропонує

розрізняти

поняття

уніфікація,

гармонізація і стандартизація нормативної правової термінології залежно від
мети та змісту відповідної діяльності. Так, метою уніфікації є створення
несуперечливої системи термінів, що містяться у нормативно-правових актах;
гармонізації — забезпечення узгодженості вітчизняної нормативної правової
термінології і міжнародної юридичної термінології; стандартизації —
створення відповідного документа, що фіксує терміни, вимоги до термінів і їх
визначення. За змістом процес уніфікації нормативної правової термінології
передбачає приведення нормативних правових термінів у відповідність до
вимог, що до них пред’являються, на трьох рівнях: логічному, лінгвістичному
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і змістовному; гармонізації — лише у відповідності до міжнародної
термінології; стандартизація нормативної правової термінології, як і її
уніфікація, передбачає приведення термінів у відповідність з певними
вимогами. Їх різниця полягає у ступені жорсткості даних вимог і
результатів [376, С. 53-54]. К. Ященко також пише, що за критерієм мети
регулювання уніфікація та гармонізація відрізняються тим, що метою
уніфікації є однакове застосування норм права, а гармонізація – це
встановлення єдиного результату дії норми права [419, С. 27–31].
Аналогічно терміни «уніфікація юридичних термінів» і «стандартизація
юридичної

термінології»

застосовують

і

інші

правознавці.

Зокрема

зазначається, що результатом уніфікації може й повинна бути система
впорядкованої, одноманітної, належним чином оформленої юридичної
термінології. Стандартизація розглядається як один із різновидів уніфікації
термінів і розуміється як санкціонування в установленому порядку переліку
уніфікованих термінів, що допускаються до вживання в нормативних та в
інших юридичних актах [123, С. 133].
Також, у юридичній літературі проводиться класифікація уніфікації на
види. Н.О. Невмержицька пише, що існує не один вид уніфікацій, погляди
вчених з цього приводу розходяться. Одні із них виділяють свою
класифікацію, інші доповнюють вже існуючу. Єдиної точки зору не має.
Зокрема, різні автори визначають такі різновиди уніфікації як універсальна та
регіональна; матеріальна та процесуальна; загальна, локальна та відомча
уніфікація

(зважаючи

на

функціональну

розмаїтість

законодавства);

імперативна, диспозитивна, відносно імперативна (за характером дії);
міжнародно-договірна уніфікація; нормативно-правова уніфікація тощо [207,
С. 148-152].
Ю. Тихомиров зазначає що правова уніфікація може мати кілька
різновидів. По-перше, вона відрізняється за своїми цілями і масштабами,
охоплює або прикордонні держави, або держави одного регіону, або держави
в рамках міждержавних об’єднань. По-друге, зі свого предмета уніфікація
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може бути матеріальною, торкаючись однакового регулювання прав і
обов’язків учасників відносин (цивільних, трудових, сімейних та ін.) і
процесуальною, пов’язаною з веденням єдиних правил розгляду в судах і
зовнішньоторговельних арбітражах суперечок з іноземним елементом. Потретє, уніфікація права може проводитися в різних формах – шляхом
укладання міжнародних договорів, прийняття модельних рекомендаційних
законодавчих

актів,

застосування

примірних

договорів

міжнародних

організацій, використання міжнародних звичаїв [364, С. 97-98].
Отже, аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що у
процесі уніфікації уподібнюються, робляться однаковими, однотипними,
стандартними об’єкти, на які спрямована ця діяльність. При цьому, в якості
об'єкта уніфікації (правової уніфікації або уніфікації у праві) називаються різні
елементи правової дійсності: правові системи, окремі галузі та інститути
права, норми права, законодавство, нормативно-правові акти, нормативноправові приписи, правова термінологію та ін. Відповідно, розглядати
уніфікацію як нормотворчу діяльність необхідно в контексті того об’єкта, на
який спрямована ця діяльність (в нашому випадку, законодавства).
Якщо мова йде про уніфікацію права, то об'єктами такої діяльності є
система права в цілому або її окремі складові (правові норми, їх сукупності у
вигляді інституту або галузі права), а завданням – побудова системи права на
єдиних засадах, принципах правового регулювання; забезпечення однаковості
в правовому регулюванні подібних суспільних відносин. Якщо ж ми говоримо
про уніфікацію законодавства, то об'єктами такої діяльності є як
законодавство в цілому, так і його окремі складові (нормативно-правові акти,
їх структурні елементи, нормативно-правові приписи), а завданнями такої
діяльності - скорочення обсягу нормативного матеріалу, досягнення його
компактності, усунення його роздробленості, роз’єднаності; універсалізація
правових положень, усунення їх зайвої диференціації і відмінностей,
дублювання та суперечностей; спрощення форми нормативно-правових актів
та їх структурних складових тощо.
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Також, окремо можна говорити про уніфікацію термінології (правової,
юридичної). Мова йде про діяльність, пов’язану з приведенням до однаковості
юридичних термінів визначення яких закріплено в нормативно-правових
актах, тобто юридичні терміни які мають легальні (офіційні) визначення. Такі
визначення містяться в текстах нормативно-правових актів в дефінітивних
положеннях або правових положеннях-дефініціях. Метою такої діяльності є
досягнення однакового та стабільного застосування термінології в текстах
нормативно–правових актів.
Уніфікація як діяльність об'єктом якої є право, переважно розглядається
в рамках наукових робіт з міжнародного права, в яких досліджуються
проблеми

глобалізації,

універсалізації

правових

систем,

зближення

національних правових систем тощо. Є.Г. Потапенко пише, що при цьому
право розглядається в рамках нормативістської концепції як сукупність
правових норм, а під уніфікацією права пропонується розуміти «створення
однакових (уніфікованих) норм у внутрішньому (національному) праві різних
держав». Таким чином, в кінцевому підсумку дослідники також в якості
безпосереднього об'єкта уніфікації вказують правову норму [246].
При цьому, слід зазначити, що головною властивістю уніфікації як
діяльності є забезпечення єдності, однаковості у правовому регулюванні тих
чи інших сторін суспільних відносин. Однак, ступінь цієї єдності, однаковості,
зближення об’єктів уніфікації може бути різною: від повного співпадіння як
за формою, так і за змістом, до схожості у загальних рисах, окремих моментах
щодо змісту або форми (наприклад, співпадіння принципів правового
регулювання, створення одноманітного правового регулювання подібних або
близьких видів суспільних відносин, зведення до єдиної форми тощо). Саме
визначення цього ступеня досягнення єдності об’єктів уніфікації і є причиною
того, що у юридичній літературі пишуть про різні різновиди діяльності подібні
за своїм змістом до уніфікації, а саме адаптацію, гармонізацію, інтеграцію,
імплементацію, апроксимацію, координацію, синхронізацію, стандартизацію,
акультурацію, зближення правових систем, рецепцію права тощо.
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На думку Є.Г. Потапенко, проблема тих дослідників, які вказують на
законодавство як об'єкт уніфікації, в наступному. Розуміння уніфікації
законодавства будується на традиційному розумінні закону як форми права.
Говорячи про уніфікацію законодавства припускають зіставні (порівняльні)
процеси в праві або прямо вказують на них. В результаті цього спроби
охарактеризувати, в тому числі і процеси, що відбуваються в змісті права,
виражаються в надмірно широких визначеннях уніфікації законодавства.
Таким чином, і при дослідженні законодавства як об'єкта уніфікації автори, за
деяким винятком, звертаються до його змісту, тобто правовим нормам. Тому
в якості об'єкта уніфікації і в цьому випадку виступає норма права, а не
нормативно-правовий акт [246].
На мою думку, слід розрізняти уніфікацію законодавства щодо його
змісту та форми (тобто уніфікація законодавства має дві форми: змістовну і
формальну(юридико-технічну)). Адже формами існування будь-якої галузі
або інституту права є нормативно-правові акти (або їх структурні складові),
що належать до формальних, юридичних, офіційних джерел права.
Відповідно, об'єктом уніфікації законодавства щодо його змісту є норми,
інститути та галузі права (т.б. по суті мова йде про уніфікацію права), а
об'єктом уніфікації законодавства щодо його форми є нормативно-правові
акти (їх структурні складові, нормативно-правові приписи), які є юридичною
формою зовнішнього виразу правових норм.
Зокрема, і у юридичній літературі вказується на те, що уніфікація має
двоєдину спрямованість. При уніфікації не тільки виробляються загальні
правові положення з тих чи інших подібних проблем соціального розвитку, а
й забезпечується грамотна техніко-формалізована обробка вже прийнятих
уніфікаційних положень, тобто систематизація [323, С. 97; 220, С. 50].
А. Піголкин особливо виділяє таку вимогу уніфікації як одноманітність форми
та структури нормативних актів [113, С. 252].
Очевидно, що саме про уніфікацію законодавства щодо його форми
пишуть і автори, які вирізняють так звану нормативно-правову уніфікацію.
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О. Монастирський розглядає нормативно-правову уніфікацію як складову
процесу правотворення, що дає змогу не лише уподібнювати правила
регулювання суспільних відносин, але й угруповувати нормативно-правові
приписи у відповідні структурні підрозділи, обмежувати їх надмірну
диференціацію. Передумовою нормативно-правової уніфікації є спеціалізація,
що дає змогу диференціювати нормативно-правові приписи відповідно до
специфіки предмету правового регулювання. Натомість і спеціалізація, і
уніфікація забезпечують збалансованість та впорядкованість, а відтак і
ефективність правового регулювання. Національна (внутрішньодержавна)
нормативно-правова уніфікація переважно є цілеспрямованою і її метою є
створення

уніфікованого

акта.

Така

уніфікація

нормативно-правових

приписів, зокрема у процесі кодифікації, веде до створення таких
уніфікованих актів, як кодифікаційні акти. І хоча результати нормативноправової уніфікації можуть об’єктивуватися у конституціях, законах,
нормативно-правових прецедентах та інших джерелах права, все ж найвищий
рівень уніфікації простежують у кодексах та інших кодифікованих актах. І це
відбувається завдяки змістовному переопрацюванню нормативно-правових
приписів, пов’язаних спільним предметом регулювання, що містяться у різних
джерелах права та об’єднанню їх у єдиному кодифікованому акті, який поряд
із цим містить і нові нормативно-правові приписи [196, С. 39].
Щодо визначення видів (рівнів) уніфікації законодавства, то можна
погодитися з Є.Г. Потапенко, який вважає обґрунтованим виділення
міжнародної та внутрішньодержавної уніфікації. При міжнародній уніфікації
об'єктами виступають національні правові системи. При внутрішньодержавної
уніфікації процес обмежується рамками однієї національної системи.
Внутрішньодержавна уніфікація, в свою чергу, підрозділяється на міжгалузеву
і внутрішньогалузеву. При міжгалузевій уніфікації до однаковості наводяться
норми різних галузей, наприклад норми цивільного та земельного права. При
внутрішньогалузевій уніфікації однакові правила встановлюються в різних
інститутах галузі [246].
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На міжнародному (міждержавному, наднаціональному) рівні уніфікація
законодавства

є

процесом

зближення,

узгодження

національного

законодавства з правом іноземних держав, міждержавних об’єднань,
міжнародних організацій тощо. Така уніфікація може здійснюватися як в
односторонньому порядку шляхом запозичення іноземного досвіду правового
регулювання, так і на основі взаємності (дво- або багатосторонньому порядку)
через вироблення узгоджених, уніфікованих норм права для правового
регулювання подібних або близьких видів суспільних відносин.
Така міжнародна уніфікація полягає в запровадженні спільних
принципів права, створенні одноманітних правових норм для регулювання
відповідних суспільних відносин, що містяться в нормативно-правових
документах різних держав, узгодженні юридичної термінології. Уніфікація на
міждержавному рівні може здійснюватися за допомогою укладення
міжнародних договорів між державами (так звана, міжнародно-договірна
уніфікація); через розробку і прийняття уніфікованих документів у рамках
міжнародних організацій, міждержавних об’єднань; розробку типових
(модельних) законів. Зокрема, у літературі зазначається, що уніфікація
правових норм полягає у введенні до правових систем держав нових,
абсолютно однакових норм і правових актів. Уніфікація можлива у двох
формах: 1) у міжнародно-правовому контексті – коли такі правові норми
містяться в міжнародних угодах, резолюціях міжнародних органів і
організацій; 2) на державному рівні – коли зміни в законодавстві держави
відбуваються внаслідок сприйняття позитивного досвіду інших держав або
наддержавних організацій [378, С. 29].
При міжнародно-договірній уніфікації за допомогою міжнародного
договору створюється єдина міжнародна норма. Виокремлюють пряму та
непряму уніфікацію. При прямій уніфікації у міжнародному договорі
створюються правові норми, які можуть прямо застосовуватись у системі
внутрішнього права держав-учасників договору. При непрямій уніфікації
учасники договору зобов’язуються закріпити у своєму законодавстві правову
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норму, зміст якої визначений у договорі більш-менш докладно. Разом з тим,
створення уніфікованих норм можливе не тільки на підставі міжнародного
договору, а також у вигляді норм міжнародного звичаю, у деяких випадках –
за допомогою рішень органів міжнародних організацій, що носять юридично
обов’язковий характер (наприклад, Регламенти в ЄС) [58, С. 19-20].
Прикладом односторонньої уніфікації є адаптація законодавства
України до законодавства Європейського Союзу як процес приведення законів
України та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis
communautaire [96]. Щодо ступеня зближення, який має бути досягнутий, то
відповідь на нього міститься безпосередньо в Угоді про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами–членами, з іншої
сторони від 27.06.2014 р. [367]. Ст. 2 додатку XVІІ “Нормативно–правове
наближення” до Угоди про асоціацію визначає загальні принципи щодо
нормативно–правового наближення законодавства. Так, 1) якщо правовий акт
є Регламентом або Рішенням ЄС, то він повинен стати, як такий, частиною
національного законодавства України; 2) якщо правовий акт є Директивою
ЄС, то за компетентними органами України залишається право вибору форми
та способу його імплементації [77].
Як один із способів міжнародної уніфікації у юридичній літературі
називається

також

модельний

закон.

Модельні

акти,

як

правило,

розробляються міжнародними організаціями, рідше – державами, і потім
пропонуються законодавчим органам різних країн як зразок, на основі якого
може бути прийнятий той чи інший правовий документ. Варто зробити
особливий акцент на рекомендаційний характер таких актів, при якому не
передбачається, що держава зобов’язана використовувати цю модель.
Винятком є випадки, коли прийняття внутрішньодержавного правового акта
на основі моделі складає статутний обов’язок держави, що є членом
міжнародного інтеграційного об’єднання (міжнародної організації) [85,
С. 199]. Модельний закон (model law) — це типовий законодавчий акт, який
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містить нормативні рекомендації, а також варіанти можливих правових рішень
(іноді і пояснення до можливих варіантів, приклади) тих чи інших питань
визначеної сфери суспільних відносин, що приймається законодавчим
органом федеративної держави, державного об'єднання або міжнародної
організації з метою узгодження нормативної орієнтації суб'єктів законодавчої
діяльності членів відповідного об'єднання [320, С. 312].
Отже, на міждержавному рівні уніфікація є процесом впровадження в
національну правову систему єдиних правових норм з метою однакового
(уподібненого) правового регулювання суспільних відносин (тобто уніфікація,
що стосується змісту законодавства).
Уніфікація

законодавства

на

внутрішньодержавному

рівні

є

цілеспрямованою діяльністю з забезпечення одноманітності складових
елементів

національного

законодавства

щодо

змісту

та/або

форми.

Відповідно, слід розрізняти уніфікацію законодавства щодо змісту та
уніфікацію законодавства щодо форми. Уніфікація законодавства щодо змісту
є процесом вироблення єдиних, подібних (уніфікованих) правових норм,
інститутів та галузей права, тобто елементів системи права. Відповідно,
уніфікація законодавства щодо форми полягає в приведенні до однаковості,
однотипності, однорідності складових структурних елементів національного
законодавства, тобто нормативно-правових актів (або їх структурних
складових), нормативно-правових положень, юридичної термінології тощо.
На

внутрішньодержавному

рівні

уніфікація

законодавства

як

правотворча діяльність здійснюється суб’єктами правотворчості у межах їх
повноважень. Відповідно, різновиди уніфікації законодавства логічно
виділяти за суб’єктами правотворчості. Не слід забувати, що вся сукупність
нормативно-правових

актів

характеризується

ієрархічністю.

Система

нормативно-правових актів та система права тісно взаємопов'язані між собою,
бо форма не може існувати окремо від змісту, а зміст виражається зовні за
допомогою форми. Так, аналізуючи новоприйнятий нормативно-правовий акт,
ми, перш за все, знайомимося з нормами права, що містяться в ньому.

311

Протиріччя статей одного чи різних нормативно-правових актів є протиріччя
їх змісту, тобто протиріччя норм [246]. В свою чергу, місце конкретного
нормативно-правового

акта

в

ієрархії

нормативно-правових

актів

(законодавстві) залежить від його юридичної сили, тобто від рівня
повноважень суб’єкта правотворчості.
Отже, уніфікація законодавства на відповідному рівні має бути одним із
повноважень кожного з суб’єктів правотворчості (Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування). Залежно від рівня на якому здійснюється
уніфікація, може відбуватися як уніфікація змісту, так і форми законодавства.
На рівні вищих органів державної влади (Верховна Рада України,
Президент України, Кабінет Міністрів України), можна назвати це загальна
уніфікація законодавства, необхідно, щоб всі норми права, а відповідно і
правові

положення

нормативно-правових

актів,

відповідали

(були

однаковими) чинній Конституції, міжнародним договорам, які ратифіковані
Верховною Радою України, нормативно-правовим актам вищої юридичної
сили. Це буде змістовна уніфікація законодавства. Разом з тим, важливою є і
уніфікація законодавства щодо форми, тобто техніко-юридичне оформлення
нормативно-правових актів (їх структурних складових). Такі вимоги
встановлюються правилами нормотворчої техніки та мають бути нормативно
закріплені. Аналогічно можна розрізняти відомчу уніфікацію законодавства
(на рівні міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) та
локальну уніфікацію законодавства (на рівні місцевих органів публічної
влади).
Зокрема, і Н.М. Оніщенко зважаючи на функціональну розмаїтість
законодавства пропонує розрізняти загальну, локальну та відомчу види
уніфікації.

Загальна

характеризується

високим

рівнем

нормативних

узагальнень, покликаних із максимальною повнотою врегулювати визначене
коло суспільних відносин. У результаті такої уніфікації утворюються дві групи
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нормативних актів. До першої належать законодавчі акти, які є сукупністю
загальних універсальних приписів, принципів та інститутів, що визначають
особливості і завдання тієї чи іншої галузі законодавства. До другої групи
уніфікаційних актів належать кодекси, статути, положення тощо, які теж
мають кодифікаційний характер. При такій уніфікації законодавець прагне не
просто механічно об’єднати окремі нормативні приписи, а переробити їх зміст,
узагальнити і в одному зведеному акті подати стрункий, внутрішньо
погоджений виклад єдиних правових приписів, які з максимальною повнотою
регулюють визначену сферу суспільних відносин. Локальна уніфікація
враховує місцеву специфіку утворень районного, міського, обласного
масштабів і знаходить свій вираз в єдиних рішеннях, постановах, правилах. У
результаті відомчої уніфікації створюються єдині положення, інструкції,
правила і рекомендації, які можуть бути загальними, локальними або
адресуватися підприємствам окремих галузей виробництва. Іноді така
уніфікація має змішаний локально-відомчий характер [220, С. 51-52].
Уніфікація законодавства як нормотворча діяльність являє собою
певний процес, тобто послідовність дій та операцій, що здійснюються в
певний спосіб, за допомогою відповідних прийомів, методів (існує певна
техніка уніфікації як різновид правотворчої техніки). Потреба в уніфікації має
періодичний характер, залежно від інтенсивності та нагромадження
нормативного матеріалу. Уніфікація, по-перше, створює низку переваг
законодавчого характеру (зменшує обсяг нормативного матеріалу, виключає
елементи його дублювання), по-друге – полегшує застосування правових
приписів на практиці. Труднощі в уніфікації можуть мати суто юридичний
характер. Різнорідність правової матерії настільки велика, що вона не завжди
піддається об’єднанню, хоча практична потреба в цьому очевидна. Може бути
недосконалою і техніка уніфікації певної галузі законодавства, пов’язана з
відсутністю досконалих правил здійснення подібних операцій [220, С. 50-51].
У

юридичній

літературі

зазначається,

що

основним

методом

внутрішньодержавної уніфікації є систематизація, зокрема, кодифікація як вид
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систематизації [246]. З цим не зовсім можна погодитися, оскільки, кодифікація
та уніфікація є різними видами діяльності. Кодифікація передбачає створення
логічно завершеного, структурно замкнутого нормативно-правового акта
(кодексу), який повно та однотипно врегульовує певну сферу суспільних
відносин. Уніфікація передбачає приведення до однаковості, однотипності
певних елементів правової системи, і це не обов’язково має завершитися
кодифікацією. Хоча, звичайно, процес кодифікації передбачає, зокрема, як
один із етапів цього процесу, і уніфікацію законодавства.
На мою думку, уніфікація законодавства як техніко-юридичний спосіб
упорядкування

законодавства,

зокрема,

виявляється

у

встановленні

відповідних вимог до певного виду нормативно-правових актів, однакових
вимог щодо структури нормативно-правових актів одного й того ж виду,
стандартність формулювань правових положень тощо. Наприклад, відповідно
до Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, проект акта
Кабінету Міністрів України повинен відповідати, зокрема, таким вимогам як
відсутність суперечностей у тексті проекту акта, узгодженість його положень
з актами законодавства; точність та уніфікованість термінології. Проект
постанови Кабінету Міністрів України повинен мати типову структуру та
складатися з назви, вступної та постановляючої частини і у разі потреби
додатків тощо [244].
Способами

уніфікації

форми

законодавства

є

встановлення

нормотворчою технікою таких вимог до мови нормативно-правових актів як
однаковість, однотипність, стандартність формулювань, стереотипність і
формалізація. Це означає, що для виразу однієї і тієї ж думки використовується
один і той самий ряд слів або прийомів, що застосовуються в певній
послідовності, використовуються стандартні терміни, стереотипні фрази та
вислови, сталі мовні конструкції, мовні кліше («визнати таким, що втратив
чинність ...», «необхідна оборона», «крайня необхідність», «позовна заява» і т.
д.) [281, C. 47-48].
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Основною вимогою до термінології нормативно-правових актів є так
звана

термінологічна

уніфікація,

тобто

однозначність

(послідовне

застосування одного терміну в одному і тому ж самому значенні),
загальновизначеність (застосування термінів відомих, а не вигаданих для
даного акта), стабільність (стійкість термінології, а не зміна її з кожним новим
актом) і доступність термінів [281, C. 50].
Зокрема, у літературі вказується на наступні вимоги юридичної техніки
нормотворчості:
стандартністю,

формулювання
стереотипністю,

норм

права

граматичною

мають

відзначитися

єдністю;

термінологія

нормативних актів повинна бути єдиною. Для цього необхідно: один і той
самий термін використовувати в одному і тому ж значенні; одне і те ж поняття
позначати одним і тим самим терміном. Також встановлюються правила, які
стосуються зовнішнього однакового оформлення нормативних актів [91,
C. 215-216].
Способами уніфікації законодавства є використання логічних методів та
прийомів нормотворчої техніки, зокрема, юридичних конструкцій як типових
схем і моделей правовідносин, галузевої типізації, прийому дублювання
правових положень тощо. Як вже зазначалося, юридичні конструкції – це
своєрідна модельна побудова прав, обов’язків, відповідальності, їх усталені
схеми, в які втілюється нормативний матеріал [91, C. 222]. Сутність галузевої
типізації полягає в тому, що правові положення повинні бути викладені таким
чином, щоб вони включалися у відповідну галузь законодавства. Галузева
типізація досягається шляхом використання таких прийомів нормотворчої
техніки як вміщення даного правового положення в галузевий кодифікаційний
акт, підпорядкування його визначеній системі загальних норм, застосування
галузевої термінології та ін. [281, C. 54].
Способом уніфікації законодавства може бути прийняття уніфікованих
актів

(по-іншому,

модельних,

зразкових,

типових,

рекомендаційних)

суб’єктами правотворчості. Уніфікований акт - акт спрямований на створення
єдиного зразка [85, С. 199-200].
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Наприклад, в проекті Закону України «Про правотворчу діяльність»
№ 5707 від 25.06.2021 р запропоновано визначення модельного нормативноправового акта (ст. 14). Модельним є нормативно-правовий акт, яким
встановлено модельні норми і принципи, що розраховані на регулювання
найбільш загальних та типових правил поведінки, відповідно до яких
розробляються нормативно-правові акти однакової або нижчої юридичної
сили. Модельний нормативно-правовий акт приймається (видається) у формі
зразкового документа, типового документа, типової угоди або в іншій формі,
визначеній Конституцією та законами України [256].
Отже,

уніфікація

як

техніко-юридичний

спосіб

упорядкування

законодавства, тобто уніфікація форми законодавства, є діяльністю суб’єктів
нормотворчості пов’язаною з забезпеченням однаковості (однотипності,
стандартності) зовнішнього виразу юридичних норм в законодавстві.

4.4 Консолідація законодавства

Техніко-юридичним

способом

упорядкування

законодавства,

за

допомогою якого упорядковується форма законодавства є консолідація
законодавства [421, С. 119-123].
Є. Гетьман зазначає, що традиційно в юридичній літературі минулого
таким формам систематизації, як облік нормативних актів, інкорпорація та
кодифікація, приділялася достатня увага вченими, проте консолідація як одна
з форм систематизації майже не була предметом наукових досліджень [51,
С. 24]. Ю.О. Безуса також пише про те, що часто поза увагою вчених
залишається така форма здійснення систематизації як консолідація, яка може
бути найбільш оптимальною для упорядкування підзаконних нормативноправових актів [23, С. 10]. Окремі аспекти консолідації висвітлювали у своїх
працях Є.А. Гетьман, В.М. Косович.
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Консолідація – дія за значенням консолідувати, тобто об’єднувати,
згуртовувати [41, С. 566]. Термін «консолідація» походить від латинського
слова consolidation, що означає об’єднання, спільність, сумісність тощо [51,
С. 24]. Консолідація законодавства в теорії права розглядається як форма
систематизації, у процесі якої десятки, а інколи і сотні нормативних актів з
одного і того ж питання об’єднуються в один укрупнений акт. Такий акт
затверджується правотворчим органом в якості нового, самостійного джерела
права, а старі розрізнені акти визначаються такими, що втратили силу [355,
С. 409-410]; як зведення у єдиний нормативно-правовий акт кількох актів, що
регулюють певну сферу суспільних відносин, без зміни змісту [360, С. 221; 90,
С. 320]; спосіб (форма) систематизації, що полягає в об’єднанні кількох
нормативно-правових актів, що діють в одній і тій самій сфері суспільних
відносин, в єдиний нормативно-правовий акт, як правило, без зміни
змісту [362, С. 149]; підготовка і прийняття укрупнених актів на базі
об’єднання норм розрізнених актів, виданих з одного питання [44, С. 151];
форма систематизації законодавства, за якої здійснюється створення на основі
кількох нормативно-правових актів з одного і того ж питання нового
об’єднаного акта, в якому нормативні приписи розміщуються в логічному
порядку після редакційної обробки, але без зміни їхнього змісту [359, С. 275];
вид систематизації законодавства, який передбачає створення, на основі
кількох нормативно-правових актів з одного і того ж питання, нового
об’єднаного акта, в якому нормативні приписи розміщуються в логічному
порядку після редакційної обробки, але без зміни змісту [133, С. 146-147].
Поняття

консолідації

законодавства

на

дисертаційному

рівні

досліджував С.Г. Меленко. На його думку консолідації нормативно-правових
актів

є

самостійним

логіко-гносеологічним

та

ієрархічним

видом

систематизації нормативно-правових актів, який полягає у впорядкуванні
нормативно-правового матеріалу за об'єктом, суб'єктом, предметом та
методом правового регулювання, що в свою чергу утворює певну систему
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правових норм, які можуть об'єднуватися за інституціональною та галузевою
ознакою [187, С. 6].
Отже,

в

теорії

права

консолідація

законодавства

традиційно

розглядається як один із видів систематизації законодавства у процесі якого
нормативно-правові акти, що мають один і той же предмет правового
регулювання об’єднуються в один укрупнений (консолідований) нормативноправовий акт без зміни змісту правового регулювання. Проаналізувавши
наведені вище визначення можна вказати на наступні ознаки консолідації:
1) є особливим напрямом (різновидом) правотворчої діяльності змістом
якого є упорядкування форми законодавства (змінюється тільки форма
законодавства, а зміст законодавства не змінюється). Саме це є основною
відмінністю, що відрізняє консолідацію законодавства від кодифікації в
результаті якої змінюється як форма, так і зміст законодавства;
2) об’єднує у єдиний, зведений, укрупнений нормативно-правовий акт
множину нормативно-правових актів, що мають однаковий предмет правового
регулювання та однакову юридичну силу;
3) результатом консолідації є прийняття суб’єктом правотворчості
нового укрупненого консолідованого нормативно-правового акта. З моменту
набуття чинності консолідованим нормативно-правовим, старі (попередні)
численні розрізнені нормативно-правові акти, що ввійшли до його складу,
визнаються такими, що втратили чинність;
4) при здійсненні консолідації не змінюється зміст правового
регулювання відповідних суспільних відносин, тобто нові норми права не
з’являються, не вносяться новели у чинне законодавство, а зміни в текстах
нормативно-правових актів мають техніко-юридичний характер. У процесі
підготовки консолідованого акта усі норми попередніх актів розташовуються
в

певній

логічній

послідовності,

розробляється

загальна

структура

майбутнього акта. Нормативні акти включаються в структуру консолідованого
акту у вигляді окремих глав, статей, пунктів. Здійснюється певна редакційна
правка нормативно-правових приписів з тим розрахунком, щоб усі вони
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набули стилістичної єдності, щоб відбувалася уніфікація термінології.
Усуваються

суперечності,

повторення,

невиправдане

багатослів’я,

виправляється застаріла термінологія, норми близькі за змістом об’єднуються
в одну статтю, пункт і т.п. [355, С. 410].
На сьогодні консолідація законодавства у чистому вигляді практично не
застосовується в України, відповідно і прикладів консолідації законодавства у
юридичній дуже мало. Разом з тим, деякі науковці наголошують на тому, що
результатом саме консолідації, а не кодифікації є Кодекс законів про працю
України

(О.С. Лисенкова),

Господарський

кодекс

України

(Г. Знаменський) [90, С. 320; 350, С. 226; 51, С. 26].
Класичним прикладом консолідації в навчальній літературі з теорії
держави і права став Указ Президії Верховної Ради СРСР від 1 жовтня
1980 року «Про святкові і пам'ятні дні», який замінив собою 48 нормативних
актів. Кожним з цих документів свого часу вводився той або інший святковий
або пам'ятний день, а прийнятий Указ, не змінюючи суті нормативного
регулювання, упорядкував нормативний матеріал, об'єднавши його в один
документ [136, С. 30]. Як приклади консолідації часів СРСР також наводиться
Указ Президії Верховної Ради СРСР від 1 жовтня 1990 року, коли також,
48 актів про службове відрядження були консолідовані в єдиний акт [394,
С. 52].
С.А. Калінін зазначає, що ряд прийнятих в Білорусі нових кодексів
(Банківський, Інвестиційний, Виборчий і т.д.), не є такими в повному
розумінні, так як вони створені шляхом простого укрупнення нормативноправових актів і посилення зв'язків у відповідних масивах без належної
змістовної і наукової переробки. Це дозволяє стверджувати, що така
кодифікація фактично є або консолідацією і або предкодифікаційною
діяльністю [124, С. 53-54].
Прикладом консолідованих нормативних актів в Російській Федерації
називається федеральний закон від 12 січня 1995 року «Про ветеранів»
(вказується, що він об'єднав в собі більше сотні різних нормативних актів, що
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регулюють пільги для цих осіб), а також Водний кодекс Російської Федерації
1995 року. Хоча Т.В. Кашаніна погоджується з тим, що в Росії останнім часом
розмивається межа між консолідацією та кодифікацією, вона пропонує
вважати ВК РФ 1995 року консолідованим актом, вказуючи, що в ньому
«механічно

розставлено»

раніше

діюче

законодавство

в

галузі

водокористування [129, С. 355-356].
Що стосується країн романо-германської правової сім’ї, то, зокрема, у
Франції широко розвинуте прийняття так званих кодексів, що об’єднують
нормативні приписи з того самого питання. Видані, наприклад, такі
консолідовані акти, як Кодекс шляхів громадського користування, Кодекс
ощадних кас та інші акти. Саме консолідованими, а не кодифікованими актами
є, наприклад, Соціальний кодекс Німеччини [90, С. 320; 350, С. 226; 51, С. 26].
Зокрема, у літературі вказується, що представники французької правової
доктрини пропонують назвати кодифікацією будь-яку діяльність, спрямовану
на систематизацію законодавства незалежно від характеру цієї діяльності.
Французька практика використовує нині так звані «безперервні кодифікації»,
які полягають в раціональному перегрупуванні діючого права без внесення в
нього змін [265, С. 19].
Що стосується країн англо-американської правової сім’ї, то у Великій
Британії видаються десятки такого роду актів, що об’єднують акти
парламенту, прийняті з того самого предмета регулювання за весь час його
існування. Прикладом консолідації є прийняття Закону про профспілки та
трудові відносини, який об’єднав більше ніж 10 законів, що повністю або
частково регулювали діяльність профспілок. Консолідація досить поширена у
правовій системі США, результатом якої стають різноманітні кодекси. Так,
наприклад, у двадцяти п’яти штатах Америки діють цивільно-процесуальні
кодекси, в усіх штатах – кримінальні, у деяких штатах – кримінальнопроцесуальні [90, С. 320; 350, С. 226; 51, С. 26].
Зокрема, у літературі зазначається, що англійське статутне право цікаве
тим, що в ньому існує практика створення консолідуючих законодавчих актів.

320

У

публікації

Палати

парламентського

громад

розгляду

британського

урядового

парламенту

законопроекту»

«Етапи

вказується,

що

консолідуючі законопроекти (consolidation bills) роблять можливим з'єднання,
іноді з незначними правками, кількох чинних законів в один, з метою
спрощення статутного права. В ході роботи з консолідуючим біллем
використовується більш простий процес проходження такого законопроекту в
парламенті: процедури носять формальний характер - дебати з приводу
законопроекту, як правило, відсутні. При цьому консолідація може бути як
«чистою» (pure consolidation), тобто без модифікації діючого права, так і
включати в себе поправки. Однак для англійського права не характерний такий
вид систематизації законодавства, як кодифікація. Тому, консолідація тут
замінює собою кодифікацію за відсутності останньої в звичному для
континентального права розумінні [265, С. 19].
В Європейському Союзі консолідацією вважають включення безлічі
законів з усіма змінами і наступними доповненнями в єдиний закон, який не
має формальної цінності, оскільки кожний консолідований акт містить перелік
всіх юридичних актів з усіма їх реквізитами [136, С. 30].
Необхідність

консолідації

законодавства

зумовлена

потребою

усунення множинності нормативно-правових актів, позбавлення їх від
надмірної роздробленості, їх укрупнення, коли розрізнені нормативно-правові
акти з одного й того самого питання об’єднуються в один укрупнений акт. З
часом у будь-якій розвинутій правовій системі утворюється значна кількість
(інколи десятки і сотні) нормативних актів, що мають один і той же предмет
регулювання. Приписи таких актів часто повторюються, а інколи містять явні
суперечності. У зв’язку з цим виникає потреба ліквідації множинності
нормативних

актів,

їх

укрупнення,

створення

своєрідних

«блоків»

законодавства. Один із шляхів подолання такої множинності – консолідація
законодавства [44, С. 151]. Г.Ф. Шершеневич наступним чином описав
ситуацію розрізненості законодавства: «Ускладнюється пошук відповідного
закону, немає впевненості у знаходженні всіх законів, що відносяться до
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даного предмета, виникає ймовірність протиріччя між законами і труднощі
визначення правильного між ними співвідношення. Звідси постає нова
потреба – систематизація законів» [76, С. 6-7]. Тому об’єднання чинних
нормативно-правових актів, укрупнення законодавчих блоків, що вбирають в
себе декілька (інколи десятки) чинних актів з одного питання, сьогодні стає
одним з пріоритетних напрямів упорядкування законодавства [355, С. 411].
Консолідація

законодавства,

позбавляючи

його

надмірної

роздробленості, тим самим сприяє підвищенню ефективності нормативноправових актів, що, у свою чергу, дозволяє розвиватися режиму законності і,
як наслідок, встановлювати правопорядок у відповідній сфері [75, С. 368].
Специфікою консолідації законодавства є можливість розчищення
законодавства при об'єднанні нормативно-правових актів шляхом об’єднання
розрізнених близьких за змістом норм, усунення паралелізму (дублювань,
повторень), усунення неузгодженостей, протиріч, колізій норм права,
ліквідація або заміна явно застарілих правових положень. Консолідація має
здатність робити чинне законодавство більш компактним, узгодженим,
звільняти від нормативно-правових актів, що фактично втратили силу і
непрацюючих правових положень. У процесі консолідації відбувається
поглинання значної частини актів чинного законодавства новими, великими
актами зведеного характеру і тим самим вирішується проблема розчищення
законодавства від застарілих і малоефективних актів.
С.Г. Меленко пише, що техніко-юридична процедура консолідації
нормативно-правового матеріалу здійснюється в наступній послідовності:
1) визначення обсягу нормативно-правового матеріалу який піддається
консолідації; 2) аналіз кожного документа чи його складової частини як
об'єкта консолідації; 3) аналіз змісту складових частин документа та
виокремлення тих: які можуть бути віднесені до інших галузей права і
включені до інших збірників законодавства; 4) прийняття класифікаційного
рішення, щодо якої галузі права віднести даний нормативний акт, або його
складову частину; 5) прийняття рішення про включення цілого нормативного
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акту до консолідованого збірника законодавства, чи про доцільність поділу
акту на його складові частини і включення їх до консолідованого збірника
нормативно-правового матеріалу; 6) визначення місця даного документу або
його складової частини в ієрархічній будові консолідованого збірника;
7) виявлення повторень гіпотез, диспозицій та санкцій в статтях визначеного
нормативного акту та інших документів, які піддаються консолідаційній
обробці; 8) визначення нормативного матеріалу, який втратив свою дію, і
виключення його зі складу консолідованого збірника [187, С. 6].
Разом з тим, у літературі висловлюється теза про недоцільність
виокремлення

консолідації

законодавства

як

самостійного

виду

систематизації. Ю.О. Безуса звертає увагу на те, що в юридичній науці
виділення

консолідації

в

якості

самостійної

форми

систематизації

законодавства є дискусійним питанням, існує позиція, що не визнає
самостійний характер консолідації законодавства, або взагалі її не згадує.
Наприклад, Закон «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» взагалі
не згадує її як форму систематизації, називаючи інкорпорацію, кодифікацію,
звід законів і звід законодавства [23, С. 12]. На мою думку, тут в проблема в
тому, що при дослідженні понять консолідації та кодифікації законодавства,
науковці чітко не визначають відмінності між цими напрямками правотворчої
діяльності. Разом з тим, така різниця стає чітко зрозумілою, якщо розглядати
законодавство, що є об’єктом консолідації та кодифікації, як спосіб існування,
зовнішнього виразу юридичних норм в нормативно-правових актах. При
цьому законодавство має свій зміст та форму. Юридичні норми складають
зміст законодавства, а нормативно-правові акти – його форму.
Так, зміст консолідації законодавства полягає в виробленні єдиного
укрупненого консолідованого нормативно-правового акту шляхом об’єднання
розрізнених нормативно-правових актів, що мають один і той же предмет
правового регулювання без зміни їх змісту. Зміст кодифікації законодавства
полягає

в

виробленні

єдиного

систематизованого

кодифікованого

нормативно-правового акту (кодексу) шляхом об’єднання розрізнених
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нормативно-правових актів, що мають один і той же предмет правового
регулювання зі зміною їх змісту. Зокрема, поняття кодифікації законодавства
визначається у юридичній літературі як форма систематизації законодавства,
що здійснюється уповноваженими органами державної влади у процесі
законотворчості та підзаконної нормотворчості, результатом чого стає
прийняття нового як за формою, так і за змістом кодифікаційного акта (кодекс,
основи законодавства, регламент, статут, правила та ін.) [51, С. 24].
Що мається на увазі під словами “без зміни їх змісту” або “зі зміною їх
змісту”? При визначенні ознак консолідації законодавства в юридичній
літературі вказується на те, що остання не змінює змісту правового
регулювання, не вносить зміни і новели до чинного законодавств; відбувається
без зміни нормативного змісту актів; не змінюється зміст правовідносин;
нормативні приписи розміщуються в логічному порядку після редакційної
обробки; здійснюється певне редакційне виправлення, зовнішня обробка
розпоряджень з тим розрахунком, щоб усі вони викладалися єдиним стилем,
щоб використовувалась уніфікована термінологія; нові норми права не
з’являються, втручання в тексти нормативно-правових актів можливе на рівні
редакційної правки; передбачається відсутність модифікації нормативних
актів, зміни стосуються лише незначної редакційної (не настільки значної як
при кодифікації) обробки текстів, видалення з них протиріч і повторів [23,
С. 10-12] тощо. Разом з тим, при визначенні ознак кодифікації законодавства
вказується на те, що у результаті кодифікації змінюються, скасовуються,
доповнюються норми нормативно-правових актів; усуваються прогалини, а
також розбіжності та суперечності між нормативно-правовими актами та
нормами, що в них вміщені; кодифікація вносить істотну новизну в
регулювання суспільних відносин, є певною реформою законодавства [51,
С. 23].
З позиції В.В. Лазарева та С.В. Липень, систематизація правових актів
може бути спрямована на вдосконалення або змісту правових норм (так звана
внутрішня систематизація), або розташування нормативного матеріалу (так
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звана зовнішня систематизація). Інкорпорація являє собою тільки зовнішню
систематизацію; кодифікація охоплює і зовнішню і внутрішню; консолідація це перш за все зовнішня систематизація і в невеликому ступені –
внутрішня [159, С. 362]. Разом з тим, Н.А. Пьянов пише, що при консолідації
«... має місце зовнішня обробка нормативного матеріалу без зміни його по
суті» [260, С. 199].
На мою думку, тут необхідно більш чітко вказати, що при консолідації
законодавства змінюється тільки його форма, а зміст законодавства
залишається

незмінним.

Відповідно,

при

кодифікації

законодавства

змінюється як форма, так і зміст законодавства (створюються нові норми права
або змінюються старі). Зокрема, і О.Ф. Скакун наголошує, що у процесі
консолідації змінюється форма правових актів, але не їх зміст [330, С. 385].
Наприклад, Є.А. Гетьман, досліджуючи методи кодифікаційної обробки,
наводить думку французького вченого Р. Кабріяка, який наголошує на тому,
що

кодифікація

може

здійснюватися

двома методами: кодифікація-

компіляція, тобто просте зібрання діючих правових норм і приведення їх у
відповідну форму, та кодифікація-реформа, у результаті якої до зібраних
правових норм вносяться істотні зміни. Далі, Є.А. Гетьман зазначає, що такий
метод кодифікації, як кодифікація-компіляція і являє собою таку форму
систематизації, як інкорпорація. А кодифікація вносить істотні зміни у правове
регулювання суспільних відносин, тому вона виступає певною реформою
відповідних суспільних відносин [52, С. 32].
В.В. Кожевніков звертає увагу на те, що консолідація має деякі риси і
кодифікації, і інкорпорації. Консолідований акт є зведеним, і це зближує його
з кодифікацією. Той факт, що консолідація не вносить нічого нового в
регулювання суспільних відносин, зближує її з інкорпорацією. Консолідація
займає проміжне положення між кодифікацією та інкорпорацією, але тяжіє до
першого виду систематизації права. Пропонує консолідацію називати
часткової кодифікацією, оскільки вона за своїм результатом «не дотягує» до
обсягу і рівня кодексу [136, С. 29-30].
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Л.М. Добробог пише, що така риса консолідації як те, що чинні
нормативні приписи об'єднуються без змін у новий нормативно-правовий акт
(проводиться лише певне редагування) уподібнює її до інкорпорації.
Відмінність між ними у тому, що інкорпорація є способом організаційнометодичної діяльності, а консолідація - правотворчої діяльності. Інкорпорація
законодавства здійснюється переважно не суб'єктами правотворчості, а
консолідацією займаються суб'єкти правотворчості. Результатом інкорпорації
є збірка нормативно-правових актів, а консолідації - нормативно-правовий
акт [75, С. 368].
У юридичній науці консолідація переважно розглядається, не як
самостійним напрямок упорядкування законодавства, а як безумовна складова
кодифікації законодавства. С.Г. Меленко досліджує консолідацію як спосіб
класифікації та уніфікації нормативно-правового матеріалу. Логіко-гносеологічна
природа консолідації проявляється в тому, що вона є невід’ємним видом
систематизації законодавства, який логічно пов’язаний з іншими видами, зокрема
інкорпорацією та кодифікацією. Консолідація органічно включається до їх складу,
і стає необхідним елементом їх технічної реалізації. Кодифікація постає логічним
продовженням процесу консолідації, що дає підстави стверджувати, що
консолідація, як вид систематизації та різновид класифікації, виникла історично і
логічно раніше кодифікації, і певною мірою, нею зумовлюється. Далі автор
зазначає, що консолідація є вихідним началом процесу кодифікації, без якого
вона стає неможливою. Насамперед, консолідація, утворюючи так звані
консолідаційні центри, групує нормативно-правовий матеріал за визначеними
ознаками, а саме - за предметом, методом, об'єктом та суб'єктом правового
регулювання суспільних відносин. Вона суттєво визначає структуру
майбутнього кодифікованого акта, вказує на суперечності, неузгодженості,
прогалини та накладки в масиві нормативно-правового матеріалу [187, С. 5-6].
На думку В.П. Реутова та О.В. Ванькова сучасне законодавство в
країнах континентального права занадто динамічно, щоб можна було
використовувати механізм консолідації для видання нормативних актів лише
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їх механічне об'єднання. Якщо розглядати систематизацію, яка включає в себе
редакторську або змістовну переробку, перебудову правового матеріалу,
скасування застарілих правових приписів і включення новел шляхом видання
при цьому нового нормативного акту на заміну раніше діючих, то цей вид
систематизації неможливо на практиці розділити на консолідацію і
кодифікацію [265, С. 19-20].
В літературі зазначається, що завданням консолідації нормативноправових актів є укрупнення законодавчих блоків, що вбирають в себе кілька
(іноді десятки) діючих актів з одного питання, нині стає одним із пріоритетних
напрямків упорядкування законодавства [56, С. 482]. С.Г. Меленко зазначає,
що консолідація є одним з важливих чинників формування та розвитку
правових норм (їх диспозицій, гіпотез, санкцій), інститутів права (так як в
основі процесу консолідації лежить утворення певного центру, навколо якого
об'єднуються правові норми, що регулюють визначену ділянку однорідних
суспільних відносин), галузей права (утворення галузей права може бути
зумовлене тільки завдяки проведенню відповідних консолідаційних робіт, без
яких неможлива наступна кодифікаційна обробка нормативно-правового
матеріалу) [187, С. 6-7].
Разом з тим, враховуючи громіздкість вітчизняного законодавчого
масиву, повторюваність, неоднозначність у ньому низки правових положень у
різних нормативно-правових актах, в сучасних умовах консолідація повинна
стати самостійним видом упорядкування форми законодавства та в
перспективі отримати більш широке застосування в вітчизняній правотворчій
практиці.
Отже, консолідація законодавства як техніко-юридичний спосіб
упорядкування

законодавства

є

діяльністю

суб’єктів

нормотворчості

пов’язаною з усуненням множинності нормативно-правових актів, що мають
один і той же предмет правового регулювання, без зміни змісту законодавства.
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Висновки до Розділу 4
1. Техніка упорядкування законодавства є видом нормотворчої техніки системи логічних та мовних прийомів, методів та юридичних процедур
нормотворчої діяльності спрямованої на вираження юридичних норм у формі
нормативно-правових приписів нормативно-правових актів. Відповідно,
техніка упорядкування законодавства є сукупністю мовних, логічних та
процедурних техніко-юридичних способів (методів, прийомів, порядку)
приведення законодавства до стану упорядкованості. Мовний технікоюридичний спосіб упорядкування законодавства пов'язаний з приведенням
законодавства до певного порядку, що визначається відповідними мовними
правилами нормотворчої техніки. Логічний техніко-юридичний спосіб
упорядкування законодавства пов'язаний з приведенням законодавства до
певного порядку, що визначається відповідними логічними правилами,
методами, прийомами нормотворчої техніки; забезпечує упорядкування
правових приписів, в яких мовно виражаються частини складових юридичних
норм,

в межах юридичних норм, інститутів та галузей законодавства.

Процедурний техніко-юридичний спосіб упорядкування законодавства
охоплює нормативно встановлені процедури, що використовуються при
виробленні упорядковуючих законодавство нормативно-правових актів.
2. Основні логічні методи нормотворчої техніки - нормативна побудова,
юридична конструкція та галузева типізація. Метод нормативної побудови
забезпечує зовнішній вираз повної структури юридичної норми (гіпотези.
диспозиції та санкції) в текстах нормативно-правових актів у вигляді їх
нормативно-правових приписів; юридична норма (її гіпотеза, диспозиція та
санкція) “збирається” з нормативно-правових приписів нормативно-правових
актів по “вертикалі” та “горизонталі”. Побудову інституту законодавства
забезпечує такий метод нормотворчої техніки як юридична конструкція певна ідеальна модель, яка відображує складну структурну побудову
суспільних відносин; сукупність об’єктивно необхідних упорядкованих і
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взаємопов’язаних нормативно-правових приписів на основі відповідного
інституту права. Логічний метод галузевої типізації забезпечує побудову
галузі законодавства на основі відповідної галузі права. Галузева типізація
полягає в тому, що нормативно-правові правові приписи для їх системної
організації повинні бути викладені таким чином, щоб вони не тільки
утворювали норми права та інститути права, а й включалися у відповідну
галузь права.
3. В реальній діяльності з упорядкування законодавства логічні, мовні та
процедурні техніко-юридичні способи упорядкування законодавства можуть
поєднуватися,

перетинатися,

виходячи

з

особливостей

стану

неупорядкованості законодавства (тих недоліків у формі законодавства
законодавстві на усунення яких спрямована діяльність з його упорядкування).
Зокрема, залежно від того, на усунення яких недоліків законодавства щодо
його форми спрямований той чи інший техніко-юридичний спосіб
упорядкування законодавства, можна виокремити ревізію, уніфікацію та
консолідацію законодавства. Ревізія законодавства пов’язується з виявленням
та усуненням явно застарілих, нечинних, недіючих положень нормативноправових актів та встановленням чинної редакції законодавства. Уніфікація
законодавства пов’язується з

виявленням та усуненням неоднаковості,

нестандартності нормативно-правових актів (їх структурних складових), тобто
наданням однаковості, стандартності формі зовнішнього виразу юридичних
норм. Консолідація законодавства пов’язується з

усунення множинності

нормативно-правових актів, об'єднання правових положень близьких за
змістом тощо.
4.

Ревізія

законодавства,

як

техніко-юридичний

спосіб

його

упорядкування, є діяльністю суб’єктів нормотворчості по встановленню
чинної та несуперечливої (однозначної) редакції нормативно–правових актів,
яка полягає в перегляді нормативно–правових актів та внесенні відповідних
змін в законодавство. Зміст діяльності з ревізії (перегляду) законодавства
пов’язується з розчищенням законодавства від нечинних, недіючих,
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застарілих нормативно-правових положень, від положень нормативноправових актів, що протирічать більш пізньому законодавству, поглинаються
ним або з тих чи інших причин втратили своє значення, положень, які не
відповідають (мають неузгодженості, розбіжності, протиріччя) положенням
нормативно-правових актів вищої юридичної сили, тобто встановленням
чинної редакції законодавства. Ревізія законодавства спрямована, в першу
чергу, на виявлення та усунення (ліквідацію) явних недоліків законодавства.
Ревізія законодавства є постійним процесом та має бути одним із обов’язкових
завдань кожного суб’єкта нормотворчості (органів державної влади та
місцевого самоврядування) в межах їх компетенції, яке має бути визначене та
закріплене в відповідних законодавчих актах щодо правового статусу
суб’єктів нормотворчості. Результатом ревізії законодавства є пропозиції
щодо внесення змін в нормативно–правові акти, які переглядаються, або
пропозиції щодо визнання їх такими, що втратили чинність. На підставі цих
пропозицій розробляються відповідні проекти нормативно–правових актів та
вносяться до відповідного органу у встановленому порядку.
5. У процесі уніфікації законодавства уподібнюються, робляться
однаковими (з різним ступенем наближення) об’єкти, на які спрямована ця
діяльність. У юридичній сфері в якості об'єкта уніфікації виступають різні
елементи правової дійсності: правові системи, окремі галузі та інститути
права, норми права, законодавство, нормативно-правові акти, нормативноправові приписи, правова термінологія та ін. Розглядати уніфікацію як
діяльність необхідно в контексті того об’єкта, на який спрямована ця
діяльність (в нашому випадку, законодавства). Слід розрізняти уніфікацію
законодавства щодо його змісту та форми (тобто уніфікація законодавства має
дві форми: змістовну і формальну(юридико-технічну)). Об'єктом уніфікації
законодавства щодо його змісту є норми, інститути та галузі права (т.б. по суті
мова йде про уніфікацію права), а об'єктом уніфікації законодавства щодо його
форми є нормативно-правові акти (їх структурні складові, нормативно-правові
приписи), які є юридичною формою зовнішнього виразу юридичних норм..

330

Уніфікація як техніко-юридичний спосіб упорядкування законодавства, тобто
уніфікація форми законодавства, є діяльністю суб’єктів нормотворчості
пов’язаною з забезпеченням однаковості (однотипності, стандартності)
зовнішнього виразу юридичних норм в законодавстві. Потреба в уніфікації має
періодичний характер, залежно від інтенсивності та нагромадження
нормативного матеріалу.
6.

Консолідація

упорядкування

законодавства

законодавства

є

як

діяльністю

техніко-юридичний
суб’єктів

спосіб

нормотворчості

пов’язаною з усуненням множинності нормативно-правових актів, що мають
один і той же предмет правового регулювання, без зміни змісту законодавства.
Консолідація

законодавства

є

особливим

напрямом

(різновидом)

нормотворчої діяльності змістом якого є упорядкування форми законодавства.
Результатом консолідації є прийняття суб’єктом нормотворчості нового
зведеного, укрупненого консолідованого нормативно-правового акта, який
об’єднує множину нормативно-правових актів, що мають однаковий предмет
правового регулювання та однакову юридичну силу. З моменту набуття
чинності консолідованим нормативно-правовим, старі (попередні) численні
розрізнені нормативно-правові акти, що ввійшли до його складу, визнаються
такими, що втратили чинність. При здійсненні консолідації не змінюється
зміст правового регулювання відповідних суспільних відносин, тобто нові
норми права не з’являються, не вносяться новели у чинне законодавство, а
зміни в текстах нормативно-правових актів мають техніко-юридичний
характер.
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РОЗДІЛ 5
УПОРЯДКУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА – ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ
ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
5.1 Організаційно-управлінські передумови упорядкування
законодавства
Удосконалення, зокрема упорядкування, законодавства, зміна його
якісного та/або кількісного стану можлива лише в процесі нормотворчої
діяльності. Разом з тим, для удосконалення законодавства важливим є
наявність й інших складових, що є передумовами та умовами удосконалення,
упорядкування,

систематизації

законодавства.

Слово

“передумова”

тлумачиться як попередня умова існування, виникнення, діяння і т. ін. чогонебудь [41, С. 909], а слово “умова” як необхідна обставина, яка уможливлює
здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь [41, С. 1506].
Умовами упорядкування законодавства, тобто тими обставинами, що
робить

можливим здійснення цієї

діяльність

є,

зокрема,

наявність

неупорядкованого законодавства, наявність відповідного обов’язку суб’єктів
нормотворчої діяльності періодично здійснювати упорядкування виданих
ними нормативно-правових актів, наявність відповідних нормотворчих
процедур

прийняття

нормативно-правових

актів,

що

упорядковують

законодавство (тобто змінюють форму законодавства без зміни його змісту)
тощо.
Серед передумов упорядкування законодавства, тобто тих попередніх
умов, обставин, чинників, які є необхідними для здійснення нормотворчої
діяльності з упорядкування законодавства, слід виокремити організаційноуправлінські

передумови,

тобто

передумови

здійснення

ефективного

управління та організації у сфері законотворчості. Це такі передумови, які
впливають на вироблення та прийняття рішення щодо необхідності
упорядкування

законодавства,

на

вибір

техніко-юридичного

способу
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упорядкування законодавства, на вирішення питання щодо особливостей
організації процесу упорядкування законодавства тощо. Такою організаційноуправлінською передумовою упорядкування законодавства, на мою думку, є
наявність відповідної інформації про законодавство. Саме інформація є
основою будь-якого процесу управління (в нашому випадку управління
упорядкуванням законодавства), оскільки вона сама містить відомості,
необхідні для оцінки ситуації (стану упорядкованості законодавства) та
прийняття

відповідного

управлінського

рішення

(щодо

необхідності

упорядкування законодавства).
Діяльністю, об’єктом якої є інформація про законодавство, її належне
представлення, як вже було встановлено вище, є такі різновиди діяльності як
облік та інкорпорація законодавства [305; 282; 280]. Для успішної роботи по
упорядкуванню самого законодавства важливе значення має інформація про
законодавство належним чином представлена, упорядкована. Саме наявність
адекватної

інформації

про

законодавство

дає

можливість

прийняти

управлінське рішення щодо необхідності упорядкування законодавства.
Облік та інкорпорація законодавства не пов’язані прямо з якими–небудь
змінами безпосередньо самого законодавства (його якість щодо змісту та/або
форми залишається незмінною). Результатом упорядкування законодавства є
новий якісний стан законодавства, а результатом обліку та інкорпорації
законодавства є новий якісний стан представлення інформації про
законодавство (правової інформації), що упорядковується, класифікується,
оформлюється певним чином. Саме інформація про чинне законодавство, а не
саме законодавство безпосередньо зазнає змін (фіксується, розміщується в
певному

порядку,

класифікується

за

відповідними

критеріями

(вид

нормативно-правового акту, галузь законодавства, суб’єкт правотворчості
тощо), зберігається у спеціальних журналах, на картках, електронних базах
даних, викладається у збірника чи зібраннях тощо) в процесі цих видів
діяльності. При обліку та інкорпорації законодавства ми маємо справу з
інформацією про нормативно–правові акти та її технічною обробкою, з
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різними класифікаційними процедурами обробки саме інформації про
законодавство, а отже об’єктом цих видів діяльності є правова інформація.
Відповідно, до ст. 17 Закону України “Про інформацію” від 02.10.1992 р.
(з наступними змінами) правова інформація – це будь-які відомості про право,
його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини,
правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі і
підзаконні нормативно–правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і
принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти,
повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела
інформації з правових питань [97].
Облік – це засвідчення, встановлення наявності, з’ясування кількості
чого-небудь; система реєстрації процесів якої-небудь діяльності в її
кількісному та якісному виявах з метою спрямування, контролю і т. ін. [41,
С. 808]. У теорії права облік законодавства (нормативно-правових актів)
розглядається як збір державними органами, державними і недержавними
підприємствами, фірмами й іншими установами й організаціями діючих
нормативних актів, їхня обробка і розташування за певною системою,
збереження, а також видача довідок для зацікавлених органів, установ,
окремих осіб на їхні запити [44, С. 149]; як діяльність щодо збирання,
оброблення в логічній послідовності та зберігання текстів нормативноправових актів, підтримання їх у контрольному стані з урахуванням усіх
внесених змін та доповнень, а також діяльність щодо створення спеціальних
систем накопичення і пошуку нормативно-правових актів [356, С. 149]; як вид
систематизації, що здійснюється шляхом збирання, фіксування в логічній
послідовності та зберігання нормативно-правових актів, підтримання їх у
контрольному (актуальному) стані з урахуванням змін, а також створення
спеціальних систем їх накопичення і пошуку [350, С. 223] тощо.
Аналогічно визначається поняття обліку законодавства і в науковій
літературі. Так, Є. Гетьман пише, що під обліком нормативних актів у
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більшості випадків розуміють діяльність зі збирання, фіксування в логічній
послідовності та зберігання нормативно-правових актів, підтримання їх у
контрольному (актуальному стані) з урахуванням усіх змін та доповнень, а
також зі створення спеціальних систем їх нагромадження і пошуку. Головним
завданням цього виду систематизації є підтримання нормативних актів у
такому стані, який дозволяє оперативно одержувати потрібну інформацію [51,
С. 22].
Отже, облік законодавства – це діяльність, пов’язана з збиранням,
фіксуванням, класифікацією, зберіганням, підтримання у контрольному
(актуальному) стані нормативно-правових актів, а також наданням інформації
про них, що може здійснюватися як органами публічної влади, так і іншими
суб’єктами (підприємствами, установами та організаціями, фізичними
особами).
Залежно від того, на яких носіях збирається, фіксується та зберігається
інформація про законодавство, розрізняють журнальний, картковий та
електронний обліки. При журнальному та картковому обліку вся інформація
про нормативно-правові акти реєструється на паперових носіях (в спеціальних
журналах або на окремих картках відповідно). При електронному обліку
інформація про нормативно-правові акти зберігається за допомогою
комп’ютерної техніки на електронних носіях інформації (електронні сервери,
жорсткі диски комп'ютерів, компакт-диски тощо).
Сьогодні, з розвитком інформаційних технологій та загальною
комп'ютеризацією, найбільш поширеним та зручним є електронний облік
законодавства, що дозволяє зберігати великий обсяг правової інформації,
створює можливості для оперативного та простого оновлення електронних баз
нормативно-правових актів у разі внесення до них змін, швидкого
автоматизованого пошуку необхідної правової інформації за допомогою
використання різноманітних інформаційно-пошукових систем.
Через обмеженість своїх можливостей журнальний та картковий облік
використовуються все менше, і для невеликих обсягів правової інформації.
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Так, в Положенні про порядок здійснення обліку та систематизації
законодавства в органах та установах юстиції України зазначено, що облік
актів

законодавства

здійснюється:

1) шляхом

ведення

систематичної

картотеки актів законодавства відповідно до Класифікатора

галузей

законодавства України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України
№ 43/5 від 02.06.2004 р. - на кожний акт законодавства створюється картка
обліку, в якій зазначаються код та вид акта, видавник, дата, номер, назва,
джерело опублікування; 2) журналу обліку актів законодавства України здійснюється за кожним видавником актів окремо шляхом внесення
інформації, у якій зазначаються номер, дата прийняття, дата надходження,
вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в
офіційних друкованих виданнях; 3) журналу обліку міжнародних договорів зазначаються номер, дата отримання, країна, вид, назва, дата підписання, дата
ратифікації (затвердження, приєднання), дата набрання чинності, дата
денонсації, дата втрати чинності, термін дії міжнародного договору, який
обліковується; 4) контрольних примірників актів законодавства України [204].
Залежно від суб’єктів, які здійснюють облік законодавства, у юридичній
літературі розрізняють офіційний та неофіційний облік законодавства.
Офіційний – це який запроваджується, регулюється урядом, урядовою
установою або службовою особою; який представляє уряд, виражає погляди
уряду, урядових установ; виданий урядовою установою; повідомлений,
оголошений урядовою установою; який надходить від уряду, урядової
установи або службової особи; властивий урядовим документам, діловим
паперам; урядовий, службовий [41, С. 868].
Отже, офіційний характер обліку законодавства означає, що ця
діяльність здійснюється органами публічної влади (державними органами чи
органами місцевого самоврядування) в межах їх повноважень, визначених
відповідними нормативно-правовими актами.

Відповідно, неофіційний

характер обліку законодавства означає, що ця діяльність може здійснюватися
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всіма іншими суб’єктами (юридичними та фізичними особами) за власною
ініціативою.
Офіційний облік законодавства є одним з завдань Міністерства юстиції
України. Так, відповідно до Положення про Міністерство юстиції України
(підпункти 16 та 17 пункту 3) до його повноважень, зокрема, належить:
підтримання текстів актів законодавства у контрольному стані, ведення їх
обліку та здійснення зберігання; ведення обліку та здійснення зберігання
чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими
здійснюється обмін правовою інформацією; забезпечення ведення Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з
нього [242]. Також, відповідно до Загального положення про юридичну
службу

міністерства,

іншого

органу

виконавчої

влади,

державного

підприємства, установи та організації, одним із завдань юридичної служби є
ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України,
забезпечення підтримання їх у контрольному стані та зберігання, збирання
інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих
виданнях тощо [238].
Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (далі - Реєстр) автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів
законодавства,

яка

складається

з

еталонного,

страхового,

робочого,

інформаційного фондів. До Реєстру вносяться такі дані про нормативноправовий акт: дата і номер акта; назва акта; текст акта; реєстраційний код акта;
дата

присвоєння

реєстраційний

реєстраційного

номер;

коду;

класифікаційний

дата
індекс.

реєстрації

в

Держателем

Мін'юсті,
Єдиного

державного реєстру нормативно-правових актів є Міністерство юстиції
України, яке розробляє організаційні та методологічні принципи ведення
Реєстру, приймає рішення про включення нормативно-правових актів до
Реєстру, здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за
автентичність та контрольний стан еталонних текстів, забезпечує внесення
нормативно-правових актів до еталонного фонду і його збереження та
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здійснює контроль за наданням інформації з Реєстру [243, 202]. Таким чином,
Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів є офіційним джерелом
інформації про нормативно-правові акти та дозволяє отримати їх офіційні
(еталонні) тексти за запитами на інформацію відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації».
Обліком законодавства також є електронні бази законодавства на
офіційних

інтернет-ресурсах

органів

публічної

влади,

наприклад

інформаційно-пошукова система "Законодавство України" на офіційному вебпорталі Верховної Ради України (rada.gov.ua). Вона використовується згідно
із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Веб-ресурси
Верховної Ради України є офіційним джерелом інформації Верховної Ради
України, що забезпечують висвітлення діяльності Верховної Ради України,
парламентських органів та Апарату Верховної Ради України, сприяють обміну
інформацією з іншими органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, інформаційній взаємодії з урядовими і неурядовими
організаціями інших країн, із громадськістю [314]. При цьому, слід
підкреслити, що база даних "Законодавство України" на офіційному вебпорталі Верховної Ради України має інформаційний характер, тобто може
використовуватися виключно для довідкових цілей, і не є офіційним
друкованим виданням, тобто не містить офіційні тексти нормативно-правових
актів. У цьому контексті потребують окремого наукового дослідження
питання співвідношення таких понять як “офіційне джерело правової
інформації”, “офіційне друковане видання”, “офіційний текст нормативноправового акта”, “еталонний текст нормативно-правового акта” тощо.
Неофіційний облік законодавства може здійснюватися в паперовій або
електронній формі підприємствами, установами, організаціями, окремими
науковцями тощо як для задоволення власних потреб, так і для забезпечення
(зокрема, на комерційній основі) потреб в правовій інформації інших
юридичних та фізичних осіб. Прикладами такого обліку законодавства,
зокрема, є правова інформаційно-пошукова система «Нормативні акти

338

України, інформаційно-правова система ЛІГА-ЗАКОН, довідково-правова
система Дінай [122, С. 145-150] тощо.
Таким чином, офіційний облік законодавства здійснюється органами
публічної влади відповідно до їх законодавчо визначених повноважень, а
неофіційний - всіма іншими суб’єктами (юридичними та фізичними особами)
за власною ініціативою для задоволення власних потреб або на комерційній
основі. Результатом офіційного обліку є упорядкування офіційних текстів
нормативно-правових актів, а результатом неофіційного – упорядкування
текстів нормативно-правових актів, що мають довідково-інформаційний
характер.
Метою обліку законодавства є задоволення інформаційних потреб
громадян щодо правової інформації у різноманітних суспільних відносинах,
підтримання інформації про чинне законодавство в упорядкованому,
актуальному (контрольному) стані з урахуванням всіх змін та доповнень, який
дозволяє оперативно одержувати актуальні, достовірні та повні тексти
нормативно-правових актів. Наприклад, відповідно до Порядку ведення
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним,
Реєстр створюється з метою: забезпечення додержання єдиних принципів
ідентифікації нормативно-правових актів та ведення їх державного обліку в
межах інформаційного простору України; створення фонду та підтримання в
контрольному стані нормативно-правових актів, надання інформації про них;
забезпечення в межах, визначених законодавством, доступності, гласності та
відкритості правової інформації для користувачів [243]. В Положенні про
порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та
установах юстиції України зазначено, що облік і систематизація актів
законодавства здійснюється з метою забезпечення їх точною і повною
інформацією

про

чинне

законодавство

України,

надання

допомоги

працівникам органів та установ юстиції в оперативному пошуку законодавчих
актів [204].
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Відтак, підсумовуючи слід зазначити, що облік законодавства є
діяльністю, об’єктом якої є інформація про законодавство, та включає в себе
збирання, фіксування, класифікацію та зберігання нормативно-правових актів
(створення фондів, баз даних правової інформації), підтримання нормативноправових актів у контрольному (актуальному) стані, та надання інформації про
нормативно-правові акти (надання копій еталонного тексту нормативноправового

акта,

використання

інформаційно-пошукових

систем

для

знаходження тексту нормативно-правового акта інформаційно-довідкового
характеру). У юридичній літературі до основних принципів організації обліку
законодавства відносять: 1) повноту інформаційного масиву, яка забезпечує
фіксацію та надання всього обсягу довідкової інформації, відсутність
прогалин в інформаційному масиві; 2) достовірність інформації, яка заснована
на використанні офіційних джерел оприлюднення нормативних актів, а також
на своєчасній фіксації внесених змін; 3) зручність користування, що є
необхідним для оперативного та якісного пошуку певних відомостей про
право [43, С. 127].
Інкорпорація (від лат. incorporatio) – це включення до свого складу чогонебудь; приєднання [41, С. 498]. Інкорпорація законодавства у юридичній
літературі розглядається як спосіб систематизації нормативно-правових актів,
що полягає в об’єднанні їх за певним критерієм без зміни змісту норм
права [362, С. 149]; як форма систематизації, коли нормативні акти певного
рівня об’єднуються повністю або частково у різного роду збірники чи зібрання
у

певному

порядку

(хронологічному,

алфавітному,

системно-

предметному) [355, С. 406]; поєднання та розміщення нормативно-правових
актів повністю чи частково в тому чи іншому порядку (хронологічному,
алфавітному, предметному) у збірники чи зібрання після певної технічної
обробки без зміни їх змісту [330, С. 379]; підготовка та видання різного роду
збірників (зібрань) нормативно-правових актів [347, С. 225]; упорядкування
нормативно-правових актів без зміни їх змісту шляхом зведення в єдині
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друковані видання за хронологією та/або предметом регулювання (збірники,
довідники, зібрання) [360, С. 399] тощо.
Зокрема, і у юридичній літературі вказується на те, що інкорпорацію слід
розглядати як одну із функцій державних органів спрямована на підтримку
“робочого стану” діючого законодавства, що не змінює його змісту [351,
С. 424]; інкорпорація являє собою постійну діяльність державних й інших
органів з метою підтримувати законодавство в діючому (контрольному) стані,
забезпечувати його доступність, надавати найширшим колам суб'єктів
достовірну інформацію про закони й інші нормативні акти у їх чинній
редакції [355, С. 406].
Отже, зміст інкорпорації законодавства полягає в тому, що тексти
нормативно-правових актів (повністю чи частково) об’єднуються у різного
роду збірники (зібрання) на основі певного критерію. Хронологічний критерій
інкорпорації передбачає об’єднання в збірник нормативно–правових актів в
тій послідовності, у якій вони приймалися, тобто за датою прийняття,
предметний – зведення нормативно–правових актів у збірники на підставі
предмету правового регулювання. На практиці хронологічний і предметний
критерій може поєднуватися.
Інкорпорація законодавства є технічною обробкою та упорядкуванням
інформації про законодавство. У літературі зазначається, що особливість
інкорпорації полягає в тому, що будь-які зміни у змісті актів, поміщених в
збірники, звичайно, не вносяться і зміст правового регулювання по суті
лишається незмінним. Разом з тим форма викладу змісту нормативних актів
інколи зазнає певних, досить суттєвих змін, оскільки інкорпорація не являє
собою простого відтворення актів у їх первинній редакції. Звичайно у
збірниках чинних нормативних актів тексти останніх друкуються з
врахуванням наступних офіційних змін і доповнень. Крім того, у процесі
інкорпорації з тексту актів, вміщених в збірник, вилучаються глави, статті
(пункти), окремі абзаци й інші частини, визнані такими, що втратили силу. У
такий збірник вносяться всі наступні зміни і доповнення з фіксуванням
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офіційних реквізитів тих актів, якими внесені відповідні корективи. Із тексту
нормативних актів виключаються також різного роду оперативні доручення й
інші ненормативні приписи, тимчасові норми, строк дії яких закінчився,
відомості про осіб, що підписали відповідний акт [355, С. 406-407; 347, С. 225226].
Л.М. Добробог пише, що протягом дії нормативно-правовий акт може
зазнавати змін (окремі положення можуть бути визнані такими, що втратили
чинність, інші — змінюватися, можуть бути внесені доповнення), тому
доцільно включати в збірку нормативно-правовий акт не в тому вигляді, в
якому він був прийнятий, а з урахуванням відповідних коректив. Таким чином,
перед тим як внести нормативно-правовий акт до збірки, необхідно його
опрацювати: видалити з тексту окремі статті, пункти, абзаци, які втратили
чинність, і, навпаки, додати наступні зміни, доповнення з вказівкою реквізитів
акта, якими внесено зміни чи доповнення; виключити з акта ті його частини,
які не містять нормативних приписів, зробивши помітку про причини
відсутності в тексті таких частин; видалити відомості про осіб, які підписали
акт [75,

С. 367].

Як

приклади

інкорпорації

законодавства,

зокрема,

називаються Довідник слідчого, Довідник експерта криміналіста, в яких
зведено витяги з нормативно-правових актів, що регулюють діяльність
окремого підрозділу правоохоронних органів [362, С. 149].
Результатом

інкорпорації

законодавства

є

збірник

(зібрання)

законодавства. Тлумачний словник визначає слово “збірник” як книжка, що
містить у собі однорідні матеріали, документи і т. ін.; книжка, що містить у
собі дібрані за яким-небудь принципом твори одного чи кількох авторів;
збірка; зведені докупи і розміщені в певному порядку які-небудь положення,
правила, закони і т. ін. Відповідно, зібрання - сукупність предметів, зібраних
за яким-небудь принципом; колекція; сукупність певних текстів, зібраних і
виданих разом [41, С. 442, 459]. Отже, поняття збірник, зібрання пов’язується
з книжкою, тобто паперовим, друкованим виданням (книга, книжка - зшиті в
одну оправу аркуші паперу з якими-небудь записами; зброшурована в одне
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ціле й оправлена певна кількість (звичайно понад 5) друкованих або
рукописних аркушів; який-небудь документ у вигляді зшитих докупи аркушів
з якимось текстом і місцем для офіційних зазначок [41, С. 548, 549]).
Таким чином, можна зробити висновок, що традиційно під результатом
інкорпорації законодавства мається на увазі саме друковане, паперове
видання, збірник (зібрання) нормативно-правових актів, об’єднаних за певним
критерієм. Разом з тим, слід зазначити, що в сучасних умовах досить широке
поширення мають, зокрема, електронні книги.
Залежно від юридичної сили збірників і зібрань, що видаються, а отже,
відповідно, і від суб’єкта інкорпорації, інкорпорація поділяється на офіційну,
офіціозну (напівофіційну) і неофіційну. Поняття “офіційна (державна)
інкорпорація” визначається як інкорпорація, що здійснюється від імені і за
дорученням або з санації правового органу (органів), який затверджує або
іншим способом офіційно схвалює підготовлені зібрання (зводи); при цьому
зазначається, що таке зібрання (звід) має офіційний характер, тобто воно
прирівнюється до офіційних джерел опублікування розміщених у зібранні
нормативних актів і на його матеріали можна посилатися в процесі
правотворчої і правозастосовчої діяльності, в угодах, скаргах і заявах
громадян, що направляються в правоохоронні чи інші державні органи [355,
С. 407]; як підготовка і видання відповідних систематичних збірників
спеціально уповноваженими на те державними органами; такі збірники є
джерелами офіційного опублікування [351, С. 423]; як інкорпорація, що
здійснюється від імені компетентних державних органів [329, С. 281]; як
інкорпорація, що здійснюється суб’єктами, які ухвалили акт, чи спеціально на
те уповноваженими [357, С. 205]; передбачає затвердження збірників
інкорпоративних актів компетентним органом [358, С. 75] тощо.
Аналізуючи наведені визначення, можна зробити висновок, що
визначальною ознакою офіційної інкорпорації є те, що остання здійснюється
уповноваженими компетентними суб’єктами, тобто органами публічної влади

343

(органами державної влади та місцевого самоврядування) в межах їх
повноважень.
Щодо юридичної сили збірників (зібрань) нормативно-правових актів,
що видаються органами публічної влади, то тут слід зазначити, що тексти
нормативно-правових актів, вміщені в такі збірники (зібрання), можуть мати
як офіційний характер (відповідний збірник є офіційними друкованим
виданням) так і інформаційно-довідковий характер (відповідний збірник не є
офіційними друкованим виданням). Зокрема, відповідно до частин 1, 2 ст. 10
Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації” друковані засоби масової інформації, засновані
центральними органами виконавчої влади, можуть перетворюватися в
офіційні друковані видання за рішенням їх засновників (співзасновників). У
разі

якщо

центральні

органи

виконавчої

влади

є

засновниками

(співзасновниками) кількох друкованих засобів масової інформації, в офіційне
друковане видання може бути перетворений лише один із таких друкованих
засобів масової інформації [106]. Отже, із друкованих засобів масової
інформації, заснованих певним центральним органом виконавчої влади, статус
офіційного друкованого видання може мати лише один друкований засіб
масової інформації.
Відповідно до Закону України “Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації” офіційні друковані видання – це видання
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Конституційного

Суду

України,

Верховного

Суду

України,

вищих

спеціалізованих судів, центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів із спеціальним статусом, що видаються з метою
опублікування нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації,
обов’язковість опублікування якої передбачена законодавством, під час
підготовки яких не використовується творча праця журналістів [103]. Таким
чином, офіційні документи органів державної влади та органів місцевого
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самоврядування (зокрема, їх нормативно-правові акти) публікуються в
офіційних друкованих виданнях (ст. 22 “Опублікування офіційних документів
органів державної влади та органів місцевого самоврядування” цього ж
Закону).
Наприклад, відповідно до підпунктів 18 та 19 пункту 3 Положення про
Міністерство юстиції України до його повноважень крім здійснення
офіційного опублікування нормативно-правових актів, чинних міжнародних
договорів України, рішень Європейського суду з прав людини щодо України
в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України” належить також
здійснення

офіційного

видання

збірників

актів

законодавства

та

кодексів [242]. В Положенні про порядок здійснення обліку та систематизації
законодавства в органах та установах юстиції України зазначено, що
Міністерство юстиції України здійснює систематизацію законодавства
шляхом видання офіційних друкованих видань: "Систематичне зібрання
чинного законодавства України" (публікуються акти законодавства за
галузевим принципом), бюлетень "Офіційний вісник України" (публікуються
поточні акти законодавства в хронологічному порядку), "Кодекси України"
(публікуються кодекси України) [204]. Ці офіційні друковані видання
виходять у спеціальних теках із роз’ємними замками з можливістю заміни
аркушів, що дозволяє забезпечити підтримання текстів актів законодавства в
контрольному стані. У разі внесення змін до нормативно-правових актів,
виходить відповідний комплект змін до актів, опублікованих у попередніх
томах.
Офіціозна (напівофіційна) інкорпорація – це видання зібрань і збірників
законодавства за дорученням правотворчого органу (органів) спеціально
уповноваженим на те органом, причому правотворчий орган офіційно не
затверджує і не схвалює таке зібрання (збірник), і тому тексти розміщених у
ньому актів не набувають офіційного характеру [355, С. 408]. Мабуть як
приклад такої офіціозної (напівофіційної) інкорпорації можна навести видання
Інститутом законодавства Верховної Ради України протягом 1995 –2002 рр.
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збірника законодавчих актів "Закони України", в якому закони були
систематизовані відповідно до порядку їх прийняття Верховною Радою
України. Згідно Постанови Президії Верховної Ради України “Про організацію
видання збірника "Закони України" та забезпечення ним державних органів,
установ і організацій” від 17.05.1996 року № 409/96–ПВ на Інститут
законодавства Верховної Ради України з участю Секретаріату та Управління
справами Верховної Ради України було покладено видання на самоокупній
основі протягом 1996 року збірника "Закони України", що включав закони
України, прийняті у 1990–1995 роках. Офіційним видавцем збірника "Закони
України" було визначено Президію Верховної Ради України.
Неофіційна інкорпорація не має обов’язкового характеру, може
здійснюватися підприємствами, установами, організаціями, видавництвами,
науковими та навчальними закладами, окремими вченими, тобто тими
суб'єктами, які не мають спеціальних повноважень видавати зібрання
законодавства і здійснюють цю діяльність за власною ініціативою для
зручності у користуванні нормативно–правовим матеріалом [357, С. 205; 358,
С. 75]; здійснюється відомствами, організаціями, державними чи приватними
видавництвами, науковцями, тобто тими суб’єктами, які не мають
спеціальних, наданих правотворчим органом повноважень видавати зібрання
законодавства і здійснюють цю діяльність за власною ініціативою [355,
С. 408]. Неофіційна інкорпорації, як правило, здійснюється в межах
підприємницької діяльності юридичних осіб, що діють відповідно до Закону
України «Про видавничу справу» від 5.06.1997 р. № 318/97-ВР (із змінами).
Отже, неофіційна інкорпорація здійснюється юридичними та фізичними
особами за власною ініціативою, а результатом такої інкорпорації є збірники
(зібрання) законодавства, що містять тексти нормативно-правових актів
довідково-інформаційного характеру.
інкорпорації -

Практичне значення неофіційної

довідково-інформаційне.

Такі

збірки

зазвичай

використовуються як юридичні посібники для осіб, які працюють у
відповідних державних чи недержавних сферах діяльності [75, С. 366].
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Різноманітні збірники законодавства, що є результатом неофіційної
інкорпорації є неофіційними друкованими виданнями та мають довідково–
інформаційний характер, нормативно-правовий матеріал для формування
таких збірників відбирається винятково за розсудом інкорпоратора залежно
від певного критерію. Тексти актів у таких збірниках наводяться із змінами на
момент закінчення підготовки до друку. Допускається включення в такі
збірники не повних текстів актів, а лише необхідних витягів із них.
На практиці неофіційна інкорпорація, як правило, здійснюється за
предметним критерієм науковими установами, навчальними закладами та
іншими суб’єктами шляхом видання різноманітних збірників нормативноправових актів, що регулюють певну сферу суспільних відносин (охорона
навколишнього середовища, капітальне будівництво, трудові відносини і т.д.).
Однак, проблема в тому, що такі збірники законодавства досить швидко
втрачають свою актуальність. Система нормативно-правових актів динамічна,
знаходиться в постійному розвитку. Одні правові акти стають застарілими і
замінюються новими, інші змінюються і доповнюються. Особливістю
національного законотворення є те, що значна частина нормативно-правових
актів, які приймаються – це нормативно-правові акти про внесення змін.
Наприклад, більша частина законодавчих актів, які сьогодні приймаються
Верховною Радою України – це закони про внесення змін.
Відтак, підсумовуючи слід зазначити, що інкорпорація законодавства є
діяльністю, об’єктом якої є інформація про законодавство, та полягає в
виданні органами публічної влади, юридичними та фізичними особами
збірників (зібрань) законодавства, в яких об’єднуються нормативно-правові
акти (повністю чи частково) на основі хронологічного або/та предметного
критерію.
Залежно від суб’єктів, які здійснюють інкорпорацію законодавства
(органи публічної влади та інші суб’єкти права), та юридичної сили збірників
(зібрань), що видаються (офіційний чи довідково-інформаційний характер
текстів нормативно-правових актів), розрізняють офіційну, офіціозну
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(напівофіційну) і неофіційну інкорпорацію. Офіційна інкорпорація – це
інкорпорація, що здійснюється органами публічної влади, і результатом якої є
збірники (зібрання) законодавства, що мають офіційний характер. Офіціозна
(напівофіційна) інкорпорація – це інкорпорація, що здійснюється органами
публічної влади, а результатом такої інкорпорації є збірники (зібрання)
законодавства, що мають довідково-інформаційний характер. Неофіційна
інкорпорація здійснюється юридичними та фізичними особами за власною
ініціативою, а результатом такої інкорпорації є збірники (зібрання)
законодавства, що містять тексти нормативно-правових актів довідковоінформаційного характеру.

5.2

Правова

політика,

законотворчість

і

правопорядок –

визначальні чинники упорядкування законодавства
Забезпечення

практичної

реалізації

діяльності

з

упорядкування

законодавства в нормотворчому процесі потребує, перш за все, формування
певної правової політики, тобто вироблення та прийняття публічною владою
відповідних політичних рішень [396, С. 6-13]. Отже, визначальним чинником
упорядкування законодавства, однією з передумов його упорядкування є
наявність відповідної правової політики держави.
В

процесі

нормотворчої

діяльності

публічно-владних

суб’єктів

приймаються значна кількість різних нормативно-правових актів з широкого
кола питань, які у своїй сукупності складають законодавство як ієрархію
нормативно-правових актів. Разом з тим, приймаються переважно не нові
нормативно-правові акти, які здійснюють первинне регулювання певних
суспільних відносин (новелізація законодавства), а нормативно-правові акти,
які змінюють вже чинні нормативно-правові акти, тобто здійснюють так зване
вторинне регулювання суспільних відносин (удосконалюють, упорядковують,
систематизують законодавство), змінюють зміст та/або форму законодавства.
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Наприклад, Н. Гунько аналізує динаміку співвідношення кількості
законів і законів про внесення змін та доповнень. Авторка зазначає, що
сьогодні до складу системи законодавства входять 6 299 чинних законів
України. Переважна більшість з них (3 599) це закони про внесення змін та
доповнень до законів. Наступним чином виглядає статистика щодо
співвідношення кількості введених в дію законів і законів про внесення змін
та доповнень по роках у відсотковому відношенні: у 1992 році – 38,52%
становлять закони про внесення змін та доповнень до загальної кількості
прийнятих законів, 1993– 44,69%, 1994 – 25,58%; 1995 – 35,94%;1996 – 38,42%;
1997 – 46,42%; 1998 – 38,65%; 1999 – 42,80%; 2000 – 39,05%; 2001 – 45,83%;
2002 – 43,10% відповідно. Згодом кількість законів про внесення змін та
доповнень збільшилася та їх процентне співвідношення до прийнятих законів
загалом перейшло позначку у 50%: 2003 – 54,40%; 2004 – 55,14%; 2005 –
64,33%; 2006 – 60,97%; 2007 – 74,07%; 2008 – 44,93%; 2009 – 68,95%; 2010 –
73,80%; 2011 – 73, 29%; 2012 – 71,70%; 2013 – 70,27%; 2014 – 73,36%; 2015 –
69,71%; 2016 – 73,91%; 2017 – 65,94%; 2018 – 66,25%. Результати аналізу
законотворчої діяльності за 2019 рік, на сьогодні, вже демонструють 61,76%
такого співвідношення. При цьому, слід зазначити, що ця інформація ілюструє
лише кількісне співвідношення первинних законів та законів про внесення
змін та доповнень, проте значна частина змін та доповнень до законів України,
як відомо, вносяться також і у формі їх викладу у перехідних положеннях
законів [64, С. 3].
Як видно з наведених статистичних даних, в сьогоднішній практиці,
зокрема, законодавчої діяльності кількість законів про внесення змін (тобто
законів, які змінюють зміст та/або форму чинних законів) постійно
збільшується і становить понад 60% всього законодавчого масиву. Отже
відбувається постійне збільшення кількості нормативно-правових актів, які
складають законодавство України. Слід погодитися з Н. Гунько, яка зазначає,
що інтенсивний розвиток вітчизняної системи законодавства, спрямованість
на створення необхідних правових регуляторів суспільних відносин є
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відображенням динамізму сучасних соціальних трансформацій. Проте,
високий рівень такого динамізму, гіперболізованість законотворчої діяльності
можуть бути загрозливими в контексті появи великої кількості законів,
зокрема і законів, якими вносяться зміни та доповнення, спричиняти
переобтяженість системи законодавства та її розбалансованість, інфляцію
законодавчих приписів [64, С. 3].
Аналогічна ситуація і з підзаконними нормативно-правовими актами. На
сайті Міністерства юстиції України можна знайти статистичні дані, що
демонструють зростання з кожним роком кількості нормативно-правових
актів центральних органів виконавчої влади, які надходять на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. Так, якщо за 1993 рік
Міністерством юстиції України було зареєстровано 210 нормативно-правових
актів, то за 2003 рік у 6 разів більше – 1278 нормативно-правових актів, а
протягом

2004 року

зареєстровано

1681 нормативно-правовий

акт

із

1786 поданих на державну реєстрацію [26]. Таке постійне зростання кількості
нормативно-правових актів, їх постійна зміна призводить до громіздкості та
неупорядкованості законодавства, що у свою чергу, негативно впливає на
правореалізацію.
Також, І.М. Мельничук зазначає, що Міністерство юстиції за власною
ініціативою, а також за зверненнями громадян або юридичних осіб щодо
чинності та застосування нормативно-правових актів міністерств, переглядає
зареєстровані акти. Результати подібних переглядів свідчать, що значна
кількість нормативно-правових актів потребує внесення змін або визнання
актів такими, що втратили чинність. Міністерства роками не переглядають та
не приводять у відповідність до чинного законодавства власні нормативноправові акти [189].
Сьогодні не тільки в законодавчій діяльності, а й в правотворчій
практиці в цілому панує підхід, коли основна увага належить поточній
правотворчості. Правотворчій діяльності з впорядкування та систематизації
законодавства практично не приділяється належної уваги.
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В даний час можна навести тільки поодинокі приклади спроб
упорядкування чинного законодавства. Наприклад, Проект Закону про
дерадянізацію законодавства України (№ 4284 від 29.10.2020 р.). Відповідно
до пояснювальної записки до проекту його метою є відрадянщення актів
законодавства України, як шляхом внесення відповідних змін до існуючих
законів, так і визнанням такими, що не застосовуються на території України
деяких нормативно-правових актів (або їх положень) органів державної влади
і управління Союзу РСР і Української РСР, які, формально зберігаючи свою
чинність, не здійснюють регулюючого впливу або, навпаки, є такими, що
донині регулюють певне коло суспільних відносин, хоча і застосовувана
термінологія в них та підходи до предметного врегулювання є застарілими,
неактуальними й концептуально несумісними із законодавством України [249].
Відповідно, актуальним є питання відповідної правотворчої політики,
яка

б

визначала

упорядкування законодавства

як

окремий

напрям

правотворчої діяльності.
Зокрема, О.І. Ющик зазначає, що сучасний стан розвитку законодавства
України характеризується як такий, що знаходиться в критичних межах його
невпорядкованості, безсистемності, хаотичного накопичення законодавчих
актів, на які щодня продовжують накочуватися нові й нові хвилі безпланової
фрагментарної нормотворчості, відтворюючи в геометричній прогресії
нагромадження численних юридико-технічних вад цієї діяльності та її
продуктів. Така ситуація загрожує зрештою перетворити значну частину
законодавчого поля, образно кажучи, в “юридичний чагарник”, яким уже
зараз, не кажучи про недалеке майбутнє, неможливо буде користуватися.
Відтак усе нагальніше заявляє про себе потреба в упорядкуванні
законодавства, наведенні в ньому елементарного порядку. Ця потреба
зумовлює необхідність її адекватного врахування у правовій політиці держави
і, конкреніше, в законодавчій політиці та відповідних програмах розвитку
законодавства. Адекватність врахування даної потреби, на думку зазначеного
автора, полягає у визнанні упорядкування законодавства пріоритетним
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напрямом його удосконалення порівняно з поточною правотворчістю, яку слід
дещо

“пригальмувати”

і

здійснювати

з

урахуванням

результатів

упорядкування існуючого законодавства. Адже не секрет, що досі у
законодавчій практиці фактично панував протилежний підхід: поточна
законотворчість – усе, впорядкування законодавства – ніщо. Звичайно,
сказане не означає, що окремі актуальні питання і навіть напрями поточної
законотворчості потрібно штучно “заморозити” в очікуванні результатів
упорядкування законодавства. Йдеться лише про загальну переорієнтацію
підходу до законотворчості, про вироблення й реалізацію науково
обґрунтованої законодавчої політики держави [413, С. 47-48].
В юридичній літературі констатується відсутність єдності в підходах
щодо розуміння природи, ролі та місця правової політики держави в житті
сучасного українського суспільства. Зазначається, що правова політика
держави як соціальний феномен створює передумови та окреслює напрями
розвитку суспільства. Варто оперувати поняттям «правова політика», яке
передбачає систему правових ідей, цілей, принципів і завдань, що
реалізуються завдяки праву та у сфері права. Отже, це – механізми та програми
соціально-правового регулювання, опосередковані публічною владою [121,
С. 105-107].
Поняття правової політики на дисертаційному рівні досліджує
О.В. Минькович-Слободяник. Авторка зазначає, що правова політика являє
собою систему пріоритетів в юридичній діяльності, в правовій сфері, базується
на принципах Конституції і загальновизнаних нормах міжнародного права.
Вона орієнтує суспільство та відповідні органи держави та місцевого
самоврядування на вирішення актуальних проблем – на захист прав і законних
інтересів суб’єктів, прогресивний юридичний розвиток тієї чи іншої держави
та вдосконалення правового регулювання. Правова політика необхідна для
формування повноцінної і ефективної правової системи країни та регіону.
Найважливіша властивість правової політики – це її державно-вольовий
характер, владно-імперативний зміст. Правова політика тому й називається
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правовою, що вона: по-перше, ґрунтується на праві; по-друге, здійснюється
правовими методами; по-третє, охоплює головним чином правову сферу
діяльності; по-четверте, опирається, коли це необхідно, на примус; по-п’яте, є
публічною, офіційною; по-шосте, відрізняється нормативно-організаційними
началами. Правова політика – це завжди є дія, яка функціонує на чітко
окресленому науковому підґрунті, інакше вона не має сенсу. Правову політику
можна визначити як комплекс ідей, завдань, програм, цілей, принципів,
установок, які реалізуються у сфері дії права і базуються на науковому
підґрунті [192, С. 6].
Отже, правову політику можна розглядати як науково обґрунтований
комплекс ідей, завдань, програм, що реалізують у цілеспрямованій діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері права і завдяки
праву. По-іншому, правова політика визначає необхідні правові форми
юридичної діяльності органів публічної влади. Успішна реалізація правової
політики держави може відбуватися тільки на основі чіткого розуміння її
стратегічної мети та принципів, тактичних (проміжних) завдань, а також
конкретних засобів (механізмів) її здійснення. А отже, доцільним та
необхідним є попереднє формулювання Концепції правової політики як
науково обґрунтованого доктринального офіційного юридичного документу,
в якому мають бути формалізовані її концептуальні засади, визначені мета,
основі завдання, пріоритетні напрями правової політики, вказані засоби,
способи, механізми тощо реалізації правотворчої політики.
Концепція правової політики – це система теоретичних положень, що
фіксують досягнутий рівень правового розвитку і визначають цілі, принципи,
перспективи й напрями вдосконалення основоположних механізмів правового
регулювання та правозастосовної практики, що найбільш ефективно
функціонує у формі доктринального документа. Щодо самої Концепції, то
зазначається, що зміст Концепції має містити загальну (стратегічні цілі, мету,
засоби, завдання) та спеціальну або особливу частину (визначення галузевих
напрямів). Особливу увагу в Концепції потрібно приділяти оцінюванню
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сучасного стану правової системи держави з визначенням причин, які
потребують корегування правової політики на найближчий період та в
перспективі. В країні активно відбувається процес реформування, який
вимагає концептуального підходу, адже без дотримання певної концепції – це
лише хаотичні заходи. Вони можуть навіть зашкодити, якщо їх запровадження
та виконання відбувається непослідовно [121, С. 111-112]. Концепція правової
політики – система теоретичних положень, що фіксують досягнутий рівень
правового розвитку і визначають цілі, принципи, перспективи і напрямки
удосконалення основоположних механізмів правового регулювання, яка
найбільш ефективно функціонує у формі доктринального документа» [315,
С. 18].
Слід зазначити, що така концепція правової політики для успішної її
реалізації має бути складовою єдиної цілісної науково обґрунтованої правової
(юридичної) доктрини. Сьогодні науковці констатують нагальну потребу у
формуванні науково обґрунтованої юридичної доктрини України [404, С 2539]. У сучасних умовах найбільш оптимальною формою концептуалізації
правової політики є доктринальна [315, С. 19]. Необхідною є така юридична
доктрина, в якій різні ідеї щодо зміни системи влади і політичного устрою
суспільства підпорядковані реалізації єдиної національної ідеї, що є одночасно
ціллю, засобом і результатом здійснення реформ. Національна ідея визначена
ще в Конституції у 1996 році у ст. 1 Конституції України: «Україна —
суверенна, демократична, соціальна, правова держава» [407].
Поняття юридичної доктрини України уявляється як задекларованої
державною владою система офіційних поглядів щодо підходів, принципів,
ідей і положень, якими визначаються мета, напрями та способи державноправового будівництва і які становлять основу правової політики держави.
Звичайно, можна говорити про різне розуміння юридичної доктрини різними
авторами, але на цьому етапі розвитку для країни важливо вести мову не про
науковий трактат з проблем держави і права, а про офіційний обов’язковий
документ, про дороговказ для здійснення необхідних Україні політико-
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правових та інших реформ. юридична доктрина — не програма чи план
розвитку країни, а проект юридичного механізму публічної влади, який є лише
однією із складових програми (плану) розвитку країни. Як така складова,
юридична доктрина мала б бути включена до розділу правової політики в
«Засадах внутрішньої і зовнішньої політики України», які визначає Верховна
Рада України відповідно до п. 5 статті 85 Конституції України. А це означає
уже обов’язковість цього акта для його врахування і судами, і парламентом, і
усіма іншими суб’єктами публічної влади [407].
Таким чином, в Концепції правової політики має бути, зокрема,
визначено концептуальні засади нормотворчої діяльності та виокремлено
такий напрямок нормотворчої діяльності як упорядкування законодавства,
визначено правові форми та способи його реалізації у нормотворчому процесі
органів публічної влади.
Відсутність такої Концепції правової політики вкрай негативно впливає
на стан законодавства, його якісну та кількісну характеристику, його
упорядкованість та системність. Так, характеризуючи стан законодавства
України, у юридичній літературі звертається увага на негативні явища й
тенденції у нормотворчій сфері. Зокрема, для системи права є характерними
розбалансованість її окремих складників, наявність значної кількості
нормативних правових актів, які дублюють, а інколи й протирічать один
одному. Відсутні чітка ієрархія і законодавчо врегульований порядок
прийняття нормативних правових актів. Нерідко на рівні окремих законів
регламентуються малозначущі питання, які могли б отримати розв’язання у
нормативних правових актах іншого рівня. Чимало законодавчих документів
страждають декларативністю, наявністю великої кількості відсилочних норм.
Серйозними

недоліками

парламентаріями

правотворчої

положень

діяльності

науково-експертних

є

ігнорування

висновків

щодо

законопроектів, недостатнє прогнозування наслідків прийняття деяких
нормативних правових актів при підготовці їх проектів, що призводить до
внесення змін, доповнень або навіть відміни цих актів незабаром після їх
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прийняття. У правотворчій діяльності в багатьох випадках порушуються
правила законодавчої техніки, відсутня єдність термінології, що порушує
узгодженість системи правових актів [315, С. 12].
Також звертається увага на непослідовність розвитку законодавчої бази
в Україні та необхідність удосконалення організаційних засад її розбудови.
Ю.С. Шемшученко справедливо зазначає про те, що сучасний стан розвитку
законодавчої бази має безсистемний та суперечливий характер розвитку, що
виявляється

у:

1) неврегульованості

багатьох

суспільних

відносин;

2) наявності диспропорції у співвідношенні між законами і підзаконними
актами на користь останніх; 3) недостатній науковій обґрунтованості,
декларативності

та

безадресності

законодавчих

актів;

4) відсутності

механізмів реалізації прийнятих правових норм. Законодавча діяльність в
Україні відбувається сьогодні в надзвичайно складних економічних,
політичних та соціальних умовах, і це не може не відображатися на якості
законів, що приймаються. Однак оновлення законодавства повинно мати
організований характер, оскільки “...важливо не проводити оновлення
законодавства заради оновлення, оскільки стабільність у законодавстві
набагато краще змін”. Таким чином, слід відзначити, що існування такого
інституту,

як

правотворча

політика,

є

наслідком

недосконалості,

непослідовності та хаотичності розвитку законодавчої бази в Україні, і саме
правотворча політика є тим інститутом, що повинна позитивно вплинути на
подолання непослідовності та хаотичності розвитку законодавчої бази.
Виникнення правотворчої політики як самостійного явища вчені пов’язують із
“недоліками організаційно-процесуальної сторони правотворчості”, тому
правотворча

політика,

яка

націлена

на

поліпшення

організаційно-

процесуального забезпечення правотворчості, є “науково обґрунтованою
концепцією розвитку законодавства та його взаємозв’язку з економічними,
політичними і соціальними реформами [332, С. 80-81].
Основним способом (формою) реалізації правової політики, а отже і
такого її напряму як упорядкування законодавства, є нормотворча діяльність.
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Правова політика як реалізується в процесі нормотворчої діяльності публічновладних суб’єктів при прийнятті, зміні, визнанні такими, що втратили
чинність, нормативно-правових актів (або їх складових частин), так і сама
правова політика, її мета, основні напрями, завдання, механізм реалізації тощо
має знайти офіційне вираження та закріплення у відповідному юридичному
документі

(концепції

правової

політики).

С.С. Слинько

пише,

що

правотворчість являє собою складову частину правотворчої політики, яка
разом з тим, ширша за обсягом і включає в себе не лише процес власне
створення, зміни та скасування правових норм, але й діяльність з формування
і

управління

правотворчим

процесом,

вироблення

концепції,

ідеї

правотворчості, пріоритетів, цілей, завдань правотворчої політики [333,
С. 112]. Правову політику, безумовно, слід вважати одним із визначальних
чинників правотворчості, який визначає суть тієї або іншої правової норми, її
зміст і форму, її місце в системі, галузі та інституті права, її призначення і роль
у житті суспільства. З іншого боку, у формі правотворчості правова політика
знаходить свій зовнішній вираз, втілюється в життя. У правотворчому процесі
правова політика знаходить свій розвиток: піддається корегуванню,
конкретизується, доповнюється, постає в доступній для сприйняття
формі [192, С. 8]. Особливістю правотворчості, що відрізняє її від інших видів
юридичної практичної діяльності, є її системний, творчий та новаторський
характер, пов’язаний з постійною довготривалою процедурою розробки,
прийняття норм права та їх формального вираження. Саме системність,
зваженість та послідовність здійснення правотворчої діяльності зумовлює
стабільність та якісний рівень правової бази як на національному, так і на
міжнародному рівнях [332, С. 79].
Нормотворча

діяльність

органів

публічної

влади

на

практиці

реалізується у правовій формі нормотворчого процесу. Зокрема, М.О. Теплюк
розглядає правотворчість в контексті її результативності, природи закону як
управлінського

рішення

держави.

Автор

пише,

що

правотворчість

характеризується тим, що є особливим процесом, а саме: діяльністю держави,
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пов’язаною з правом, тобто з розробленням юридичних норм. При цьому
останні мають бути вироблені та реалізовані у правовий спосіб як особливі
управлінські рішення – нормативно- правові акти [363, С. 91]. Правотворчість,
як діяльність, являє собою складний матеріальний процес, якому притаманна
певна правова природа, що полягає у діалектичному поєднанні форми та
змісту: матеріально-правовий зміст, що полягає в прийнятті компетентним
органом рішення про встановлення, зміну або скасування правових норм –
сутнісна сторона правового регулювання; процедурно-процесуальна форма,
яка є лише засобом реалізації її матеріально-правового змісту. Якщо
проаналізувати дані поняття з позицій філософських категорій змісту та
форми, можна зазначити, що термін «правотворча діяльність» виражає зміст,
а «правотворчий процес» – форму [230, С. 9].
Будь-який процес можна уявити як певну послідовність дій,
спрямованих на досягнення певного результату. Нормотворчість як процес, в
результаті якого юридичні норми отримують офіційний зовнішній вираз у
юридичній формі нормативно-правових актів, не є винятком. Нормотворчий
процес становить собою нормативно регламентовану (в основній своїй
частині) послідовність взаємозалежних, логічно пов’язаних між собою стадій
правотворчої

діяльності

органів

публічної

влади.

Зокрема,

поняття

правотворчого процесу визначається як: спеціальна організаційно-юридична
діяльність уповноважених суб'єктів, яка становить систему регламентованих
взаємозалежних процедур - самостійних, логічно завершених стадій і
організаційно-технічних дій з ініціювання, підготовки, розроблення, розгляду
та прийняття (видання) нормативно-правового акта (закону) [330, С. 350]; як
специфічна

діяльність

вповноважених

органів

держави,

громадських

організацій і посадових осіб, що включає систему дій з підготовки,
затвердження та офіційного оголошення нормативно-правових актів. Вона має
на меті створення і підтримання системи права у належному стані, який
відповідає потребам правового регулювання на тому етапі розвитку
суспільства [354, С. 67].
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Щодо стадій нормотворчого процесу, то у юридичній літературі
називається різні стадії та різна їх кількість. Частково це зумовлено тим, що по
різному розуміється нормотворчий процес (у ”вузькому” або “широкому”
розумінні), або досліджуються різні види нормотворчої діяльності різних
суб’єктів нормотворчості [330, С. 350-354; 90, С. 276-278]. С.В. Плавич
досліджуючи стадії правотворчого процесу, наголошує на необхідності поділу
правотворчого процесу на два етапи, які відрізняються за суб’єктами та
характером (офіційним та неофіційним) діяльності. Перший етап передбачає:
прийняття рішення про підготовку нормативно-правового акту; підготовка
тексту нормативно-правового акту; обговорення тексту проекту нормативноправового

акту;

узгодження

проекту

нормативно-правого

акту;

доопрацювання проекту нормативно-правового акту. До роботи над
законопроектами на даному етапі (неофіційному) можуть бути залучені, поряд
з офіційними суб’єктами правотворчої діяльності, також фахівці у відповідній
галузі, якої стосується проект нормативно-правового акту, громадськість
тощо. Другий етап – прийняття (видання), введення в дію та набуття чинності
нормативно-правового акту – слід розглядати як офіційний через те, що ця
процедура суворо визначена в регламентах правотворчих органів, що
організують подальшу роботу. Даний етап пов’язаний з діяльністю
уповноважених на прийняття нормативно-правових актів правотворчих
органів та посадових осіб [230, С. 11].
Отже, можна виокремити дві основні стадії будь-кого нормотворчого
процесу:

1) прийняття

рішення

про

необхідність

прийняти

певний

нормативно-правовий акт та підготовка (написання, обговорення, погодження,
доопрацювання тощо) його тексту; 2) офіційне надання юридичної сили
нормативно-правовому акту (офіційна нормативно визначена процедура
прийняття та оприлюднення нормативно-правового акта відповідним
суб’єктом нормотворчості).
Якщо розглядати ці стадії нормотворчого процесу з точки зору певного
виду (форми) нормотворчої діяльності з удосконалення законодавства,
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зокрема, новелізація, упорядкування, систематизація (тобто залежно від того,
що змінюється – зміст або/та форма законодавства), то визначальним в цьому
випадку є зміст першої стадії нормотворчого процесу на якій відбувається
прийняття рішення про необхідність розробки відповідного нормативноправового акта та підготовка його тексту.
Якщо звернутися до юридичної літератури, то стадія прийняття рішення
про підготовку проекту нормативно-правового акта (або нормотворча
(законодавча)

ініціатива)

пов’язується

з

виявленням

(існуванням)

необхідності у правовому регулюванні або в удосконаленні (зміні) правового
регулювання тих чи інших суспільних відносин. Тобто, по суті мова йде про
первинне регулювання тих чи інших суспільних відносин або змістовне
удосконалення існуючого правового регулювання відповідних суспільних
відносин.

Так,

зазначається

нормотворча

(законодавча)

ініціатива -

вмотивоване подання (пропозиція) суб'єктів нормотворчої (законодавчої)
діяльності, а також спеціально уповноважених органів, організацій і осіб про
ухвалення (видання), внесення змін або скасування нормативно-неправового
акта (закону). До нормотворчої ініціативи спонукає об'єктивна потреба у
правовому регулюванні конкретних суспільних відносин [330, С. 350].
Підготовка тексту проекту нормативного акта, передбачає, зокрема,
з’ясування громадської думки відносно потреб і напрямків правового
регулювання тощо [90, С. 277]. Місцеві державні адміністрації здійснюють
свою правотворчу діяльність на підставі вивчення потреб відповідного регіону
та визначення тенденцій його розвитку [55, С. 66] тощо.
Можна зробити висновок, що перша стадія будь-якого нормотворчого
процесу, на якій відбувається прийняття рішення про необхідність розробки
відповідного нормативно-правового акта та підготовка його тексту, у
юридичній літературі пов’язується з вивченням відповідних суспільних
відносин та виявлення потреби в їх правовому регулюванні або в зміні
існуючого правового регулювання. Отже, мова йде, в першу чергу, про
змістовне удосконалення правового регулювання відповідних суспільних
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відносин. Разом з тим, якщо ми говоримо про нормотворчу діяльність
пов’язану з удосконаленням тільки форми законодавства (упорядкування
законодавства), то в цьому випадку першою стадією нормотворчого процесу
має бути вивчення відповідних нормативно-правових актів. За результатами
такого

аналізу

нормативно-правових

актів

має

бути

підготовлений

відповідний проект нормативно-правового акта (або проект нормативноправового акта про внесення змін, про визнання такими, що втратили
чинність; або проект нового нормативно-правового, який включає положення
всіх нормативно-правових, які будуть визнані такими, що втратили чинність).
Отже, при упорядкуванні законодавства об’єктом вивчення, аналізу, в
результаті якого розробляється проект нормативно-правового акта, є не
відповідні суспільні відносини, а нормативно-правові акти (законодавство).
В останньому випадку рішення про розробку такого проекту
нормативно-правового

акта

має

прийматися

відповідним

суб’єктом

нормотворчості виходячи зі стану неупорядкованості нормативно-правових
актів та керуючись необхідністю їх упорядкування. На мою думку,
підтримання стану упорядкованості законодавства має бути одним із
повноважень кожного суб’єкта правотворчості в межах тих нормативноправових актів, що ним приймаються. Таке повноваження має знайти свою
юридичне нормативне закріплення в нормативно-правових актах, що
визначають правовий статус суб’єктів правотворчості. Упорядкування
законодавства має здійснюватися суб’єктами правотворчості на постійній
основі періодично (наприклад, один раз на два роки щодо одних й тих самих
нормативно-правових актів, які мають один й той же предмет правового
регулювання).
Зокрема, О.І.Ющик, у визначенні поняття законодавчого процесу
акцентує увагу на тому, що ця діяльність пов’язана зі зміною змісту чи форми
законів. Так, на його думку законодавчий процес — це правотворчий
юридичний

процес,

законодавства

та

зумовлений

потребою

підпорядкований

вдосконалення

відповідному

рішенню

існуючого
верховної
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державної влади, заінтересованої у зміні нормативного змісту чи форми
вираження законів держави, реалізація якого (рішення) шляхом здійснення
законодавчої діяльності має своїм результатом вироблення у певний спосіб
необхідного законодавчого акта, що є ціллю вказаної діяльності. Наведені в
цьому загальному понятті суттєві визначення законодавчого процесу в їх
взаємному зв’язку становлять внутрішню природу, серцевину, без якої він як
такий, як цілісне явище не існує. Законодавчий процес — завжди особливий
фрагмент юридичної діяльності державного апарату; процес правотворчості
держави, який не здійснюється без відповідного рішення верховної державної
влади, без її заінтересованості в такому процесі, обумовленій виникненням
потреби в удосконаленні існуючого законодавства; без реалізації (ініціативної
чи вимушеної) зазначеного рішення, тобто без фактичного вироблення
необхідного законодавчого акта, який змінює нормативний зміст або форму
вираження сфери законів держави (акта, що виступає як ціль цієї юридичної
діяльності), і до того ж вироблення його у відповідний спосіб, тобто шляхом
законодавчої (нормотворчої) діяльності [405, С. 90].
Щодо другої загальної стаді нормотворчого процесу - офіційне надання
юридичної сили нормативно-правовому акту (офіційна нормативно визначена
процедура

прийняття

та

оприлюднення

нормативно-правового

акта

відповідним суб’єктом нормотворчості), то ця стадія починається з внесення
вже підготовленого тексту проекту нормативно-правового акта на розгляд
суб’єкта правотворчості та закінчується його прийняттям та офіційним
оприлюдненням. Підготовлений проект нормативно-правового акта, залежно
від того змінює він зміст чи/або форму правового регулювання, може бути або
новим нормативно-правовим актом (наприклад, таким, що здійснює первинне
регулювання певних суспільних відносин, або таким, що приймається в
результаті консолідації чи кодифікації законодавства), або нормативноправовим актом про внесення змін (щодо змісту та/або форми законодавство).
Результатом упорядкування законодавства є нормативно-правовий акт (новий
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або про внесення змін), що упорядковує (змінює) тільки форму законодавства
без зміни змісту правового регулювання суспільних відносин.
Відповідно, якщо нормативно-правовий акт змінює зміст правового
регулювання суспільних відносин, то процедура його прийняття відповідним
суб’єктом правотворчості пов’язана, в першу чергу, з прийняттям рішень щодо
особливостей правого регулювання тих чи інших суспільних відносин. Якщо
нормативно-правовий акт змінює тільки форму законодавства (є результатом
такого виду нормотворчості як упорядкування законодавства), то процедура
його

прийняття

відповідним

суб’єктом

нормотворчості

пов’язана

з

прийняттям рішень щодо відповідності чи невідповідності вимогам
нормотворчої техніки.
Однак,

ці

особливості

сьогодні

не

враховуються

чинним

законодавством, яке регулює нормотворчий процес, який здійснюється
різними суб’єктами нормотворчості. Офіційна нормативно врегульована
процедура прийняття нормативно-правових актів різними суб’єктами
нормотворчості,

яка встановлена відповідними нормативно-правовими

актами, не залежить від того який нормативно-правовий акт приймається
(щодо зміни змісту або/та форми законодавства, або нормативно-правовий
акт, який регулює певні суспільні відносини вперше): вона є однаковою для
всіх нормативно-правових актів суб’єкта нормотворчості. Разом з тим, є
очевидним, що зміст стадій нормотворчого процесу прийняття того чи іншого
нормативно-правового акта, зокрема, залежить і від характеру самого
нормативно-правового акта, тобто від того, що змінюється (зміст чи/або
форми законодавства).
Н.Ю. Гунько наводить приклади існуючої в інших державах практики
прийняття так званих законів, які очищують право (Федеративна Республіка
Німеччина та Австрія), та прийняття законів пов’язаних з незначними,
безспірними змінами (Канада). Як зазначається, метою такої практики є
усунення дублювання, неузгодженостей, суперечностей, помилок, застарілих
положень тощо. Так, вищезазначена авторка пише, що слід звернути увагу на
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те, що системи права таких держав, як Федеративна Республіка Німеччина та
Австрія,

мають

досить

цікавий

феномен,

який

носить

назву

Rechtbereinigunggesetz. Якщо перекладати з німецької, то це закон, який
очищує право. Основне призначення таких законів, які, до речі приймаються,
як на федеральному рівні, так і на рівні земель, є внесення змін та доповнень
до декількох законодавчих актів з метою узгодження їхніх положень між
собою, усунення дублювання та застарілих норм, а в кінцевому рахунку –
забезпечення конституційного принципу правової держави у аспекті правової
визначеності та несуперечності законодавчих приписів. Водночас у Канаді
1975 року заснована Міністерством юстиції та схвалена урядом програма
зміни різноманітних правових актів (The Miscellaneous Statute Law Amendment
(MSLA)), що передбачає періодичні законотворчі заходи, які здійснюються за
адміністрування відділу законотворчості Міністерства юстиції. Ці заходи
спрямовуються

на

виправлення

аномалій,

суперечностей,

застарілої

термінології чи помилок у федеральних законах. Програма дає змогу замість
поступових змін до кожного окремого закону (у розумінні окремої
законотворчої ініціативи) приймати незначні, безспірні зміни до багатьох
федеральних

законів

одночасно

одним

законом.

Такі

заходи

уже

здійснювалися в 1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994, 1999, 2001,
2015 та 2017 роках [66, С. 165-166].
Змістовне наповнення стадій нормотворчого процесу з упорядкування
законодавства визначається тим, що ця діяльність обумовлена вимогами
нормотворчої техніки. Відповідно, нормативно-правові акти, які є результатом
упорядкування

законодавства

можна

назвати

техніко-юридичними

нормативно-правовими актами. Змістовне наповнення стадій нормотворчого
процесу інших видів нормотворчої діяльності, коли відбувається зміна змісту
правового регулювання суспільних відносин обумовлене як результатом
пізнання відповідних суспільних відносин, так і вимогами нормотворчої
техніки. Зокрема, у літературі зазначається, що у правотворчій діяльності
поєднуються дві складові: пізнання об’єктивних соціальних закономірностей

364

та проектування - переклад об’єктивних соціальних закономірностей на мову
права. Передумовою створення закону, зазначає Д.А. Керимов, є пізнання тих
умов, факторів і обставин, тих суспільних відносин, що розвиваються, правове
регулювання яких диктується вимогами соціального прогресу. Після того, як
усвідомлені потреби і цілі правового регулювання тих чи інших відносин,
законодавець переходить від пізнання до створення самого закону, яке
регулюється

звичайно

законами

та

регламентами,

установленими

процедурами [131, С. 9-10].
Результатом нормотворчої діяльності органів публічної влади в цілому
має бути

створення досконалої,

систематизованої

та

ефективної

якісної,
системи

узгодженої,

упорядкованої,

нормативно-правових

актів.

Кінцевою метою нормотворчої діяльності, а відповідно і правової політики,
яка реалізується в правотворчій діяльності, є досягнення належного
правопорядку у суспільстві.
Як пише Ю.Ю. Бородін певні труднощі під час дослідження
правопорядку пов’язані з тим, що це категорія інтегральна, тісно пов’язана зі
всіма основними складовими правової дійсності, і, з одного боку, сама
«проникає» в існуючі різноманітні правові явища, а з іншого, знаходиться під
впливом

останніх.

Багатоаспектна

природа

правопорядку

ускладнює

вироблення унітарного його визначення. Як визнають українські правники,
незважаючи на те, що категорія «правопорядок» широко використовується у
чинному законодавстві, сучасна наука ще не відпрацювала її єдиного поняття.
Правопорядок – новий вимір, самостійна і об’єктивно необхідна сутність
існування права. Без свого втілення у правові відносини, які пізніше
формуються у систему правової впорядкованості суспільного життя, право
залишалось би прекрасною ідеєю, системою досконалих текстів, принципів,
норм і приписів… Правопорядок – це вінець (кінцевий результат) дії права і
необхідна умова функціонування соціальної системи [34, С. 213-216].
У юридичній літературі правопорядок визначається як фактичний стан
упорядкованості суспільних відносин за допомогою юридичних засобів.
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Правовий порядок є метою та результатом існування права. Правопорядок
складається завдяки тому, що вимоги права правильно і послідовно
реалізуються в поведінці членів суспільства через належне виконання ними
своїх юридичних обов’язків, утримання від порушення юридичних заборон,
правомірне використання належних їм суб’єктивних прав [350, С. 337-338].
Правовий

порядок

–

це

стан

упорядкованості,

урегульованості,

організованості суспільних відносин, який утворюється, існує і функціонує
внаслідок фактичної реалізації правових норм відповідно до принципу
законності. Основою правопорядку є право, умовою його виникнення та
функціонування – режим законності [34, С. 220].
Досліджуючи правопорядок, вчені називають такі його ознаки як:
1) правовий порядок – це правовий стан упорядкованості, організованості,
врегульованості суспільних відносин; 2) правопорядок є правовою моделлю,
оскільки є наслідком дії норм права; норми права містять проект
упорядкованості, організованості взаємовідносин суб’єктів права в тій чи
іншій сфері правової регуляції; іншими словами, правопорядок є метою
правового регулювання (ідеальний порядок), до якого прагнуть люди, який
хоче бачити суспільство і держава; 3) правопорядок – це фактичний правовий
стан упорядкованості, організованості, урегульованості суспільних відносин,
наслідок фактичної реалізації норм права, втілення їх у життя; в цьому аспекті
правопорядок є підсумком (результатом) правового регулювання, як реально
існуючий

та

функціонуючий

фактичний

стан

упорядкованості,

організованості суспільних відносин; 4) правопорядок має вольовий характер,
бо фактичний правовий стан упорядкованості і організованості суспільних
відносин складається згідно з волею учасників правопорядку; 5) правопорядок
є суспільно- і державно-правовим явищем, оскільки норма права генетично
пов’язана із життям суспільства і, по суті, є його породженням; державноправовим – оскільки держава як публічна політична організація визнає і
захищає вироблені суспільством норми права [34, С. 217-218].
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Таким

чином,

традиційно

правопорядок

уявляється

як

стан

упорядкованості суспільних відносин, який складається внаслідок реалізації
правових норм відповідно до принципу законності. На думку автора
діалектичної теорії права в таких уявленнях про правопорядок чітко
виявляється вся методологічна обмеженість догматичної юриспруденції, її
логічна ущербність. З одного боку, правопорядок визначається як фактичний
правопорядок правових відносин, з іншого - він досягається тільки за умови
абсолютної правомірності дій всіх суб'єктів права, яка на практиці недосяжна,
тобто представляє нереальний, недійсний правопорядок. У розумінні
О,І. Ющика, правопорядок являє собою суперечливу єдність ідеального і
реального правопорядку, що поєднується в правових нормах. В такому
розумінні виявляється реальна діалектика права, його саморух в розгортанні
правових норм, як процесу необхідності, до дійсності права. У цьому процесі
знімається наявне в правовій нормі протиріччя між належним (ідеальним
правопорядком, запропонованим об'єктивно-правовими актами) і сущим
(реальним, фактичним правопорядком, утвореним суб'єктивно-правовими
актами), в результаті якого (зняття) за допомогою реалізації правових норм у
правових актах суб'єктів спілкування складається дійсний правопорядок [401,
С. 478-479].
Отже, правопорядок одночасно є метою та кінцевим результатом
правового регулювання суспільних відносин, правопорядок формується у
правових нормах у процесі правотворчості (ідеальний правопорядок) та
складається у результаті реалізації правових норм у суспільних відносинах
(реальний правопорядок). Саме для встановлення правопорядку як стану
упорядкованості суспільних відносин приймаються закони та підзаконні
нормативно-правові акти, а також здійснюється діяльність з удосконалення,
упорядкування, систематизації законодавства. Важливою передумовою
забезпечення

правопорядку

є

якісне,

упорядковане,

систематизоване

законодавство. Будь-які недоліки законодавства негативно впливають на
правореалізацію. Ідеальний правопорядок має втілитися у формі та змісті
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законодавства,

зокрема

і

в

результаті

діяльності

з

упорядкування

законодавства.

5.3 Упорядкування законодавства України в умовах здійснення правової
реформи
Головне

завдання

правової

політики –

нормативно-правове

забезпечення правових реформ, які здійснюються в державі. Правова політика
держави повинна бути зорієнтована на здійснення правової реформи, яка
становить серцевину цієї політики, є визначальним фактором удосконалення
як самого національного законодавства, так і нормотворчого процесу в якому
безпосередньо здійснюється удосконалення законодавства. Правова реформа
є необхідним політико-юридичним способом визначення й реалізації стратегії
й тактики здійснення правової політики, зокрема такого стратегічного
напряму правової політики як упорядкування законодавства.
Зокрема, загальне поняття правової реформи розроблене О.І. Ющиком у
монографічному дослідженні “Правова реформа: загальне поняття, проблеми
здійснення в Україні” (1997 р.). Правова реформа – це особливе управлінське
рішення, що його приймає верховна державна влада, яка змушена об’єктивно
змінюваними умовами функціонування державного апарату відновлювати
єдність цього апарату (державної влади) і остільки є заінтересованою у
свідомій зміні названого функціонування; рішення, реалізація якого у
реорганізуючій діяльності державного апарату має результатом утвердження
нового режиму законності, що виступає як ціль здійснюваних даною владою
перетворень [411, С. 69-70].
Політичний вибір, що здійснюється публічною владою, перспектив
розвитку

національного

стратегічних

напрямків

законодавства,
правової

визначення

політики

(зокрема,

та

закріплення

упорядкування

законодавства як одного із стратегічних напрямів правової політики), має
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конкретизуватися у відповідних концептуальних документах, організаційнометодичних актах здійснення правової реформи.
Якість законодавства (законів та підзаконних нормативно-правових
актів), його досконалість, упорядкованість та системність формується в
процесі нормотворчої діяльності в результаті виявленні потреби в правовому
регулюванні суспільних відносин, визначенні змісту правового регулювання
та його відповідності реальним умовам життя; правильного вибору рівня
правового регулювання та форми нормативно-правового акта, залежить від
дотримання вимог нормотворчої техніки в процесі прийняття нормативноправових актів. Для досягнення якості законодавства, зокрема, його
упорядкованості, необхідна належна організація нормотворчого процесу. У
відповідних документах, які конкретизують здійснення правової реформи на
основі правової політики мають визначатися не лише основні засади
нормотворчого процесу, результатом якого є нормативно-правові акти,
зокрема, та законодавство в цілому, а й основні засади діяльності з управління
самим нормотворчим процесом.
Загальна концепція правової політики як один із напрямів законодавчої
політики має передбачати політичне визначення та реалізацію державою
завдань управління законодавчим процесом за складовими, що відбивають
його комплексний характер. Це означає, що основні напрями законодавчої
політики мають включати: формулювання програмних цілей управління
законодавчим процесом; формування належного суб’єкта і раціональної
функціональної організації вітчизняної законотворчості; визначення вимог до
організаційно-технічного та організаційно-методичного забезпечення процесу
законотворення; створення достатніх нормативно-правових передумов для
утвердження належного правопорядку в суспільстві на основі принципу
законності у вигляді необхідної системи законодавчих актів [414, С. 16-26].
Однією з ключових проблем здійснення правової реформи в Україні,
пов’язаною з удосконаленням нормотворчого процесу, є управління
нормотворчим процесом (зокрема, процесом упорядкування законодавства).
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Ефективна практична організація діяльності з упорядкування законодавства
перш за все пов’язана з здійсненням ефективного управлінням самою
нормотворчою діяльність. З одного боку, нормотворча діяльність є
управлінською діяльністю органів публічної влади, а нормативно-правові акти
як продукт цієї діяльності за своєю природою є особливою формою
управлінських рішень

органів

публічної

влади.

З іншого боку,

у

нормотворчому процесі необхідно вирішувати питання організації самої
нормотворчої діяльності, яка здійснюється (у значній частині) з дотриманням
відповідного нормативно визначеного порядку (процедури), а отже виникають
питання

ефективного

управління

самою

нормотворчою

діяльністю.

Відповідно, в останньому випадку мова йде про підвищення якості самої
нормотворчої роботи з упорядкування законодавства, уніфікацію порядку
прийняття та покращення рівня підготовки відповідних нормативно-правових
актів.
Наприклад,

С.С. Слинько

пише,

що

правотворчість

держави,

насамперед, засновується на правотворчій політиці, яка, у свою чергу, є
частиною офіційної політики держави, при чому як внутрішньої, так і
зовнішньої. Вона включає в себе не лише процес створення, зміни та
скасування правових норм, але й діяльність з формування та управління
правотворчим процесом (вона немислима без використання державного
впливу), вироблення концепції, ідеї правотворчості, пріоритетів, мети, завдань
правотворчої політики. Така діяльність має усвідомлений, раціональновольовий характер, отже, в її основі повинна лежати певна концепція, що
припускає уявлення про мету правотворчого процесу та методи впливу на
нього. Вона повинна бути спрямована на вдосконалення системи правових
засобів, формування ефективної системи правових актів [332, С. 81-82].
Ю.М. Глущенко, досліджуючи правотворчу діяльність місцевих
державних адміністрацій, звертає увагу на те, що правотворчий процес
потребує науково обґрунтованої системи управління, яка б передбачала:
планування правотворчого процесу, структурне регулювання правотворчим
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процесом, здійснення контролю за результатами правотворчої діяльності
місцевих державних адміністрацій. Створення наукової системи управління
правотворчим процесом дозволяє покращити правотворчий процес місцевих
державних адміністрацій відразу в декількох напрямках. Таким чином
використовується комплексний підхід для підвищення рівня правотворчості
на місцевому рівні [55, С. 68].
На

думку

О.І. Ющика,

загальними

недоліками

здійснення

правотворчого процесу є відсутність усталеної організації верховної
державної влади як суб’єкта правотворчості; недостатня конституційна і
законодавча врегульованість правотворчої діяльності; низький рівень правової
культури, організації й техніки законотворчості; фактична відсутність
системного управління законодавчим процесом [405, С. 91]. С.В. Чабур
зазначає: правотворчий процес і правотворчі процедури відпрацьовуються і
удосконалюються протягом тривалого часу у багатьох країнах світу, проте
обговорення
актуалізується

найбільш
і

дієвих

сьогодні.

Від

форм

зазначених

результативності

юридичних
та

явищ

оптимальності

правотворчого процесу і правотворчих процедур залежить ефективність
прийнятих нормативно-правових актів [384, С. 121].
Управління нормотворчою діяльністю, як і сама нормотворча діяльність,
в першу чергу, є специфічним видом людської діяльності, а отже
характеризується суб’єктом, предметом, об’єктом, результатом діяльності,
здійснюється з використанням відповідних засобів та реалізується у
відповідний спосіб.
Зокрема, О.І. Ющик, досліджуючи питання управління законодавчим
процесом, зазначає, що слід розрізняти власне законодавчу діяльність та
діяльність по управлінню нею: якщо змістом законодавчої діяльності є
вироблення законів, то зміст управління законодавчою діяльністю зводиться
до розроблення та практичного здійснення керівного впливу на процес
вироблення законів, взятий у цілому; результатом законодавчої діяльності є
певне управлінське рішення у формі законодавчого акта, а результатом
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управління законодавчою діяльністю стає нова якість цієї діяльності.
Особливості кожної з цих діяльностей виявляються і у характері інформації
(правової та управлінської), що використовується в одній і другій діяльності.
Головний сенс управлінської діяльності полягає в одержанні нової якості
керованого процесу шляхом опрацювання відповідної інформації, вироблення
та реалізації управлінських рішень [412, С. 354-359].
Предметом управлінської діяльності є інформація. О.І. Ющик пояснює,
що правова інформація як об’єкт відповідних правовідносин (не плутати з
інформацією “про право”, яка може міститися в різних джерелах: наукових
статтях, підручнику тощо) може функціонувати як у сфері державного
управління, так і поза нею, в численних правовідносинах без участі державних
органів і посадових осіб, не будучи управлінською інформацією. У сфері
державного управління вся інформація є управлінською, однак характер
правової має лише інформація, зміст якої безпосередньо пов'язаний з правами
й обов’язками учасників управлінських правовідносин. Довідкова або
статистична інформація не є правовою, хоча й “споживається” в межах
відносин державного управління, які загалом мають правову форму. Водночас
зміст вказаної інформації так чи інакше впливає на вироблення відповідних
організаційних управлінських рішень (внесення пропозицій щодо змін у
законодавстві на основі певних статистичних даних тощо) [412, С. 363-368].
Отже,

у

процесі

управління

нормотворчою

діяльністю

функціонує

управлінська інформація, яка може бути як правовою інформацією, так і
інформацією організаційного характеру (довідковою, статистичною тощо).
Отже, суб’єктом управління нормотворчою діяльністю будуть органи
публічної влади, які є суб’єктами нормотворчої діяльності. Органи публічної
влади як приймають відповідні нормативно-правові акти (регламенти), які
визначають порядок (процедуру) нормотворчої діяльності, так і організовують
здійснення нормотворчої діяльності приймаючи відповідні управлінські
рішення (наприклад, постанова Верховної Ради України про прийняття у
другому читанні певного проекту закону України або, наприклад, Постанова
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Кабінету

Міністрів

рекодифікації

України

(оновлення)

“Про

утворення

цивільного

робочої

законодавства

групи

щодо

України”

від

17.07.2019 р. № 650). Об’єктом управління нормотворчою діяльністю є власне
сама нормотворча діяльність, а предметом – управлінська інформація, яка
може бути як правовою інформацією, так і інформацією організаційного
характеру (довідковою, статистичною тощо). Результатом управління
нормотворчою діяльністю буде нова якість цієї діяльності, більш високий,
якісний рівень плановості, організації, контролю нормотворчої діяльності.
Щодо засобів управління нормотворчою діяльністю, то у літературі
зазначається, що засобами управлінської праці є речі або комплекс речей, за
допомогою яких людина здійснює вплив на предмет управлінської праці,
обробляє та переробляє його. У найбільш широкому розумінні до засобів
управлінської праці належать усі матеріальні умови, необхідні взагалі для
того, щоб процес переробки інформації міг здійснюватися. Серед засобів
управлінської праці провідну роль відіграють засоби оргтехніки, спеціально
пристосовані для обробки та перетворення управлінської інформації [412,
С. 363-364]. Зокрема, в сьогоднішніх умовах одними із основних засобів
управління нормотворчою діяльністю стають інформаційні та комп’ютерні
технології.
Щодо способу управління нормотворчою діяльністю, то тут можна
зазначити наступне. Автором досліджувалося питання співвідношення
законодавчої техніки та законодавчої технології у монографії “Проблеми
законодавчої техніки в Україні: теорія та практика” (К., 2012). Зокрема, було
зроблено наступний висновок: визначаючи співвідношення законодавчої
техніки з законодавчою технологією слід розрізняти власне законодавчу
діяльність та діяльність з управління нею. Законодавча техніка є способом
законодавчої діяльності, а законодавча технологія є способом управління
законодавчою діяльністю. Результатом застосування законодавчої техніки в
законодавчій діяльності є законодавчий акт, а результатом використання
законодавчої технології в управлінні законодавчою діяльністю є нова якість
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цієї діяльності. Виходячи з цього, слід розглядати законодавчу технологію як
момент управління законодавчою діяльністю державного апарату. У цьому
аспекті законодавча технологія є системою прийомів, способів опрацювання,
вироблення,

змінення

застосовуються

в

стану,

управлінні

властивостей,
законодавчою

форми

інформації,

діяльністю

що

державного

апарату [286, С. 54-63].
На думку О.І. Ющика, поняття “управлінської технології” (як
структурної складової управлінської діяльності) необхідно розглядати, за
аналогією з виробничими технологіями, як систему прийомів, способів
опрацювання, вироблення, змінення стану, властивостей, форми інформації,
що застосовуються в управлінській діяльності. Управлінська технологія являє
собою специфічний, організаційно-технічний спосіб поєднання окремих
фрагментів управлінської праці в їх доцільне функціонування в межах
управлінського процесу. Інакше кажучи, управлінська технологія відповідає
на питання: якими є ті прийоми та способи (методики), що забезпечують
оптимальне поєднання управлінської праці з відповідною інформацією за
допомогою її засобів, які є необхідними для вироблення певних управлінських
рішень і їх виконання? Але технологія не відповідає на питання: яким чином
забезпечити керівний вплив на виконавців управлінських рішень, змусити їх
здійснювати

управлінську

працю

за

належними

управлінськими

технологіями? Для відповіді на це питання потрібно звертатися до
організаційно-методичних способів організації управлінського процесу [412,
С. 364-365].
Отже,

способом

управління

нормотворчою

діяльністю

буде

нормотворча технологія як система прийомів, способів опрацювання,
вироблення, змінення стану, властивостей, форми інформації (управлінської
інформації), що застосовуються в управлінні нормотворчою діяльністю.
На мою думку, саме з розумінням поняття нормотворчої технології та
відмінності її від нормотворчої техніки пов’язана дискусія про те, яка саме за
змістом діяльність суб’єктів нормотворчості включається до нормотворчого
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процесу, а яка ні. Так, С.В. Чабур пише, що організаційні дії (діяльність щодо
обліку, аналізу та узагальнення пропозицій про вдосконалення законодавства,
організаційні заходи у вдосконаленні роботи правотворчих органів, що
сприяють безпосередній правовій роботі над норматив-ним актом), не
включаються до правотворчого процесу [384, С. 122].
Питання управління нормотворчою діяльністю безпосередньо пов’язані
як з ефективністю нормотворчого процесу, так і з якістю нормативно-правових
актів, які є результатом нормотворчості.
О.І. Ющик в своїй монографії “Теоретичні основи законодавчого
процесу” (К., 2004) пропонує орієнтовну теоретичну модель Комплексної
системи управління законодавчим процесом (КСУ ЗП), яка може бути
застосована і до управління нормотворчим процесом в цілому. На думку
вказаного автора, основними підсистемами КСУ ЗП мають бути: 1) цільові
підсистеми; 2) функціональні підсистеми; 3) суб’єктна підсистема (лінійнокоординаційного управління); 4) підсистеми організаційно-технічного та
організаційно-методичного

забезпечення

управління;

5) підсистема

законодавчих актів [412, С. 370].
Щодо цільової підсистеми, то на думку вказаного автора, загальну ціль
КСУ ЗП становить система законодавчих актів, що забезпечує достатні
нормативно-правові передумови утвердження в суспільстві належного
правопорядку на основі принципу законності. Насамперед це стосується
кількісних

і якісних

характеристик системи законодавчих актів,

її

економічності та здатності до удосконалення і взаємодії з іншими правовими
системами (міжнародним правом).

Відтак,

виокремлюються наступні

підсистеми: а) управління виконанням програм законодавчих робіт (державна
програма розвитку законодавства України); б) управління якістю системи
законодавчих актів (цільові програми підвищення якості законодавчих актів і
систематизації законодавства); в) управління ресурсами

законодавчого

процесу (комплексний план забезпечення фінансовими, матеріальними,
кадровими тощо ресурсами законодавчого процесу); г) узгодження системи
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національного законодавства з міжнародним правом (Загальнодержавна
програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу); д) удосконалення управління законодавчим процесом (програми
удосконалення законодавчої діяльності в Україні, що конкретизують
концепцію правової реформи в Україні чи її окремі напрямки). Практична
реалізація сукупності названих цілей повинна мати своїм результатом
систематичне, в умовах постійного удосконалення законодавчої діяльності,
вироблення визначеної програмними та плановими документами кількості
законів належної якості, з оптимальними витратами законодавчих ресурсів і
відповідних до міжнародного права. Важливого значення у цьому зв’язку
набуває формування змісту вказаних цільових програм, встановлення
конкретних чітких показників, на досягнення яких орієнтується управління в
даній цільовій підсистемі [412, С. 370-372].
Щодо упорядкування законодавства, то для практичної реалізації
важливим є його виокремлення як окремого напряму нормотворчої діяльності
в відповідних програмах розвитку законодавства України, підвищення якості
та

ефективності

нормативно-правових

актів,

удосконалення

самої

нормотворчої діяльності в межах здійснення правової реформи в Україні
Єдиний процес управління складається з двох самостійних стадій:
1) прийняття управлінського рішення; 2) реалізація цього рішення. Названі
два моменти управлінського процесу є загальними способами здійснення
управлінської діяльності, зокрема державного управління, а отже, також
управління законодавчим процесом; як такі, вони формують управлінський
процес, зводять діяльність державного апарату до постійного чергування
прийняття та реалізації рішень. При цьому не має значення, чи мова йде про
законодавчу діяльність, прийняття підзаконного акта, стягнення податку або
ухвалення вироку судом. Управлінська діяльність має три етапи, або, краще,
фази управлінського циклу, які визначають функціонування державного
апарату. У кожний даний момент часу будь-яка функція управління перебуває
в одній із цих фаз, здійснюючись в особливий спосіб, виступаючи в одній з
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трьох форм, а саме: планування, організаційно-виконавчого регулювання та
контролю [412, С. 362]. Виходячи з цього, О.І. Ющик визначає наступну
складову Комплексної системи управління законодавчим процесом (КСУ ЗП),
яка відображає фази управлінського циклу.
Зокрема, вищезазначений автор пише, що побудова функціональних
підсистем КСУ ЗП повинна відбивати фазову структуру управлінського циклу,
якою визначаються необхідні етапи управління законодавчою діяльністю,
тобто планування, організаційно-виконавче регулювання та контроль. Це
означає, що у складі функціональних підсистем мають бути передбачені:
1) функція планування, здійснення якої забезпечує вираження змісту цільових
програм у відповідних планових завданнях; 2) вичерпний набір спеціальних
функцій, здійснення яких потребує “технологія” законодавчого процесу і
через які забезпечується організаційно-виконавче регулювання, тобто
організація необхідної взаємодії виконавців певної цільової програми;
3) функція контролю, здійснення якої забезпечує оцінку ходу та результатів
виконання цільових програм. Таким чином, функціонування кожного органу
та кожної посадової особи державного апарату, які мають відношення до
процесу законотворення, підпорядковується єдиним цілям, визначеним у
цільових програмах, виступає як органічна складова виконання єдиних
планових завдань, охоплюючись єдиним механізмом контролю. Цільова
програма стає своєрідною стрижневою основою, навколо якої відбувається
функціонування учасників законотворення, концентрується керівний вплив
верховної державної влади на це функціонування [412, С. 372-374].
Отже,

практична

реалізація

упорядкування

законодавства

має

передбачати планування цієї діяльності, організацію її здійснення та контроль
за результатами упорядкування законодавства.
Одним із перших питань, пов’язаних з управлінням нормотворчістю є
планування нормотворчої діяльності, що надає їй цілеспрямованого
характеру;
раціонально,

дає

можливість

уникнути

здійснювати

поспішності,

нормотворчість

неузгодженості

та

найбільш
дублювання
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нормативно-правових актів. Планування нормотворчої діяльності має
здійснюватися як на основі оцінки ефективності застосування чинного
законодавства врахування необхідності правового регулювання тих чи інших
суспільних відносин, міжнародно-правових зобов’язань України тощо, так і з
метою

забезпечення

упорядкованості

та

системності

національного

законодавства.
Проектом закону про нормативно-правові акти, який був представлений
на офіційному сайті Міністерства юстиції України для проведення
електронних консультацій з громадськістю (05.11.2020 р.) передбачено
поточне і перспективне планування нормотворчої діяльності (залежно від
термінів

планування

нормотворчої

діяльності).

У

поточних

планах

(програмах) визначаються перелік нормативно-правових актів, основні етапи
та строки їх підготовки, органи, відповідальні за розроблення таких проектів.
Поточні плани (програми), як правило, складаються і затверджуються
суб’єктом нормотворення на строк до одного року. Перспективні програми
нормотворчої

діяльності

визначають

напрями

розвитку

правового

регулювання суспільних відносин і складаються та затверджуються суб’єктом
нормотворення, як правило, строком від трьох років [257].
Разом з тим, експерти Програми USAID «РАДА» зазначають, що
планування залишається однією з найбільших проблем в системі вироблення
рішень в Україні. Наприклад, за статистичними даними наведеними
експертами Програми USAID «РАДА», протягом 4-ї (лютий-липень 2016
року) та 5-ї (вересень 2016 – січень 2017 року) сесії 8 скликання було
зареєстровано 1506 законопроектів, з яких було ухвалено в цілому 187 (12%).
При цьому депутатами було зареєстровано 1224 законопроекти, а ухвалено 95
актів (8%). Зазначається, що парламент перебуває у полоні «законодавчого
цунамі» депутатських ініціатив, а Президент залишається найбільш
ефективним

суб’єктом

законодавчої

ініціативи

(29

ухвалених

з

30 зареєстрованих ініціатив). Урядова ж ефективність складає 25% (63
ухвалених з 252 зареєстрованих). При цьому 50% всіх ухвалених
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законопроектів є депутатськими. Легкість, з якою народні депутати України
можуть реєструвати законопроекти, регулярне порушення парламентських
процедур, відсутність усталеної практики довгострокового планування, а
також відсутність налагодженої комунікації між суб’єктами законодавчої
ініціативи формують загальний хаотичний характер вироблення політики.
Ініціювання абсолютно різних, часто неузгоджених між собою, або з
Програмою діяльності Уряду, законодавчих ініціатив апріорі не може
забезпечити сталий та поступовий розвиток України у будь-якому
визначеному напрямку. Аналіз існуючих практик розробки законодавства
показав, що великою мірою проблеми в законодавчому процесі в Україні
обумовлені не стільки недосконалими рамками нормативного регулювання,
скільки хибними практиками їхньої реалізації . Ключовими називаються такі
проблеми: домінування політичної доцільності над принципом верховенства
права; фактична відсутність системи моніторингу, оцінки та перегляду
ухвалених рішень; відсутність стратегічного планування в процесі вироблення
політики; недостатній рівень координації законодавчої та виконавчої гілок
влади в законотворчому процесі; номінальна роль документів, які покликані
забезпечити передбачуваний та плановий законодавчий процес (Програма
діяльності Уряду, порядок денний сесій ВРУ тощо). В результаті замість
спроби визначити певну модель центру вироблення рішень (Уряд, Парламент,
Президент), і рухатись в цьому напрямку посилюючи конституційні приписи
за допомогою законів, законодавець вдається до хаотичних і ситуативних
рішень [116].
В.М. Косович аналізуючи стан планування нормотворчої діяльності,
зазначає, що перелік позитивів планування нормотворчої діяльності сьогодні
більшою мірою бажаний, ніж реальний, через низку причин, серед яких:
недостатня нормативна урегульованість питання планування нормотворчої
діяльності; загалом «непланомірна» нормотворча робота парламенту, уряду,
глави держави унеможливлює планування нормотворення іншими органами
Української держави; відсутність координації нормопроектної діяльності
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різних органів держави загалом і її планування тим паче; відсутність єдиного
координаційного центру планування правотворчої діяльності в Україні;
відсутність механізмів контролю за виконанням планів законопроектних
робіт. На думку, В.М. Косовича удосконалення планування правотворчості в
Україні пов’язано з необхідністю здійснення низки юридично-організаційних
дій: закріпити правила планування нормотворення у проектованому
законодавстві про НПА (а до моменту його прийняття у методичних
рекомендаціях

з

питань

нормопроектування);

зробити

планування

обов’язковим для усіх органів, наділених правом створювати НПА України;
покласти обов’язок планування нормотворчої діяльності на єдиний орган,
наприклад Міністерство юстиції України; на основі аналізу основних
тенденцій розвитку правової системи України розробити довгострокову
програму розвитку законодавства, яка охоплюватиме прогнозування основних
етапів створення і удосконалення НПА України (а вже на цій основі проводити
планування

нормопроектування);

запровадити

практику

планування

створення конкретних НПА [145, С. 247].
Отже, однією із перших проблем, яка має бути вирішена при здійсненні
нормотворчої діяльності з упорядкування законодавства, є плановість цієї
діяльності, а також чітке визначення та нормативне закріплення завдань
суб’єктів нормотворчості (їх структурних підрозділів) щодо здійснення
упорядкування

законодавства,

розробки

та

прийняття

відповідних

нормативно-правових актів, завданням яких є упорядкування національного
законодавства на відповідному рівні.
Наступна, суб’єктна підсистема КСУ ЗП (лінійно-координаційна)
утворюється

для

забезпечення

єдності

управління

цільовими

та

функціональними підсистемами КСУ ЗП, забезпечення узгодженості рішень і
дій виконавців, а також відповідальності керівників за результати діяльності
державних структур і їхніх підрозділів і посадових осіб з виконання цільових
програм у КСУ ЗП. Призначення даної підсистеми полягає в раціональній
організації єдиного суб’єкта управління законодавчим процесом шляхом
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формування та підтримання системи взаємозв’язків і взаємодій складових
верховної державної влади (парламенту, його органів, глави держави і т.д.),
яка в умовах поділу державної влади забезпечувала б єдність керівного впливу
на національний законодавчий процес. Управління вказаною підсистемою
передбачає формування оптимального складу державних органів та інших
управлінських структур, які здійснюють керівництво розробленням і
реалізацією цільових програм, закріплення завдань і функцій, повноважень та
відповідальності вказаних органів і структур, їх керівників та виконавців, що
забезпечує раціональний поділ і кооперацію управлінської праці, а також
вироблення єдиного стилю керівництва для різних рівнів управління [412,
С. 374-375].
На цьому етапі важливим є визначення та закріплення повноважень
відповідних

суб’єктів

нормотворчої

діяльності

щодо

здійснення

упорядкування законодавства, визначення структурних підрозділів суб’єктів
нормотворчості,

які

будуть

займатися

упорядкування

законодавства,

практична організація цієї діяльності тощо.
Призначення підсистем організаційно-технічного та організаційнометодичного забезпечення управління КСУ ЗП полягає в комплексному
поєднанні

цільового,

функціонального

та

лінійно-координаційного

управління на основі чинного законодавства, застосування досягнень теорії та
сучасного світового досвіду управління, впровадження наукової організації
управління та його автоматизації, підвищення організаційно-технічного і
методичного рівня впливу на законодавчий процес. Організаційно-технічне
забезпечення управління включає підсистеми забезпечення управління
оргтехнікою та документаційного забезпечення (діловодства), інформаційного
забезпечення та комп’ютеризації управління (інформаційні технології).
Організаційно-методичне забезпечення управління має підсистеми правового
забезпечення управління, методів управління, наукового забезпечення
управління. Зокрема, інформаційне забезпечення управління законодавчим
процесом полягає у формуванні цілеспрямованих масивів інформації й
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інформаційних потоків, збиранні, зберіганні, поновленні, опрацюванні та
передаванні інформації у процесі вироблення та прийняття управлінських
рішень органами управління КСУ ЗП. Підсистема наукового забезпечення
управління законодавчим процесом має організаційно-методичне значення
для КСУ ЗП [412, С. 376-380].
Для успішної діяльності з упорядкування законодавства особливо
важливим є такі питання як відповідне інформаційне забезпечення,
комп’ютеризація, використання інформаційних технологій та питання
методичного забезпечення.
Щодо

останньої

підсистеми

Комплексної

системи

управління

законодавчим процесом (КСУ ЗП), то О.І. Ющик пише, що якщо усі
охарактеризовані вище основні підсистеми КСУ ЗП являють собою, умовно
кажучи, “робочу частину” управлінського “механізму”, то остання підсистема
законодавчих актів КСУ ЗП перебуває на виході останнього і фактично
пов’язана з його продуктом. По суті, управління в цій підсистемі є перевіркою
“готової продукції”, виробленої в результаті функціонування усіх інших
підсистем. Коли загальну ціль КСУ ЗП становить система законодавчих актів,
що забезпечує достатні нормативно-правові передумови утвердження в
суспільстві належного правопорядку на основі принципу законності, то,
очевидно, існує потреба співставляти фактично вироблену в КСУ ЗП систему
законодавчих актів із загальною ціллю та відповідним чином коригувати
управлінський процес. Головне “робоче” навантаження несе в цьому випадку
завершальна функціональна підсистема контролю управління, покликана
забезпечити загальний облік і контроль управлінського процесу в КСУ ЗП,
визначити, наскільки вироблена в процесі управління система законодавчих
актів забезпечує нормативно-правові передумови утвердження належного
правопорядку в суспільстві та наскільки забезпечена при цьому законнність
процесу управління [412, С. 380-382]. Для упорядкування законодавства тут
важливим є наявність відповідного контролю за здійсненням цієї діяльності.
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Разом з тим слід зазначити, що теоретичні розробки далеко не завжди
належним чином сприймаються практикою. Очевидно, що публічна влада при
прийняття політичних рішень має більше спиратися у своїй практичній
діяльності на висновки і рекомендації юридичної науки. Упорядкування
законодавства в умовах здійснення правової реформи в Україні має бути
поставлене на тверду наукову і, водночас, на реальну практичну основу.
Упорядкування законодавства як законодавчий процес потребує науково
обґрунтованої комплексної системи управління ним.

Висновки до Розділу 5
1. Упорядкування законодавства можливе лише в процесі нормотворчої
діяльності. Разом з тим, для практичного здійснення цієї діяльності важливим
є наявність відповідність умов та передумов упорядкування законодавства.
Умовами упорядкування законодавства, тобто тими обставинами, що робить
можливим здійснення цієї діяльність є, зокрема, наявність неупорядкованого
законодавства, наявність відповідного обов’язку суб’єктів нормотворчої
діяльності періодично здійснювати упорядкування виданих ними нормативноправових актів, наявність відповідних нормотворчих процедур прийняття
нормативно-правових актів, що упорядковують законодавство (тобто
змінюють форму законодавства без зміни його змісту) тощо. Серед передумов
упорядкування законодавства, слід виокремити організаційно-управлінські
передумови щодо здійснення ефективного управління та організації у сфері
нормотворчості. В першу чергу, це наявність відповідної адекватної
інформації про законодавство, що дає можливість прийняти управлінське
рішення щодо необхідності упорядкування законодавства. Діяльністю,
об’єктом якої є інформація про законодавство, її належне представлення, є
облік та інкорпорація законодавства.
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2. Облік законодавства є діяльністю, об’єктом якої є інформація про
законодавство, та включає в себе збирання, фіксування, класифікацію та
зберігання нормативно-правових актів (створення фондів, баз даних правової
інформації), підтримання нормативно-правових актів у контрольному
(актуальному) стані, та надання інформації про нормативно-правові акти
(надання копій еталонного тексту нормативно-правового акта, використання
інформаційно-пошукових систем для знаходження тексту нормативноправового акта інформаційно-довідкового характеру). Залежно від суб’єктів,
які здійснюють облік законодавства (органи публічної влади та інші суб’єкти
права) та юридичних наслідків (офіційний чи довідково-інформаційний
характер текстів нормативно-правових актів) можна визначити такі види
обліку законодавства як офіційний та неофіційний. Офіційний облік
законодавства здійснюється органами публічної влади відповідно до їх
законодавчо визначених повноважень, а неофіційний - всіма іншими
суб’єктами (юридичними та фізичними особами) за власною ініціативою для
задоволення власних потреб або на комерційній основі. Результатом
офіційного обліку є упорядкування офіційних текстів нормативно-правових
актів, а результатом неофіційного – упорядкування текстів нормативноправових актів, що мають довідково-інформаційний характер.
3. Інкорпорація законодавства є діяльністю, об’єктом якої є інформація
про законодавство, та полягає в виданні органами публічної влади,
юридичними та фізичними особами збірників (зібрань) законодавства, в яких
об’єднуються нормативно-правові акти (повністю чи частково) на основі
хронологічного або/та предметного критерію. . Хронологічний критерій
інкорпорації передбачає об’єднання в збірник нормативно–правових актів в
тій послідовності, у якій вони приймалися, тобто за датою прийняття,
предметний – зведення нормативно–правових актів у збірники на підставі
предмету правового регулювання. На практиці хронологічний і предметний
критерій може поєднуватися. Залежно від суб’єктів, які здійснюють
інкорпорацію законодавства (органи публічної влади та інші суб’єкти права),
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та юридичної сили збірників (зібрань), що видаються (офіційний чи довідковоінформаційний характер текстів нормативно-правових актів), розрізняють
офіційну, офіціозну (напівофіційну) і неофіційну інкорпорацію. Офіційна
інкорпорація – це інкорпорація, що здійснюється органами публічної влади, і
результатом якої є збірники (зібрання) законодавства, що мають офіційний
характер. Офіціозна (напівофіційна) інкорпорація – це інкорпорація, що
здійснюється органами публічної влади, а результатом такої інкорпорації є
збірники (зібрання) законодавства, що мають довідково-інформаційний
характер. Неофіційна інкорпорація здійснюється юридичними та фізичними
особами за власною ініціативою, а результатом такої інкорпорації є збірники
(зібрання) законодавства, що містять тексти нормативно-правових актів
довідково-інформаційного характеру.
4. Забезпечення практичної реалізації діяльності з упорядкування
законодавства в нормотворчому процесі потребує, перш за все, формування
певної правової політики, тобто вироблення та прийняття публічною владою
відповідних політичних рішень. Сьогодні в правотворчій практиці в цілому
панує підхід, коли основна увага належить поточній правотворчості, а
діяльності з впорядкування та систематизації законодавства практично не
приділяється належної уваги. Відповідно, актуальним є питання відповідної
правової політики, яка б визначила необхідні правові форми юридичної
діяльності органів публічної влади. Успішна реалізація правової політики
держави може відбуватися тільки на основі Концепції правової політики як
науково обґрунтованого доктринального офіційного юридичного документу
та складової єдиної цілісної науково обґрунтованої юридичної доктрини
України. В Концепції правової політики має бути, зокрема, визначено
концептуальні засади нормотворчої діяльності та виокремлено такий
напрямок

нормотворчої

діяльності

як

упорядкування

законодавства,

визначено правові форми та способи його реалізації у нормотворчому процесі
органів публічної влади.
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5. Основним способом (формою) реалізації правової політики, а отже і
такого її напряму як упорядкування законодавства, є нормотворча діяльність.
Правова політика як реалізується в процесі нормотворчої діяльності публічновладних суб’єктів при прийнятті, зміні, визнанні такими, що втратили
чинність, нормативно-правових актів (або їх складових частин), так і сама
правова політика, її мета, основні напрями, завдання, механізм реалізації тощо
має знайти офіційне вираження та закріплення у відповідному юридичному
документі (концепції правової політики).
6. Нормотворча діяльність органів публічної влади на практиці
реалізується у правовій формі нормотворчого процесу. Якщо мова йде про
упорядкування законодавства, то першою стадією нормотворчого процесу має
бути вивчення відповідних нормативно-правових актів, а за результатами
такого аналізу має бути підготовлений відповідний проект упорядковуючого
нормативно-правового

акта.

Рішення

нормативно-правового

акта

має

про

розробку

прийматися

такого

відповідним

проекту
суб’єктом

нормотворчості виходячи зі стану неупорядкованості нормативно-правових
актів та керуючись необхідністю їх упорядкування. Підтримання стану
упорядкованості законодавства має бути одним із повноважень кожного
суб’єкта правотворчості в межах тих нормативно-правових актів, що ним
приймаються. Таке повноваження має знайти свою юридичне нормативне
закріплення в нормативно-правових актах, що визначають правовий статус
суб’єктів правотворчості. Упорядкування законодавства має здійснюватися
суб’єктами правотворчості на постійній основі періодично (наприклад, один
раз на два роки щодо одних й тих самих нормативно-правових актів, які мають
один й той же предмет правового регулювання).
7. Якщо нормативно-правовий акт змінює зміст правового регулювання
суспільних відносин, то процедура його прийняття відповідним суб’єктом
правотворчості пов’язана, в першу чергу, з прийняттям рішень щодо
особливостей правого регулювання тих чи інших суспільних відносин. Якщо
нормативно-правовий акт змінює тільки форму законодавства (є результатом
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такого виду нормотворчості як упорядкування законодавства), то процедура
його

прийняття

відповідним

суб’єктом

нормотворчості

пов’язана

з

прийняттям рішень щодо відповідності чи невідповідності вимогам
нормотворчої техніки. Однак, ці особливості сьогодні не враховуються
чинним

законодавством,

яке

регулює

нормотворчий

процес,

який

здійснюється різними суб’єктами нормотворчості. Офіційна нормативно
врегульована процедура прийняття нормативно-правових актів різними
суб’єктами нормотворчості, яка встановлена відповідними нормативноправовими актами, не залежить від того який нормативно-правовий акт
приймається (щодо зміни змісту або/та форми законодавства, або нормативноправовий акт, який регулює певні суспільні відносини вперше): вона є
однаковою для всіх нормативно-правових актів суб’єкта нормотворчості.
Разом з тим, є очевидним, що зміст стадій нормотворчого процесу прийняття
того чи іншого нормативно-правового акта, зокрема, залежить і від характеру
самого нормативно-правового акта, тобто від того, що змінюється (зміст
чи/або форми законодавства). Нормативно-правові акти, які є результатом
упорядкування

законодавства

можна

назвати

техніко-юридичними

нормативно-правовими актами.
8. Результатом нормотворчої діяльності органів публічної влади в
цілому має бути створення досконалої, якісної, узгодженої, упорядкованої,
систематизованої

та

ефективної

системи

нормативно-правових

актів.

Кінцевою метою нормотворчої діяльності, а відповідно і правової політики,
яка реалізується в правотворчій діяльності, є досягнення належного
правопорядку у суспільстві. правопорядок одночасно є метою та кінцевим
результатом правового регулювання суспільних відносин, правопорядок
формується у правових нормах у процесі правотворчості (ідеальний
правопорядок) та складається у результаті реалізації правових норм у
суспільних відносинах (реальний правопорядок). Саме для встановлення
правопорядку як стану упорядкованості суспільних відносин приймаються
закони та підзаконні нормативно-правові акти, а також здійснюється
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діяльність з удосконалення, упорядкування, систематизації законодавства.
Важливою передумовою забезпечення правопорядку є якісне, упорядковане,
систематизоване законодавство. Будь-які недоліки законодавства негативно
впливають на правореалізацію. Ідеальний правопорядок має втілитися у формі
та змісті законодавства, зокрема і в результаті діяльності з упорядкування
законодавства.
9. Правова політика держави повинна бути зорієнтована на здійснення
правової реформи, яка становить серцевину цієї політики, є визначальним
фактором удосконалення як самого національного законодавства, так і
нормотворчого процесу в якому безпосередньо здійснюється удосконалення
законодавства. У відповідних документах, які конкретизують здійснення
правової реформи на основі правової політики мають закріплюватися не лише
основні засади нормотворчого процесу, а й визначатися основні засади
діяльності з управління самим нормотворчим процесом. Ефективна практична
організація діяльності з упорядкування законодавства перш за все пов’язана з
здійсненням ефективного управлінням самою нормотворчою діяльність,
визначенням методологічних основ управління нормотворчим процесом з
упорядкування законодавства та впровадженні в практичну діяльність
комплексної системи управління ним.
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ВИСНОВКИ
У висновках відображено найбільш важливі результати дисертаційного
дослідження і вирішення наукового завдання з розробки теоретикометодологічних основ пізнання та формулювання поняття упорядкування
законодавства, а також вироблення відповідних наукових рекомендацій і
пропозицій. За результатами даного дослідження сформульовано такі основні
висновки та пропозиції:
1.

У

юридичній

науці

не

сформульовано

наукове

поняття

«упорядкування законодавства», а щодо діяльності, об’єктом якої є
законодавство, використовується низка близьких за своїм значенням понять,
дефініції яких містять суперечності та не дають можливості встановити їх
чітке співвідношення і з’ясувати специфіку кожного з цих понять. Для
визначення поняття «упорядкування законодавства» має бути сформована
належна методологічна основа, що включає визначення того родового
поняття, щодо якого одним з видових понять має бути удосконалення
законодавства.
2. Удосконалення законодавства є юридичною діяльністю, спрямованою
на поліпшення, покращення якісного стану законодавства, що здійснюється
різними способами в залежності від того аспекту, в якому законодавство
виступає

в

якості

об’єкта

удосконалення.

Поняття

«упорядкування

законодавства» співвідноситься з удосконаленням законодавства в аспекті
його приведення до певного порядку, результатом якого (приведення) є
належна упорядкованість законодавства.
3.

Визначення поняття «упорядкування законодавства» суттєво

залежить від того, як визначати поняття законодавства, що в свою чергу
залежить від розуміння поняття права взагалі та поняття норми права. У
контексті такого розуміння права, згідно з яким норма права розглядається як
процес необхідності, законодавство є способом позитивного зовнішнього
вираження в правових актах юридичних норм, тобто тих норм права, що
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визнані як необхідні державною владою. Тому співвідношення законодавства
і права належить розглядати не в контексті поняття абстрактного права як
такого, а у зв’язку з конкретним видом права – юридичним правом, у зв’язку
із сукупністю встановлених державою юридичних норм, виражених у
положеннях нормативно-правових актів.
4. Нормативно-правовий акт, як результат нормотворчої діяльності
суб’єктів владних повноважень, є формою їх управлінського рішення, що
містить юридичні норми (фрагменти норм у вигляді нормативно-правових
приписів). Законодавство в якості об’єкта упорядкування є способом втілення
юридичних норм у нормативно-правових актах на загальному та особливому
рівнях, в залежності від юридичної сили актів, являючи відповідно сукупність
законодавчих актів і підзаконних нормативно-правових актів.
5. Зміст законодавства визначається системою юридичних норм, а його
формою є ієрархічно організована сукупність нормативно-правових актів
публічної влади, в яких отримує зовнішній вираз вказана система норм і
вимоги до яких визначені законом, а також акти нормативного характеру,
ухвалені безпосередньо народом або територіальною громадою шляхом
всеукраїнського або місцевого референдуму.
6. Законодавство характеризує його кількісна та якісна визначеність.
Кількісна

визначеність

законодавства

характеризується

оптимальною

кількістю нормативно-правових актів з однаковою предметністю на різних
рівнях законодавства. Предметом нормативно-правового акта є однорідні
правовідносини (їх частина, сторона тощо), які виникають при реалізації
суб’єктивного права та при виконанні юридичного обов’язку, визначених
диспозицією норми права. Якість законодавства пов’язується зі ступенем
придатності законодавства для врегулювання суспільних відносин згідно з
визначеною метою правового регулювання, а критерієм оцінки якості
законодавства в юридичному аспекті є відповідність законодавства вимогам
нормотворчої техніки.
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7. Юридична норма (її гіпотеза, диспозиція та санкція) виражається в
текстах різних нормативно-правових актів через множину взаємопов’язаних
нормативно-правових положень – як мінімальних, мовно завершених логічних
конструкцій. Тому юридична норма, як цілісність, виражається в нормативних
положеннях

різних

рівнів

правового

регулювання

(конституційного,

законодавчого, підзаконного), між якими неминуче виникають суперечності,
чим обумовлюється необхідність систематизації законодавства та його
упорядкування.
8. Упорядкування законодавства є різновид нормотворчої юридичної
діяльності з удосконалення зовнішньої форми існування законодавства без
зміни його змісту, яку здійснюють суб’єкти державно-владних повноважень
шляхом використання належної нормотворчої техніки для досягнення
упорядкованого стану чинного законодавства з метою підтримання в
суспільстві необхідного правопорядку.
9. Змінення форми законодавства, як способу існування юридичних
норм у законодавчих і підзаконних нормативних актах, на законодавчому та
підзаконному

рівнях

становить

об’єктивну

основу

поділу

поняття

упорядкування законодавства на два види: упорядкування законодавства на
рівні законодавчих актів та упорядкування законодавства на рівні підзаконних
нормативно-правових актів.
10. Техніку упорядкування законодавства складає сукупність мовних,
логічних і процедурних техніко-юридичних способів (методів, прийомів,
порядку) приведення форми законодавства до стану упорядкованості. У
практичному упорядкуванні законодавства нормотворча техніка обирається
залежно від стану невпорядкованості законодавства (тих недоліків у формі
законодавства, на усунення яких спрямоване його упорядкування). Зважаючи
на це, визначаються такі техніко-юридичні способи як ревізія законодавства,
уніфікація законодавства та консолідація законодавства.
11. Ревізія (перегляд) законодавства, як техніко-юридичний спосіб його
упорядкування, є діяльністю суб’єктів нормотворчості щодо виявлення та
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усунення застарілих, нечинних, недіючих і взаємовиключних положень
нормативно-правових актів з внесенням необхідних змін у законодавство з
метою встановлення чинної та діючої його редакції («очищення» юридичних
норм).
12.

Уніфікація

законодавства,

як

техніко-юридичний

спосіб

упорядкування законодавства, є діяльністю суб’єктів нормотворчості,
спрямованою на забезпечення однаковості (однотипності, стандартності)
зовнішнього виразу юридичних норм у законодавстві. Таку уніфікацію
належить відрізняти від уніфікації самих юридичних норм, яка змінює зміст
законодавства, зокрема, при кодифікації законодавства.
13.

Консолідація

законодавства,

як

техніко-юридичний

спосіб

упорядкування законодавства, є діяльністю суб’єктів нормотворчості,
пов’язаною з подоланням множинності нормативно-правових актів, що мають
один і той самий предмет правового регулювання, без зміни змісту
законодавства.

Консолідація

законодавства

забезпечує

удосконалення

кількісного боку законодавства і спрощує для суб’єктів права користування
ним.
14. Практичне здійснення упорядкування законодавства передбачає
наявність відповідних його передумов та умов. Необхідною організаційноуправлінською передумовою упорядкування законодавства є ефективне
управління нормотворчим процесом, яке потребує достовірної інформації про
стан

законодавства,

потрібної

упорядкування.

Зазначена

законодавства,

його

для

прийняття

інформація

інкорпорації

рішення

забезпечується
тощо.

щодо

шляхом

Умовами

його
обліку

упорядкування

законодавства є наявність неупорядкованого законодавства, встановлення
обов’язку відповідних владних суб’єктів здійснювати упорядкування певних
нормативно-правових актів, визначення процедур прийняття рішень і
нормативно-правових актів, якими упорядковується законодавство, тощо.
15.

Нормативно-правові

упорядкування

законодавства

рішення
є

(акти),

специфічними

якими

здійснюється

техніко-юридичними
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нормативно-правовими актами. Проте дана специфіка не враховується
законодавцем,

який

регулює нормотворчий

процес різних суб’єктів

нормотворчості. Тому нагальною потребою є законодавче визначення вказаної
специфіки у відповідних нормативних актах, якими мають бути закон про
закони і законодавчу діяльність та закон про підзаконні нормативно-правові
акти, які відображають два основних рівні законодавства і два види його
упорядкування, що має здійснюватися на законній основі.
16.

Планомірне,

систематичне

і

послідовне

удосконалення

національного законодавства потребує вироблення та реалізації державної
правової політики розвитку законодавства, з визначенням упорядкування
законодавства як важливого самостійного постійного напряму нормотворчої
діяльності. Через відсутність такої політики вітчизняне законодавство стає все
більш хаотичним і суперечливим. Тому розробка вказаної політики в Україні
набула характеру гострої проблеми, яка вимагає свого невідкладного
вирішення.
17. Правова політика держави повинна бути зорієнтована на здійснення
правової реформи, яка становить серцевину цієї політики, є визначальним
фактором удосконалення як власне національного законодавства, так і
нормотворчого процесу, в якому безпосередньо здійснюється удосконалення
законодавства. У документах, які конкретизують здійснення правової реформи
на основі правової політики, мають закріплюватися не лише основні засади
нормотворчого процесу, а й визначатися основні засади діяльності з
управління цим процесом, в тому числі запровадження в державне управління
комплексної системи управління законодавчим процесом на наукових засадах,
які розробляються вітчизняною юридичною наукою.
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