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Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

конституційно-правових засад нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади. На підставі проведеного дослідження сформульовано 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері. 

Запропоновано під нормотворчістю розуміти діяльність суб’єктів 

публічної влади, наділених державою відповідними повноваженнями, що 

здійснюється у встановленій процедурній формі та у межах предметів їх 

відання, спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, які 

врегульовують різні види суспільних відносин. 

З’ясовано, що одним із основних критеріїв розмежування понять 

«нормотворчість» та «правотворчість» є кінцевий результат кожного із цих 

процесів. Відтак, кінцевим результатом правотворчості є створення правових 

норм, а кінцевим результатом нормотворчості є прийняття нормативно-

правових актів. 

З’ясовано, що елементи конституційно-правового статусу державного 

органу обумовлюють напрямки здійснення державними органами 

закріплених за ними повноважень, механізми взаємодії публічних органів 

влади, а також межі їх діяльності у сфері нормотворчості. Проаналізовано 

конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади, що 

дозволило виявити найбільш важливі та сутнісні сторони цього поняття: 1) 

взаємозв’язок центральних органів виконавчої влади із державним 

управлінням; 2) наявність компетенції та спеціальної правосуб’єктності цих 



 

органів; 3) організаційна структура та діяльність таких органів базується на 

певних принципах; 4) взаємозв’язок центральних органів виконавчої влади із 

правовими формами діяльності даних органів.  

Враховуючи положення Концепції оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади, якою поставлено завдання щодо розмежування 

функцій з формування та реалізації державної політики між міністерствами 

та іншими центральними органами виконавчої влади, обґрунтовано 

необхідність внесення змін та доповнення до Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади». Запропоновано внести зміни та 

доповнення в частині, яка стосується організаційної структури апарату 

міністерств. А саме, у Розділі 2 вказаного Закону окрему статтю слід 

присвятити статусу директоратів як структурного елементу міністерств, із 

зазначенням їх функцій, компетенції, складу, порядку призначення та 

звільнення фахівців з питань їх діяльності.  

Встановлено, що не дивлячись на реформування центральних органів 

виконавчої влади, зокрема в контексті їх оптимізації, невирішеною 

залишається проблема дублювання певних функцій відповідних органів 

виконавчої влади, що в цілому призводить до дисбалансу їхньої діяльності. 

Запропоновано поділяти принципи нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади на два види: загальні принципи нормотворчості та 

спеціальні принципи нормотворчості. Визначено їхній перелік. З огляду на 

це, запропоновано уточнити формулювання принципів нормотворчості, які 

запропоновані у проектах законів, що спрямовані на визначення правових 

засад та порядку прийняття та реалізації нормативно-правових актів в 

Україні. 

Надано визначення поняття нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади під яким варто розуміти діяльність, яка здійснюється 

центральними органами виконавчої влади відповідно до закріплених законом 

повноважень та спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, 

що регулюють суспільні відносини, унормування яких віднесено до предмету 



 

відання відповідного центрального органу виконавчої влади, у визначених 

законом формах та процедурах. 

Встановлено, що змістом нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади є діяльність з планування, розробки норм для прийняття 

підзаконних нормативно-правових актів, розробки проектів та прийняття 

актів, що вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні нормативно-правові 

акти; розробки проектів законів України з метою врегулювання суспільних 

відносин, що охоплюються компетенцією відповідного центрального органу 

виконавчої влади. 

Аргументується, що нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади характеризується певними ознаками, які розкривають найбільш 

важливі та сутнісні сторони цього явища: 1) нормотворчість центральних 

органів виконавчої влади має відповідати конституційно-правовому 

принципу виконання повноважень виключно у встановлених законом межах; 

2) нормотворчість центральних органів виконавчої влади здійснюється в 

порядку і процедурі, що регламентовані чинним законодавством; 3) 

нормотворчість центральних органів виконавчої влади здійснюється 

виключно на підставі закріпленої за ними компетенції у цій сфері; 4) 

нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади 

характеризується стадійністю; 5) для нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади характерна наявність уніфікованої форми нормативно-

правових актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади. 

З’ясовано, що під нормотворчим процесом центральних органів 

виконавчої влади слід розуміти чітко встановлений законом порядок 

прийняття підзаконних нормативно-правових актів; прийняття актів, що 

вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні нормативно-правові акти; 

розробки проектів законів (у межах предметів відання), з метою створення 

цілісної системи юридичних норм, що врегульовують різні види суспільних 

відносин. В межах нормотворчого процесу центральних органів виконавчої 

влади слід виокремлювати такі основні стадії, які в свою чергу поділяються 



 

на етапи: 1) підготовча (передпроектна); 2) основна (проектна); 3) 

засвідчувальна; 4) кінцева (інформаційна). Важливо, що центральний орган 

виконавчої влади вправі самостійно обирати окремі етапи відповідних стадій 

нормотворчого процесу та визначати їх послідовність, натомість стадії 

нормотворчого процесу є завжди обов’язковими в своїй сукупності. 

Охарактеризовано три рівні якості нормативно-правових актів – 

загальнодержавний, спеціальний та індивідуальний. Аргументується, що 

нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади повинні 

відповідати усім трьом рівням якості для ефективного їх виконання та 

правозастосування.  

Констатується незавершеність формування цілісної законодавчої бази 

щодо здійснення центральними органами виконавчої влади нормотворчості, 

яка характеризується законодавчою невизначеністю та певною 

неузгодженістю положень чинних актів законодавства, які регулюють 

питання понятійного апарату, системи центральних органів виконавчої 

влади, їх конституційно-правового статусу, компетенції тощо. Встановлена 

необхідність оптимізації системи міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в контексті ефективності їх нормотворчої діяльності.  

Констатовано, що чинний Закон України «Про центральні органи 

виконавчої влади» не містить положень про можливість надання міністерству 

України права передачі іншим центральним органам виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується міністром, нормотворчих 

повноважень у частині розробки проектів нормативних актів.  

Констатовано, що чинне законодавство України не містить визначення 

поняття «компетенція центральних органів виконавчої влади», що негативно 

впливає на процес реформування системи органів виконавчої влади в цілому. 

Встановлено, що компетенція центрального органу виконавчої влади – це 

обсяг повноважень, тобто права і обов’язки даного органу, їх посадових осіб, 

встановлені нормативними юридичними актами, яка проявляється через 



 

відповідні форми і напрями реалізації в ході виконання завдань і функцій 

центральних органів виконавчої влади.  

Запропоновано проект Закону України «Про нормативно-правові акти» 

доповнити положеннями, які б регламентували процедуру передачі 

повноважень міністром у частині розробки проектів в порядку делегованої 

нормотворчості. Визначено, що доцільно врегулювати у проекті вказаного 

Закону порядок планування, проектування та введення в дію нормативних 

актів, наказів міністерств України, що визначить особливості нормотворчої 

діяльності центральних органів виконавчої влади на усіх стадіях 

нормотворчої діяльності міністерства.  

Запропоновано у проекті Закону України «Про нормативно-правові 

акти» передбачити визначення основних понять, врегулювавши загальні 

питання нормотворчості міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, а також визначивши чіткі межі їх нормотворчих 

повноважень.  

Запропоновано у проекті Закону України «Про нормативно-правові 

акти» закріпити види нормативно-правових актів не тільки центральних 

органів виконавчої влади, але й інших центральних органів виконавчої влади 

з урахуванням нової моделі організації виконавчої влади в Україні та 

сучасних викликів суспільства. Запропоновано у проекті Закону України 

«Про нормативно-правові акти» закріпити критерії для розмежування актів 

центральних органів виконавчої влади: за суб’єктами прийняття акта, за 

правовою формою вираження актів, за сферою правового регулювання, за 

територіальною сферою дії, за суб’єктним складом ініціаторів акта. 

Констатовано, що поточна ситуація у сфері ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади характеризується 

наступними умовами: нечіткість та недостатня правова визначеність 

повноважень центральних органів виконавчої влади, що має наслідком 

прийняття нормативно-правових актів, які підлягають скасуванню або 

навпаки неприйняття необхідних нормативно-правових актів, що належать 



 

до предмету відання конкретного органу влади; відсутність законодавчого 

визначення процедурних механізмів реалізації повноважень центральних 

органів виконавчої влади, зокрема у частині неврегульованості 

адміністравтивної процедури в Україні; відсутність системного підходу до 

впровадження у життя актів стратегічного характеру, декларативність ряду 

норм програмних документів, які надалі не знаходять свого втілення у 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади; перевищення 

повноважень центральними органами виконавчої влади у своїй 

нормотворчості шляхом закріплення на рівні підзаконних актів норм, які 

мають міститися у актах вищої юридичної сили або здійснення 

нормотворчості у сфері, що належить до предметів відання інших органів 

публічної влади; забюрократизованість нормотворчого процесу; при значній 

кількості відкритих даних, які доступні для аналізу, спостерігається низький 

рівень їх використання для визначення цілей при прийнятті нормативно-

правових актів та оцінки успішності їх досягнення тощо. 

Охарактеризовано нормативно-правові, організаційно-професійні, 

матеріально-технічні критерії та культурно-просвітницькі критерії 

ефективності нормотворчості центральних органів виконавчої влади. 

Визначено зміст вказаних критеріїв.   

Констатовано, що запропонована система критеріїв ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади є структурною 

складовою системи державного управління в умовах впливу різнорівневих 

факторів невизначеності, яка має на меті  виявлення причин, що призводять 

до появи неконтрольованих ситуацій та вимагають оперативного та 

ефективного реагування, в т.ч. у формі ухвалення нормативно-правових 

актів;  проведення аналізу нормотворчості центральних органів виконавчої 

влади з огляду на досягнення мети та вирішення конкретних задач, що стоять 

при прийнятті того чи іншого нормативно-правового акта; вдосконалення 

механізмів правового забезпечення діяльності центральних органів 

виконавчої влади; планування та реалізацію антикризових заходів; контроль 



 

за їх виконанням. Встановлено, що сучасний стан ефективності 

нормотворчості переконливо свідчить про наявні проблеми та необхідність 

суттєвого реформування центральних органів виконавчої влади в Україні.  

Ключові слова: конституційно-правові засади, нормотворчість, 

нормативно-правовий акт, правотворчість, нормотворчий процес, центральні 

органи виконавчої влади. 
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Law). V.M. Koretsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine. V.M. 

Koretsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the complex and thorough analysis of the 

constitutional and legal foundations of rulemaking by central executive bodies. On 

the basis of the conducted research, the proposals on improvement of the current 

legislation in this sphere are formulated. 

It is proposed to understand rulemaking as the activity of public authorities 

endowed by the state with appropriate powers, carried out in the prescribed 

procedural form and within the scope of their jurisdiction, directed at creating a 

comprehensive system of legal provisions governing various types of public 

relations. 

It was found that one of the main criteria distinguishing the concepts of 

"rulemaking" and "lawmaking" is the end result of each of these processes. 

Therefore, the end result of lawmaking is the creation of legal provisions, and the 

end result of rulemaking is the adoption of regulations. 

It was found out that the elements of the constitutional and legal status of a 

state authority determine the courses of action for state bodies to fulfil their 

mandated responsibilities, interaction mechanisms between public authorities, as 



 

well as the limits of their activities in the rulemaking field. The constitutional and 

legal status of central executive bodies was analyzed, which revealed the most 

important and essential aspects of this concept: 1) collaboration of central 

executive bodies with public administration; 2) existence of competence and 

special legal personality of those bodies; 3) organizational structure and activity of 

those bodies are based on certain principles; 4) relationship of central executive 

bodies with the legal forms of those bodies. 

Given the provisions of the Concept of optimization of 

the system of central executive bodies, which sets the task of delimiting the 

functions of forming and implementing public policy between ministries and other 

central executive bodies, there is a need to amend and changes into the Law of 

Ukraine "On Central Executive Bodies". It is proposed to make changes and 

additions to the Chapter concerning the organizational structure of the ministries 

staff. I.e., Section II of the Law shall have a separate article devoted to the status of 

directorates as a structural element of ministries, indicating functions, 

competencies, and composition thereof, appointment and dismissal procedure of 

specialists regarding their activities. 

It is established that despite the reform of central executive bodies, in 

particular in the context of their optimization, the problem of duplication of certain 

functions of the relevant executive bodies remains unresolved, which in general 

leads to an imbalance in their activities. 

It is proposed to separate rulemaking principles by central executive bodies 

into two types: general principles of rulemaking and special principles of 

rulemaking. The list of these principles is defined. In view of this, it is proposed to 

clarify the wording of the principles of rulemaking, which are proposed by draft 

laws aimed at defining the legal fundamentals and procedure for the adoption and 

implementation of regulations in Ukraine. 

There is defined that the concept of rulemaking by central executive bodies 

is an activity carried out by central executive bodies in accordance with the powers 

established by law and aimed at creating a comprehensive system of legal 



 

provisions governing public relations, the regulation of which is the responsibility 

of the central executive body, in the forms and procedures specified by law. 

It is established that the content of rulemaking by central executive bodies 

is the activity of planning, development of norms for the adoption of bylaws, 

drafting and adoption of acts amending or repealing existing bylaws; development 

of draft laws of Ukraine in order to regulate public relations, which are covered by 

the competence of the relevant central executive body. 

It is argued that the rulemaking by central executive bodies is characterized 

by certain features that reveal the most important and essential aspects of this 

phenomenon: 1) rulemaking of central executive bodies shall comply with the 

constitutional and legal principle of exercising the powers; 2) rulemaking by 

central executive bodies is carried out in accordance with the manner and 

procedure regulated by current legislation; 3) rulemaking by central executive 

bodies is carried out exclusively on the basis of the competence assigned to them 

in this area; 4) rulemaking process by central executive bodies is characterized by 

stages; 5) rulemaking by central executive bodies are characterized by the presence 

of a unified form of regulations adopted by central executive bodies. 

It was found that under the rulemaking process by central executive bodies 

shall be understood a clearly established by law procedure for the adoption of 

bylaws; adoption of acts amending or repealing existing bylaws; development of 

draft laws (within the scope of jurisdiction), in order to create a comprehensive 

system of legal provisions governing various types of public relations. Within the 

rulemaking process by the central executive bodies, the following main stages shall 

be distinguished, which in turn are divided into stages: 1) preparatory (pre-project); 

2) basic (project); 3) certifying; 4) final (informational). It is important that the 

central executive body has the right to choose the individual stadies of the relevant 

stages of the rulemaking process and determine their sequence, while the stages of 

the rulemaking process are always mandatory in their entirety. 

Three levels of quality of normative-legal acts are characterized - national, 

special and individual. It is argued that the regulations of the central executive 



 

bodies  shall meet all three levels of quality for their effective implementation and 

enforcement. 

It was stated the incompleteness of the formation of an integrated 

legislative data for the implementation of rulemaking by central executive bodies 

which is characterized by legislative uncertainty and some inconsistencies in the 

provisions of current legislation governing the conceptual apparatus, system of 

central executive bodies, constitutional status and competence thereof, etc. The 

need to optimize the system of ministries and other central executive bodies in the 

context of the effectiveness of their rulemaking activities was established. 

It was stated that the current Law of Ukraine "On Central Executive 

Bodies" does not contain provisions on the possibility of granting the Ministry of 

Ukraine the right to transfer to other central executive bodies, whose activities are 

directed and coordinated by the Minister, rulemaking powers in drafting 

regulations. 

It is stated that the current legislation of Ukraine does not contain a 

definition of "competence of central executive bodies", which negatively affects 

the process of reforming the system of executive bodies as a whole. It is 

established that the competence of the central executive body is the scope of 

powers, ie the rights and responsibilities of the body, their officials, established by 

regulations, which is manifested through the appropriate forms and directions of 

implementation in the performance of tasks and functions of central executive 

bodies. 

It is proposed to supplement the draft Law of Ukraine ―On Normative 

Legal Acts‖ by provisions that would regulate the procedure for the transfer 

powers by Minister in terms of drafting by way of delegated rulemaking. It is 

determined that it is expedient to regulate in the draft of the above mentioned Law 

the procedure for planning, designing and implementing regulations and  orders 

Ministries of Ukraine, which determine the features of rulemaking activities of 

central executive bodies at all stages of rulemaking activities. 



 

It is proposed to provide into the draft Law of Ukraine "On Regulations" 

the definition of basic concepts, regulating general rulemaking issues of ministries 

and other central executive bodies, as well as defining clear boundaries of their 

rulemaking powers. 

The author proposes to set into the draft Law of Ukraine ―On Normative 

Legal Acts‖ the types of normative legal acts not only of central executive bodies 

but also of other central executive ones, taking into account the new model of 

executive organization in Ukraine and modern challenges of society. It is proposed 

to establish into the draft Law of Ukraine "On Normative Legal Acts" criteria for 

delimitation of acts of central executive bodies: by subjects of act adoption, by 

legal form of acts expression of, by sphere of legal regulation, by territorial sphere 

of action, by subject composition initiators of the act. 

It was stated that the current situation in the field of efficiency of 

rulemaking of central executive bodies is characterized by the following 

conditions: unclearness and insufficient legal certainty of powers of central 

executive bodies, resulting in the adoption of regulations to be repealed or vice 

versa non-adoption of necessary regulations belong to the subject of a specific 

authority; lack of legislative definition of procedural mechanisms for the exercise 

of powers of central executive bodies, in particular in terms of unregulated 

administrative procedure in Ukraine; the lack of a systematic approach to the 

implementation of strategic acts, the declarative nature of a number of provisions 

of program documents, which are no longer embodied in the rulemaking of central 

executive bodies; exceeding the powers of central executive bodies in their 

rulemaking by enshrining at the level of bylaws provisions that shall be contained 

in acts of higher legal force or the implementation of rulemaking in the field of 

other public authorities; over-bureaucratization of the rulemaking process; with a 

significant amount of open data available for analysis, there is a low level of their 

use to determine the objectives in the adoption of regulations and assess the 

success of their achievement, and etc. 



 

Normative-legal, organizational-professional, material-technical criteria, 

and cultural and educational criteria of efficiency of rulemaking by central bodies 

of executive power are characterized. The content of the specified criteria is 

defined. 

It is stated that the proposed system of criteria for the effectiveness of 

rulemaking by central executive bodies is a structural component of the public 

administration system under the influence of multilevel factors of uncertainty, 

which aims to identify the causes of uncontrolled situations and require a prompt 

and effective response, including in the form of adoption of normative legal acts; 

analysis of rulemaking of central executive bodies in view of achieving the goal 

and solving specific problems facing the adoption of a normative legal act; 

improving the mechanisms of legal support for the activities of central executive 

bodies; planning and implementation of anti-crisis measures; control over their 

implementation. It is established that the current state of efficiency of rulemaking 

convincingly testifies to the existing problems and the need for significant reform 

of the central executive bodies in Ukraine. 

Key words: constitutional and legal principles, rulemaking, normative 

legal act, lawmaking, rulemaking procedure, central executive bodies. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Закон України «Про 

центральні органи виконавчої влади» головним завданням міністерств, як 

ключових суб’єктів у системі центральних органів виконавчої влади, 

визначає формування та реалізацію державної політики шляхом забезпечення 

нормативно-правового регулювання, визначення пріоритетних напрямів 

розвитку (шляхом формування стратегічних планів), узагальнення практики 

застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його 

вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих 

актів, тощо. Не дивлячись на те, що нормотворчість міністерств визначено як 

основний спосіб формування та реалізації державної політики, до сьогодні не 

прийнято єдиного нормативно-правового акту, який би регламентував процес 

нормотворчості, у тому числі центральних органів виконавчої влади.  

Відсутність єдиного законодавчо визначеного підходу щодо 

планування, розробки норм для прийняття підзаконних нормативно-правових 

актів, розробки та прийняття актів, що вносять зміни чи скасовують діючі 

підзаконні нормативно-правові акти, розробки проектів законів України 

призводить до того, що необхідні суспільні відносини регулюються точково, 

а тому – фрагментарно; внаслідок цього, одне питання може регулюватися 

декількома нормативно-правовими актами, тобто має місце розпорошеність, 

а також суперечність між відповідними актами; відомі й випадки 

одночасного існування чинних та застарілих норм. Окрім цього, при 

здійсненні нормотворчості центральними органами виконавчої влади наявне 

дублювання окремих завдань, що призводить як до зайвих затрат трудових 

ресурсів, так і до фінансових.  Все це не сприяє реалізації єдиної державної 

політики центральними органами влади, а також є суттєвою перепоною для 

створення цілісної системи юридичних норм. 
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Варто відзначити, що актуальність та нагальність потреби 

законодавчого врегулювання процесу нормотворчості загалом було визнано в 

державі вже давно. Так, ще в 1997 р. був розроблений проект закону «Про 

нормативно-правові акти», яким частково регулювалося питання 

нормотворчості. У 2000 р. даний закон навіть було прийнято Верховною 

Радою України, однак Президент України через численні його недоліки 

наклав на нього вето і тому закон був скасований. Після чого були здійснені 

й інші спроби врегулювати зазначені питання на законодавчому рівні: був 

розроблений та поданий проект Закону «Про нормативно-правові акти» 

№0922 від 12.12.2012 р., у 2020 р. був розроблений аналогічний проект 

Міністерством юстиції України, у 2021 р. розроблено та подано до Верховної 

Ради України проект закону «Про правотворчу діяльність» – однак й досі 

жодні спроби поки що не увінчались успіхом, що свідчить про актуальність 

законодавчого врегулювання нормотворчості в Україні. Зазначені проекти 

також не позбавлені певних недоліків. Більше того, в них мова йде, у тому 

числі про нормотворчість в цілому, однак нормотворчість центральних 

органів виконавчої влади має свою специфіку та особливості зумовлені 

порядком та принципами діяльності відповідних органів влади. А тому 

тематика даного дисертаційного дослідження не лише не втрачає своєї 

актуальності, а й є сучасним викликом сьогодення. 

Окрім цього, актуальність дисертаційної роботи визначається також 

потребою комплексного вирішення проблемних питань удосконалення 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади в межах національної 

концепції сталого розвитку «Україна-2020» та Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 року на нинішньому етапі 

державотворення.  

Варто відмітити, що окремі аспекти нормотворчості розкриті у працях 

багатьох науковців у сфері права, однак дослідження конституційно 

правових засад нормотворчості саме центральних органів виконавчої влади 
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ще не здійснювалися в Україні. Так, інституціонально-правові аспекти 

нормотворчості досліджували такі науковці як В. Б. Авер'янов, 

О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, І. Л. Бородін, А. С. Васильев, 

І. П. Голосніченко, В. О. Гуменюк, М. М. Гуренко, Р. А. Калюжний, 

С. В. Ківалов, І. П. Козаченко, А. М. Колодій, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 

М. В. Корнієнко, Ю. Ф. Кравченко, Е. Б. Кубко, А. С. Мацко, 

П. М. Михайлов, Н. Р. Нижник, В. Ф. Опришко, О. І. Остапенко, 

В. П. Петков, П. М. Рабінович, О. П. Рябченко, Ю. І. Римаренко, 

В. М. Самсонов, А. О. Селіванов, В. Я. Тацій, М. М. Тищенко, 

О. Ф. Фрицький, О. Г. Фролова, В. В. Цветков, Ю. С. Шемшученко, 

О. Н. Ярмиш та ін. Водночас за час існування України як суверенної держави 

предметом самостійних наукових досліджень у вітчизняній науці були лише 

окремі організаційно-правові, зокрема адміністративно-правові, питання 

нормотворчості органів влади. Серед дисертаційних досліджень галузі 

державного управління слід виокремити роботи О. В. Антонової, 

В. В. Алексейчука, В. Д. Бакуменка, В. В. Баштанника, Т. Е. Василевської, 

Н. Т. Гончарук, О. С. Дніпрова, В. М. Дрешпака, В. М. Купрійчука, 

Н. А. Липовської, В. М. Лобаса, Л. А. Пашко, Л. Л. Прокопенка, 

А. П. Рачинського, С. М. Серьогіна, Т. О. Стадніченко, І. І. Хожило, 

Ю. П. Шарова. Варто відзначити, що у сфері права була захищена дисертація 

Чорнолуцького Р. В. «Феноменологія нормопроектної діяльності в 

конституційному праві України: питання теорії і практики» (2017), однак в 

ній розкрито лише один аспект нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади, а саме – нормопроектування, що свідчить про актуальність 

потреби у комплексному дослідженні нормотворчості останніх. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок про актуальність як 

самого дисертаційного дослідження, так і подальших наукових розвідок, 

оскільки нормотворчість центральних органів виконавчої влади, її поняття, 

зміст, правове регулювання і принципи здійснення, сутність нормотворчого 
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процесу центральних органів виконавчої влади є важливою науковою 

проблемою, вирішення якої має не менш важливе прикладне значення, а 

саме, здатне підвищити як якість законодавства загалом, так і зробити 

ефективнішим нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади, 

що, в цілому позитивно відображається на іміджі України як правової 

держави. 

Поряд із працями, присвяченими науковим дослідженням у сфері 

конституційно правових засад нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади, в дисертації використано також наукові розробки у сфері 

управління, філософії, інших галузей правової науки. Ґрунтуючись на аналізі 

та узагальненні наукових поглядів, нормативно-правових актів, в дисертації 

надано та обґрунтовано висновки й пропозиції, що виносяться на захист. 

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

Дисертаційне дослідження є частиною науково-дослідної роботи Інституту 

держави і права імені В. М. Корецького НАН України та виконане в межах 

планових тем відділу конституційного права та місцевого самоврядування 

«Конституційно-правові проблеми сучасного унітаризму: вітчизняний та 

зарубіжний досвід» (номер державної реєстрації PK 0118U100391) та 

«Парламентаризм в Україні: сучасний стан, виклики та перспективи 

розвитку» (номер державної реєстрації 0112 U 105261).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

визначенні особливостей конституційно-правових засад нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади, а також формулюванні на цій основі 

відповідних рекомендацій з приводу удосконалення національного 

законодавства у цій сфері. 

Для досягнення сформульованої мети визначено такі наукові завдання: 

- дослідити методологічну основу конституційно-правових засад 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади; 
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- визначити теоретико-правові підходи до характеристики поняття 

нормотворчості; 

- з'ясувати співвідношення суміжних правових понять з поняттям 

«нормотворчість»; 

- проаналізувати особливості конституційного статусу центральних 

органів виконавчої влади; 

- визначити нормотворчість центрального органу виконавчої влади як 

форму регулювання суспільних відносин; 

- проаналізувати сутність нормотворчого процесу центральних органів 

виконавчої влади та його стадії; 

- окреслити основні проблеми у сфері нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади; 

- з'ясувати шляхи удосконалення нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі 

реалізації конституційно-правових засад нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади. 

Предметом дослідження є конституційно-правові засади 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є система 

загально-філософських, загальнонаукових, приватно-наукових та 

спеціальних методів. Зокрема, усе дисертаційне дослідження було здійснене 

через призму діалектичного методу. За його допомогою, а також за 

допомогою антропологічного, герменевтичного, філософсько-

культурологічного методів встановлено сутність поняття нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади та з’ясовано особливості 

конституційно-правового статусу останніх (підрозділи 2.1, 2.2). За 

допомогою формально логічного методу було сформульовано дефініцію 

нормотворчості, нормотворчості центральних органів виконавчої влади, 
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нормотворчого процесу центральних органів виконавчої влади (підрозділи 

2.2, 2.3). Метод тлумачення правових норм використано для аналізу проектів 

законів «Про нормативно-правові акти», «Про правотворчу діяльність», а 

також законодавчого закріплення у сфері нормотворчості центральних 

органів державної влади з метою виявлення прогалин відповідного правового 

забезпечення та формулювання пропозицій удосконалення відповідних 

нормативно-правових актів (підрозділи 3.1, 3.2). Системний та структурний 

методи дозволили визначити стадійність нормотворчого процесу (підрозділ 

2.3). Функціонально-правовий дозволив повно та всебічно висвітлити 

проблеми, пов’язані з дослідженням конституційно-правових засад 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади (підрозділи 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1). 

Нормативну та емпіричну основу дисертаційного дослідження 

складають Конституція України, законодавчі та інші правові акти, які 

регулюють нормотворчість центральних органів виконавчої влади. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним з перших комплексних теоретико-правових досліджень 

проблем реалізації конституційно-правових засад нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади. Найбільш важливі положення, 

висновки та пропозиції, що сформульовані в дисертації та містять ознаки 

новизни, такі: 

вперше: 

обґрунтована доцільність наукової класифікації принципів 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади та визначено їх зміст, 

що визначають загальний та спеціальний характер такої діяльності;  

визначено основні критерії (нормативно-правові, організаційно-

професійні, матеріально-технічні та культурно-просвітницькі) ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади; 
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обґрунтована доцільність нормативно-правового закріплення передачі 

міністерством іншим підвідомчим центральним органам виконавчої влади 

права розробляти проекти нормативних актів, які є відмінними від проектів 

законів. У зв’язку з цим, у Законі України «Про нормативно-правові акти» 

варто передбачити відповідну процедуру з передачі таких повноважень; 

удосконалено:          

розуміння сутності нормотворчості центральних органів виконавчої 

влади, під якою варто розуміти - діяльність, яка здійснюється центральними 

органами виконавчої влади відповідно до закріплених законом повноважень 

та спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, що 

регулюють суспільні відносини, унормування яких віднесено до предмету 

відання відповідного центрального органу виконавчої влади, у визначених 

законом формах та процедурах;  

визначення змісту нормотворчості центральних органів виконавчої 

влади під яким потрібно розуміти діяльність з планування, розробки норм 

для прийняття підзаконних нормативно-правових актів, розробки та 

прийняття актів, що вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні 

нормативно-правові акти; розробки проектів законів України з метою 

врегулювання суспільних відносин, що охоплюються компетенцією 

відповідного центрального органу виконавчої влади; 

розуміння поняття нормотворчого процесу центральних органів 

виконавчої влади під яким варто розуміти чітко встановлений законом 

порядок прийняття підзаконних нормативно-правових актів; прийняття актів, 

що вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні нормативно-правові акти; 

розробки проектів законів (у межах предметів відання), з метою створення 

цілісної системи юридичних норм, що врегульовують різні види суспільних 

відносин; 
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набули подальшого розвитку: 

систематизація існуючих підходів щодо основних стадій (підготовчої 

(передпроектної), основної (проектної), засвідчувальної та кінцевої 

(інформаційної)) нормотворчого процесу центральних органів виконавчої 

влади; 

наукова позиція про «нормотворчість» як діяльність суб’єктів 

публічної влади, наділених державою відповідними повноваженнями, що 

здійснюється у встановленій процедурній формі та у межах предметів їх 

відання, спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, які 

врегульовують різні види суспільних відносин; 

наукова позиція про те, що вихідними конституційно-правоими 

засадами, які покладено в основу нормотворчості центральних органів влади 

є межі її здійснення виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені Конституцією та законами України. 

Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані в 

дисертації теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути 

використані: 

–  у науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади як на 

загальнотеоретичному, так і на галузевому рівнях; 

–  у правозастосовній діяльності – для використання у 

нормопроєктуванні запропонованих дефініцій та положень з метою 

уніфікації чинного законодавства; 

–  у навчальному процесі – під час викладання дисциплін «Теорія 

держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес», «Адміністративне судочинство», «Інформаційне 

право»; для підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів;  

– у сфері правотворчості – для удосконалення вітчизняного 

законодавства у сфері нормотворчості центральних органів виконавчої влади; 
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– у правореалізаційній діяльності – для підвищення ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади.  

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

доповідалися на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 

зокрема: «Правова реформа: концепція, мета, впровадження: VIІІ міжнародна 

науково-практична конференція», Київ, 23 лист. 2017 р.; «ІХ Міжнародна 

науково-практична конференція молодих учених: Майбутнє науки в обріях 

права. До 100-річчя Національної академії наук України», Київ, 5 грудня 

2018 року.  

Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладено в 

6 наукових публікаціях, з яких 2 статті у фахових наукових виданнях України 

з юридичних наук, 2 статті у наукових юридичних періодичних виданнях 

зарубіжних держав, а також у 2 тезах доповідей, опублікованих на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 

трьох розділів (7 підрозділів), висновків, списку використаних джерел (276 

найменувань) на 28 сторінках, додатку на 1 сторінці. Загальний обсяг 

дисертації становить 207 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД НОРМОТВОРЧОСТІ 

ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

1.1. Методологічна основа дослідження конституційно-правових 

засад нормотворчості центральних органів виконавчої влади 

 

Всебічний та ґрунтовний розгляд проблематики дисертаційного 

дослідження, його наукові результати є можливими лише завдяки 

використанню конкретних методів наукового пізнання. Адже саме завдяки 

відповідним засобам та способам наукового дослідження можна сформувати 

теоретико-концептуальний апарат предмета дослідження. 

Більше того, на думку М.В. Костицького: « … кожний учений може 

компонувати власну методику пізнання з методів, запозичених з різних 

методологій. Наприклад, формально-логічна методика (улюблена юристами), 

у ній можливе застосування методів формальної логіки, герменевтики, 

семантики, психолінгвістики» [93, с. 3]. Схожої думки притримується А.В. 

Кезін: «…методологічний плюралізм передбачає існування конкуруючих 

теорій, методів, картин світу, дослідницьких програм, з метою досягнення 

спільними зусиллями консенсусу» [75, с. 59]. Тому, на нашу думку, поняття 

нормотворчості теж потрібно розглядувати відповідно до принципів 

методологічного плюралізму, що дозволяє дослідити нормотворчість з різних 

точок зору, часто суперечливих, однак внаслідок яких стає можливим дійти 

до істини.  

Проблема методології в системі наукових досліджень розглядається 

науковцями неоднозначно. Під методологією прийнято розуміти сукупність 

методів, прийомів, процедур наукового дослідження [180, с. 5]. Таке 

розуміння характерне для англосаксонської правової родини. 
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Однією із поширених у юридичній науці вважається позиція 

М. М. Марченко та ряду інших науковців з приводу визначення методології 

як системи методологічних підходів і методів, які є необхідними, щоб 

пізнати предмет дослідження [113, с. 26]. В той же час, О. Ф. Скакун 

схиляється до думки, що методологія є окремим напрямком (елементом) 

системи пізнання, який забезпечує всесторонність, повноту та комплексність 

проведеного наукового дослідження [221, с. 30]. Ще одна група науковців 

вважає більш прийнятною позицію про те, що методологія є самостійною 

наукою, яка включає в себе не лише сукупність методів і методологічних 

підходів до дослідження, але і систему правил застосування цих методів [257, 

с. 33].  

Крім того, існують і інші визначення сутності такої категорії як 

методологія. Зокрема, певна група науковців під поняттям «методологія» 

розуміє: «…концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які 

забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої 

інформації про процеси та явища» [273, с. 56]. Деякі вчені конкретизують 

методологію саме у юридичній науці, під якою розуміють «систему підходів, 

методів і способів наукового дослідження, теоретичні засади їх використання 

при вивченні державно-правових явищ» [275, с. 618].  

Більш широко методологію юриспруденції визначає М. В. Костицький: 

«…як вчення, цілісну теорію з поняттями й категоріями, світогляд, через 

призму яких і здійснюється пізнання за допомогою методів у відповідності з 

технологією їх застосування – методикою» [94, с. 5]. 

В. Цвєтков також акцентує увагу на важливості застосування 

методологічного підходу при пізнанні складних соціальних явищ, таких як 

держава і право, адже розв’язання проблем на цьому рівні ефективно впливає 

на якість життя та майбутнє суспільства [255, с. 254]. 

А. Крусян [98, с. 13] пропонує чотирирівневу структуру методів: 

«Перший рівень становить – діалектико-філософський метод; другий рівень – 
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спеціальний, який об’єднує у собі сутнісний, інтегративний та системний 

методи дослідження; третій рівень – універсальний, складається із 

загальнонаукових (наприклад, історико-генетичний, логічний, аксіологічний, 

синергетичний) та приватно-наукових (порівняльно-правовий, формально-

юридичний (догматичний), соціологічний, прогностичний, статистичний) 

методів; четвертий рівень – практично-перетворювальний (метод 

моделювання)». 

Також чотирирівневу структуру методів пропонує відома вітчизняна 

вчена дослідниця  Н. Пархоменко, але їх сутнісне наповнення дещо 

відрізняється від наведеної вище.  Так, вона виокремлює такі види методів: 

загально-філософські методи до яких відносить діалектичний та 

метафізичний методи; загальнонаукові методи, які вміщують у собі 

історичний, формально-логічний, системний, функціональний, 

синергетичний методи та метод структурного аналізу; приватно-наукові 

методи, до яких належать конкретносоціологічний, статистичний, 

прогностичний методи та метод моделювання; спеціальні методи, до яких 

відносяться порівняльно-правовий, формально-догматичний (юридичний) 

методи та метод правового експерименту [7, с. 183]. Варто відзначити, що 

аналогічна позиція була також висловлена раніше відомим вітчизняним 

теоретиком права академіком П. М. Рабінович [203, с. 618]. 

Ю. П. Сурмін у своїй праці «Майстерня вченого» наводить низку 

визначень поняття «метод дослідження», що надаються різними авторами: 

«…діяльність, спрямована на об’єкт з метою одержання знань про неї; 

правильний шлях, засіб досягнення будь-якої мети; засіб пізнання, спосіб 

відтворення дійсності в нашій свідомості; система принципів та правила 

практичної і теоретичної діяльності; сукупність систематизованих 

пізнавальних операцій; сукупність пізнавальних процедур; сукупність 

відносно рівнозначних операцій; система дій з досягнення поставлених цілей; 

сукупність принципів, процедур і конкретних методик; форма зв’язку 
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дослідника з об’єктом дослідження; засіб вдосконалення і розвитку знань; 

один з інтеграційних механізмів науки» [235, с. 67]. 

Не вдаючись в детальний аналіз наведених класифікацій методів 

наукового пізнання, оскільки це не є предметом нашого дослідження, 

проаналізуємо таке правове явище як нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади за допомогою спеціально-юридичних методів, які мають 

безпосереднє значення для нашого дослідження. Тому, для дослідження 

конституційно-правових основ нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади доцільно буде використати системний, структурно-

функціональний, порівняльно-правовий, формально-юридичний методи. 

Окрім цього, щоб досягти вагомих наукових результатів варто використати 

деякі філософські, загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. 

Так, жодне наукове дослідження юридичного спрямування не 

відбувається без використання діалектичної методології, яку досліджували 

М. В. Костицький [93], Д. А. Керімов [78], Ю. С. Шемшученко [272] тощо. 

М. В. Костицький, вказував на багатовимірність пізнавального потенціалу 

діалектики, адже остання є «універсальною логічною формою мислення, у 

якій відображено ті загальні властивості, відношення і зв’язки, які існують у 

об’єктивній реальності. Без понять і категорій, – пізнання дійсності було б 

неможливим. Діалектичний метод є триєдиним і виявляється як: 1) буття – 

сутність – поняття; 2) чуттєвість – розсудок – розум; 3) перехід – рефлексія – 

розвиток; 4) метод – логіка – пізнання; 5) теза – антитеза – синтез» [93, с. 4].  

Відповідно, ключова роль у царині філософських методів наукового 

пізнання належить діалектичному методу. Адже завдяки притаманним йому 

законів таких як перехід кількісних показників у якісні; заперечення 

заперечення; єдності і боротьби протилежностей, - стає можливим 

аналізувати певне правове явище у розвитку, що дозволяє відобразити 

цілісну картину об’єктивної дійсності. Власне тому, за допомогою цього 

методу можна розглянути поняття та зміст таких категорій як 
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«правотворчість», «нормотворчість» та «законотворчість». Також, за 

допомогою діалектичного методу можна розглянути нормотворчу діяльність 

різних центральних органів влади як хоч і окремі правові явища, однак які 

одночасно тісно взаємопов’язані між собою та навіть інколи взаємозалежні. 

Окрім цього діалектичний метод дозволяє узагальнити результати 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади, визначити основні 

закономірності та тенденції їх подальшого розвитку. 

У нашому дослідженні, філософські методи функціонально визначають 

загальну спрямованість світоглядно-методологічних елементів нашої роботи. 

Для змістовного уточнення конституційно правових засад нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади можуть бути використані також такі 

філософські методи як: філософсько-культурологічний, аксіологічний, 

принцип антропоцентризму, герменевтичний метод тощо. 

Під філософсько-культурологічним методом розуміють такий спосіб 

пізнання, що дозволяє осмислити та перетворювати окремі сфери 

суспільного життя, норми моралі, менталітет та традиції, що притаманні 

соціуму [250, с. 185]. На думку Ю. М. Оборотова: «Культурологічний підхід 

інтегрує дослідницький потенціал, накопичений рядом наук, які вивчають 

право, і реалізує прагнення до аналізу предмета дослідження як культурного 

феномену» [140, с. 43]. Тому, нормотворчість також потрібно розглядати 

через призму відповідного культурного простору. Таке бачення дає змогу 

розглянути нормотворчість не в якості окремого феномену, а як наслідок 

рівня культури, що виводить нормотворчість з виключних юридичних меж. 

Більше того, внаслідок інтеграції України з ЄС, а також глобалізаційних 

процесів, нормотворчість центральних органів виконавчої влади стає 

багатогранним явищем, оскільки потребує врахування різноспрямованих 

культурних, духовних та інших факторів [62, с. 50]. 

Аксіологічний підхід до наукового пізнання полягає у встановленні 

певної ієрархії об’єктів правової дійсності [246, с. 37]. Резюмуючи аналіз 
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наукової літератури, можна прийти до висновку, що існує два підходи до 

розуміння аксіологічного підходу. Перший – підтримує група науковців, які 

відстоюють суб’єктно-об’єктний характер цінностей (М. С. Каган, 

Л. Н. Столович та ін.); другий підхід ґрунтується на тому, що цінності 

закладені в міжсуб’єктних відносинах (О. Г. Дробницький, Г. П. Вижлецов та 

ін.) [17, с. 5]. На нашу думку, вказані підходи не повинні бути 

взаємовиключними, а повинні навпаки – доповнювати один одного, 

зосереджуючи увагу на різних цінностях.  

Цікаву думку висловив О.О. Бандура, відповідно до якої: «Філософська 

аксіологія вивчає позитивну, нейтральну та негативну значущість будь-яких 

об’єктів, абстрагуючись від їхньої екзистенціальної чи якісної 

характеристики, тобто цінності загалом. Правові цінності є предметом 

дослідження аксіології права. Серед важливих її проблем є систематизація 

цінностей права» [17, с. 84]. Цінностями у нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади можуть бути норми, процедури, тощо. Так, В. М.  

Братасюк відзначає, що особливим видом правових цінностей, що одночасно 

вважаються й високими ідеалами, є нормативно закріплені принципи права 

[30, с. 89]. 

Аналізуючи аксіологічний зміст нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади, потрібно відмітити, що за допомогою нормотворчості 

відбувається опредметнення цінностей шляхом їх вираження у правовій 

нормі. У такому випадку нормотворчість виступає не лише засобом 

вираження відповідних цінностей, тобто інструментом, а й набуває власної 

цінності, оскільки стає культурною цінністю. Також, ціннісний аспект 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади містить позитивну 

значущість органів державної влади в особі міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, яка виражається у регуляторному 

впливі на суспільні відносини з метою ефективної реалізації прав і свобод 

людини і громадянина та протидії порушень у вказаній сфері. Вказане 
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набуває особливої актуальності з позиції того, що на конституційному рівні 

людина визнана найвищою соціальною цінністю.  

Вдало розкриває сутність аксіологічних засад нормотворчості 

Вороніна І. М., яка зазначає, що «концептуальний аналіз аксіологічних засад 

нормотворчості передбачає виокремлення теоретико-методологічних питань 

сутності та соціального призначення правових актів у цілому, враховуючи, 

що саме ці характеристики здебільшого дають нам уявлення про ціннісний 

потенціал нормативно-правового регулювання, а також, власне кажучи, 

сутнісних, змістовних, структурних та функціональних характеристик 

нормотворчого процесу…» [40, с. 58]. 

Антропологічний метод дозволяє проаналізувати нормотворчість через 

призму людської діяльності, адже можна впевнено стверджувати, що 

нормотворчість це результат діяльності людини, тому на скільки такий 

результат буде ефективний залежить від конкретного буття людини – 

суб’єкта нормотворчості. 

Формально-логічний метод притаманний усім науковим дослідженням 

у сфері права, а тому є обов’язковим і при дослідженні нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади. При застосуванні вказаного методу 

використовуються основні закони формальної логіки, що дозволяє, у тому 

числі, правильно формувати понятійно-категоріальний апарат. Також, 

завдяки цьому методу стає можливою логічна послідовність викладу 

приписів і норм [34, с. 5]. Зважаючи на те, що поняття нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади на нормативно-правовому рівні 

відсутнє, даний метод набуває особливої цінності в межах дисертаційного 

дослідження. Також вказаний метод необхідний для вивчення та тлумачення 

правових норм у сфері нормотворчості центральних органів виконавчої 

влади, а також з’ясування змісту повноважень останніх. 

«Системний метод передбачає дослідження усіх складових явищ чи 

процесів у єдності й взаємозв’язку, у взаємозалежності й взаємодії. Крім 
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того, будь-яка система являє собою цілісну, впорядковану множину 

елементів, взаємодія яких породжує нову, не властиву їм самим якість» [240, 

с. 14]. У сфері нормотворчості центральних органів виконавчої влади 

вказаний метод сприяє дослідженню ключових аспектів взаємодії 

нормотворчості з такими взаємопов’язаними, але не тотожними категоріями 

як «законотворчість», «правотворчість» і «правотворення». «Його 

найважливіші принципи зводяться до наступного: процес прийняття рішень 

повинен розпочинатися з виявлення і чіткого формулювання кінцевих цілей; 

вся проблема має розглядатися як єдине ціле, єдина система; мають 

виявлятися всі наслідки і взаємозв’язки кожного окремого рішення; 

необхідно знайти і проаналізувати можливі альтернативні шляхи щодо 

розв’язання існуючих проблем; цілі окремих підрозділів не можуть вступати 

в конфлікт з цілями всієї програми» [248, с. 587]. Тому, в результаті 

застосування системного методу нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади потрібно розглядати не тільки як діяльність окремих 

центральних органів виконавчої влади, а як цілісну взаємопов’язану та навіть 

інколи взаємозалежну систему, від рівня ефективності взаємодії якої 

залежить і ефективність нормотворчого процесу. При використанні 

системного методу також досліджуються статичні, структурні, динамічні 

компоненти та властивості нормотворчості центральних органів виконавчої 

влади. 

Застосування системного методу дозволяє об’єднати відомчі 

нормативно правові акти центральних органів виконавчої влади в цілісну 

систему, яка в свою чергу є структурним елементом підзаконних 

нормативно-правових актів держави. Тільки будучи системно організованою, 

нормотворчість центральних органів виконавчої влади може бути 

ефективною.  

Функціональний метод наукового пізнання дозволяє дослідити основні 

функції нормотворчості у якості дієвого засобу його реалізації, що сприяє 
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більш глибшому дослідженню сутнісних рис нормотворчості. Крім того, як 

влучно відмітив В. І. Семчик: «Використання вказаного методу дозволяє 

орієнтуватися у величезній кількості законів, матеріалах стосовно практик їх 

реалізації, створює сприятливі умови для розробки науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо вдосконалення законодавства» [214, с. 11]. 

Метод структурного аналізу з точки зору нашого предмета 

дисертаційного дослідження ґрунтується на виокремленні структурних 

елементів нормотворчості центральних органів виконавчої влади та аналізу  

взаємозв’язку між ними. Тому, за допомогою цього методу можна 

розглянути такі складові нормотворчості:1) принципи нормотворчості; 2) 

нормотворчість як соціальна і правова категорія; 3) нормотворчий процес та 

його стадії; 4) центральні органи виконавчої влади як суб’єкти 

нормотворчості; 5) основні проблеми у сфері нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади; 6) підвищення ефективності нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади. Кожна структурна складова займає 

своє місце і відіграє свою особливу роль. 

«Аналіз – це уявне розчленовування цілісного предмета на складові 

частини (сторони, ознаки, властивості або відношення) з метою його 

вивчення» [56, с. 64]. Аналіз надає можливість дослідити модель 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади, охарактеризувати 

основні її ознаки. Також аналіз допомагає встановити обсяг таких понять як 

«нормотворчість», «правотворчість» та «законотворчість», а також їх 

співвідношення. 

У юридичній науковій літературі «синтез» розглядається як об’єднання 

ознак, властивостей, характеристик, певних явищ у єдине ціле» [250, с. 105]. 

У розглядуваній площині синтез дозволяє охарактеризувати нормотворчість 

шляхом об’єднання таких понять як «норма», «творення», виявлення 

окремих їх характеристик, об’єднувальних ознак та, внаслідок цього 

виведення самого поняття «нормотворчості». При цьому, варто відзначити, 
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що синтезу підлягає також воля відповідного органу, який задіяний в процесі 

нормотворчості. Метод аналізу та метод синтезу може допомогти виявити 

особливості контитуційно-правових засад нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади та її регулювання у регламенті цих органів. 

Отже, такі загальнонаукові методи як системного підходу, аналізу та 

синтезу дозволяють дослідити нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади як цілісне явище, що має свою систему, а отже і 

взаємопов’язані структурні елементи, встановити, що розглядуване правове 

явище має власні властиві йому функції, а також встановити характерні 

ознаки, що відрізняють його від інших суміжних понять.   

В межах даного наукового дослідження використовуються також 

спеціально-правові методи, які розуміються як «методи, застосовувані у 

конкретній галузі наукового знання, тобто сфера їх застосування обмежена» 

[132, с. 47]. Система спеціально-наукових методів націлена на пізнання 

досліджуваного явища або процесу в контексті його предметного вивчення 

як явища конкретної сфери життєдіяльності суспільства. Розкриваючи 

особливості спеціально-наукових методів саме в юриспруденції ми можемо 

говорити, що ці методи дають нам змогу предметно дослідити явища 

правового, державно-політичного характеру, розкрити їх особливості та 

надати відповідні висновки, які мають спеціально-юридичний характер. 

«Герменевтичний метод (від грец. ερμηνεύειν – тлумачити) ґрунтується 

на сукупності принципів і методів тлумачення й інтерпретації текстів, які 

можуть мати форму як нормативно-правових, так і інших правових 

документів, наукових монографій, інших письмових праць учених та виконує 

функцію посередника між загальною та абстрактною нормами і конкретними 

життєвими ситуаціями, до яких застосовуються ці норми» [56, с. 205]. 

«Тлумачення норми права – це не лише своєрідний, а й відносно 

самостійний елемент правозастосовного пізнання» [251, с. 289]. Завдяки 

цьому філософсько-правовому методу стає можливим дослідити смислові 
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характеристики базових законодавчо визначених понять, що 

використовуються у даному дисертаційному дослідженні. «Через призму 

правової герменевтики можна оцінити нове тлумачення процесу 

нормотворення, долаючи проблему ототожнення нормотворення та 

правотворення, розглянути нормотворчість не тільки як конкретизацію 

нормативно-правових актів, прийнятих органами виконавчої влади, але й як 

волевиявлення громадян, спільноти» [244, с. 117].  

Суттєве значення для дослідження теоретичних та практичних аспектів 

номотворчості центральних органів виконавчої влади має метод конкретно 

соціологічних досліджень. Він дозволяє виявити суспільну думку щодо 

розвитку вітчизняного нормотворчого процесу, оцінки ефективності 

діяльності нормотворчих органів в державі, ставлення суспільства до 

інноваційних змін у чинному законодавстві. Цілком підтримуємо думку 

С. Бостана, що «соціологічний метод дає підстави для підвищення якості 

нормотворчості, виявлення сприйняття тих чи інших конституційно-

правових новацій населенням, відповідними його верствами, різними 

політичними угрупованнями. Це основа для корегування конституційного 

законодавства, стратегії конституційного реформування суспільних відносин, 

внесення обґрунтованих змін і доповнень до чинних законів, інших 

нормативно-правових актів, виваженості дій законодавчої і виконавчої гілок 

влади, чіткої визначеності їхніх позицій при виникненні державно-правових 

конфліктів» [29, с. 23]. 

Статистичний метод в процесі характеристики ролі центральних 

органів виконавчої влади в сучасних умовах здійснення нормотворчості 

надає змогу узагальнити статистичні показники щодо діяльності центральних 

органів виконавчої влади, а також результатів їх нормотворчості. 

Метод прогнозування має на меті надати можливість спрогнозувати 

перспективу розвитку досліджуваних явищ та процесів, а також виокремити 

систему рекомендацій, які стосуватимуться їх покращення і вдосконалення. 
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В контексті нормотворчості центральних органів виконавчої влади, метод 

прогнозування може бути застосований з метою визначення переваг та 

недоліків такої діяльності вказаних органів, характеристики сучасної ролі 

центральних органів виконавчої влади у нормотворчому процесі та 

перспектив їх трансформації у майбутньому, а також з’ясувати напрямки 

впливу різноманітних факторів на нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади, їх вдосконалення з метою оптимального збалансування 

практики та відповідних результатів нормотворчості. 

Метод моделювання безпосередньо може бути застосований до 

вивчення предмету дисертаційної роботи в контексті узагальнення недоліків 

чинного законодавства. На підставі цього в подальшому стає можливим 

обґрунтування можливих шляхів усунення цих недоліків за допомогою 

нормотворчості. Застосування вказаного методу сприяє створенню 

відповідних моделей вдосконалення нормотворчості, проектів норм права, 

які мають бути розроблені та прийняті в процесі нормотворчості, підставою 

для підготовки яких є результати видання відомчих нормативних актів. 

Спеціально-юридичний метод є особливим спеціально-науковим 

методом, який застосовується виключно в юриспруденції та надає змогу 

вдосконалити понятійно-категоріальний апарат з метою уніфікації розуміння 

конкретних понять, обґрунтування їх самостійності у понятійно-

категоріальному апараті юридичної науки та визначення єдиних підходів до 

їх розуміння. Спеціально-юридичний метод в контексті нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади може бути застосований для 

обґрунтування самостійності таких понять, як нормотворчість, нормотворча 

діяльність, виокремлення їх ознак та визначення їх місця в системі 

понятійно-категоріального апарату. Цей метод може бути застосований з 

метою визначення ролі центральних органів виконавчої влади у процесі 

нормотворення, еволюції становлення її розуміння як самостійного поняття, 
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а також формулювання узагальненого визначення цих явищ в контексті 

сучасних підходів до праворозуміння. 

Отже, резюмуючи вище викладене, можна констатувати, що 

методологія займає ключове місце в побудові концепції конституційно 

правових засад нормотворчості центральних органів виконавчої влади. Адже, 

застосування різних методів наукового пізнання дає змогу розглянути 

нормотворчість центральних органів виконавчої влади комплексно та, 

внаслідок цього, зрозуміти цілісну картину об’єктивної дійсності 

розглядуваного правового явища. Власне, саме такий підхід дає змогу 

виявити сукупність факторів, які впливають на якість такої діяльності 

центральних органів виконавчої влади, а також зрозуміти сутність цієї 

правової категорії.  

 Тому, розглядаючи нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади через призму багаторівневої концепції методології, можна зробити 

наступні висновки: нормотворчість є певною сферою діяльності центральних 

органів виконавчої влади; нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади часто здійснюється на основі взаємодії окремих відповідних суб’єктів 

нормотворчості; результатом такої діяльності є прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів, внесення змін в діючі нормативно-правові акти, 

або їх скасування, а в окремих випадках розробка проектів законів;  

нормотворчість центральних органів виконавчої влади можна розглядати як 

особливу культурну цінність суспільства; ефективність нормотворчості 

залежить від рівня правової культури суб’єктів нормотворчості; 

структурними елементами нормотворчості є :1) принципи нормотворчості; 2) 

нормотворчість як соціальна і правова категорія; 3) нормотворчий процес та 

його стадії; 4) центральні органи виконавчої влади як суб’єкти 

нормотворчості; 5) основні проблеми у сфері нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади; 6) підвищення ефективності нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади; поняття «нормотворчість», 
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«правотворчість» та «законотворчість» є взаємопов’язаними, проте не 

тотожними та мають відмінне сутнісне наповнення. 

 

1.2. Теоретико-правове підґрунтя характеристики поняття 

нормотворчості та суміжних правових понять   

 

Право – багатоаспектний соціальний феномен, що виникає у відповідь 

на потребу суспільної системи регулювати певне коло суспільних відносин, 

які склалися у повсякденному житті людей. Суспільна система являє собою 

складний набір інтегрованих та взаємопов’язаних складових, що обумовлює 

потребу у створенні відповідного регуляторного механізму для належної 

взаємодії складових елементів такої системи. До цього механізму входять 

утому числі соціальні норми, які впливають на процес реформування 

суспільних відносин в цілому. Водночас, правові норми виступають 

різновидом соціальних норм права, впливають на призначення та змістовну 

визначеність процесів утворення норм права. 

Одним із об’єктивних соціальних проявів права в цілому є виникнення, 

зміна та скасування правових норм. За допомогою норм права держава 

здійснює владний вплив на суспільні відносини, використовуючи своє право 

на їх прийняття. Дана діяльність по створенню, зміні або скасуванню 

правових норм в загальнотеоретичній юриспруденції характеризується 

поняттям «нормотворчість». 

Нормотворчість є складним і різнобічним процесом. ЇЇ значення та 

місце в системі правотворення активно розглядається в теорії права, яка з 

різних наукових позицій здійснює всебічний аналіз даного поняття, його 

зміст, сутність та механізм реалізації.  

У будь-якій правовій, демократичній, соціальній державі поняття 

«нормотворчість» можна розглядати як правове, так і як соціальне явище. 

Окрім цього, існують наукові дискусії з приводу співвідношення понять 
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«нормотворчість», «правотворчість», «законотворчість» тощо. Тому, 

вважаємо за доцільне, в контексті досліджуваного питання розглянути 

вищезазначену проблематику. 

Можна констатувати, що нормотворчість має в своєму складі два 

елементи: загально-соціальний та спеціально-правовий, які паралельно 

розвиваються і взаємодіють між собою на протязі всіх етапів становлення і 

розвитку суспільства. При цьому соціальність нормотворчості є первинною, 

так як вона існувала ще на початкових етапах виникнення людського 

суспільства, яка полягала у визнанні первинних форм соціальних норм (норм 

звичаїв, традицій, ритуалів тощо) як основоположних правил поведінки. 

Процес нормотворчості є невід’ємною частиною існування будь-якого 

цивілізованого суспільства і держави в цілому. Людське суспільство є 

складною соціальною системою. Численні форми взаємодії індивідів у 

багатьох ситуаціях характеризуються суперечливими інтересами їх 

учасників. Оскільки важливими якостями суспільства є організованість та 

впорядкованість, що забезпечується упорядкуванням суспільних відносин, 

постільки одним із способів узгодження інтересів людей і згладжування 

виникаючих між ними та їх об'єднаннями конфліктів є соціальне 

регулювання. Не випадково в юриспруденції давно склалося уявлення про те, 

що в загальному вигляді соціальне регулювання розуміється як іманентна 

суспільству діяльність, яка визначає соціальний порядок (процес) [239, с. 

249]. 

В юридичній літературі поняття «соціальне регулювання» 

характеризується через призму поведінки людей і колективів, які надають 

йому напрям функціонування, межі його цілеспрямованого впорядковування 

[9, с. 123]. Разом з тим, найважливішими засобами соціального регулювання 

сучасного суспільства вважають нормативні регулятори, які існують у формі 

звичаїв, моральних, корпоративних та правових норм. Хоча традиції, звичаї і 

досі відіграють суттєву роль в суспільному житті, їх можливості все ж таки 
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обмежені. Адже розвиток цивілізації, поява надлишкового продукту і 

приватної власності, соціального і майнової нерівності зажадали створення 

більш дієвих і різноманітних соціальних регуляторів. У цьому аспекті 

представники юридичної науки зазначають, що мораль, як і право, так і інші 

соціальні нормативно-регулятивні системи, з'являється на тому етапі 

суспільного розвитку, коли люди, вже розділені між собою за соціальною 

ознакою, по-різному оцінюють одні і ті ж речі: те, що одні вважають добрим і 

справедливим, в оцінці інших виступає як зло і несправедливість. Звідси в 

масштабах суспільства виникає необхідність духовно або під загрозою 

примусу нав'язати пануючу систему норм людям, незгодним з нею, які 

можуть бути в опозиції до існуючого порядку речей. Нові методи 

забезпечення норм і способи їх нав'язування знаходяться суспільством на 

шляху до самостійного розвитку релігійної, моральної, правової та іншої 

регуляції [116, с. 112]. 

В такому випадку, з'являється нагальна потреба в особливому напряму 

людської діяльності, пов'язаної зі створенням і відтворенням соціальних 

нормативів для забезпечення в суспільстві урегульованості та правопорядку, 

тобто в нормотворчості. Основною особливістю нормотворчості у порівнянні 

із правотворчістю, є те, що її вихідна соціальна основа (норми звичаїв, 

традицій тощо) стала відправною точкою для виникнення і розвитку права як 

соціально-культурного феномена в цілому, необхідність його санкціонування 

для подальшого розвитку взаємозв'язку між суспільством і державою. У 

цьому аспекті можна погодитися з думкою, що при родовій організації 

суспільства ще не розрізнялися моральні або правові соціальні регулятори. 

Регулювання суспільного життя і чіткий порядок у відносинах членів роду 

забезпечувався мононормами, тобто злитими правилами поведінки, які 

регламентували їх повсякденну діяльність і мали загальну форму звичаю. Він 

не є окремо правовим або моральним, політичним або релігійним; він 

універсальний і виконував усі необхідні для суспільства того періоду 
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нормативні функції [116, с. 114]. Тому, потрібні були фундаментальні зміни в 

суспільному житті, перш ніж людина навчилася бачити в нормі права 

зовнішні вимоги до свого вчинку. Поки соціальна норма в формі звичаю була 

невідокремлена від практичної дії, вчинку, суспільних відносин, потреби в 

нормотворчості не виникало. 

У окремих теоретичних джерелах також висловлено позицію про те, що 

нормотворчість можна розглядати у двох значеннях: як соціально-технічну, 

так і соціальну нормотворчість. Соціальний аспект нормотворчості знаходить 

свій вияв у існуванні як правових норм, так і норм інших соціальних 

регуляторів, таких як культура, релігія, звичаї тощо.  Правотворчість при 

цьому тлумачиться як більш широке поняття порівняно із законотворчістю. І 

таким чином нормотворчість розглядається як поняття, яке включає в себе 

всі види і способи створення правил поведінки відповідним чином 

уповноважених суб’єктів [77, с. 67]. Втім зазначений підхід не надає 

відповіді на питання про суб’єктний склад такого специфічного виду 

діяльності як нормотворчість, відповідно постає і питання про процедурну 

складову цієї діяльності. При зазначеному розумінні нормотворчість є 

всеохоплюючим явищем і виникає незалежно від наявності відповідних 

суб’єктів, предмету нормотворення та обумовлюється лише соціальною 

складовою без жодної формалізації результатів такої діяльності.  

Схожої наукової позиції дотримується Міхайліна Т.В., яка наголошує 

на тому, що для оцінки нормотворчості важливо враховувати дві складові, як 

власне правознавчу, так і соціальну [123, с. 15]. У межах соціологічних 

досліджень з’ясовуються соціальні, культурні, економічні та інші фактори, 

що впливають на видозміни норм, які формуються у суспільстві, і причинно 

наслідкові зв’язки формування із частини таких соціальних норм саме норм 

права. Будучи за своєю природою соціальним явищем, нормотворчий процес 

реалізує певні інтереси соціальних груп і прошарків і вже в силу цього 

підлягає соціологічним дослідженням [74, с. 85]. Виходячи з цього, 
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першочерговим є свідомість особи, через яку і відбувається сприйняття 

певних правил поведінки та їх оцінка. Лише після цього, на думку 

Міхайліної Т. В., відбувається закріплення таких правил поведінки у 

суспільстві. У разі ж переходу інших видів соціальних норм до категорії 

правових, таким інструментом вже виступає правосвідомість, з’єднуючі 

відносно самостійні процеси нормотворчості та правотворчості в єдиний 

процес формування права (або правоутворення). Тому, нормотворчість 

виступає ширшою категорією, оскільки охоплює створення всіх видів 

соціальних норм (моральних, корпоративних, релігійних тощо), в тому числі 

й особливого виду соціальних норм – правових. Якщо ж мова йде про 

створення правових приписів, то через формування права нормотворчість 

виходить на правотворчість (процес формування права починається у 

соціумі, а закінчується на рівні офіційних органів або посадових осіб) [124, с. 

18].  

Більш обґрунтованим нам видається традиційний підхід [220, с.329], за 

яким науковці відзначають, що у результаті правотворчості створюються 

правові норми, які закріплюються у нормативно-правовому акті певного 

виду; держава спеціально уповноважує відповідних суб’єктів на здійснення 

правотворчості; метою закріплення правових норм є регулювання суспільних 

відносин через правовий механізм. При цьому, нормотворчість має місце при 

створенні норм локальної дії підприємствами, установами, організаціями 

(комерційних, трудових, статутних тощо). 

Виявлення необхідності унормування певного виду однорідних 

відносин, ня, що мають характер повторюваності, усвідомлення необхідності 

їх правового регулювання, формалізації у вигляді приписів 

загальнообов’язкового характеру та у подальшому їх правового забезпечення 

з боку держави має своїм наслідком тривалість нормотворчого процесу [257, 

с. 320]. Тобто закріплення на рівні норм права загальнообов’язкових до 

дотримання норм поведінки є поетапним процесом, який передбачає 
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виявлення з боку нормотворця потреби у регулюванні певного виду 

суспільних відносин, встановлення цілі такого регулювання, проектування 

відповідних елементів правових норм у визначених законом формах та 

відповідне процедурне забезпечення діяльності уповноважених суб’єктів при 

наданні офіційного статусу відповідним юридичним вимогам до поведінки 

суб’єктів суспільних відносин, які врегульовуються цими нормами права. 

Поняття «правоутворення» у вітчизняній юридичній літературі 

характеризується з різних позицій. Зокрема, правоутворення розглядається 

крізь призму процесуальної складової, яка обумовлює перетворення у 

правові норми певних соціальних процесів [258, с.16]. Таке тлумачення 

виглядає доволі широким узагальненням, і крім того, не можна повністю 

погодитися із тим, що соціальні чинники трансформуються у правові норми. 

Скоріше мова йде саме про закріплення чітких правил поведінки через 

систему правових норм, що має на меті забезпечити дотримання прав та 

обов’язків учасниками конкретних видів суспільних відносин. Дотичною 

виглядає позиція за якою праутворення розглядається через усвідомлення 

соціальної дійсності, як певний гносеологічний акт, що має своїм наслідком 

вплив на цю дійсність шляхом прийняття юридичних норм [25, с.9]. Не 

можемо підтримати такий погляд з огляду на те, що наявність відповідних 

норм права впливає на поведінку учасників суспільних відносин, а не на 

соціальну дійсність, і тим більше не можна говорити у юридичному сенсі про 

усвідомлення такої дійсності як елементу правоутворення, адже це питання 

належить до вивчення поведінки людини, її свідомості у межах науки 

психологія.  Крім того, небеззаперечною є позиціє коли поняття 

«правоутворення» розглядають як специфічну технологію, що включає у себе 

сукупність суспільних відносин, метою яких є розв’язання низки задач: 

виявлення тих суспільних відносин, що потребують правового регулювання, 

розробка відповідної низки норм права та їх оформлення у вигляді проекту 

нормативно-правового акту, наявність відповідних процедур щодо його 
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розгляду та прийняття і т. д. [96, с.73]. Тут спірним є положення щодо того, 

що правоутворення є якоюсь технологією, адже поняття технології у 

найбільш загальному значенні використовуються для позначення певної 

низки виробничих процесів, що включають у себе набір способів, процесів, 

операцій для отримання продукції певного виду. Правоутворення, у свою 

чергу, передбачає «утворення» правових норм, які у сукупності забезпечують 

наявність правових механізмів для реалізації учасниками суспільних 

відносин своїх прав та обов’язків. Тому, видається що ці два поняття 

знаходяться у змістовно різних понятійних площинах.   

Також сумнівним видається приналежність правоутворення до 

суспільних відносин, адже останні можуть виникати як з волі їх учасників, 

так і без такої, а для створення правових норм ключовим фактором є воля 

правотворця саме щодо унормування ще не врегульованих суспільних 

відносин. У теоретичних джерелах зустрічаються й інші тлумачення поняття 

«правоутворення»: 1) підґрунтям правоутворення виступають базові 

соціальні цінності, сформовані позитивні ціннісні переконання, у основі яких 

лежить загальнолюдське, абсолютне і вічне, тому правоутворення  є певним 

процесом, який об’єднує в собі всі форми і засоби виникнення, розвитку та 

зміни права, у тому числі й правотворчість [31, с. 42] 2) в основі 

правоутворення перебувають  загальнокласові (загальнонародні) інтереси, і 

таким чином воно є формою взаємодії різних факторів суспільного розвитку, 

результатом чого є формування правосвідомості й волі панівного класу через 

правотворче волевиявлення уповноважених державою суб’єктів і подальша 

об’єктивація правотворчого волевиявлення у вигляді нормативно-правового 

акту [38, с. 28-29].  

З наведених наукових теоретичних розробок можна дійти висновку, що 

веред науковців немає однозначного розуміння цього терміну та його 

співвідношення із поняттям нормотворення. Адже окремі визначення 

зосереджують увагу саме на складовій правового регулювання у змісті 
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правоутворення, інші говорять про праксіологічну складову цього терміну, і 

окремо варто відзначити підхід за яким ключовим у розумінні правотворення 

розглядається суспільний, народний, соціальний інтерес.   

Виходячи із наведеного, вважаємо за доцільне розуміти 

правоутворення як повний процес формування правової дійсності, що 

об’єктивується у нормах права з метою врегулювання різних видів 

суспільних відносин, та реалізації прав і обов’язків учасників таких відносин, 

і крім того цей процес включає як створення правових норм, так і їх дію. При 

цьому, оскільки норми можуть існувати не тільки у вигляді правових 

приписів, а також мати етичний, релігійний та ін. характер, вважаємо, що 

нормотворчість у широкому сенсі передбачає формування будь-якої норми, 

втім, коли мова йде про офіційне закріплення норм на рівні нормативно-

правових актів уповноваженими державою суб’єктами, то мова йде про 

нормо творчість таких суб’єктів. 

В Україні в умовах сьогодення на законодавчому рівні не закріплене 

поняття «нормотворчість». Етимологія даного поняття розкривається у 

тлумачному словнику української мови, в якому зазначається, що 

нормотворчість характеризується двома поняттями: «норма» та «творчість». 

Поняття «норма» трактується як звичайний, узаконений, загальноприйнятий 

обов’язковий порядок, стан тощо; зразок, правило поведінки людей у 

суспільстві [137, с. 498]. Водночас, поняття «творчість» тлумачиться як 

діяльність людини, яка породжує дещо нове, передбачає створення, 

відкриття, винахід того, що раніше не існувало [249, с.185]. Отже, виходячи 

із найбільш загального розуміння даного поняття, нормотворчість можна 

визначити як діяльність щодо створення (формування) правових норм. 

У контексті правового тлумачення нормотворчості, виловлюється 

думка, що до її ключових ознак належать: 1) процесуальний характер такої 

діяльності; 2) спрямованість на закріплення певних правил поведінки, що 

формують соціальні і правові основи; 4) санкціонування на рівні державі у 
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відповідних правових формах; 3) прийняття частини з цих основ в якості 

офіційно незакріплених, але діючих, що мають важливе місце у 

внутрішньодержавної громадської життя [113, с. 230]. 

 Разом з тим, Я. І. Ленгер акцентує увагу на цікавому підході, при 

якому до складу нормотворчості як певного процесу, автор включає не тільки 

розробку обумовлених об’єктивними факторами нормативно-правових актів, 

але також і дію цих актів, їх вплив на об’єктивну дійсність та суб’єктивну 

думку нормотворчого органу [107, с.12]. Тобто дія норм права також 

розглядається у цьому разі частиною нормотворчого процесу. Вважаємо, що 

такий підхід занадто розширює розуміння нормотворчості і, як зазначалось 

раніше, входить до складу правоутворення. Нормотворчість же обмежена 

низкою формалізованих процедур, наявністю повноважень у відповідних 

органів влади, і враховує дію норм права тільки у процесі аналізу 

ефективності тієї чи іншої норми, відповідності її вимогам часу, з метою 

прийняття нових правових норм коли виникає відповідна потреба.  

Зважаючи на те, що кожне наведене визначення містить певні 

характеристики, притаманні нормотворчості вважаємо, що під цим поняттям 

у частині правоутворення варто розуміти діяльність суб’єктів публічної 

влади, наділених державою відповідними повноваженнями, що здійснюється 

у встановленій процедурній формі та у межах предметів їх відання, 

спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, які 

врегульовують різні види суспільних відносин. 

В контексті досліджуваного питання також особливого значення має 

висвітлення дискусійного питання про співвідношення таких базових понять, 

як «правотворчість» та «нормотворчість». Протягом тривалого часу ці 

терміни вживалися у однаковому значенні і використовувались для 

позначення діяльності держави, яка забезпечувала створення внутрішньо 

узгодженої системи нормативно-правових актів. З цього приводу, В. Лазарєв, 

ототожнюючи поняття «нормотворчість» та «правотворчість», вважав, що у 
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правовій сфері нормотворчість головним чином є  діяльністю держави, що 

завершує процес формування права, що означає зведення права у закон [102, 

с. 52]. 

Поняття «правотворчісь» можна розглядати також через призму 

діяльності уповноважених суб’єктів щодо творення права, яка надає 

можливість створювати норми права, та виражається у формах, визначених 

суспільством [241, с.625].  Зважаючи на те, що в Україні основним 

результатом діяльності у сфері створення норм права виступає нормативно-

правовий акт, то правотворчість об’єктивується саме у створенні норм, і 

ухваленні у визначеному порядку таких актів.  

В найбільш загальному значенні поняття «нормотворчість» буквально 

означає «творення норми», і таким чином кінцевою її метою є створення 

правових норм, що визначають правила поведінки у суспільстві. Для набуття  

офіційного статусу норма права має бути закріплена на рівні нормативно-

правового акта, який ухвалюється за чітко визначною процедурою залежно 

від його виду.  

Деякі науковці, досліджуючи питання правотворчості різних правових 

систем, вказують на те, що міжнародна правотворчість традиційно 

розглядається як процес створення нормативно-правових приписів 

суб’єктами міжнародного права [136, с. 10]. Разом з тим, нормотворчість – це 

діяльність уповноважених на це суб’єктів з розроблення, розгляду, прийняття 

та офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, яка здійснюється за 

визначеною процедурою [242, с. 210]. 

У енциклопедичних джерелах, основний зміст правотворчості 

пов’язується саме із такими ознаками як офіційне закріплення правових 

норм, при цьому власне правотворчість віднесено до одного із напрямків 

діяльності держави, і надається широке тлумачення змісту такої діяльності, а 

саме не тільки прийняття відповідного правового акту, але і внесення змін до 

нього та скасування [24, с.51]. Схожий підхід можна простежити у працях 
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відомого теоретика права В.В.Копєйчикова, який наводить таке трактування 

правотворчості: «форма владної діяльності держави, спрямованої на 

утворення нормативно-правових актів, за допомогою яких в чинну юридичну 

систему запроваджуються, змінюються чи скасовуються правові норми» [70, 

с. 161]. У такому розумінні правотворчість прирівнюється до офіційної 

нормотворчості і відповідно, наданні нормі права статусу офіційного 

закріплення.   

Водночас, цікавою є наукова позиція, згідно якою правотворчість 

розглядається: «як процес, яким суспільство, народ, держава творить форми 

державної та суспільної організації, комбінує і пристосовує до потреб нового 

життя, приватного і суспільного, елементи звичаєвого права, традиції, старе 

право, впливи найновіших правових систем» [76, с. 346]. У цьому разі 

ототожнюється вже вже розуміння право- і нормотворчості саме з позиції 

набуття правового оформлення будь-якої норми, яка є затребуваною у 

суспільстві. Власне важливим у ньому є саме акцент на тому, що держава 

забезпечує цей процес «творення норми».  

У деяких джерелах зустрічається прив’язка поняття «правотворчість» 

до вираження волі населення країни (панівного класу, народу тощо) і 

характеризується саме крізь призму діяльнісного підходу, у результаті чого 

вияв такої волі переходить на рівень закону, відображається в нормі права, в 

певному джерелі права [87, с. 213]. 

Як зазначає А.В. Міцкевич: «поняття «правотворчість» це особлива 

форма чи вид діяльності держави зазначає полягає у встановленні, а також 

зміні та скасуванні правових норм. Далі він пише, що правотворчість… являє 

собою офіційну організаційно оформлену діяльність органів держави, 

спрямовану на створення правових норм» [169, с. 29]. 

Під поняттям «правотворчість» В.М. Горшеньов розуміє діяльність по 

створенню та розвитку діючої системи права шляхом розробки, обговорення 

та прийняття виключно нормативних актів [54, с. 40]. Дана наукова позиція є 
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не зовсім правильною, оскільки акцентується увага не на змістовній стороні 

правотворчої діяльності – створенні правових норм, а лише на зовнішній її 

формі – нормативно-правовому акті. Таке трактування поняття 

«правотворчість» здебільшого характерне для нормотворчої діяльності країн 

континентальної (романо-германської) правової сім’ї, однак, у цьому випадку 

поза увагою залишаються такі способи створення правових норм як правовий 

прецедент та правовий звичай, що досить розповсюджені у країнах 

англосаксонської та релігійно-традиційної правових сімей. 

Разом з тим, до поняття «правотворчість» включають не лише 

діяльність компетентних органів держави по створенню юридичних актів 

нормативного характеру, але ще й процес формування правових поглядів 

[234, с. 35]. Такої ж позиції дотримується Н.Я. Соколов, який зазначає, що: 

«правотворчість – це специфічне явище у житті суспільства, що охоплює і 

формування правових поглядів, і процес їх вираження та закріплення у 

відповідних нормативних актах» [228, с. 7]. Аналізуючи дані наукові позиції, 

можна дійти висновку про те, даний етап є складовою частиною 

правоутворення, і при такому підході поняття «правотворчість» та 

«правоутворення» фактично змішуються. 

Деякі вчені-правознавці, розуміючи правотворчість, як особливу форму 

діяльності держави, наголошують на це у самому визначенні. Так, 

А.С.Піголкін говорить про: «правотворчість як про форму державної 

діяльності, що спрямована на створення правових норм, а також на їх 

подальше вдосконалення, зміну та скасування» [164, с. 5].  

З подібної точки зору розуміють поняття «правотворчість» і інші 

науковці. Зокрема, «правотворчість» за їх трактуванням являє собою 

особливу форму державної діяльності по створенню, зміні та скасуванню 

правових норм, що ґрунтується на пізнанні об’єктивних соціальних потреб та 

інтересів суспільства [237, с. 415].  
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Професор С.С.Алексєєв характеризує правотворчість як: «державну 

діяльність, що завершує процес формування права, в результаті якої певні 

положення трансформуються через закон, через інші джерела в юридичні 

норми» [9, с. 79-80]. Як бачимо, автор розрізняє поняття формування права 

(правоутворення) та правотворчість, розуміючи під останнім завершальну 

стадію формування права, що являє собою офіційне оформлення волі у 

форму правової норми.   

Цікаве визначення пропонує Ю.А. Тихомиров, який визначає поняття 

«правотворчість» як: «процес пізнання та оцінки правових потреб 

суспільства і держави, формування та прийняття правових актів 

уповноваженими суб’єктами у рамках відповідних процедур» [142, с.157]. У 

цьому трактуванні увагу зосереджено на двох ключових характеристиках: 1) 

наявності визначеної державою процедури надання нормативно-правовим 

актам офіційного статусу; 2) аналіз тих ключових проявів суспільних 

відносин, які виникають і піддаються змінам для коригування відповідних 

правових приписів. Такий підхід видається дійсно обґрунтованим, адже 

суспільні потреби перебувають у триваючих безперервно змінах, адже 

об’єктивні фактори життя людей мають беззаперечний вплив на суспільні 

процеси, і часто вимагають врегулювання на рівні норм права з боку держави 

(яскравим прикладом є нормативно-правові акти, «створені» у світі у 

результаті виявлення вірусу SARS-CoV-2). 

Водночас, А. Б. Венгєров розуміє поняття «правотворчість» як: 

«організаційно оформлену, встановлену процедурно діяльність державних 

органів зі створення правових норм, або з визнання правовими тих що 

склались, діючих в суспільстві правил поведінки» [37, с. 488]. Однак, автор 

при характеристиці кола суб’єктів правотворчості вказує виключно державні 

органи. При цьому, не зазначає, зокрема, на такий важливий інститут 

демократії як референдум, де також можуть прийматися ті чи інші правові 

норми. 
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На нашу думку, найбільш вдало поняття «правотворчість» розкрив 

П. М. Рабінович, який, на відміну від вищенаведених визначень, наводить 

більш широке коло суб’єктів даної діяльності. Він зазначає, що: 

«правотворчість – це діяльність компетентних державних органів, 

уповноважених державою громадських об’єднань, трудових колективів або 

(у передбачених законом випадках) всього народу чи його територіальних 

спільностей із встановлення, зміни чи скасування юридичних норм» [152, с. 

103]. 

Загалом, існуючі у літературі підходи щодо визначення поняття 

правотворчості умовно можна звести до таких чотирьох визначень:  

1) правотворчість як форма правового регулювання суспільних 

відносин;  

2) правотворчість як вид соціальної діяльності та форма відображення 

правової дійсності;  

3) правотворчість як спеціальні діяльність державних органів по 

виданню, зміні чи скасуванні правових норм (законотворчість);  

4) правотворчість як процес творення права, який сягає за межі суто 

державного правового регулювання [253, с. 4].  

Разом з тим, вживається тлумачення правотворчості у вузькому та в 

широкому значеннях. У вузькому значенні поняття «правотворчість» являє 

собою створення правових норм компетентним державним органом. У 

широкому розумінні – це напрям діяльності держави, що здійснюється 

уповноваженими суб’єктами в рамках відповідних процедур з метою 

прийняття нормативно-правових актів для врегулювання різних видів 

суспільних відносин, а також процес аналізу та оцінки потреб суспільства на 

кожному етапі його розвитку та зміна відповідних приписів правових норм 

відповідно до таких потреб.  
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Чабур С.В. зробив узагальнення характерних рис сучасної 

правотворчості відображених в юридичній літературі, які вважаємо за 

доцільне навести. Так, він до таких рис відносить:  

- прогнозування (надає можливість передбачення майбутніх явищ, 

пов’язаних з наслідками прийняття того чи іншого нормативно-правового 

акта; у сфері економіки прогнози включають кількісні показники і якісні 

характеристики розвитку економічної ситуації, економічної структури, інше);  

- планування (сприяє передбаченню правового регулювання основних і 

пріоритетних напрямів суспільних відносин; встановлює першочерговість і 

послідовність прийняття нормативно-правових актів; попереджає 

дублювання у їх прийнятті);  

- правовий моніторинг (спостереження за процесом розвитку 

конкретних галузей права, розвитком юридичних інститутів, що входять до 

галузі; дії окремих норм права; методів правового регулювання тощо);  

- правова експертиза (правова оцінка мети і завдань, форми, структури, 

предмету регулювання нормативно-правового акту, його відповідності 

Конституції України. Проведення правової експертизи нормативно-правових 

актів щодо їх відповідності до чинного законодавства здійснюється 

Міністерством юстиції та територіальними управліннями юстиції. Її 

складовою частиною є проведення експертиз, які безпосередньо пов’язані з 

адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу:  

  на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р.;  

 з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;  

 положенням чинних міжнародних договорів) [259, с. 35]. 

Разом з тим, сьогодні провідні науковці вирізняють такі основні ознаки 

поняття «нормотворчість»: «1) є формою владної вольової діяльності 

уповноважених суб’єктів, яка включає в себе вивчення, узагальнення і 

систематизацію типових конкретних правовідносин, що виникають у 



40 

 

суспільстві; 2) є не диктатом волі уповноважених суб’єктів, а процедурою 

формулювання норм, які властиві соціальним відносинам, стали типовими 

діями їх учасників; «3) виражається у санкціонуванні існуючих чи 

встановленні нових, зміні чи призупиненні чинних і скасуванні застарілих 

правових норм на підставах, передбачених законом; 4) набуває завершення в 

письмовому акті-документі, що називається нормативно-правовим актом 

(законом)» [223, с. 348 ]. І хоча у попередніх працях вченої ці ознаки 

частково були застосовані для характеристики поняття правотворчості, проте 

у останніх працях підхід було змінено, автор не порівнює зазначені поняття, 

а зосереджує увагу саме на процесі діяльності державі у ході нормотворчості. 

Отже, можемо дійти висновку про те, що поняття «нормотворчість» не 

можна ототожнювати з такими поняттями як «правотворчість», 

«законотворчість», «правотворення» тощо. Не дивлячись на те, що вказані 

поняття є суміжними, певним чином навіть взаємопов’язаними, однак все 

таки вони мають різне сутнісне наповнення. Так, часто в юридичній 

літературі прослідковується думка, відповідно до якої законотворчість 

пов’язується виключно зі створенням законів, тоді як нормотворчість – зі 

створенням підзаконних актів. Однак, на думку деяких науковців: «коло 

суб’єктів нормотворчості є ширшим за законотворчість, оскільки 

нормотворчість є процесом творення не лише законодавчих актів, а й усіх 

нормативно-правових актів у державі (указів президента, постанов уряду, 

рішень органів місцевого самоврядування тощо). А коло суб’єктів 

законотворчості є ширшим за законодавчу діяльність. Якщо законодавча 

діяльність в Україні здійснюється виключно парламентом, то в 

законотворчості поряд з депутатами парламенту беруть участь інші суб’єкти 

законодавчої ініціативи» [133, с. 38]. В зазначеному контексті можна 

стверджувати, що складниками правотворчості є законотворчість та 

нормотворчість, при чому сутність першої зазначеної діяльності полягає у 

створенні нормативно-правових актів як таких. 
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Як зазначає Лозинська І.В. «поняття «правотворчість» можна 

застосовувати як родове поняття, охоплюючи ним такі два різновиди 

створення норм права, як законотворчість – створення правових норм, що 

дістають закріплення в актах вищої юридичної сили – законах, та 

нормотворчість – діяльність з прийняття правових норм на основі та 

відповідно до законів» [209, с. 5].  

Як доречно зазначають дослідники цього науково-теоретичного 

напрямку: «правотворчість хоча також тісно пов’язана із законотворчістю, 

однак остання, є вужчим поняттям, оскільки стосується лише ухвалення 

законів, а правотворчість охоплює процес прийняття як законів, так і інших 

нормативно-правових актів. У цьому аспекті можна також зазначити, що 

правотворчість не можна зводити до законотворчості. Законотворчість є 

монополією представницьких вищих органів держави (в Україні Верховної 

Ради) у передбачених законом випадках, законотворчість – важлива складова 

частина правотворчості, яка забезпечується ухваленням законів» [110, с. 19-

20]. 

Синюков С. у своєму дослідженні чітко розмежовує правові категорії 

«правотворчість» і «нормотворчість». Основою такого розмежування слугує 

те, що в процесі правотворчості створюється цілісний інститут права, який 

включає в себе довгий шлях через виявлення потреби у нормативно-

правовому регулюванні певних суспільних відносин, завершуючи 

прийняттям відповідного нормативно-правового акту. Водночас, 

нормотворчість полягає безпосередньо у створенні відповідних правил 

поведінки. З чого можна зробити висновок, що правотворчість є значно 

ширшим поняттям [217, с. 27].  

Таким чином, розкриваючи поняття «нормотворчість» через призму 

соціальної та правової категорій, науковці застосовують різні підходи, що в 

цілому відповідають тенденціям розвитку сучасного правознавства. 

Очевидно із самої етимології поняття нормотворчості, що наслідком цієї 
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діяльності є створення норм у відповідних формах. Такі форми можуть 

різнитися залежно від приналежності країн до сім’ї загального чи 

континентального права (закон, підзаконний акт, судовий прецедент тощо), 

втім для усіх випадків буде вірним стверджувати, що діяльність органів 

публічної влади реалізується саме шляхом ухвалення відповідних документів 

нормативного характеру, і нормотворчість  для таких уповноважених 

суб’єктів не співпадатиме із розумінням правотворчості лише у разі коли 

приписи актів будуть неправовими (наприклад, органи конституційної 

юстиції ухвалюють рішення щодо неконституційності положень окремих 

актів, або й законів в цілому).  

Зважаючи на викладене вважаємо, що нормотворчість загалом включає 

у себе більш широке коло можливих норм (які можуть не оформлюватися у 

офіційно визнаний спосіб державою), а правотворчіть має на меті 

формування саме правових норм, тому не коректно їх ні ототожнювати, ні 

співставляти як частину і ціле, оскільки нормативні приписи у кінцевому 

підсумку можуть виявитися і не правовими, тому не будуть охоплені 

поняттям нормотворчості. 

На нашу думку, нормотворчість притаманна в основному діяльності 

окремих органів держави, а правотворчість являє собою діяльність держави в 

цілому, а також усіх її компетентних органів.  

Нормотворчість – це більш широке поняття, порівняно із 

правотворчістю, яка є різновидом нормотворчості і являє собою 

завершальний етап формування норм права – правотворення, в процесі якого 

правові задуми щодо впорядкування суспільних відносин втілюються в 

сучасну правову реальність в формі нормативних юридичних документів, 

прийнятих державою. 

Більше того, поняття «нормотворчість» в цілому трактується як 

діяльність щодо створення правових норм, відповідно до яких пишуться 

закони та підзаконні акти; як діяльність щодо створення нормативно-
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правових актів; як діяльність щодо створення підзаконних актів шляхом 

створення, скасування, упорядкування правових норм. 

Враховуючи плюралізм думок, наведених у правових джерелах 

теоретичного та галузевого спрямування, на основі їхнього аналізу вважаємо 

за доцільне сформулювати наступне визначення цього поняття, що є основою 

для подальшого дослідження специфіки нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади.  

Поняття «нормотворчість» можна визначити як особливий вид 

діяльності держави в особі суб’єктів публічної влади, наділених державою 

відповідними повноваженнями, що здійснюється у встановленій процедурній 

формі та у межах предметів їх відання, спрямована на створення цілісної 

системи юридичних норм, які врегульовують різні види суспільних 

відносин.  

Отже, основним критерієм для розмежування понять «нормотворчість» 

тв «правотворчість» є кінцевий результат кожного із цих процесів. У цьому 

аспекті необхідно зазначити, що для правотворчості наслідком її здійснення 

можна визначити появу правових норм. Натомість кінцевим результатом 

нормотворчості є прийняття нормативно-правових актів. 

 

Висновки до розділу 1. 

Методологія відіграє значну роль в побудові концепції конституційно 

правових засад нормотворчості центральних органів виконавчої влади, 

оскільки різні методи наукового пізнання дають змогу розглядати 

нормотворчість центральних органів виконавчої влади комплексно. Завдяки 

цьому стає можливим виявлення сукупності факторів, які впливають на 

якість такої діяльності центральних органів виконавчої влади, а також 

зрозуміння сутності розглядуваної правової категорії.  

 Власне, розглядаючи нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади через призму багаторівневої концепції методології, можна прийти до 
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наступних висновків: нормотворчість є певною сферою діяльності 

центральних органів виконавчої влади; нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади часто здійснюється на основі взаємодії окремих 

відповідних суб’єктів нормотворчості; результатом такої діяльності є 

прийняття підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін в діючі 

нормативно-правові акти, або їх скасування, а в окремих випадках розробка 

проектів законів;  нормотворчість центральних органів виконавчої влади 

можна розглядати як особливу культурну цінність суспільства; ефективність 

нормотворчості залежить від рівня правової культури суб’єктів 

нормотворчості; структурними елементами нормотворчості є :1) принципи 

нормотворчості; 2) нормотворчість як соціальна і правова категорія; 3) 

нормотворчий процес та його стадії; 4) центральні органи виконавчої влади 

як суб’єкти нормотворчості; 5) основні проблеми у сфері нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади; 6) підвищення ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади; поняття 

«нормотворчість» та «правотворчість» є взаємопов’язаними, проте не 

тотожними та мають відмінне сутнісне наповнення. 

Під поняттям нормотворчості у частині правоутвотрення варто 

розуміти діяльність суб’єктів публічної влади, наділених державою 

відповідними повноваженнями, що здійснюється у встановленій процедурній 

формі та у межах предметів їх відання, спрямована на створення цілісної 

системи юридичних норм, які врегульовують різні види суспільних відносин. 

Нормотворчість в цілому характеризує процес формування всіх 

соціальних норм в суспільстві, а поняття «правотворчість» охоплює не тільки 

процес створення правової норми, але й процес формування правових 

поглядів у суспільстві. 

Натомість правотворчість як є завершальним етапом формування 

правових норм – правотворення, в процесі якого правові задуми щодо 

впорядкування суспільних відносин втілюються в сучасну правову 
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реальність в формі нормативних юридичних документів, прийнятих 

державою. 

Більше того, поняття «нормотворчість» в цілому трактується як 

діяльність щодо створення правових норм, відповідно до яких пишуться 

закони та підзаконні акти; як діяльність щодо створення нормативно-

правових актів; як діяльність щодо створення підзаконних актів шляхом 

створення, скасування, упорядкування правових норм. 

Виходячи з аналізу різних підходів до тлумачення поняття 

нормотворчості, що існують у правовій науковій літературі, сформульовано 

визначення, яке найбільш повно відображає змістовні характеристики цієї 

правової категорії.  

Поняття «нормотворчість» можна визначити як особливий вид 

діяльності держави в особі суб’єктів публічної влади, наділених державою 

відповідними повноваженнями, що здійснюється у встановленій процедурній 

формі та у межах предметів їх відання, спрямована на створення цілісної 

системи юридичних норм, які врегульовують різні види суспільних 

відносин.  

Отже, основним критерієм для розмежування понять «нормотворчість» 

тв «правотворчість» є кінцевий результат кожного із цих процесів. У цьому 

аспекті необхідно зазначити, що для правотворчості наслідком її здійснення 

можна визначити появу правових норм. Натомість кінцевим результатом 

нормотворчості є прийняття нормативно-правових актів. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ НОРМОТВОРЧОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ПРЕДМЕТУ КОНСТИТУЦІЙНО-

ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Особливості конституційно-правового статусу центральних 

органів виконавчої влади при здійсненні нормотворчості 

 

Центральні органи виконавчої влади при здійсненні нормотворчості по 

суті мають основним своїм завданням створити правове підґрунтя для 

забезпечення законних інтересів, прав та свобод людини і громадянина, що 

вказує на рівень забезпечення законності та демократичного розвитку країни 

[254, с. 503]. 

Разом з тим, нормотворчість центральних органів виконавчої влади 

неодмінно пов'язана із державною діяльністю, яка здійснюється в порядку і 

процедурі регламентованій чинним законодавством та її результатом є нові 

чи удосконалені діючі підзаконні нормативно-правові акти. 

В тій чи іншій мірі, нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади неодмінно пов'язана із поняттям та особливостями конституційно-

правового статусу даних органів. Адже діяльність центральних органів 

виконавчої влади полягає у виконанні повноважень, правовою основою яких 

є Конституція України, закони та підзаконні акти України.  

Для того, щоб безпосередньо приступити до аналізу особливостей 

конституційно-правового статусу центральних органів виконавчої влади 

логічно буде з'ясувати сутність та співвідношення таких правових категорій 

як «статус», «правовий статус», «конституційно-правовий статус органу 

державної влади». 

Загалом, у перекладі з латинського «статус» означає положення, стан 

чого-небудь або будь-кого: «статус людини», «статус особи», «статус 
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громадянина», «статус органу» тощо [28, с. 578]. У тлумачних словниках 

статус визначається як: «правове становище осіб або організацій, установ 

тощо; становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у 

соціальній системі; встановлене нормами права положення його суб’єктів, 

сукупність їх прав і обов’язків» [245, с. 572]. У багатомовному юридичному 

словнику-довіднику поняття «статус» визначається як «правове становище 

(сукупність прав та обов'язків) фізичної чи юридичної особи» [15, с. 449]. 

Для юридичної науки поняття «статус», «правовий статус» є одним із 

основоположних та системоутворюючих, оскільки надає можливість 

визначити місце суб’єкта права в системі суспільних відносин, його права і 

обов’язки стосовно інших суб’єктів [50, с. 28]. 

Разом з тим, у юридичній літературі розглядається поняття «правовий 

статус» і «правове положення (становище)». Як відзначають фахівці 

«правовий статус, як правило, асоціюється зі стабільним правовим станом 

суб’єкта, а правове становище розглядається як динамічний розвиток 

сукупності прав і обов’язків особи, що зумовлено її вступом до тих чи інших 

правовідносин» [23, с. 124]. 

З точки зору конституційного права, поняття «статус» і поняття 

«правовий статус» мають декілька значень залежно від визначення і 

регламентації становища учасників конституційно-правових відносин та 

застосування тих чи інших підходів до їх характеристик та ознак. 

Так, наприклад, Н. А. Богданова вказує на те, що поняття «статус» в 

науці конституційного права – це конструкція теоретичного змісту, яка 

включає у себе теоретичні уявлення, певні нормативні характеристики та 

практику реалізації правових установ [27, с. 9]. Сутність поняття «правовий 

статус» полягає у деталізації особливих ознак суб’єктів правовідносин. 

Музичук О.М. акцентує увагу, що: «при визначенні правового статусу будь-

якого суб’єкта значення має саме його роль та місці у системі правовідносин 

та на те, чим він відрізняється від інших суб’єктів» [128, с. 319]. 
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У будь-якому своєму прояві поняття «правовий статус» має ознаки 

стійкості, відносної стабільності, внутрішньої узгодженості та системного 

значення [50, с. 29]. Отже, перераховані вище основні характеристики 

безпосередньо стосуються й центральних органів виконавчої влади із 

притаманними їм особливостями. 

Стійкість статусу з точки зору конституційного права розуміється як 

його формалізація у вигляді сукупності конституційно-правових норм. 

Водночас, нормативна формалізація є тим засобом, яким забезпечується 

чіткість та визначеність сукупності прав та обов’язків встановлених на 

конституційному рівні, які в подальшому визначають напрямки їх реалізації 

у межах галузевого законодавства. Тут важливо також мати на увазі, що 

різноманітність суспільних відносин зумовлює багатоаспектність реалізації 

тих можливостей, що закріплюються у рамках правового статусу 

конкретного органу публічної влади з можливістю здійснення різних видів 

дій, які не впливають на його змістовні характеристики [50, с. 30]. 

Аналізуючи внутрішню узгодженість правових приписів, необхідно 

зазначити, що дана ознака характеризує статус як його якісний показник того 

чи іншого суб’єкта права, що виявляється у взаємозв’язку і взаємозалежності 

окремих його елементів.  

У цьому аспекті, в юридичній науці існують різні підходи щодо 

структури конституційно-правового статусу. Зокрема, окремі вчені 

дотримуються більш вузького підходу і відносять до статусу тільки права та 

обов’язки (стосовно особи) або компетенції і повноваження (щодо державних 

органів), а інші інститути лише доповнюють характеристику статусу, але не 

включаються як його структурні елементи [236, с. 28]. Прихильники більш 

широкого підходу здійснюють трактування поняття «статусу» за допомогою 

включення до нього інших елементів, які різняться залежно від виду 

суб’єкта, статус якого визначається [39, с. 80 ]. 
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В подальшому, досліджуючи поняття «конституційно-правовий 

статус» в контексті його зв’язку із центральними органами виконавчої влади, 

можна погодитися із таким визначенням: «конституційно-правовий статус 

центральних органів виконавчої влади є встановленим нормами 

конституційного права України положенням органу влади в системі 

суспільних відносин і суб’єктів права, яке характеризується особливостями 

його компетенції, правосуб’єктності, принципів організації та діяльності, 

гарантій, організаційно-правових і правових форм та юридичної 

відповідальності» [261, с. 92].  

Разом з тим, у структурі конституційно-правового статусу державного 

органу виокремлюють також такі елементи: 1) місце й роль у суспільстві та 

державі, соціально-політичне призначення; 2) загальна правоздатність як 

фундамент для включення того чи іншого суб’єкта до конституційно-

правових відносин; 3) права й обов’язки, або компетенція й повноваження; 4) 

гарантії стійкості й реального правового стану [50, с. 32]. Загалом плюралізм 

наукових думок породжує багато питань при оцінці яким саме чином 

елементи конституційно-правового статусу впроваджуються у площині 

практичної реалізації повноважень конкретного органу. І крім того, всі 

наведені визначення по суті не надають чіткого розуміння конституційно-

правової специфіки статусу органів публічної влади, а викладають різні 

погляди на загальне розуміння теоретичної конструкції правового статусу 

таких органів. Наведене підтверджується тим, що у науці адміністративного 

права до елементів адміністративно-правового статусу органів виконавчої 

влади відносять завдання, функції, компетенцію, цілі та спрямованість 

діяльності відповідного органу влади [58, с. 84]. Не вдаючись у теоретичну 

дискусію щодо співвідношення галузевих видів правового статусу органів 

виконавчої влади (зважаючи на предмет наукового пошуку), все ж таки не 

можна оминути увагою, що наведені визначення майже повністю дублюють 

один одне. Зрозуміло, що у межах дослідження діяльності щодо видання 
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центральними органами виконавчої влади нормативних актів, неможливо 

уникнути оцінки їх повноважень у цій сфері, закріплених на рівні законів. 

Але питання належності таких повноважень саме до складових 

конституційно-правового статусу зазначених органів лежить у площині їх 

визначеності, в першу чергу, на рівні конституційних приписів, чи і 

обумовлюється специфіка саме їх конституційно-правового статусу.  Адже 

виходячи із того, що конституційно-правовий статус є видом правового 

статусу, зрозуміло, що і основні елементи на рівні видового розмежування 

будуть повторюватися. Ключова відмінність полягатиме саме у 

конституційно-правові складовій правового статусу досліджуваних органів 

влади. Тобто у колі тих повноважень та правового підґрунтя діяльності 

центральних органів виконавчої влади, що визначаються нормами Основного 

закону України, та законів, що прийняті з метою реалізації таких норм.  

У структурі конституційно-правового статусу державного органу 

виділяються певні структурні елементи: повноваження (компетенція), 

правосуб’єктність, принципи організації та діяльності, гарантії, 

організаційно-правова форма та юридичну відповідальність відповідного 

органу, що визначені на рівні конституційно-правового регулювання. Таким 

чином перелічені структурні елементи притаманні й конституційно-

правовому статусу центральних органів виконавчої влади. 

З’ясування питання конституційно-правового статусу центральних 

органів виконавчої влади має важливе як теоретичне, так і практичне 

значення, оскільки допомагає визначити та вирішити проблематику 

взаємозвязку та їхньої взаємодії між собою та відносно суспільства. Адже 

правовий статус центральних органів виконавчої влади розкриває права та 

обов’язки останнього, обсяг його повноважень, на підставі реалізації яких 

можна говорити про ефективність функціонування відповідного суб’єкта 

державної влади. Окрім прав та обов’язків, тобто правоздатності, у структурі 

конституційно-правового статусу державного органу виокремлюється ще 



51 

 

один елемент – правові гарантії, які є запорукою реалізації правового статусу 

відповідного державного органу.  

Отже, як влучно резюмує Глущенко С.В., поняття «конституційно-

правовий статус органу державної влади» можна визначити через призму 

сукупності нормативних характеристик суб’єкта правовідносин, відповідним 

чином закріплених і відображених у конституційно-правових нормах, 

кінцевим результатом урегулювання яких виступає нормативно-правовий 

акт, який встановлює загальнообов’язкові правила, загальні принципи або 

характеристики, що стосуються різних видів, напрямів діяльності того чи 

іншого органу державної влади [50, с. 31].  

В подальшому при характеристиці особливостей конституційно-

правового статусу органів центральної виконавчої влади важливим є також 

з’ясування поняття «центрального органу виконавчої влади». У системі 

органів виконавчої влади вони займають визначальне місце, оскільки 

створююся з метою безпосереднього здійснення конкретного виду державної 

діяльності та виконують чітко визначені державою цілі, завдання та функції. 

Коліушко І. Б. у своїй монографії «Виконавча влада та проблеми 

адміністративної реформи в Україні» зазначає, що при визначенні поняття 

«центрального органу виконавчої влади» можна виходити з двох позицій. 

Перша — органи виконавчої влади називаються «центральними» тому, що 

вони мають загальнодержавну компетенцію. Тобто ці органи у своїй 

діяльності представляють інтереси всієї держави, а не окремих її регіонів. Ці 

органи знаходяться в «центрі» і їх компетенція поширюється на всю 

територію країни. Така ж характеристика властива і Кабінету Міністрів, і в 

цьому сенсі різниця між урядом і центральними органами виконавчої влади 

полягає лише у тому, що перший — це орган загальної компетенції, а другі 

— мають спеціальну компетенцію, тобто в окремих секторах державного 

управління» [85, с. 39]. З даним поясненням важко не погодитись. 
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Шаповал В. М., розкриваючи сутність центральних органів виконавчої 

влади, стверджує, що ці органи є відокремленою і відносно самостійною 

частиною (елементом) механізму держави, які наділені юридично 

встановленими владними повноваженнями для здійснення визначених 

завдань, що безпосередньо пов’язані з реалізацією тієї чи тієї функції 

держави. При цьому, на його думку, основною ознакою центральних органів 

виконавчої влади є їх виокремленість як відносно самостійної частини 

державного механізму і наділення їх державно-владними повноваженнями з 

метою безпосередньої участі в реалізації функцій держави [263, с.12]. 

Вважаючи ці позиції науково обґрунтованими, все ж зазначимо, цілком 

на часі виникає необхідність формування власного визначення даного 

поняття.  

Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади 

– це встановлене нормами конституційного права України таке положення 

центрального органу виконавчої влади, яке характеризує його як складовий 

елемент апарату державного управління, особливості його компетенції, 

правосуб’єктності, принципів організації та діяльності, правових форм 

діяльності.  

Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади 

характеризується певними ознаками [265], що дозволяє виявити найбільш 

важливі, сутнісні сторони цього явища. 

1. Однією із основних ознак конституційно-правового статусу 

центральних органів виконавчої влади є його взаємозв’язок із державним 

управлінням. Не випадково, центральні органи виконавчої влади є 

провідними владними суб’єктами державного управління. Так, за чинним 

українським законодавством міністерства забезпечують формування та 

реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні 

органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної 

політики. Таким чином центральні органи виконавчої влади є носіями 
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виконавчої влади, що реалізують свою компетенцію в закріпленій сфері 

державного управління і мають юридичний (нормативно-зафіксований) 

статус органів державної виконавчої влади [86, с. 91]. 

2. Наступною ознакою є те, що при характеристиці конституційно-

правового статусу центральних органів виконавчої влади необхідно звернути 

увагу на наявність компетенції та спеціальної правосуб'єктності цих 

органів. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої 

влади окреслюється їх компетенцією, яка, за визначенням вітчизняних 

вчених, являє собою : «певний обсяг державної діяльності, що покладається 

на конкретний орган, чи коло питань, передбачених законодавством чи 

іншими нормативно-правовими актами, які він має право вирішувати в 

процесі практичної діяльності» [5, с. 64]. На нашу думку, компетенція 

центрального органу виконавчої влади – це обсяг повноважень, тобто права і 

обов’язки даного органу, їх посадових осіб, які встановлені нормативним 

юридичним актом. У межах своєї компетенції центральні органи виконавчої 

влади в процесі здійснення ними нормотворчості чітко та суворо 

дотримуються процедури підготовки, прийняття та оприлюднення 

нормативно-правових актів і в жодному разі не виходять за визначені 

законом межі, тобто за межі своєї компетенції. Хоча поняття «компетенція» 

центральних органів виконавчої влади використовується в багатьох наукових 

працях, однак, чинне законодавство не містить його визначення, що можна 

віднести до одного з недоліків сучасного правового регулювання даного 

питання. 

З компетенцією центрального органу виконавчої влади тісно пов’язана 

проблема визначення його правосуб’єктності. Адже, саме від 

правосуб’єктності центрального органу виконавчої влади залежить характер 

його компетенції, можливість її реалізації та відповідальність даного органу. 

Що стосується правосуб’єктності міністерств як одного із органів 

центральної виконавчої влади, то їх правоздатність, як правоздатність будь-
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якої юридичної особи, виникає одночасно з дієздатністю і складає разом з 

нею єдину якість – праводієздатність [261, с. 142]. Важливо підкреслити, що 

правосуб’єктність центральних органів виконавчої влади виникає з моменту 

їх офіційно-правового заснування. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» заснування міністерства відбувається 

через «утворення нового органу влади або в результаті реорганізації (злиття, 

поділу, перетворення) одного чи кількох центральних органів виконавчої 

влади» (ч. 4), і формалізується через процедуру його державної реєстрації як 

юридичної особи у триденний строк з моменту призначення міністра [200].  

При цьому межі правосубєктності міністерства, обумовлюються завданнями 

Уряду, і закріплюються у відповідному нормативно-правовому акті, в якому 

регулюються структура, компетенція, організаційно-правові і правові форми 

його діяльності, його відповідальність. Отже, правосуб’єктність міністерства 

обумовлюється двома важливими елементами конституційної системи 

стримувань і противаг – Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, що 

об’єктивно доводить її конституційно-правовий характер і дозволяє 

визначити як важливий елемент конституційно-правового статусу 

міністерства України. 

3) Важливою ознакою конституційно-правового статусу центральних 

органів виконавчої влади є те, що організаційна структура та діяльність 

даних органів базується на певних принципах. Очевидним фактом є те, що 

центральні органи виконавчої влади діють відповідно до загальних норм 

конституційного права України, що носять основоположний характер, в тому 

числі відповідно до конституційно-правових принципів України. Тому, 

важливою характеристикою конституційно-правового статусу центральних 

органів виконавчої влади є конституційно-правові принципи їх організації та 

діяльності, які істотно впливають на інші елементи структури конституційно-

правового-статусу. Мова йде про такі принципи як: визнання людини 

найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України), принцип 
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верховенства права (ч.1 ст. 8 Конституції України), принцип розподілу влад 

(ст. 6 Конституції України) та ін. Основоположні засади організації 

діяльності центральних органів виконавчої влади наведено і у спеціальному 

законодавстві, присвяченому організації, повноважень та порядку діяльності 

таких органів. Зокрема, до принципів їх діяльності віднесено: верховенство 

права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, 

безперервність, законність, забезпечення єдності державної політики, 

відкритість та прозорість, відповідальність. Також окремо для міністерств 

закріплено принцип єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої 

влади також ним керуються за відсутності інших законодавчих приписів 

[200].  

4) Безсумнівно, однією із найважливіших ознак конституційно-

правового статусу центральних органів виконавчої влади є його 

взаємозв'язок із правовими формами діяльності даних органів.  

В даному випадку, слушною є думка О. С. Дніпрова, який вважає, що: 

«розрізняють дві форми реалізації виконавчої влади: правову та 

організаційну. Правова форма реалізації виконавчої влади втілюється у двох 

видах діяльності: правотворчість і застосування права. При цьому 

правотворча діяльність органів виконавчої влади реалізується в рамках так 

званої регламентарної влади – право уряду та інших органів виконавчої 

влади регулювати суспільні відносини нормативними актами, юридична сила 

яких є нижчою за закони. При цьому, регламентарна влада, застосування 

права та організаційна форма є тими напрямками, саме завдяки яким 

здійснюється поточне управління державними справами» [62, с. 169]. 

Зважаючи на те, що Конституція України визначає низку обов’язків держави 

щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина на території 

України, то саме у діяльності центральних органів виконавчої влади, які 

розробляють і приймають нормативно-правові акти мають реалізовуватися 
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конституційні приписи щодо практичного забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина.  

Організаційна форма діяльності органів виконавчої влади, на відміну 

від правової, не потребує повного і строгого юридичного оформлення, а 

також не пов’язана з виконанням юридично значущих дій. Вона є 

обов’язковим компонентом державно-управлінської діяльності, оскільки 

визначає, яким чином мають прийматися управлінські рішення, що 

ухвалюються для організації системи державного управління органами 

виконавчої влади. 

Організаційна форма реалізації діяльності органів виконавчої влади 

загалом має важливе значення для державно-управлінських відносин, 

оскільки займає ту нішу організації системи державного управління, що 

потребує використання засобів, способів та прийомів як для підготовки 

управлінського рішення, так і його виконання. 

Таким чином, взаємозв’язок конституційно-правового статусу із 

правовими формами діяльності центральних органів виконавчої влади 

проявляється через зовнішньо виражені юридично значущі дії, спрямовані на 

забезпечення законності правових норм та приписів, їх відповідності змісту 

управлінської діяльності, а також сприяння досягненню мети управлінського 

впливу. 

Особливості конституційно-правового статусу центральних органів 

виконавчої влади безпосередньо деталізуються та визначаються 

законодавством України. Конституція України як Основний закон нашої 

держави не прописує у своїх положеннях системи центральних органів 

виконавчої влади і тим самим не дає чіткої регламентації їх повноважень та 

компетенції. Очевидно, це пов’язано з необхідністю забезпечити гнучкість 

під час створення, реорганізації чи ліквідації органів виконавчої влади в 

цілому, адже інакше будь-яка така зміна вимагатиме внесення змін до 

Конституції, що далеко не завжди є простим процесом. Однак, Основний 
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закон України містить лише деякі положення, які стосуються органів 

виконавчої влади в цілому. Зокрема, у ст. 6 зазначається, державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та 

судову. У ст. 113 йде мова про те, що Кабінет Міністрів України є вищим 

органом у системі органів виконавчої влади в цілому [88]. У частині 2 ст. 120 

міститься положення, що організація, повноваження і порядок діяльності 

Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів 

виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України [88]. 

Оскільки норми Конституції України оперують словосполученням 

«міністерства та інші центральні органи виконавчої влади», то чіткого 

розмежування понятійного та видового складу таких органів влади на 

конституційному рівні не здійснюється.  

Безумовно, важливим і необхідним фактором у створенні надійної 

правової бази для функціонування та визначення системи органів 

центральної ланки виконавчої вертикалі та їх повноважень став Закон 

України «Про центральні органи виконавчої влади» [200]. У даному 

нормативно-правовому акті закріплені положення, що визначають правові 

засади організації і діяльності центральних органів виконавчої влади, їх види, 

структуру, компетенцію, місце у системі органів виконавчої влади, 

повноваження у відносинах з іншими органами публічної влади тощо. 

Необхідно зазначити, що в умовах сьогодення також є діючим Указ 

Президента України від 09.12.2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» [193], який стосується реформування 

системи окремих центральних органів виконавчої влади в Україні, 

здебільшого міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

Разом з тим, залишається й чинною Постанова Кабінету Міністрів від 10 

вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» [192], у якій також прописані положення щодо 

реформування окремих інших центральних органів виконавчої влади. Крім 
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того, у цьому напрямі Кабінет Міністрів України 27 грудня 2017 р. ухвалив 

розпорядження № 1013-р «Про схвалення Концепції оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади», яким закріплено пріоритетні 

завдання, цілі та строки щодо реформування системи центральних органів 

виконавчої влади [198]. З цього приводу, слід наголосити на тому, що 

достатньо велика кількість таких підзаконних нормативно-правових актів 

створює певні незручності щодо визначення чіткої системи центральних 

органів виконавчої влади. 

Таким чином, зміни у системі та структурі центральних органів 

виконавчої влади носять, на нашу думку, непослідовний, певною мірою 

хаотичний характер. Недостатньо чітке конституційне регулювання певних 

питань побудови системи центральних органів виконавчої влади, надає 

можливість змінювати, об’єднувати, реорганізовувати центральні органи 

виконавчої влади, виходячи часто суто із політичних мотивів. Це призводить 

до відсутності послідовності у та правонаступництва у діяльності таких 

органів при фактичному збереженні їх функцій та повноважень.  І як 

наслідок це спричиняє нестабільність і у здйсненні ними нормотворчості. 

Втім у якості здобутків на шляху до створення правового підґрунтя 

діяльності   центральних органів виконавчої влади в Україні можна назвати 

ухвалення Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». 

Вважаємо за доцільне підтримати позицію, що «особливу цінність в даному 

нормативно-правовому акті являє констатована закріпленість провідної ролі 

міністерств серед інших центральних органів виконавчої влади та легального 

розмежування «міністерств» і «центральних органів виконавчої влади» як 

нерівнозначних ланок системи органів виконавчої влади» [201, с. 10-11]. Як 

зазначають фахівці: «підставою для такого виокремлення є вищий статус 

міністерства порівняно з іншими центральними органами виконавчої влади, 

оскільки міністерство є логічним «продовженням Уряду» та основним 

центром вироблення державної політики у певному секторі державного 
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управління» [127, с. 40]. Водночас, варто відзначити про те, що не тільки 

міністерства формують систему центральних органів виконавчої влади. Так, 

із аналізу норм указу Президента України «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» [193] видно, що до категорії «інші 

центральні органи виконавчої влади» входять такі види державних органів як  

агентства, інспекції, служби, а також центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом.  

У контексті дослідження конституційно-правового статусу будь-якого 

із цих органів влади варто наголосити, що Основний закон не тільки рамково 

закріплює систему органів виконавчої влади, а також і встановлює ключове 

правове підґрунтя для їхньої діяльності. Зокрема, ст. 19 Конституції містить 

норму згідно якої «органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України». Таким чином, Конституція України нормативно закріплює так 

званий спеціально-дозвільний принцип у їх діяльності, а саме у своїй 

діяльності органи державної влади, і зокрема центральні органи виконавчої 

влади, можуть реалізовувати свої повноваження тільки за принципом 

«дозволено лише те, що прямо передбачено законом».  

Зазначене конституційно правове обмеження суттєво впливає і на 

здійснення такими органами нормотворчої діяльності, адже для практичної 

реалізації своїх компетенційних можливостей у цій сфері для таких органів 

має бути чітко визначено три елементи: підстава, повноваження та спосіб, 

тобто порядок дій. І саме тому закон України «Про центральні органи 

виконавчої влади» створив правову основу для забезпечення цього принципу 

у діяльності центральних органів виконавчої влади. 

Тут варто також відзначити, що діяльність міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади має суттєві і відмінності, і в цілому на 

рівні законодавства втілюється концептуальне бачення різниці їхнього 
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функціонального призначення у тому, що міністерства забезпечують 

формування та реалізацію державної політики, а інші центральні органи 

виконавчої влади призначені саме для реалізації такої політики у 

відповідному напрямку. На це звертається особлива увага і у Концепції 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади [198], зокрема 

серед проблемних питань окреслена незначна роль міністерств при 

формуванні державної політики та зміщення акцентів у діяльності інших 

центральних органів виконавчої влади із їх прямого призначення, яке полягає 

у якісній реалізації державної політики, у бік нормотворчості. Власне у 

зв’язку із цим Концепція передбачає у якості ключових змін залишити за 

міністерствами стратегічне планування діяльності, забезпечення формування 

державної політики, у тому числі через розробку нормативно-правових актів 

у межах предметів їх відання, і позбавлення інших центральних органів 

виконавчої влади таких повноважень. Для них участь у нормотворчості 

передбачається через подання пропозицій щодо удосконалення 

законодавства профільним міні стерствам.    

Тут варто підтримати думку О. Лавриновича, що: «міністерство – це 

ключовий орган виконавчої влади, що формує державну політику в межах 

своєї компетенції, контролює діяльність інших центральних органів 

виконавчої влади, які перебувають у його підпорядкуванні. Натомість, 

головна функція служб – це надання державних послуг громадянам та 

юридичним особам. Інспекція ж має здійснювати нагляд та контроль за 

дотриманням і виконанням законодавства. В той же час, агентства наділені 

управлінськими функціями щодо державного майна й надаватимуть послуги 

юридичним особам, які пов’язані з об’єктами державної власності» [101, с. 

3]. 

В Україні, виходячи із положень Закону України «Про центральні 

органи виконавчої влади» [200] та Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» [185], міністерства очолюють міністри, які входять до складу 
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Кабінету Міністрів України. Дані посадові особи за посадою в будь-якому 

випадку належать до політичних діячів. Подібно за європейською теорією 

державного управління міністерство складається із керівництва, яке 

представлене міністром, першим заступником міністра та заступником 

міністра (у разі введення) та заступника міністра. 

Міністр особисто відповідає за формування і реалізацію державної 

політики у відповідних сферах, спрямовує і координує здійснення 

центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до 

відання такого державного органу. Повноваження міністра як керівника того 

чи іншого міністерства закріплені у ст. 8 Закону України «Про центральні 

органи виконавчої влади» [200], перелік яких не є вичерпним. Важливим 

нововведенням у структурі центральних органів виконавчої влади є 

закріплення правового статусу державних секретарів міністерств. Державний 

секретар міністерства є вищою посадовою особою з числа державних 

службовців міністерства. Державний секретар підзвітний і підконтрольний 

міністру. На державного секретаря міністерства покладаються виконання 

завдань, пов’язаних із організацією роботи апарату відповідного 

міністерства; забезпеченням підготовки пропозицій щодо виконання завдань 

міністерства та подання їх на розгляд міністру; підготовкою та поданням 

міністру для затвердження плану роботи міністерства та звіту про їх 

виконання; забезпеченням реалізації державної політики стосовно державної 

таємниці, контролем за її збереженням в апараті міністерства тощо [200]. 

У структурі кожного міністерства важливу функцію виконує його 

апарат. Апарат міністерства власне організаційно забезпечує діяльність 

міністра та формується із низки структурних підрозділів і посадових осіб, 

діяльність яких розподілена за напрямками та має на меті забезпечити 

виконання завдань, закріплених за міністерством [127, с.42]. Структуру 

апарату міністерства затверджує міністр [200].  
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До структури міністерства також входить і патронатна служба міністра. 

Патронатна служба міністра здійснює консультування міністра, підготовку 

необхідних для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує зв'язок 

із посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей 

та зв'язків із громадськістю, засобами масової інформації, а також виконує 

інші доручення міністра [200]. Також до структури міністерств чинний Закон 

України «Про центральні органи виконавчої влади» відносить відповідні 

територіальні органи [200].  

Наступним складовим елементом структури міністерства є також 

консультативно-дорадчі органи (колегія та інші тимчасові консультативні та 

дорадчі органи). Дані органи можуть утворюватися у складі міністерства для 

погодженого вирішення питань, що належать до компетенції міністерства та 

обговорення найважливіших напрямів його діяльності. 

Разом з тим, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2017 року № 1013-р «Про схвалення Концепції оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади» пропонується в організаційну 

структуру апарату міністерств включати директорати політики та директорат 

стратегічного планування та європейської інтеграції [198]. Директорати 

політики повинні стати ключовими структурними підрозділами апарату 

міністерства для забезпечення формування державної політики в усіх сферах, 

за які міністерство є відповідальним.  

В такому випадку, вважаємо за необхідне внести зміни та доповнення 

до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині змін, 

які стосуюються організаційної структури апарату міністерств. А саме, у 

Розділі 2 даного закону окрему статтю слід присвятити питанню 

директоратів як структурного елементу міністерств, із зазначенням їх 

функцій, компетенції, складу, порядку призначення та звільнення фахівців з 

питань їх діяльності. Це, на нашу думку, розвантажить міністерства, 

основними завданнями відповідно до Урядової Концепції оптимізації  
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системи центральних органів виконавчої влади, є стратегічне планування 

діяльності, забезпечення формування державної політики, координація та 

проведення моніторингу її реалізації.  

Отже, можемо дійти висновку про те, що в цілому за чинним 

законодавством України міністерства виконують функції по забезпеченню 

аналітико-консультативної допомоги у виробленні й здійсненні політики 

міністрів у відповідних секторах державного політики та функції по 

забезпеченню задоволення потреб суспільства і держави.  

Положення Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

закріплюють положення про те, що для виконання окремих функцій з 

реалізації державної політики утворюються такі центральні органи 

виконавчої влади як служби, агентства, інспекції [200]. Дані центральні 

органи виконавчої влади наділені такими основними завданнями: 1) надання 

адміністративних послуг; 2) здійснення державного нагляду (контролю); 3) 

управління об'єктами державної власності; 4) внесення пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які 

спрямовують та координують їх діяльність; 5) здійснення інших завдань, 

визначених законами України [200]. 

Вищеперелічені центральні органи виконавчої влади можуть 

здійснювати одне або кілька визначених в переліку завдань. У їхній 

діяльності використано функціональний принцип формування того чи іншого 

центрального органу виконавчої влади. Служби утворються тоді коли 

переважна більшість повноважень закріплених за відповідним державним 

органом, спрямована на надання адміністративних послуг фізичним і 

юридичним особам. Агентства утворюються з метою здійснення функцій 

держави у сфері управління об’єктами державної власності. Якщо основне 

функціональне призначення державного органу формує контрольно-

наглядова діяльність за дотриманням законодавства, то він утворюється як 

інспекція [200]. 
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Конституційно-правове врегулювання діяльності державного апарату, і 

в першу чергу центральних органів виконавчої влади із чітким розподілом їх 

повноважень має надзвичайно важливе значення особливо в умовах 

сучасного українського державо - і правотворення. Законодавчо до системи 

центральних органів виконавчої влади віднесено низку органів зі 

спеціальним статусом (Антимонопольний комітет України, Фонд державного 

майна України, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України – ст. 24 закону [200]). Варто зауважити, що закон 

закріплює правову конструкцію «та інші центральні органи виконавчої влади 

зі спеціальним статусом», таким чином презюмуючи, те, що перелік не є 

вичерпним. Це, у свою чергу, означає дискреційність у прийнятті державою 

рішень щодо створення певного виду органу для виконання конкретно 

визначених функцій. Закон передбачає можливість їх створення Урядом або 

спеціальним законом. При цьому важливо зауважити, що до різних органів зі 

спеціальним статусом застосовуються спеціальні вимоги щодо порядку їх 

створення, щодо підконтрольності та підзвітності.  

Визначення правового статусу Антимонопольного комітету України, 

Державного бюро розслідувань, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Фонду 

державного майна України здійснюється на підставі спеціальних Законів 

України [171], [173], [174], [189], [199]. У свою чергу, створення 

Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Національної 

комісії зі стандартів державної мови та Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України реалізовано шляхом ухвалення відповідних Постанов 

Кабінету міністрів України [178], [186], [59], [179]. А правовий статус 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів визначено 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
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одночано на рівні спеціального закону та Постанови Уряду України [188], 

[181]. 

 Також існують випадки коли галузеве законодавство передбачає 

створення національної комісії (наприклад, національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері транспорту), але відсутні нормативні 

положення, які вказують на особливості її правового статусу як центрального 

органу виконавчої влади зі спеціальним статусом [84], [166], [187]. Таким 

чином для різних національних комісій на сьогодні передбачено різний 

порядок створення та діяльності. 

У науковій літературі висловлюється думка щодо потреби 

відображення особливостей правового статусу таких органів на 

конституційному рівні. Зокрема, у працях Ю.В. Ващенко, наведено 

пропозицію щодо доцільності відображення на рівні Конституції України 

такого виду державних органів як державні колегіальні органи (національні 

комісії державного регулювання) [33]. Втім, переобтяження тексту 

Конституції України нормами щодо врегулювання діяльності кожного з 

центральних органів виконавчої влади (яких наразі більше 50) звісно 

недоцільне. Водночас, з огляду на важливість деяких подібних інституцій - 

видається доцільним більш ґрунтовно врегулювати принаймні нормотворчу 

складову їх діяльності.  

Тож виникає закономірне питання щодо доцільності визначення 

конституційно-правового статусу «інших центральних органів виконавчої 

влади зі спеціальним статусом». Лавренова О. слушно зазначає, що 

законодавством не визначено чіткі критерії віднесення того чи іншого 

державного органу до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом та й взагалі правовий статус цих органів [3]. Саме можливість 

центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом видавати 

нормативно-правові акти підзаконного характеру є визначальною для 

розуміння їх правового статусу. Тобто для характеристики конституційно-
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правового статусу центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом важливим є також їх спосіб їх діяльності, який проявляється, 

зокрема у відповідних правових формах. 

Отже, у контексті дослідження конституційно-правового статусу 

центральних органів виконавчої влади, можемо дійти висновку про те, що 

такий статус обумовлено спеціально-дозвільним конституційним принципом 

діяльності центральних органів виконавчої влади, що передбачає наявність 

закріплення законом повноважень таких органів, визначений законом спосіб 

їхньої діяльності та наявність правової підстави для реалізації закріплених 

повноважень. У контексті здійснення конституційної та адміністративної 

реформи в Україні важливими залишаються питання унормування діяльності 

таких органів у напрямку оптимізації їхньої системи. Як вбачається із 

наведеного вище аналізу правової основи діяльності різних органів 

виконавчої влади на сьогодні не забезпечено єдності у підходах до 

закріплення правових підстав діяльності на рівні закону. Це зокрема, 

виявляється у двох площинах. По-перше, якщо під конституційним приписом 

ч.2 ст. 19 Основного закону варто розуміти, що саме закон має визначати 

повноваження кожного органу, то це означає, що має існувати спеціальний 

закон, що врегульовує діяльність кожного такого державного органу. При 

цьому постає питання про доцільність перегляду підзаконних нормативно-

правових актів, які закріплюють такі повноваження для більшості 

центральних органів виконавчої влади і про гнучкість такого підходу 

зважаючи на те, що Кабінет міністрів України вищим органом у системі 

органів виконавчої влади. По-друге, якщо ж тлумачити наведений припис як 

потребу у наявності загального закону для усіх центральних органів 

виконавчої влади, який встановлює загальні основи для реалізації ними 

покладених на них повноважень, то постає питання про відсутність єдиного 

підходу до їх конкретизації для різних центральних органів виконавчої влади 

– для одних на рівні спеціальних законів, для інших – на рівні підзаконних-
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нормативно-правових актів. Крім того, і досі питання певної невизначеності 

у розмежуванні правового статусу окремих центральних органів виконавчої 

влади, а також дублювання їхніх функцій залишаються не завжди 

вирішеними як у законодавчій, так і у практичній площині.  

 

2.2. Нормотворчість центрального органу виконавчої влади як 

форма регулювання суспільних відносин 

 

Конституційне проголошення принципів визнання людини, її прав і 

свобод найвищою соціальною цінністю, відповідальності держави перед 

суспільством, спрямування діяльності держави на утвердження та 

гарантування прав і свобод людини і громадянина, забезпечення 

верховенства права вимагає проведення послідовної як теоретичної, так і 

практичної роботи щодо створення єдиних концептуальних умов розвитку 

держави та права. У зв’язку вкрай важливим є проведення наукових 

досліджень щодо природи та значення інститутів правоутворення, 

правотворчості та нормотворчості в контексті забезпечення верховенства 

права. 

Як слушно відмічають фахівці, що вивчають адміністративну 

процедуру: «нормотворчість центральних органів виконавчої влади відіграє 

значну  роль у загальному механізмі правового регулювання та дії права» [6, 

с.150]. Фактично вона сприяє реалізації на практиці приписів нормативно-

правових актів вищої юридичної сили. Зазначене обумовлене, у першу чергу, 

конституційними нормами. Зважаючи на те, що Конституція України містить 

низку норм, які закріплюють обов’язки держави, то відповідно має бути 

створений і механізм для реалізації цих обов’язків. Вихідним 

конституційним положенням у даному разі слугують норми ст. 3 Конституції 

України [88] стосовно того, що утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави, а права і свободи людини та їх 
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гарантії визначають зміст і спрямованість її діяльності. Діяльність 

центральних органів виконавчої влади в цілому спрямована на виконання та 

реалізацію функцій держави у певній сфері. Так, Основний закон частину 

обов’язків держави прямо закріплює щодо конкретних сфер її діяльності: 

розвитку і функціонування української мови (ст. 10); забезпечення захисту 

прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну 

спрямованість економіки (ст. 13); забезпечення екологічної безпеки і 

підтримання екологічної рівноваги на території України (ст. 16); 

забезпечення захисту суверенітету і територіальної цілісності України, її 

економічної та інформаційної безпеки (ст.17); захист  життя людини (ст. 27); 

забезпечення захисту конкуренції у підприємницькій діяльності (ст. 42); 

забезпечення права на соціальний захист шляхом загальнообов'язкового 

державного соціального страхування (ст. 46); забезпечення охорони здоров’я 

та санітарно-епідемічного благополуччя (ст. 49); забезпечення доступності і 

безоплатності освіти в державних і комунальних навчальних закладах (ст. 

53); забезпечення збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що 

становлять культурну цінність (ст. 54). Також Конституція України містить і 

інші норми, які закріплюючи права людини і громадянина опосередковано 

передбачають необхідність здійснення державою відповідних заходів для 

можливості їх реалізації. Тобто кожна сфера суспільних відносин вимагає 

унормування правовими нормами, і відповідно, визначає спрямовань 

діяльності центральних органів виконавчої влади у частині їх 

нормотворчості. Зазначене підтверджується також і функціональним 

призначенням системи таких органів у державі, а саме: у своїй переважній 

більшості вони відповідають за формування певного напряму державної 

політики та/або за його реалізацію у тому числі через власну нормотворчість. 

 Така функціональна роль зумовлює зміст вимоги легальності 

(підзаконності) нормотворчості центральних органів виконавчої влади, яка 

має відповідати конституційному принципу здійснення органами виконавчої 
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влади своєї діяльності – нормотворчість має здійснюватися на основі та у 

спосіб, що визначено Конституцією та законами України. Таким чином для 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади конституційно 

визначено (ст. 19) три обов’язкові елементи, які мають бути нормативно 

закріплені у Конституції та законах України, а саме: підстави для здійснення 

нормотворчості, межі повноважень щодо здійснення нормотворчості та 

спосіб дій уповноваженого органу влади.  

Тоді логічним видається і тісний взаємозв’язок нормотворчості  

центральних органів виконавчої влади та процесу державного управління 

[53, с. 54], який в цілому спрямовано на реалізацію функцій держави, що 

включає втому числі визначення цілей прийняття відповідного акту, 

проектування та здійснення низки дій щодо його прийняття, а також 

контроль за виконанням відповідних рішень, аналіз їх результатів дій з точки 

зору досягнення запланованої мети.  Завдяки цьому забезпечується динаміка 

державного управління, оперативне реагування на потреби держави та 

суспільства в нормуванні певних відносин, постійне коригування масштабів і 

характеру правового регулювання суспільних відносин. Нормотворчі 

повноваження є важливою складовою компетенції даних органів, обсяг яких 

різниться залежно від виду органу. 

Цілком підтримуймо позицію, висловлену у дослідженні Вороніної 

І.М., що «нормотворчість є однією з форм державного управління 

синтезуючого, цілеспрямованого, свідомо-прогностичного характеру. У її 

процесі повноважні органи влади виявляють потребу у правовому 

регулюванні певних суспільних відносин, встановлюють основні питання, які 

потребують правової регламентації, здійснюють вибір цілей правового 

регулювання, об’єктів, методів, засобів й термінів правового впливу шляхом 

створення нових правових норм, скасування, зміни, доповнення, 

призупинення, продовження, розповсюдження та обмеження дії вже раніше 

прийнятих правових норм» [40, с. 66]. 
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Оскільки нормотворчість центральних органів виконавчої влади 

відноситься до державно-правової сфери, що спрямована на встановлення 

регулятивного впливу на суспільні відносини, то відповідно і порядок її 

здійснення має бути чітко визначено та закріплено. В даному випадку, 

слушною є думка О.А. Шевчука, що правове регулювання нормотворчої 

діяльності в цих органах здійснюється на трьох рівнях: конституційному, 

законодавчому та підзаконному [266, с. 239]. При цьому як зазначає 

О.Ф. Скакун «саме підзаконні акти здатні значно оперативніше, ніж закони 

відкликатися на зміни в об’єкті правового регулювання, тому дозволяють із 

значно меншими втратами подолати недоліки у законі до його доповнення 

законодавцем» [219, с. 404].  

Зважаючи на те, що нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади вирізняється своїми особливостями порівняно із діяльністю інших 

суб’єктів нормотворчості, важливо первинно визначитися з розумінням її 

сутності саме приналежно до діяльності центральних органів виконавчої 

влади. 

В такому випадку, перед тим як дослідити сутність та ознаки 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади варто звернути увагу 

на їх функції та принципи нормотворчої діяльності. 

У демократичній правовій державі нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади базується на певних принципах, які розкривають 

особливості та характерні ознаки їх державної діяльності із створення, зміни 

та скасування нормативно-правових актів. 

У сучасній юридичній літературі відсутня єдність думок щодо у 

принципів нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади. 

Так, М. А. Лапина наводить наступні принципи підзаконної нормотворчості: 

законність і доцільність видання нормативно-правового акту; компетентність 

органу виконавчої влади, що здійснює нормотворчість; оперативність 
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підзаконного регулювання; ефективність нормотворчості; принцип 

федералізму [105, с. 12].  

О.В. Петришин, у свою чергу, включає до принципів нормотворчості 

найважливіші вимоги, що висуваються до такого роду діяльності та її 

результатів. Учений проводить їх розмежування на декілька блоків: «1) 

принципи, що характеризують діяльність державного апарату, в тому числі у 

сфері нормотворчості, а саме принципи верховенства права, законності, 

демократизму, ефективності, професіоналізму; 2) принципи нормотворчості, 

що ґрунтуються на основоположних і загальних принципах, серед яких 

принципи справедливості, гуманізму, рівності, свободи, правової 

визначеності, пропорційності, добросовісності; 3) спеціальні (власні) 

принципи нормотворчості, серед яких принципи науковості, плановості, 

оперативності, системності, технічної досконалості» [142, с. 213-214]. 

Н. М. Охріменко під принципами нормотворчості міністерства в 

України розуміє, по-перше, «систему базових положень, основоположних 

ідей, керівних правил, закономірностей, відповідно до яких здійснюється 

нормотворчість міністерства, встановлюється черговість етапів цієї 

діяльності; по-друге, загальні вимоги, що висуваються до змісту 

нормативних актів як правових форм управлінської діяльності міністерства. 

Міністерство діє в межах повноважень, закріплених нормами права, що 

передбачає нормотворчу діяльність» [154, с. 131-132]. 

На сьогодні основні засади нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади випливають із загальних принципів діяльності міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади, закріплених у ст. 2 Закону 

України «Про центральні органи виконавчої влади», а саме: «принципах 

верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і 

громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної 

політики, відкритості та прозорості, відповідальності. Міністерства діють за 

принципом єдиноначальності. Інші центральні органи виконавчої влади 
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діють за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом» 

[200]. 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», також окремою статтею визначено принципи 

нормотворчості у напрямку прийняття актів регуляторного характеру, до 

яких належать: «обґрунтована реальна необхідність у прийнятті саме цього 

нормативно-правового акта (доцільність); відповідність і співвідношення 

виду нормативно-правового акта потребі й вимогам у регулюванні 

відповідних суспільних відносин (адекватність); досягнення максимальних 

позитивних результатів із мінімальними затратами внаслідок реалізації 

відповідного регуляторного акта (ефективність); забезпечення балансу 

інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави при реалізації 

регуляторної політики (збалансованість); послідовність у реалізації 

регуляторної політики, відповідність поставленим планам з підготовки 

проектів регуляторних актів (передбачуваність); відкритість дій 

регуляторних органів на всіх етапах реалізації регуляторної політики, 

обов’язкове врахування зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, 

які надійшли в процесі розробки регуляторного акта, обов’язковість 

оприлюднення регуляторних актів (прозорість та публічність)» [177]. 

Принципи нормотворчості центральних органів виконавчої влади 

знайшли своє відображення у Правилах підготовки проектів актів Кабінету 

Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України. 

Так, п. 2 Правил встановлено, що при підготовці текстів проектів 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України мають бути 

дотримані наступні принципи: «1) логічної послідовності (під яким слід 

розуміти дотримання логічних зв’язків складових компонентів проекту 

нормативно-правового акта, чітких причинно-наслідкових зв’язків між 

нормами, які викладаються); 2) належної ясності викладу і точності опису 

(полягає у правильному та професійному викладенні норм, точності, 
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лаконічності і доступності до розуміння народом (суспільством); 3) свободи 

від суперечностей (виявляється у недопущенні смислових суперечностей, 

неузгодженості та взаємовиключення норм); 4) лаконічності (полягає у 

плануванні та обдумуванні змісту нормативно-правового акта, застосуванні 

здебільшого простих речень, униканні дієприкметникових і 

дієприслівникових зворотів); 5) правильності «компонування проекту акта» 

(кожний аспект акта має займати своє місце в логічній послідовності і 

викладенні норм та не збігатися з іншими); 6) нормативності «мовних засобів 

офіційно-ділового стилю (при викладенні норм в нормативно-правовому акті 

мають застосовуватися слова і терміни, закріплені словниками та відповідати 

сучасному правопису)» [182]. 

Водночас, варто відмітити, що у текстах проектів законів про 

нормативно-правові акти, не простежується на сьогодні єдність підходів до 

формулювання відповідних принципів. Так, у проекті закону [190], 

розробленому та винесеному на публічне обговорення у 2020 році 

Міністерством юстиції, пропонується використовувати термін 

«нормотворення», при цьому без надання його трактування. Втім, визначено 

сферу відносин до яких він має застосовуватися до суспільних відносин, 

пов’язаних із розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, 

набранням та втратою чинності, обліком, реєстрацією, реалізацією 

(виконанням) та застосуванням. Очевидно, що відносини, що передбачають 

реалізацію норм правових актів та їх застосування змістовно виходять за 

межі нормотворчості, втім логічно обумовлені метою ухвалення такого 

закону, яка полягає у розв’язанні завдання по систематизації приписів щодо 

формування, дії та застосування системи нормативно-правових актів у 

державі. У ст. 2 запропоновано перелік принципів нормотворення, втім до 

нього віднесено всього 6 принципів: верховенство права, гуманізм, 

демократизм, наукова обґрунтованість, системність та ієрархічність, 

прозорість і відкритість. І хоча для верховенства права визначено низку 
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складових, до яких включено інші принципи, щодо інших жодного 

роз’яснення їх змісту у проекті закону не надано. Також не відображено і 

специфіку спеціальних принципів нормотворчості, про які йшла мова вище.  

Другий законопроект, який розроблено та винесено на розгляд 

Верховної ради України групою народних депутатів України, що заслуговує 

на увагу у контексті дослідження – це проект закону України «Про 

правотворчу діяльність» №5707 від 25.06.2021 р. [196], який оперує вже 

поняттям правотворчої діяльності і визначає її як діяльність з планування, 

розробки проекту нормативно-правового акта (його концепції) та прийняття 

(видання) нормативно-правового акта, метою якої є правове врегулювання 

та/або охорона суспільних відносин. У цьому акті принципам правотворчої 

діяльності приділено більше уваги, і віднесено до них: принцип верховенства 

Конституції України; принцип дотримання міжнародних стандартів у сфері 

прав людини; принцип демократичності; принцип відкритості та гласності; 

принцип правової визначеності; принцип пропорційності; принцип 

доцільності та обґрунтованості; принцип системності та комплексності; 

принцип наукового забезпечення; принцип ресурсної забезпеченості. Таким 

чином, практично відтворено систему принципів попереднього 

законопроекту, тільки частино із них віднесено до окремих принципів, а не 

об’єднано під єдиним принципом верховенства права.  

Цікавим є також підхід щодо принципу верховенства сам Конституції 

України,  а не загального принципу верховенства права. Таким чином, вже на 

рівні принципів підкреслюється виключність ролі Основного закону у 

регулюванні відносин, які виникають у ході правотворчої діяльності. Втім, 

видається за доцільне, закріпити як загальноправовий принцип верховенства 

права, так і конституційно-правовий принцип верховенства Основного 

закону саме щодо нормотворчості. Крім того, викликає зауваження також 

формулювання змісту окремих принципів, зокрема включення до їх змісту 

оціночних понять, наприклад, «забезпеченням належної обізнаності 
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суспільства», «норми права мають бути …. достатньо зрозумілими», 

«обмеження, ….. повинні бути необхідними та достатніми», «залучення 

визнаних фахівців у відповідних галузях науки». Видається, що на рівні 

принципів мають викладатися ті ключові положення, що не потребують 

додаткового роз’яснення, а тим паче оцінки, адже не зрозуміло якими 

критеріями потрібно керуватися щоб оцінити зазначені параметри.   

Аналізуючи положення законопроекту не можемо також погодитися із 

положенням, що діяльність по створення саме нормативно-правового акту є 

правотворчою діяльністю. Із аналізу їх співвідношення у попередньому 

розділі видається, що створення норми права охоплюється поняттям 

нормотворчості, а правотворчість є змістовно ширшою правовою категорією. 

Також і цей законопроект не враховує положення щодо закріплення саме за 

міністерствами функцій із формування державної політики у певному 

напрямку, у тому числі шляхом прийняття нормативно-правових актів, а за 

іншими центральними органами виконавчої влади виключно повноважень 

щодо реалізації державної політики у віднесеній до їх відання сфері.  

Зважаючи на наведене, вважаємо за доцільне у проекті Закону України 

щодо нормативно-правових актів у статті «Принципи нормотворчості», 

виокремити ті принципи, що визначать загальний та спеціальний характер 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади, і закріпити норми, які 

чітко розмежовуватимуть компетенцію міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади у сфері розробки проектів, прийняття та реалізації 

нормативно-правових актів. 

На підставі проведеного аналізу наведених наукових підходів до 

розуміння принципів нормотворчості органів виконавчої влади, можна дійти 

висновку, що серед принципів нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади можна виокремити принципи загального характеру та 

спеціального характеру. Користуючись надбаннями науки теорії права щодо 

класифікації принципів на загальні та спеціальні, специфіка загальних 
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принципів відображається при здійснення нормотворчості у тому, що такі 

принципи є по суті вихідними засадами на яких базується нормотворча 

діяльність будь-якого суб’єкта зазначеної діяльності. Спеціальні ж принципи 

дозволяють виокремити особливості саме нормотворчої діяльності такого 

специфічного її суб’єкта як центральні органи виконавчої влади. 

Серед загальних принципів нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади потрібно виокремити: відповідність Конституції та 

законодавству України, офіційності та обовязковості оприлюднення у 

законодавсо визначеному порядку, демократизму, системності, соціальної 

спрямованості, правової визначеності, обґрунтованості, чіткість нормативно-

правових формулювань, прогнозованість, структурованість, послідовність.  

Перелік спеціальних принципів нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади формують наступні: відповідність компетенції відповідного 

центрального органу виконавчої влади, відповідність законодавчо визначеній 

процедурі її здійснення, баланс усталеності та динамічності, внутрішня 

змістовна узгодженість та відсутність суперечності із іншими актами 

законодавства, спрямованість на досягнення мети правового регулювання. 

Другим важливим аспектом при дослідженні сутності нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади є з’ясування її ознак, тобто ключових 

характеристик, що відрізняють її від діяльності інших уповноважених 

суб’єктів у цьому напрямку.  

 Так, Т.О. Стадниченко аналізуючи роль та значення нормотворчості 

органів влади, в тому числі і центральних органів виконавчої влади, зазначає, 

що саме в процесі нормотворчості вказаних органів влади: «1) закріплюється 

та належним чином оформлюється директивна основа управління; 2) 

визначаються права і обов’язки (компетенція) державних органів, їхніх 

структурних підрозділів та службових осіб; 3) встановлюється 

співвідношення між обсягом повноважень і відповідальністю апарату 

управління, закріплюється найбільш раціональний варіант управлінської 
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діяльності, підтримується належна організованість учасників управлінського 

процесу» [230, с. 188-189], [231, с. 52-53]. Дану позицію підтримує також 

Л.М. Шаталова та ряд інших науковців, яка на прикладі міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, зазначає, що нормативна діяльність 

міністерств реалізується шляхом ординарного, законопроектного та 

спеціального провадження [264, с. 181], [57, с. 219]. 

Також у спеціальних наукових дослідженнях, присвячених 

нормотворчості МВС України, дійшли висновку, що вона «полягає у 

розробці правових норм, їх удосконаленні, зміні, доповненні та скасуванні, 

тобто у правовому регулюванні, виданні нормативних юридичних актів, 

спрямованих, як правило, на регулювання внутрішньоорганізаційної 

діяльності органів внутрішніх справ» [4, с. 59], [225, с. 52]. При цьому  

процес створення нових правових норм, зміни та скасування чинних у цілому 

спрямовано на удосконалення правового регулювання. І у системі МВС 

України його варто розглядати як процес створення відомчих нормативних 

актів при відповідному забезпеченні технологій їх підготовки та прийняття 

[97]. 

В свою чергу, М.А. Лапіна вказує, що нормотворчість виконавчої влади 

складається із законотворчого процесу і підзаконної нормотворчості. 

Нормотворчість буквально означає процес створення норм права. Від того, 

які державні органи наділені повноваженнями з приводу правового 

регулювання, в яких юридичних засобах фіксуються його підсумки, які 

суспільні відносини обрані в якості предмета державно-владного впливу, 

залежать ступінь централізації державної влади, характер інтеграції різних 

державних або громадських інститутів тощо [105, с. 10], [108, с. 56].  

Крім того, деякі науковці визначали тільки певні ознаки (риси, 

особливості) нормотворчості центральних органів виконавчої влади. Так, 

О.А. Шевчук визначає риси нормотворчості центральних органів виконавчої 

влади:  нормотворчість цих органів є елементом механізму адміністративного 
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регулювання, що має підзаконний характер і в процесі якого відбувається 

формування загальнообов’язкових формально визначених приписів і правил; 

є засобом організації та здійснення державного управління, однак при цьому 

процес нормотворчості сам врегульований правом; є цілеспрямованою 

діяльністю, що триває в певних часових проміжках, містить внутрішні 

елементи – стадії нормотворчого процесу, включає сукупність певних дій та 

процедур [266, с. 239-245].  

При цьому, Н.Ф. Лата вказує на такі ознаки нормотворчості органів 

виконавчої влади. Зокрема, нормотворчість органів виконавчої влади 

відзначається оперативністю, яка передбачає, що уповноважені органи 

забезпечують швидкість прийняття підзаконних актів, зважаючи на зміни у 

змісті суспільних відносин, що підлягають правовому регулюванню; 

гнучкістю, яка дозволяє регламентувати ті аспекти суспільних відносин, які 

залишились занадто конкретними для законодавця; і меншою формальністю, 

порівняно із законотворчістю, – акт може бути змінений лише в необхідній 

частині, що дозволяє відносно швидко реагувати на соціальні процеси. Тут 

суттєве значення має також кваліфікованість працівників відповідного 

розробника нормативно-правового акта, різнобічного врахування ними умов, 

які спричинили потребу у його розробці, що у свою чергу підвищує 

ефективність прийнятого рішення, достатньо глибоке розуміння ними 

питання, характеру взаємовідносин адресатів нормативного припису, 

існуючої практики тощо. Втім негативними проявами такого процесу є часто 

формальність ухвалюваних рішень, які вирішують завдання по формі, а не по 

суті, а також велике розмаїття нормативно-правових актів, які часто не 

узгоджені між собою, і за відсутності чітких вимог до їх ієрархії створюють 

колізії на рівні правозастосування [106, с.20-21]. 

У спеціальних фахових джерелах можна зустріти дещо спрощену 

систему ознак, втім відзначити позитивно спробу визначити їх саме для 

нормотворчості органів виконавчої влади. Так,  Є. Гетьман пропонує 
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віднести до ключових характеристик їхньої нормотворчості наступні: 1) 

належить до напрямків діяльності держави; 2) здійснюється в особі 

уповноважених органів виконавчої влади; 3) передбачає наявність 

законодавчо визначених порядку та процедури; 4) кінцевий результат 

діяльності проявляється у створенні або вдосконалені підзаконних 

нормативно-правових актів [44, с. 42-47], [49, с. 86-94], [46, с. 93-96], [43]. 

Стосовно центральних органів виконавчої влади ознаки 

нормотворчості розглянуто у працях О. Шевчука. Він розрізняє зокрема 

наступні:  «1) нормотворчість цих органів є елементом механізму 

адміністративного регулювання, що має підзаконний характер і в процесі 

якого відбувається формування загальнообов’язкових формально-визначених 

приписів і правил; 2) є засобом організації та здійснення державного 

управління, однак при цьому процес нормотворчості сам врегульований 

правом; 3) є цілеспрямованою діяльністю, що триває в певних часових 

проміжках, містить внутрішні елементи – стадії нормотворчого процесу, 

включає сукупність певних дій та процедур» [266, с. 247-248].  

Схожий підхід наводиться у своїх дослідженнях відомий науковець 

О.С. Дніпров, зазначаючи, що для характеристики нормотворчості органів 

виконавчої влади варто враховувати, що : «1) нормотворчість органів 

виконавчої влади має підзаконний характер та здійснюється в порядку, що 

чітко регламентований в законодавстві; 2) нормативні акти, що видаються 

органами виконавчої влади можуть затверджуватися і скасовуватися 

вищестоящими органами; 3) нормотворчість органів виконавчої влади сприяє 

законодавчому процесу, тобто розвиває законотворчість; 4) стадійність 

нормотворчого процесу» [62, с. 157-161]. 

Відзначаючи безперечну значущість наведених наукових думок з 

огляду на їх спеціальну спрямованість на дослідження питань діяльності 

органів виконавчої влади, вважаємо що ознаки нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади потрібно розглядати ширше. Здебільшого наведені 
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погляди сформовані науковцями у межах досліджень адміністративно-

правового спрямування, та з метою аналізу явищ адміністративно-правового 

характеру. Втім, як видно із аналізу поняття нормотворчості, наведеному у 

першому розділі роботи, воно охоплює значно більшу кількість 

характеристик з позицій теорії права. Більше того визначальний вплив на 

його змістовне наповнення справляють саме норми конституційно-правового 

спрямування, адже нормотворчість органів державної влади є логічним 

наслідком реалізації функцій держави. Тому, на наш погляд, сутність 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади варто розглядати у 

широкому і вузькому значеннях.  

У широкому значенні під вказаною нормотворчістю центральних 

органів виконавчої влади необхідно розуміти планування, розробку і 

прийняття центральними органами виконавчої влади підзаконних 

нормативно-правових актів при здійсненні нормативного регулювання у 

сфері, що віднесена до предмету їх відання; розробку проектів цих 

нормативних актів; аналіз результативності та ефективності діючих 

підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін до них та їх 

скасування; розробку проектів законів України з питань, що віднесено до 

предмету їх відання.  

Здійснення вказаних видів таким чином, у зміст нормотворчості в 

широкому значенні входить не тільки власне діяльність центральних органів 

виконавчої влади щодо створення підзаконних нормативно-правових актів 

(планування, розробки норм, прийняття, внесення змін, скасування акту), але 

й підготовка ними проектів законів, урядових актів, що прямо передбачено і 

у складі їхніх повноважень. 

У вузькому значенні нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади можна трактувати виключно як підготовку і прийняття ними 

підзаконних нормативно-правових актів з питань віднесених до предмету їх 

відання. Не можна не помітити, що у вузькому значенні розуміння 
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нормотворчості центральних органів виконавчої влади близьке (якщо не 

тотожне) до розуміння відомчої нормотворчості, що видається правильним. 

Зокрема, у юридичній науці висловлювалася думка, що участь будь-яких 

центральних органів виконавчої влади в розробці нормативно-правових актів 

Президента, Уряду, парламенту не є нормотворчістю у її чистому вигляді, а 

являє собою лише виконання ними окремих нормотворчих функцій [13, с. 

30]. 

Як і будь-яка інша діяльність, нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади характеризується певними ознаками, що дозволяє виявити 

найбільш важливі, сутнісні сторони цього явища. 

1. Однією із основних ознак нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади є її відповідність конституційно-правовому принципу 

виконання повноважень виключно у встановлених законом межах. 

Основний закон визначив правове підґрунтя для нормотворчості  

центральних органів виконавчої влади, її спрямованість на виконання 

основних функцій держави.  Водночас, Конституція України закріплює лише 

загальні приписи, що стосуються здійснення центральними органами 

виконавчої влади повноважень у досліджуваній сфері. Такий підхід 

видається цілком логічним і виправданим, адже на рівні Основного закону 

держави підлягають врегулюванню відносини, що вирізняються 

основоположним, системоутворюючим характером, і відповідно, деталізація 

правового регулювання, певних процесів і процедур здійснюється вже у 

межах галузевого законодавства. Що стосується власне унормування 

нормотворчості, видається за доцільне врегулювати зазначені відносини у 

відповідному галузевому законі, який належатиме до конституційного 

законодавства України. І очевидно, що це питання не може встановлювати 

різні підходи до нормотворчості уповноважених суб’єктів, а має формувати 

саме загальні основи для здійснення такої діяльності усіма зазначеними 

суб’єктами, що системно і цілісно узгоджуються між собою. 
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Конституція України містить на сьогодні два прямих приписи, що 

стосуються нормотворчості центральних органів виконавчої влади: 1) Органи 

державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.19); 

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, 

встановленому законом (ч.3 ст.117). 

Представляючи собою сукупність процедур, спрямованих на прийняття 

підзаконних нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади, визначаючи права та обов’язки цих органів, які беруть участь в їх 

створенні, нормотворчість має чітко визначатися законодавчими приписами 

та відбуватися в чітко визначених рамках. Поява нових підзаконних 

нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади має 

регулюватися цілою низкою правил, які відносяться не тільки до форми і 

змісту цих актів, але й до всіх дій, пов’язаних з їх підготовкою і прийняттям. 

Саме чітке встановлення цих вимог, їх нормативне закріплення і 

відповідність правовим принципам покликані сприяти досягненню основних 

цілей нормотворчості центральних органів виконавчої влади, їх легітимності, 

дієвості, якості та ефективності прийнятих підзаконних нормативно-

правових актів [271]. 

У дійсності надмірне перенавантаження статей Конституції України 

нормативними приписами, що регулюють правові засади діяльності 

центральних органів виконавчої влади не відповідає меті та призначенню 

такого правового акту вищої юридичної сили. Втім, можна погодитися із 

думкою О.А. Шевчука, щодо доцільності закріплення на рівні Основного 

Закону положення щодо форми актів центральних органів виконавчої влади 

[266, с. 241]. 

Така форма визначена спеціальним актом законодавства - Законом 

України «Про центральні органи виконавчої влади», яким передбачено, що 
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міністерства у межах своїх повноважень видають накази (ст.15), а інші 

центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень видають 

накази організаційно-розпорядчого характеру (ст.23). При цьому закон 

розкриває зміст конституційного принципу відповідності нормотворчості 

нормам Конституції України та закону, викладаючи ширший перелік 

нормативно-правових актів, яким мають відповідати акти  центральних 

органів виконавчої влади: 1) для міністерств – Основному закону, законам 

України, актам і дорученням Президента України, актам Кабінету Міністрів 

України, а для  інших центральних органів виконавчої влади ще додатково до 

наведеного переліку також мають відповідати  наказам міністерств (ст. 23 

закону) [200]. 

Таким чином у частині регулювання нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади цитований закон встановлює основні вимоги щодо 

нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади та порядку 

їх видання і ними набуття юридичної сили. Втім, зазначений закон не може 

визначити місце актів центральних органів виконавчої влади в системі 

правових актів зважаючи на те, що це не належить до предмету його 

регулювання, і вимагає врегульованості на рівні спеціального закону про 

нормативно-правові акти.  

Можна погодитися із думкою Н. Охріменко, яка зазначає, що 

«нормативно-правові акти, котрі регулюють однорідну сферу діяльності 

(нормотворчість міністерства), могли б бути об'єднані в один базовий Закон 

України «Про нормативно-правові акти» з урахуванням нової моделі 

організації виконавчої влади в Україні, закріпивши визначення основних 

понять, врегулювавши загальні питання нормотворчості міністерства 

України та визначивши чіткі межі нормотворчих повноважень» [153, с.186]. 

2. Наступною ознакою нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади є те, що вона здійснюється в порядку регламентованому 

чинним законодавством.  
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Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 

видаються 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. Крім того, згідно ст. 3 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади», яка визначає правові засади діяльності міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади, дані органи у своїй діяльності 

керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, указами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 

України, іншими актами законодавства України [200]. 

До законодавчого блоку правової основи нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади слід також віднести Закон України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

відповідно до вимог якого розробляються, розглядаються, приймаються та 

оприлюднюються накази центральних органів виконавчої влади, які 

відповідно до вимог ст. 1 цього Закону визнаються регуляторними актами 

[177]. 

Спеціальна правова та законодавча основа діяльності, в тому числі й 

нормотворчості, передбачена для центральних органів виконавчої влади зі 

спеціальним статусом. Проте на сьогоднішній день вона характеризується 

істотною колізійністю. Так, п. 11 ч. 3 ст. 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» визначає повноваження даного органу 

виконавчої влади приймати з питань, що належать до його компетенції, 

власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень [171]. Ця колізія з 

нормами Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

долається колізійною нормою ч. 4 ст. 24 останнього з названих законів, що 

передбачає можливість визначення особливостей організації та порядку 

діяльності центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом 
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Конституцією та іншими законами України, актами Президента України 

[200].  

Разом із цим вважаємо, що це не сприяє як універсалізації юридичної 

форми правових актів центральних органів виконавчої влади, так і вибудові 

чіткої системи нормативно-правових актів в Україні. 

Для повноцінної реалізації вказаної ознаки нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади та з урахуванням нової моделі 

організації виконавчої влади в Україні, слід насамперед прийняти Закон 

України «Про нормативно-правові акти» закріпивши визначення основних 

понять, врегулювавши загальні питання нормотворчості даних органів 

виконавчої влади та визначивши чіткі межі нормотворчих повноважень [48, 

с. 10]. 

Обґрунтовані в юридичній науці думки про важливість всебічного і 

повного закріплення та розвитку в законах України конституційних прав і 

свобод людини й громадянина, мають чимале значення і для реалізації 

нормотворчості органів виконавчої влади, адже вона здійснюється на основі і 

відповідно до норм законів. Завдяки послідовному використанню таких 

підходів можливо практично забезпечити реалізацію конституційної ідеї 

верховенства права в положеннях актів виконавчо-розпорядчих органів, 

налагодити режим довіри населення до «урядової» нормотворчості 

(підвищити її авторитет), а тому, слід висловитися за подальше поглиблення і 

деталізацію наукової теорії в даній галузі [52, с. 51, 53, с. 97].  

3. Нормотворчість здійснюється відповідно до компетенції 

центральних органів виконавчої влади. У контексті предмета дослідження 

необхідно розглянути такий аспект, як нормотворча компетенція 

центральних органів виконавчої влади, яка складається з правових підстав 

нормотворчості, тобто з правових приписів, що надають цим органам право 

на прийняття нормативних актів, регламентують порядок їх створення та 

опублікування. Є три групи таких підстав: 1) правила, що визначають 
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компетенцію міністерства і тим самим окреслюють загальні межі його 

нормотворчості; 2) правила, які передбачають видання цими органами 

нормативних актів з певного питання або кола питань; 3) окремі приписи, що 

наділяють міністерства правом видання будь-якого одного або декількох 

конкретних нормативних актів [40, с. 74]. 

Хоча поняття «компетенція центральних органів виконавчої влади» 

використовується в багатьох нормативно-правових актах, чинне 

законодавство не містить його визначення, що також можна віднести до 

одного із недоліків сучасного правового регулювання. 

Ю.А. Соколова вважає, що нормотворча компетенція органу 

виконавчої влади – це сукупність предметів ведення (сфера суспільних 

відносин), що у рамках повноважень має право врегулювати даний орган 

виконавчої влади шляхом видання (прийняття, зміни, скасування) 

нормативних правових актів. Правові підстави надають нормотворчі 

повноваження, закріплюючи матеріальне право видання нормативно-

правового акта, а також регламентують процедуру реалізації цього права – 

правотворчий процес [229].  

З теоретичних позицій під компетенцією державного органу 

розуміється юридично надані йому права на рішення певного кола питань і 

на видання певних видів правових актів, що встановлюють місце даного 

органу в системі державних органів, які реалізуються ним самостійно [82, 

с.45]. 

Складовими частинами компетенції центральних органів виконавчої 

влади є цілі і завдання, функції, сукупність повноважень (прав і обов'язків 

щодо прийняття нормативних правових актів, а також здійснення інших 

державно-владних дій), форми і методи [105, с.10], [108, с.56]. 

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» від 17 березня 2011 р. систему центральних органів виконавчої влади 

України складають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 
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– агентства (забезпечують управління об’єктами державної власності, що 

належать до сфери їх компетенції), служби (надають адміністративні послуги 

фізичним та юридичним особам), інспекції (здійснюють контрольно-

наглядові функції за дотриманням державними органами, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та 

фізичними особами актів законодавства), центральні органи виконавчої 

влади зі спеціальним статусом [200]. Слід погодитися з Л.М. Бєлкіним, що 

назва «центральні органи виконавчої влади» як протиставлення 

«міністерствам» є невдалою, оскільки міністерства – це також центральні 

органи виконавчої влади [21].  

Обсяг і межі нормотворчості міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади встановлюються законами України (містять загальні 

вимоги до змісту і форми нормативно-правових актів) і конкретизуються у 

Положеннях про ці органи (закріплюють спеціальну компетенцію, в межах 

якої відповідні органи ухвалюють нормативно-правові акти). О.А. Шевчук 

вважає, що предмет нормотворчості центральних органів виконавчої влади 

може мати як обов’язковий, так і факультативний характер. Перший 

знаходить своє закріплення через позначення конкретних питань, які 

регулюються даними органами, а факультативність проявляється у 

можливості прийняття цими органами й інших нормативно-правових актів, у 

тому числі внутрішньоорганізаційного характеру, в межах загальної 

предметної підвідомчості органу [266, с.239]. На нашу думку, встановлення 

нормотворчих повноважень центральних органів виконавчої влади повинно 

здійснюватися виключно за спеціально-дозвільним типом правового 

регулювання і не допускати розширеного тлумачення на власний розсуд. 

4. Наступною ознакою нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади виступає стадійність нормотворчого процесу. Так, 

нормотворчий процес – це діяльність, яка реалізується в рамках процедури та 

пов’язує учасників процесу та «спрямованість нормотворчих дій». Йому 
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притаманна «послідовність стадій (етапів), які взаємопов’язані між собою, а 

також перетворювальні дії на кожній із стадій, які поєднують їх у єдиний 

процес, якій і забезпечує видання нормативного акту» [163, с.164]. В 

загальному розумінні стадія нормотворчого процесу – це «самостійний етап 

процедурних дій по формуванню державної волі, організаційно відособлений 

комплекс тісно зв’язаних між собою дій, які направлені на створення даного 

нормативного акта» [107, с.8]. Визначення та встановлення вірної і 

повноцінної послідовності стадій нормотворчого процесу має сприяти 

забезпеченню досконалості й ефективності нормотворчості.  

Однак питання про кількість стадій процесу нормотворчості, про те, 

яку саме стадію слід вважати початковою, а також про те, які дії необхідно 

включати в конкретну стадію, є дискусійними. Не вдаючись в детальний 

опис різних точок зору на цю проблему, погодимося з думкою, що 

відмінності між ними «в основному стосуються ступеня деталізації і 

конкретизації технологічних фаз» [126, с.58]. 

5. Наявність уніфікованої форми нормативно-правових актів, 

прийнятих центральними органами виконавчої влади. 

Оскільки центральний рівень системи органів виконавчої влади на 

сьогодні складається з двох частин, розглянемо окремо особливості 

нормативно-правових актів міністерств і нормативно-правових актів 

центральних органів виконавчої влади, у тому числі зі спеціальним статусом. 

Внутрішня нормотворчість міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади має власну специфіку. Так, Журавльов Д. В. вірно зазначає, 

що: «центральним органам виконавчої влади надано право на підзаконну 

нормотворчу діяльність, яка полягає у створенні нормативних приписів на 

підставі та виконання закону. Така діяльність забезпечує належне 

функціонування таких органів шляхом застосування оптимальних форм та 

методів управління. За допомогою нормативно-правових актів центральних 

органів виконавчої влади визначають найбільш загальні правила поведінки 
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осіб, які є підконтрольними їм, завдання, які стоять перед цими органами, 

регламентують порядок певної діяльності (порядок діяльності конкретного 

міністерства) та окреслюються інші завдання» [67]. 

Стаття 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

[200] врегульовує питання внутрішньої нормотворчої діяльності міністерств. 

Зокрема, правовою формою діяльності міністерства є накази, що набувають 

офіційного характеру після підписання їх міністром, державної реєстрації та 

офіційного оприлюднення. Накази мають відповідати законодавчо 

визначеним критеріям: 1) видання їх у межах повноважень відповідного 

міністерства; 2) їх прийняття має здійснюватися на основі і на виконання 

законодавства України (Конституції України, законів України, актів 

Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету 

Міністрів Українни).  Накази міністерства, видані в межах його повноважень, 

є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх 

територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм 

власності та громадянами. Накази міністерства нормативнопра вового змісту 

підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та 

включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. 

Накази міністерства, які відповідно до закону є регуляторними актами, 

розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з 

урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 

У свою чергу, положеннями ст. 23 Закону України «Про центральні 

органи виконавчої влади» [200] визначено, що «інші центральні органи 

виконавчої влади» (відмінні від міністерств) видають накази організаційно-

розпорядчого характеру за забезпечують організацію та контрольїх 

виконання. При цьому законодавчі вимоги є аналогічними до актів 
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міністерств, а саме: 1) видання їх у межах повноважень відповідного органу; 

2) їх прийняття має здійснюватися на основі і на виконання законодавства 

України (Конституції України, законів України, актів Президента України, 

постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів Українни та 

наказів міністерств).  Тобто по суті відзначено вищий рівень юридичної сили 

акту міністерства по відношенню до актів інших центральних органів 

виконавчої влади, адже вони мають прийматися на основі і на виконання у 

тому числі наказів міністерств. 

Таким чином, накази міністерств можуть мати нормативно-правовий 

характер, коли вони врегульовують відповідні правовідносини в межах 

компетенції міністерства. В той же час інші центральні органи виконавчої 

влади наділені правом видавати лише накази організаційно-розпорядчого 

характеру, тобто такі що спрямовані на здійснення конкретних управлінських 

повноважень. 

Акти центральних органів виконавчої влади виступають результатом 

цілеспрямованої діяльності щодо встановлення, зміни чи скасування 

юридичних норм, закріплення індивідуальних та розпорядчих приписів з 

метою вирішення завдань і виконання функцій таких органів. Вони 

виступають письмовими офіційними та обов’язковими до виконання на 

території України актами державного управління та носять мають 

підзаконний характер. «Підзаконність» як загальновживаний в юридичній 

літературі термін, який вказує на верховенство законодавчого акта по 

відношенню до актів, які мають нижчу порівняно з ним юридичну силу, 

набуває специфічного характеру відносно актів центральних органів 

виконавчої влади, що означає таку їх властивість, яка характеризує видання 

таких актів на основі та на виконання Конституції і законів України, а також 

чинних декретів Кабінету Міністрів України [274, с. 236]. Як відзначено 

вище акти центральних органів виконавчої влади повинні відповідати й 

іншим актам, що мають вищу над ними юридичну силу. Юридичне значення 
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цієї властивості полягає в тому, що вони забезпечують реалізацію законів та 

актів Президента України, розвивають їх положення, містять механізм 

практичного впровадження їх приписів у життя. Фактично вищевикладене 

твердження є констатацією реалізації та розширеного тлумачення принципу 

верховенства права, закріпленого статтею 8 Конституції України. Закони та 

інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 

повинні відповідати їй, а в поширеному сенсі весь нормативно-правовий 

масив законодавства на всіх рівнях в державі в ідеальній сукупності має 

системно узгоджуватися між собою. Однак поставлене завдання є 

надзвичайно складним через доволі великі об’єми чинної нормативно-

правової бази, можуть виникати помилки, колізії законодавства, це явище є 

абсолютно нормальним та природним для законодавства будь-якої держави. 

Але таких помилок слід уникати у питаннях відповідності законодавства, 

зокрема актів центральних органів виконавчої влади, положенням Основного 

Закону, оскільки в такому випадку ця обставина може бути підставою 

визнання акта нечинним. 

Отже, нормотворчість міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади відіграє важливу роль у механізмі правового регулювання, 

а нормативно-правові накази цих органів слугують дієвим, професійним, 

оперативним засобом вирішення проблем у відповідних сферах державного 

управління. Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 

– найчисельніша група у системі підзаконних актів. Вони є конкретизованим 

продовженням законодавчого регулювання, а отже, мають встановлювати 

порядок і «технологію» виконання законів та інших актів вищої юридичної 

сили, забезпечувати їх правильну і своєчасну реалізацію. Процедура 

підготовки і прийняття нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, межі їх нормотворчих повноважень, 

способи упорядкування й удосконалення нормотворчості потребують 
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подальшого наукового дослідження і чіткого закріплення у Законі «Про 

нормативно-правові акти». 

Таким чином, під нормотворчістю центральних органів виконавчої 

влади слід розуміти діяльність, яка здійснюється на основі Конституції та 

законів України, відповідно до закріплених за ними законом повноважень та 

спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, що регулюють 

суспільні відносини, унормування яких віднесено до предмету відання 

відповідного центрального органу виконавчої влади, у визначених законом 

формах та процедурах.  

Змістом нормотворчості центральних органів виконавчої влади є 

діяльність з планування, розробки норм для прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів, розробки та прийняття актів, що вносять зміни 

чи скасовують діючі підзаконні нормативно-правові акти; розробки проектів 

законів України з метою врегулювання суспільних відносин, що 

охоплюються компетенцією відповідного центрального органу виконавчої 

влади. 

 

2.3. Сутність нормотворчого процесу центральних органів 

виконавчої влади та його стадії 

 

У попередньому параграфі нашого дослідження ми визначили 

стадійність нормотворчого процесу як одну із ознак нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади. Адже нормотворчість виступає одним 

із видів безпосередньої діяльності центральних органів виконавчої влади з 

приводу розробки, прийняття, зміни або доповнення нормативно-правових 

актів. Тобто зміст її складається із сукупності певних організаційних дій, які 

здійснюються послідовно і утворюють нормотворчий процес, а ознакою 

будь-якого юридичного процесу є стадійність [13, с. 58], [266, с. 242].  
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Насамперед, перед розкриттям стадійності нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади, потрібно з’ясувати яке ж саме 

поняття доцільно застосовувати у цьому контексті: «нормотворчий процес» 

чи «нормотворча процедура». Варто відразу відзначити, що дане питання є 

дискусійним у науково-правовій доктрині. В юридичній літературі 

зустрічається навіть підхід, згідно з яким поняття «процес» та «процедура» 

ототожнюється [161]. Дозволимо собі не погодитись з даним твердженням. 

Адже, не вдаючись в глибокий юридичний аналіз застосування відповідних 

термінів, вже навіть на рівні семантичного аналізу стає зрозумілим, що 

вказані поняття мають різне змістовне наповнення. Так, відповідно до 

словника Ожегова С.І.: «процес- це розвиток будь-чого із наявними якісними 

змінами супроводжувальних його явищ» [145, с. 619]; «процедура – це 

офіційний порядок дій, виконання, обговорення чого-небудь» [146, с. 577]. 

Часто в юридичній літературі поняття «процес» застосовується до 

позначення судочинства, розгляду справ у суді (цивільний процес, 

кримінальний процес, адміністративний процес, господарський процес), 

натомість під «процедурою» розуміють законодавчо передбачений порядок 

дій, як правило, органів влади для досягнення певної мети. Тому, 

вітчизняний науковець-юрист Євсєєв О.П. в контексті правотворчості 

застосовує термін «процедури»: «правотворчі конституційно-правові 

процедури». Під якими розуміє: «…процедури, що регламентують порядок 

розробки нових, зміни і скасування старих конституційно-правових норм, а 

також санкціонування інших соціальних норм, що здійснюється шляхом 

надання юридичної сили вже існуючим у суспільстві правилам поведінки» 

[64, с. 39]. А юридичну процедуру даний автор визначає як: «нормативно або 

індивідуально встановлений порядок послідовного здійснення 

уповноваженими суб’єктами права узгоджених юридичних дій, спрямованих 

на досягнення загального для всіх правового результату» [64, с. 19].   
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Однак, більш доцільним, на нашу думку, вважається підхід відповідно 

до якого: «… конституційний процес уявляється як система регламентованих 

процедур застосування матеріальних конституційно-правових норм 

(виборчий процес, референдумний процес, парламентський процес, 

законодавчий процес, бюджетний процес тощо)» [170, с. 29]. Так, вчена-

науковиця у сфері права Приходько Х. В. за функціональною ознакою 

виокремлює такі види конституційного процесу, серед яких зокрема, 

конституційний процес (конституційна діяльність), законодавчий процес, 

нормотворчий процес, локальний процес [170, с.145]. Відповідний підхід, 

згідно з яким виокремлюється правотворчий/нормотворчий процес, 

підтримується і багатьма іншими науковцями у сфері права, такими як 

Ю. С. Педько [159, с. 518], О. В. Скрипнюком [224, с. 6], О. Ф. Скакун [219, 

с. 461] та ін. 

Екстраполюючи відповідні висновки на досліджувану площину, 

вважаємо що щодо нормотворчості центральних органів виконавчої влади, 

варто застосовувати поняття «процес», адже нормотворчий процес 

центральних органів виконавчої влади складається, власне, з послідовних 

окремих процедур (стадій), які у своїй сукупності забезпечують якісні зміни 

у суспільстві, шляхом унормування суспільних відносин. При цьому, кожна 

стадія (процедура) нормотворчості регулює свій властивий порядок дій. 

Аналогічне бачення вказаної проблематики відображається й в іншій 

юридичній літературі: «нормотворчий процес, як і процес реалізації акта, 

складається з окремих процедур, що можуть поділятися на етапи. При цьому 

поняття «процедура» є тотожним поняттю «стадія» [139, с. 22].  

У різних юридичних джерелах вчені по-різному дають визначення 

поняттю «стадія нормотворчого процесу», враховуючи власне бачення щодо 

нього. Так, В. Р. Барський трактує таке поняття, як фазу підготовки і 

прийняття нормативно-правових актів, тобто здійснення певних логічно 

закінчених матеріально-технічних дій у повному обсязі. На його думку, 
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кожна стадія є самостійною, завершеною фазою процесу [19, с.147]. 

А. О. Рибалкін під стадією нормотворчого процесу розуміє самостійний етап 

процедурних дій щодо формування державної волі, направлених на 

створення нормативних приписів. Із завершенням однієї стадії 

нормотворчого процесу робота по створенню нормативно-правового акту 

переходить на новий самостійний етап [209, с.38]. Кожна стадія насамперед 

характеризується специфічною безпосередньою метою, яку можна вважати 

сходинкою в досягненні спільної, головної мети процесуальних дій. На 

кожній стадії специфічним є склад суб’єктів правовідносин, інформація, що 

збирається та використовується, документи, що складаються, прийняті 

рішення, вжиті дії [65, с. 103]. 

Дещо подібне визначення має О. Г. Мурашин, який стверджує, що 

стадією нормотворчого процесу є: «самостійний етап процедурних дій щодо 

формування безпосередньої волі громадян, організований відокремлений 

комплекс тісно пов’язаних між собою дій, які спрямовані на створення 

певного нормативного акта» [130, с.100].  

Слушною є думка Я. І. Ленгер, яка зазначає: «Не дивлячись на різні 

види й особливості нормотворчого процесу можна виділити загальні стадії і 

принципи. Говорячи про стадію нормотворчого процесу, вона визначається 

як самостійний етап процедурних дій по формуванню державної волі, 

організаційно відособлений комплекс тісно зв'язаних між собою дій, які 

направлені на створення даного нормативного акту. Стадія нормотворчості 

завжди виступає етапом процесу по підготовці та наданню офіційного 

значення нормативному акту. Визначення кількості стадій залежить від 

розуміння природи нормотворчого процесу. Можна виділити стадії двох 

основних етапів нормотворчості: перший - попереднє формування державної 

волі, зовні виражається в складанні проекту нормативного акту. Другий – 

офіційне зведення державної волі в норму права, тобто видання 

нормативного акту» [107, с. 10]. 
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Загалом, існує багато різних думок щодо такої дефініції, але всіх їх 

об’єднує те, що завжди мова йде про окремі, самостійні частини певного 

процесу. Отже, під нормотворчим процесом центральних органів виконавчої 

влади слід розуміти чітко встановлений законом порядок прийняття 

підзаконних нормативно-правових актів; прийняття актів, що вносять зміни 

чи скасовують діючі підзаконні нормативно-правові акти; розробки проектів 

законів (у межах предметів відання), з метою створення цілісної системи 

юридичних норм, що врегульовують різні види суспільних відносин.  При 

чому варто зазначити, що вказаний чітко встановлений законом відповідний 

порядок складається з послідовних взаємопов’язаних стадій, які в свою чергу 

поділяються на етапи.  

Під стадією нормотворчого процесу центральних органів виконавчої 

влади варто розуміти сукупність їх дій в рамках встановленої законом 

процедури спрямованих на досягнення проміжної мети, що дозволяє перейти 

до наступної стадії. Лише певна сукупність стадій та їх етапів нормотворчого 

процесу центральних органів виконавчої влади дозволяє досягти зазначеної 

вище кінцевої мети. 

Нормотворчість центральних органів виконавчої влади забезпечує 

оперативне правове регулювання суспільних відносин [266]. Нормотворчий 

результат кожної стадії процесу досягається шляхом здійснення комплексу 

взаємопов'язаних нормотворчих дій учасників даного процесу. Кожна стадія 

виникає і здійснюється на основі реалізації попередньої і, після її 

завершення, викликає виникнення наступної. Так, діяльність центральних 

органів виконавчої влади повинна бути юридично формалізована: в ній 

повинні міститися підстави вчинення дій, необхідність їх здійснення, що є 

однією з найважливіших стадій розробки управлінських рішень центральних 

органів виконавчої влади. Кожна стадія нормотворчого процесу є 

комплексом дій у відповідному процесуальному порядку і, без завершення 

якого, неможливий перехід до наступної стадії. Визначення та встановлення 
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вірної і повноцінної послідовності стадій нормотворчого процесу має 

сприяти забезпеченню досконалості й ефективності нормотворчості.  

Необхідно також наголосити на тому, що нормотворчий процес не 

можна розглядати як аналогію нормотворчості, оскільки це не тотожні 

поняття. Як зазначає А. Нечипоренко: «Остання – ширше за своїм змістом, 

оскільки до початку організації нормотворчого процесу проводиться 

діяльність щодо виявлення необхідності в правовому регулюванні 

відповідних суспільних відносин, а вже, як наслідок цього, здійснюється 

розроблення проекту нормативно-правового акту. Зазначені дії 

безпосередньо не породжують правових норм, однак є передумовами для 

прийняття нормативно-правового акту, проводяться до внесення проекту 

акту у відповідний орган і не включаються в нормотворчий процес, але вони 

виступають невід’ємною частиною нормотворчості. Другий етап 

нормотворчості представлений власне нормотворчим процесом, який 

включає внесення проекту в порядку реалізації нормотворчої ініціативи, його 

подальше обговорення, розгляд тощо» [134, с. 377-378].  

До визначення та розділення нормотворчого процесу центральних 

органів виконавчої влади на стадії науковці підходять по-різному. Разом із 

тим, враховуючи, що на сьогодні на законодавчому рівні не врегульовано ні 

питання визначення нормотворчості, ні питання визначення нормотворчого 

процесу, не виділено його стадій, що, на наш погляд, негативно впливає на 

процедуру створення нормативно-правових актів центральних органів 

виконавчої влади, дане питання набуває особливої актуальності та потребує 

додаткового дослідження. 

Однак, розглянувши та проаналізувавши наукові позиції О. В. Зайчука 

(який, очевидно, відображає не стадії нормотворчості, а лише її узагальнені 

етапи) [72, с. 269], В. В. Форманюка (який по суті стадії нормотворчого 

процесу називає елементами діяльності управомочених суб’єктів по розробці, 

переробці і виданню певних нормативних актів, хоча, на нашу думку, 
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викладені вони не в повному обсязі) [252, с. 127], В. С. Ковальського та 

І. П. Козінцева [81, с. 16], Н. М. Марченко [112, с. 402], І. П. Петрова [163, с. 

264], В. В. Лазарева [103, с. 92], А. О. Рибалкіна [209, с. 8], дійшли висновку, 

що питання стадій нормотворчого процесу в юридичній науці достатньо не 

розроблене, що, відповідно, залишає місце для дискусій, різноманітних 

теорій, які іноді, навіть, суперечать одна одній.  

Так, аналізуючи структуру нормотворчого процесу, А. С. Піголкін 

виділяє у ньому дві основні стадії: «1) попереднє формування державної волі, 

що виражається у створенні проекту нормативного акту. На цій стадії 

створюється майбутня трансформаційна модель волі народу, формуються 

пропозиції про те, як цю волю доцільніше оформити; 2) офіційне зведення 

волі народу у закон, закріплення її у нормах права. На даній стадії проект 

акту перетворюється у нормативно-правовий акт, який має обов’язковий, 

державно-владний характер» [164, с. 7-8]. Кожну з основних стадій він, у 

свою чергу, розмежовує на низку самостійних стадій. Однак, у даному 

випадку з огляду на проблеми уніфікації юридичної термінології, бачиться не 

досить вдалим вживання категорії «стадії» не лише для визначення основних 

стадій, але й інших етапів процесу. Це веде до виникнення «стадій у стадіях». 

В. М. Марчук і Л. В. Ніколаєва виділяють п’ять стадій: «… підготовка 

проекту нормативного акту, експертиза проектів нормативно-правових актів, 

розгляд і прийняття (затвердження або видання) акту правотворчим органом, 

реєстрація певного кола нормативних актів, надання юридичної сили та 

опублікування нормативного акту (промульгація)» [115, с. 282-283]. 

Н. В. Лазнюк виокремлює однакову кількість, але різні за своїм змістом 

стадії: «… комплексне планування підготовки і видання нормативно-

правових актів, здійснення підготовчих робіт, розробка проекту нормативно-

правового акту, погодження і затвердження проекту нормативно-правового 

акту, забезпечення впровадження нормативно-правового акту» [104, с. 107]; 

А. О. Нечитайленко говорить про існування восьми стадій: «… підготовка 
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нормативно-правових актів, обговорення, розгляд, внесення поправок, 

прийняття, а в деяких випадках затвердження, підписання, обов’язкова 

реєстрація» [135, с. 103]. Є. В. Курінний зупиняється на чотирьох стадіях: 

«… проектна, попереднього обговорення, прийняття нормативно-правового 

акту, підписання та оприлюднення прийнятого документа» [99, с. 177].  

Ю. Г. Арзамасов вказує, що нормотворчий процес включає в себе 

наступні стадії (етапи): «1) правовий моніторинг чинного законодавства та 

підзаконних актів, що відносяться до регульованого питання і 

правозастосовчої діяльності; 2) розробка концепції проекту нормативно-

правового акту; 3) складання плану-конспекту; 4) розробка першого варіанту 

проекту; 5) доопрацювання проекту з урахуванням зауважень і пропозицій; 

6) комплексна оцінка проекту та підготовка остаточного тексту проекту; 7) 

погодження проекту нормативно-правового акту; 8) експертиза і візування 

проекту нормативного правового акту; 9) подання проекту на підпис; 10) 

державна реєстрація відомчих нормативно-правових актів; 11) опублікування 

відомчих нормативно-правових актів; 12) вступ в юридичну силу відомчих 

нормативно-правових актів» [13, с. 80]. 

Іншу схему нормотворчого процесу пропонує А. В. Васильєв, який 

поділяє його на три групи стадій: «1) підготовчі стадії, серед яких виділяють: 

розробку початкового варіанту проекту; попередній його розгляд та 

узгодження із зацікавленими органами; погодження проекту та прийняття 

рішення про внесення його у нормотворчий орган; 2) основні стадії, які 

охоплюють діяльність органу, уповноваженого на видання акту: прийняття 

нормотворчим органом проекту до свого розгляду; його обговорення; 

прийняття (затвердження) нормативно-правового акту; 3) додаткові стадії, 

які так би мовити, пов’язують підготовчі з основними, або основні стадії з 

набранням актом чинності. Такими стадіями є: внесення проекту у 

нормотворчий орган; опублікування прийнятого акту» [32, с. 18]. 
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Н. Ф. Лата виділяє сім стадій нормотворчого процесу органів 

виконавчої влади. Зазначена кількість є, на її погляд, оптимальною і 

обумовлена ступенем готовності нормативного закріплення суспільних 

відносин. До них відносяться: «… планування роботи з підготовки і видання 

нормативно-правових актів; розробка нормативно-правового акту; 

оформлення проекту нормативно-правового акту (або складання його 

текстової частини); погодження проекту нормативно-правового акту; 

прийняття нормативно-правового акту; набуття чинності відомчими 

нормативно-правовими актами; оприлюднення нормативно-правового акту» 

[106, с. 116]. 

Д. Г. Мулявка зазначає, що діяльність МВС України зі створення та 

видання нормативно-правових актів, складається з наступних стадій: «1) 

встановлення необхідності видання нормативного акту або внесення змін й 

доповнень у чинний акт, зважаючи на завдання, які стоять перед 

міністерством та/або його структурною одиницею; 2) визначення 

розробників проекта нормативного документу; 3) підготовка проекту акта; 4) 

узгодження проекту нормативного документа із зацікавленими службами; 5) 

подання проекту нормативного документу керівництву міністерства; 6) 

розгляд проекту; 7) прийняття рішення за представленим проектом; 8) 

видання нормативно-правового акта» [129, с. 18]. 

А. О. Рибалкін, розділяє стадії нормотворчого процесу на два етапи: 

«Перший – підготовка проекту нормативно-правового акту, другий – надання 

йому юридичних властивостей та впровадження у систему права. Ці два 

етапи розрізняються за відмінністю змісту вказаних стадій та за відмінністю 

органів, які вправі брати участь у них. Змістом першого етапу нормотворчого 

процесу є підготовка проекту нормативно-правового акту. Мета вважається 

досягнутою, коли проект розроблений. Змістом другого етапу є обговорення, 

зміна проекту, офіційне затвердження (прийняття) нормативно-правового 

акту, а метою – видання цього акту» [209, с. 40-41]. 
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Деякі автори характеризують нормотворчий процес як суворо 

регламентований порядок реалізації нормотворчої ініціативи, розгляду, 

прийняття, підписання, офіційного опублікування, а також набуття чинності 

відповідного правового акту. При цьому вони окремо виділяють поняття 

процесуальної нормотворчості як форми реалізації матеріальних прав та 

обов’язків учасників цього процесу [276, с. 125-126]. Інші вчені пропонують 

розглядати нормотворчий процес як: «… структуровану, поетапну, 

закономірно послідовну організаційно-правову діяльність уповноважених 

суб’єктів, яка полягає в ініціюванні, підготовці, розгляді проектів правових 

актів, прийнятті та введенні їх у дію» [51, с. 95].  

Я. В. Романов умовно виділяє такі стадії підзаконного нормотворчого 

процесу: «… підготовка проекту нормативно-правового акту (визначення 

предмета регулювання, підготовка тексту, розробка концепції); внесення 

проекту нормативно-правового акту до правотворчого суб’єкта; проходження 

проекту нормативно-правового акту в органі, який наділений правотворчими 

повноваженнями; промульгація нормативно-правового акту (підписання 

уповноваженою особою; присвоєння реєстраційного номера); введення в дію 

нормативно-правового акту» [211, с. 115]. 

Близький до наведеного вище переліку стадій нормотворчого процесу 

пропонує в своєму дисертаційному дослідженні М. О. Петришина, 

виокремлюючи у межах муніципального нормотворчого процесу такі 

загальні стадії: «Ініціювання необхідності розробки й прийняття 

нормативного правового акту (визначення предмета, постановка цілі 

правового регулювання); прийняття рішення про підготовку проекту 

нормативного акту; розробка проекту правового акту; попередній розгляд 

проекту акту; офіційний розгляд радою проекту акту з дотриманням 

установлених процедур; прийняття нормативного правового акту, його 

оформлення, опублікування, набрання чинності» [162, с. 14]. Це є загальні 
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стадії нормотворчого процесу. Вони можуть бути деталізовані щодо тих чи 

інших підзаконних актів. 

У свою чергу, В. М. Косович пропонує такі основні стадії нормотворчої 

процедури: «1) встановлення необхідності в нормативному правовому 

регулюванні; 2) правовий моніторинг; 3) планування нормотворчості; 4) 

ініціювання розробки проекту нормативно-правового акту; 5) розроблення 

концепції проекту нормативно-правового акту; 6) обговорення концепції із 

науковцями, практиками, зацікавленими суб’єктами; 7) підготовка проекту 

нормативно-правового акту; 8) проведення експертизи проекту нормативно-

правового акту; 9) обговорення проекту нормативно-правового акту із 

науковцями, практиками, зацікавленими суб’єктами; 10) подання проекту 

нормативно-правового акту на розгляд правотворчим суб’єктам; 11) 

прийняття нормативно-правового акту; 12) реєстрація і оприлюднення 

нормативно-правового акту» [91, с. 242].  

У нормотворчій діяльності міністерств, на думку В. В. Жидецької, 

можна виокремити такі стадії: «Здійснення правового моніторингу – аналіз, 

оцінка, збирання необхідної інформації щодо виявлення проблем і потреб в 

правовому регулюванні, прогнозування; розробка варіантів рішень· та 

формулювання вимог-обмежень; збирання й аналіз необхідної інформації; 

розробка концепції; визначення цілей, вибір із альтернатив вирішення нової 

ситуації;·збирання необхідної інформації; визначення напряму і характеру 

регулювання; оформлення рішення із визначенням критеріїв щодо 

необхідності підготовки нормативно-правового акту та узгодження із 

заінтересованими особами; нормопроектування (визначення напряму 

моделювання відносин, систематизація, ініціатива, концептуальна розробка 

проекту, написання та оформлення, опублікування, правозастосування і 

зміни); організація виконання рішення і доведення до виконавців; контроль 

за ходом реалізації та оцінка з реагуванням на застосування» [65, с. 105]. 
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Так, на думку О. Л. Дзюбенко відомча нормотворчість включає такі 

стадії: «… передпроектна, проектна, затвердження акту, оприлюднення 

(опублікування)» [61, с. 16]. 

Досить цікавою є пропозиція Є. А. Гетьмана, який нормотворчий 

процес органів виконавчої влади та його стадії, враховуючи позицію з цього 

приводу Ю. Г. Арзамасова, поділив на етапи: «Підготовчий; етап видання 

нормативно-правового акту; кінцевий етап, метою якого є здійснення заходів 

щодо набрання чинності нормативно-правовим актом. При чому, кожен із 

етапів нормотворчого процесу має окрему мету, коло суб’єктів, об’єкт та 

процесуальні дії, які складають зміст кожної із стадій етапу» [45, с. 175]. 

Можна погодитися із думками тих вчених (Ю. Г. Арзамасов, 

Є. А. Гетьман, А. В. Васильєв, А. О. Рибалкін, Я. В. Романов, 

М. О. Петришина), які виокремлюють стадії нормотворчого процесу, в межах 

яких виокремлюються етапи, оскільки спостерігається чітке розмежування 

понять «нормотворчість центральних органів виконавчої влади» та 

«нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади».  

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

йдеться про стадії нормотворчого процесу, відповідно до яких мають 

створюватись усі нормативно-правові акти. Наприклад, розділ четвертий 

«Нормотворчий процес» проекту Закону України «Про нормативно-правові 

акти» визначає такі стадії нормотворчого процесу: планування нормотворчої 

діяльності; внесення нормотворчої пропозиції і підготовка проекту 

нормативно-правового акту; проведення експертизи проекту нормативно-

правового акту; внесення проекту нормативно-правового акту суб’єктом 

нормотворення; розгляд проекту нормативно-правового акту суб’єктом 

нормотворення; прийняття нормативно-правового акту; набрання чинності 

нормативно-правовим актом; уведення нормативно-правового акту в дію 

[191].  
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Натомість процедура підготовки актів Кабінету Міністрів України 

визначена Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2007 р. охоплює: 

процедуру підготовки (глава 2); погодження та консультації (глава 3); 

правову експертизу (глава 4); внесення проектів актів (глава 5); опрацювання 

проектів актів (глава 6); розгляд проектів актів Кабінетом Міністрів України і 

їх прийняття (глава 7) [205]. 

Сьогодні фахівці також висловлюють зауваження стосовно юридичної 

регламентації нормотворчих процедур в Україні. Так, аналіз Конституції 

України засвідчує відсутність системності регламентування законотворчої 

діяльності [89, с. 6]. 

П’ять стадій нормотворчого процесу центральних органів виконавчої 

влади виокремлює О. А. Шевчук: «Підготовча робота та складання проекту 

нормативно-правового акта; проведення експертиз, узгодження з 

заінтересованими органами, доопрацювання проекту; прийняття акту 

центральним органом виконавчої влади; державна реєстрація; оприлюднення 

нормативно-правових актів» [266, с. 247-248].  

Отже, систематизувавши існуючі підходи, пропонуємо в межах 

нормотворчого процесу центральних органів виконавчої влади виокремити 

такі основні стадії, які в свою чергу поділяються на етапи: 1) підготовча 

(передпроектна); 2) основна (проектна); 3) засвідчувальна; 4) кінцева 

(інформаційна). Примітно, що центральний орган виконавчої влади вправі 

самостійно обирати окремі етапи відповідних стадій нормотворчого процесу 

та визначати їх послідовність, натомість стадії нормотворчого процесу є 

завжди обов’язковими в своїй сукупності. Коротко охарактеризуємо кожну з 

названих стадій. 

І. Підготовча (передпроектна) стадія складається з наступних етапів: 

а) встановлення необхідності в нормативному правовому регулюванні; б) 

правовий моніторинг; в) планування нормотворчості; г) ініціювання 
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розробки проекту нормативно-правового акту центрального органу 

виконавчої влади. 

а) Встановлення необхідності в нормативному правовому регулюванні 

– відбувається за умови існування об’єктивно зумовленої у суспільному 

житті відповідної потреби та відображається у волі суб’єкта нормотворчості. 

Вибір предмета регулювання нормативно-правового акту на рівні 

підзаконного регулювання є першим етапом його підготовки. «Предмет 

регулювання нормативно-правового акту визначається одним із трьох 

способів: 1) вказівка на необхідність його прийняття міститься в 

законодавстві; 2) уповноважені суб’єкти на основі аналізу соціально-

економічного розвитку суспільних відносин доходять висновку про 

необхідність його підготовки; 3) фізичні або юридичні особи, виходячи зі 

своїх групових або корпоративних інтересів, доходять висновку про 

необхідність його підготовки»  [20, с. 9], [213, с. 4]. 

б) Правовий моніторинг. У нормотворчості органів виконавчої влади 

правовий моніторинг можна визначити як окремий вид діяльності органів 

виконавчої влади, який включає процес з комплексного збору, оцінки форми, 

контролю якості та аналізу ефективності реалізації нормативно-правових 

актів відповідно до мети та сфери регулювання нормативно-правових актів. 

Здійснення правового моніторингу охоплює нормотворчий та 

правозастосовний процеси і є необмеженим у часі. Як правильно відзначає 

Лисенко М. О.: «Метою правового моніторингу є створення ефективного та 

якісного законодавства, забезпечення принципу законності у нормотворчості 

органів виконавчої влади, та прав і свобод людини і громадянина» [109, с. 

102]. 

Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 18.07.2007 р. № 950, передбачає проведення 

моніторингу: політичної пропозиції (§ 56); законопроектів, внесених до 

Верховної Ради України народними депутатами України, центральними 
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органами виконавчої влади – центральні органи виконавчої влади аналізують 

такі проекти на відповідність засадам державної політики з метою 

представлення позиції Кабінету Міністрів під час їх розгляду (§ 113); 

постійний моніторинг та аналіз результатів розгляду судами справ, стороною 

або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, який здійснює 

Секретаріат Кабінету Міністрів України і вивчає причини та умови, що стали 

підставою для звернення до суду з позовом, про що інформує Прем’єр-

міністра України (§ 145) [205]. 

У фахових публікаціях звертається увага на функціональну складову 

правового моніторингу, яка дозволяє забезпечити виконання різних завдань 

під час його проведення. Так, застосування елементів правової аналітики 

дозволяє здійснити оцінку розвитку окремих елементів правової системи 

(гносеологічна функція), дозволяє виявити зв’язки між правовими явищами 

та покласти їх в основу нормотворення (евристична функція), дослідити 

закономірності розвитку та спрогнозувати розвиток різних засобів правового 

регулювання (прогностична функція), виявити недоліки у правовому 

регулюванні та виправити їх шляхом здійснення нормотворчості (критична 

функція) [150, с.21]. 

Як відзначає Андрійко О.Ф. правовий моніторинг в системі органів 

виконавчої влади на сьогодні не має завершеного вигляду як щодо свого 

сутнісного значення, так і на термінологічному рівні. Правовий моніторинг 

як форма контрольної діяльності останнім часом ширше застосовується у 

діяльності саме органів виконавчої влади. Учена відмічає, що моніторинг у 

цьому разі умовно належить до «м’якої» форми контролю зважаючи на те, 

що  суб’єкти моніторингу за наслідками його здійснення здебільшого 

інформують про виявлені недоліки. Здійснення моніторингу пов’язується з 

відстеженням ситуації чи процесу у сфері управлінської діяльності, зокрема, 

з аналізом впливу на суспільні відносини прийнятих управлінських рішень, 

правових актів [10, с. 27-28]. 
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в) Планування нормотворчості є необхідним, щоб створити єдину, 

цілісну, взаємоузгоджену систему нормативно-правових актів. З цією метою 

планування нормотворчості поділяють на перспективне та поточне. Варто 

відзначити, що поточне відповідне планування буде ефективним, якщо воно 

узгоджуватиметься та охоплюватиметься програмою перспективного 

планування. Тому в перспективному плануванні повинні визначатися 

напрями розвитку відповідних суспільних відносин, а в поточному 

плануванні – конкретний перелік нормативно-правових актів, які здатні 

унормувати необхідні суспільні відносини, строки їх підготовки, тощо [210, 

с. 31]. 

Увага до питань прогнозування та планування нормотворчої роботи 

простежується сьогодні не тільки через збільшення кількості наукових 

досліджень цієї теми, а й у формально-юридичному закріпленні 

обов’язковості планування нормо-проектної (насамперед, законопроектної) 

роботи. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950, питанню 

планування законопроектної роботи присвячена глава (глава 1 розділу 7) 

[205]. Нарешті, у проектах Закону України «Про нормативно-правові акти» 

серед стадій нормотворчого процесу виділено таку, як планування 

нормотворчої діяльності [190], [191]. Варто відзначити, що в проекті Закону 

України «Про нормативно-правові акти» від 2020 р., а також в проекті Закону 

України «Про правотворчу діяльність» від 2021 р. міститься коротке 

посилання на те, як саме має здійснюватись відповідне планування. Так, в 

них вказано, що таке планування повинно здійснюватись на основі оцінки 

ефективності застосування законодавства та з врахуванням міжнародно-

правових зобовязань. Однак критеріїв такої оцінки не зазначено в жодному із 

вказаних проектів закону. Проект Закону України «Про правотворчу 

діяльність» уповноважує суб’єктів правотворчої діяльності розробити 

порядок планування такої діяльності. Отже необхідність розширеної, 
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чіткішої нормативно-правової регламентації такого етапу нормотворчості як 

планування визнано відповідним проектом закону. А в проекті Закону 

України «Про нормативно-правові акти» від 2010 р. взагалі не йде про це 

мова, що можна вважати недоліком даного проекту.  

Планування – це цілеспрямована діяльність держави в особі її суб’єктів 

нормотворення, спрямована на упорядкування нормотворчості упродовж 

конкретного періоду шляхом прийняття відповідних правових актів із 

визначенням конкретних видів нормативно-правових актів, які 

передбачається прийняти, їх назв, механізмів правового регулювання, 

виконавців і строків, наприклад, Указ Президента від 22.07.1998 р. № 810/98 

«Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в 

Україні» [42, с. 62-63]. 

Прогнозування і планування створення НПА України невіддільне від 

правового моніторингу. Моніторинг забезпечує системне, концептуально 

обґрунтоване планування [93, с. 205]. 

г) Ініціювання розробки проекту нормативно-правового акту 

центрального органу виконавчої влади. Нормотворча ініціатива (фр. initiative 

– почин) – полягає в обґрунтуванні юридичної доцільності та необхідності 

видання нормативно-правового акту. Суб’єктом права нормотворчої 

ініціативи вважається особа, якій поряд з наявним правом внесення 

відповідного проекту до нормотворчого органу відповідає обов’язок 

останнього здійснити аналіз внесеного проекту та дати висновок на предмет 

відповідності встановленим вимогам щодо цього. Так, згідно із ч. 1 ст. 6 

Закону України «Про засади регуляторної діяльності» подавати до 

регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів 

регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду мають право 

громадяни, їх об’єднання; суб’єкти господарювання, їх об’єднання; наукові 

установи; консультативно-дорадчі органи, що створені при органах 
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державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють 

інтереси громадян та суб’єктів господарювання [177]. 

ІІ. Основна (проектна) стадія складається з наступних етапів: а) 

розроблення концепції проекту нормативно-правового акту центрального 

органу виконавчої влади; б) обговорення концепції із науковцями, 

практиками, зацікавленими суб’єктами; в) підготовка проекту нормативно-

правового акту центрального органу виконавчої влади; г) проведення 

експертизи проекту нормативно-правового акту центрального органу 

виконавчої влади; д) подання проекту нормативно-правового акту 

центрального органу виконавчої влади на розгляд нормотворчим суб’єктам; 

е) прийняття нормативно-правового акту центрального органу виконавчої 

влади.  

а) Розроблення концепції проекту нормативно-правового акту 

центрального органу виконавчої влади. Варто відзначити, що на 

законодавчому рівні поняття «концепція нормативно-правового акту» 

відсутнє. Натомість, міститься визначення концепції законопроекту, яке 

загалом можна й поширити також на поняття «концепції проекту 

нормативно-правового акту». Так, під концепцією законопроекту варто 

розуміти «документ, який містить опис проблеми, що підлягає новому 

правовому регулюванню, аналіз чинного правового регулювання у цій сфері 

та спосіб встановлення чи зміни правового регулювання, що пропонується 

суб’єктом законодавчого процесу» [121]. На думку Косовича В.М., 

відповідну концепцію можна розглядувати в двох аспектах, перший -  як 

своєрідний розширений перспективний план дій чи комплекс основних 

напрямів розвитку законодавства; з другої сторони – як первинний проспект 

майбутнього нормативно-правового акту [91, с. 263]. 

Примітно, що поняття «концепції» може пов’язуватися з різними 

правовими явищами. Наприклад, у § 68 затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 950 від 18.07.2007 р. Регламенту Кабінету Міністрів 
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України йдеться про концепцію реалізації державної політики, у § 69 – 

концепцію закону, у § 70 – концепцію державної цільової програми [205]. З 

чого можна зробити висновки, що необхідно розрізняти концепцію проекту 

нормативно-правового акту та концепцію безпосередньо самого нормативно-

правового акту. 

Крім того, ні у науковій літературі, ні у нормативних документах нині 

немає єдиної позиції стосовно структури і концепції проекту нормативно-

правового акту, і концепції самого нормативно-правового акту. Детальний 

опис концепції законопроекту подано у затверджених наказом МНС України 

№ 851 від 10.12.2007 р. Методичних рекомендаціях з підготовки та 

оформлення проектів законів України, нормативно-правових актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання 

правил нормопроектної техніки [121]; розроблених Центром політико-

правових реформ Методичних рекомендаціях з підготовки та оформлення 

проектів законів (правила законопроектування), які між собою повністю 

збігаються [122]. У п. 18 Методичних рекомендацій з підготовки та 

оформлення проектів законів (правила законопроектування) зафіксовано, що 

концепція законопроекту має розкривати низку питань, наприклад, наявність 

потреби у регулюванні відносин, обґрунтування причин доцільності 

правового унормування цих відносин і його обсяг; місце майбутнього закону 

у системі законодавства, у галузі, інституті законодавства; кількість 

зацікавлених осіб і відносин (правовідносин), яких цей проект 

стосуватиметься тощо. Водночас п. 19 цього документу передбачає, що 

концепція законопроекту повинна містити такі розділи: опис проблеми, 

основну ідею проекту; аналіз правового регулювання вказаної проблеми; 

пропозиції щодо встановлення або зміни правового регулювання; аналіз 

наслідків прийняття закону; пропоновані організаційні заходи тощо. 

Зіставивши те, що повинно розкриватися у концепції законопроекту із його 

структурою, можна зауважити певну невідповідність змістовного та 
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формального. Так, пп. 4 п. 18 передбачає, що у концепції законопроекту 

повинен розкриватися «зміст конкретних положень законопроекту, тобто, які 

правила поведінки (відносини) варто встановити (визначити), дозволити або 

заборонити, та які санкції ввести у випадку порушення закону», водночас як 

у п. 19 розділу концепції, де має міститися вказана інформація, не 

передбачено. І навпаки, пп. 8 п. 19 вказує, що концепція законопроекту 

повинна містити пропозиції щодо структури законопроекту, а у п. 18 про 

розкриття концепцією такого питання не зазначено [122]. 

На нашу думку, найважливіші блоки завдань майбутнього нормативно-

правового акту центрального органу виконавчої влади, що мають 

відобразитись у проекті його концепції, повинні фіксуватись у відповідних 

розділах концепції. 

Дещо інше бачення компонентів концепції нормативно-правових актів 

запропоноване у ст. 32 проекту Закону України «Про нормативно-правові 

акти» від 2010 р. Зокрема, передбачено, що під час розроблення концепції 

проекту нормативно-правового акту: здійснюється аналіз суспільних 

відносин і стану їх правового регулювання; визначається можливість 

врегулювання відповідних суспільних відносин без прийняття нормативно-

правового акту; встановлюються причини необхідності та правові підстави 

розроблення проекту нормативно-правового акту; визначаються цілі проекту 

нормативно-правового акту, предмет правового регулювання та основні 

правові механізми реалізації нормативно-правового акту, обґрунтовується їх 

ефективність; передбачаються результати виконання нормативно-правового 

акту; визначаються сума коштів і ресурси, необхідні для виконання 

нормативно-правового акту; здійснюється організаційно-технічне та 

фінансове забезпечення підготовки проекту нормативно-правового акту. 

Звичайно, вказана ситуація не надає визначеності такій стадії нормотворення, 

як розробка концепції проекту нормативно-правового акту [191]. 
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Проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» від 2020 р. 

передбачено винятки, відповідно до яких проекти нормативно-правових актів 

можуть готуватися без розробки концепції, зокрема, мова йде про такі, які 

приймаються на виконання актів вищої юридичної сили або ті, що вносять 

зміни. Встановлення таких винятків безумовно має позитивне значення, адже 

розробка концепції в таких випадках немає під собою жодного сутнісного 

значення, а тому таким чином економляться фінансові та трудові ресурси. 

Більше того, проект закону «Про правотворчу діяльність» ще більше звужує 

обсяг підстав щодо обов’язкового розроблення концепції нормативно-

правового акту. Так, крім вище вказаних винятків, у даному проекті 

пропонується встановити обов’язковість розроблення концепції лише для 

найважливіших за змістом та значних за обсягом проектів законів (проектів 

кодексів, законів у новій редакції, великих за змістом проектів законів із 

очікуваною кількістю статей не менше ста, проектів законів із значними за 

ступенем важливості регульованими суспільними відносинами, проектів 

законів, якими здійснюється систематизація законодавства тощо). Однак, 

таке звуження стосується виключно проектів законів, з чого можна зробити 

висновок, що якщо мова йтиме про підзаконний нормативно-правовий акт, то 

критерій «найважливішості за змістом та значності за обсягом» не 

застосовується, що, на нашу думку, позбавлене логіки. 

Отже, можна констатувати, що на сьогодні на доктринальному та 

нормативному рівнях відсутня єдність розуміння того, що таке концепція 

проекту нормативно-правового акту та концепція безпосередньо самого 

нормативно-правового акту, які основні характеристики мають бути у них 

зафіксовані; пропоновані елементи кожної із указаних концепцій частково 

дублюються; виникає думка про значне ототожнення концепції проекту 

нормативно-правового акту та концепції нормативно-правового акту, 

неокресленість критеріїв їх розмежування; загалом не визначено місце 

концепції проекту нормативно-правового акту чи концепції нормативно-
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правового акту у нормотворчому процесі (наприклад, ст. 26 проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти» серед стадій нормотворчого 

процесу такий етап, як створення концепції проекту нормативно-правового 

акту, не виокремлює). 

Отже, концепція проекту нормативно-правового акту – це документ, у 

якому зазначено необхідність, визначено основні завдання, цілі та принципи 

правового регулювання певної сфери суспільних відносин шляхом прийняття 

нового нормативно-правового акту. А концепція нормативно-правового акту 

– це документ (розширений план проекту нормативно-правового акту), у 

якому визначено доцільність конкретного в цих умовах правового 

регулювання суспільних відносин, основні напрями та засоби такого 

регулювання, очікувані результати, ймовірні затрати та організаційні заходи, 

пов’язані із реалізацією такого нормативно-правового акту [92, с. 41]. 

Відповідно до властивого їм змістовного навантаження, концепція 

проекту нормативно-правового акту та концепція нормативно-правового акту 

мають свою специфічну структуру. Створення концепцій нормативно-

правового акту (які передують розробці їх проектів) повинна бути однією зі 

стадій нормотворчого процесу.  

б) обговорення концепції із науковцями, практиками, зацікавленими 

суб’єктами. Участь науковців повинна бути не тільки в обговоренні вже 

готового проекту, хоча й це дуже важливо, а й головним чином в підготовчих 

роботах, в складанні і редагуванні тексту, адже вчені заклали значний 

фундамент кодифікації законодавства, внесли і вносять значний вклад у 

справу вдосконалення правових норм. Такий вклад міг бути ще вагомішим, 

якби вчені більш систематичніше залучались до законопроектних робіт, до 

розробки всіх основних проектів нормативно-правових актів. Так, наприклад 

в проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» від 2020 р. нічого 

не сказано про участь науковців та практиків у розробці концепції чи проекту 

нормативно-правового акту. Міститься лише посилання на публічні 
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консультації, що абсолютно не означає участь останніх в такій діяльності. На 

нашу думку, це є суттєвим недоліком, адже ні для кого не є секретом, що 

якість українського законодавства не характеризується досконалістю. Разом з 

тим науковцями у галузі права, та практиками-юристами розроблено та 

опубліковано у наукових та науково-популярних виданнях багато пропозицій 

та рекомендацій у сфері вдосконалення українського законодавства. Власне, 

тому було б доцільно їх активніше залучати до даного процесу.   

Можна погодитись із п. 20 розроблених Центром політико-правових 

реформ Методичних рекомендацій, відповідно до якого концепція 

законопроекту може мати розділи, в яких йдеться про аналіз вітчизняної та 

зарубіжної правозастосовної практики, результати статистичних, 

соціологічних, політологічних досліджень; доктринальні позиції вчених-

юристів [122]. 

в) Підготовка проекту нормативно-правового акту центрального 

органу виконавчої влади. У процесі підготовки правового акту вихідним є 

положення про регулювання ним найбільш важливих суспільних відносин, 

характерних для розвитку відповідної муніципально-територіальної одиниці і 

територіальної громади (територіальних громад). Необхідними є 

систематичний аналіз суспільних процесів, що відбуваються, збір і аналіз 

різноманітної інформації, об’єктивація та облік суспільної думки. При цьому 

потрібно дотримуватися принципу відповідності змісту правового акту до 

мінливих соціальних умов, враховувати наявність ресурсів, готовність 

громадян до сприйняття норм правового акту [20, с. 126]. 

Зазвичай правовий акт, який пропонується розробити, не є першим у 

регулюванні відповідної сфери суспільних відносин. Якісь правові акти вже 

приймалися і діяли у даній галузі до нього. Тому велике значення на стадії 

визначення предмета правового акту має інформація про діючі правові акти 

із цього питання, аналіз їхнього стану, практики застосування: чи 

приймалися раніше акти за темою пропонованого правового акту? Якщо 
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приймалися, то якими є їхня ефективність і недоліки; як пропонований 

правовий акт впишеться у діюче правове регулювання і буде взаємодіяти зі 

суміжними із ним актами. 

В залежності від стану правових актів з питань, що належать до теми 

проекту, потрібно визначити, чи можна обмежитися внесенням змін і 

доповнень до раніше прийнятих актів, чи необхідно підготувати новий акт. 

Потрібно також добре уявляти, який «дефект» правових актів (або 

механізмів їхнього застосування) допоможе виправити пропонований проект: 

заповнити прогалину в правовому регулюванні, усунути помилки і внести 

уточнення чи доповнення до діючих правових актів. 

Підготовка проекту акту без ув’язування з діючими правовими актами 

може призвести до внутрішніх протиріч в системі правових актів місцевого 

самоврядування. Для того, щоб уникнути протиріч, неузгодженості правових 

актів між собою, доцільно перед початком розробки нового акту готувати 

довідку про діюче правове регулювання з відповідного питання. 

При прийнятті відповідного правового акту завжди очікується 

досягнення цілей, одержання тих чи інших соціально значимих результатів. 

На думку Д. А. Керімова, критерієм цінності правових установок повинен 

бути не тільки факт точного і всебічного відображення в них матеріальної і 

духовної дійсності, але і ступінь перетворення цими установками суспільних 

відносин, які ними регулюються [79, с. 37]. Тому автори проекту правового 

акту заздалегідь повинні визначити можливі наслідки його дії у майбутньому 

(у тому числі правові, економічні, соціальні), а також «прорахувати» можливі 

витрати матеріальних, фінансових та інших ресурсів, пов’язаних із 

прийняттям цього акту. 

Розробка проекту нормативно-правового акту можлива у вигляді 

підготовки: нового нормативно-правового акту; змін і доповнень до діючого 

нормативно-правового акту, тобто внесення до тексту діючого нормативно-

правового акту нових приписів чи заміни колишніх приписів новими, що 
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змінюють, уточнюють, розширюють або звужують зміст правового 

регулювання; нової редакції (нового тексту) діючих нормативно-правових 

актів, що поліпшує зміст раніше прийнятих норм. 

Обов’язковим при підготовці тексту проекту є виконання вимог 

нормопроектувальної техніки, як-от: певний мовний стиль; стереотипний 

термінарій; внутрішня логіка; уніфікована структура. В юридичній літературі 

наводяться аргументи на користь додаткової юридичної підготовки осіб, які 

залучені до муніципальної нормотворчості [20, с. 9], [131, с. 124]. 

На практиці можливі наступні варіанти розробки проекту нормативно-

правового акту центрального органу виконавчої влади. Перший, це коли 

розробка проекту нормативного акту здійснюється суб'єктом, що забезпечує 

нормотворчість центральних органів виконавчої влади, за дорученням 

суб'єкта нормотворення. Другий – розробка ініціативного проекту. Третій 

варіант – розробка проекту структурним підрозділом міністерства або іншого 

центрального органу виконавчої влади за дорученням суб'єкта, забезпечує 

нормотворчість органу. При цьому, даний варіант розробки проекту буде 

сприяти тому, що значно скоротиться проходження проекту від його 

розробки до підписання керівництвом. Четвертий варіант – участь суб'єкта, 

що забезпечує нормотворчий процес в міністерствах в робочих комісіях з 

розробки проектів нормативних актів іншими міністерствами. Як правило, в 

таких комісіях беруть участь один або кілька експертів правових служб 

(департаментів, управлінь, або відділів) [13, с. 90]. 

г) Проведення експертизи проекту нормативно-правового акту 

центрального органу виконавчої влади. Серед етапів нормотворчого процесу 

вагоме місце посідає експертиза проектів НПА нормативно-правового акту. 

Фахівці права розглядають експертизу створюваних нормативних документів 

як засіб виявлення та усунення наявних у них правотворчих помилок [12, с. 

234], [69, с. 615]. 
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Завдання експертизи проектів нормативно-правових актів дуже вдало 

окреслено у ст. 36 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти»: 

перевірка відповідності проекту законодавству України, сучасним науковим 

досягненням знань; наявності застосування корисного іноземного досвіду; 

прогнозування соціально-економічних та правових наслідків його виконання; 

перевірка дотримання вимог техніки нормопроектування. До сказаного 

можна додати хіба що таке завдання, як оцінка відповідності нормам 

міжнародного права й, зокрема, праву Європейського Союзу та Ради Європи 

[191]. 

У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950, є глава 4 під назвою 

«Правова експертиза», в якій передбачено, що проекти актів Кабінету 

Міністрів повинні проходити у Міністерстві юстиції правову експертизу на 

відповідність Конституції і законам України, міжнародним договорам 

України, нормам європейського права тощо. Водночас у параграфі 53 глави 3 

допускається стосовно актів, що мають важливе суспільне значення, 

проведення громадської антикорупційної експертизи [205]. Ще один напрям 

оцінки нормативно-правового акту установлено затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 Положенням про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів 

виконавчої влади [180]. Такі акти уже не є проектами, вони прийняті 

уповноваженими правотворчими суб’єктами, однак не можуть набрати 

чинності без реєстрації. Можливість їх корегування, уточнення і т. д. зближує 

їх із проектами нормативно-правових актів. Державна реєстрація цих актів 

полягає у проведенні правової експертизи на відповідність Конституції та 

законодавству України, міжнародним договорам України, Європейській 

Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини. Водночас у такому 

випадку НПА у процесі свого нормотворчого руху може зазнавати двох 

правових експертиз, які здійснюються тим же органом, наприклад 
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Міністерством юстиції України, як проект і як уже прийнятий нормативно-

правовий акт. Звичайно, є певне дублювання, але, зважаючи на те, що після 

доопрацювання і врахування зауважень правової експертизи проект може 

зазнати серйозних змін, його повторна оцінка зайва не буде. 

У ст. 35 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» 

експертизи проекту нормативно-правових актів поділяють на: обов’язкові 

(правова, гендерно-правова, наукова, фінансово-економічна, екологічна) та 

такі, що проводяться у разі потреби (попередня, первинна, додаткова 

повторна чи інші; соціологічна; кримінологічна) [191]. 

П. 100 Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення проектів 

законів (правила законопроектуваня), розроблених Центром політико-

правових реформ, пропонує сім елементів (різновидів) обов’язкової 

експертизи проекту закону: «Правова експертиза; фінансово-економічна 

експертиза – для законопроектів, реалізація яких потребує видатків із 

бюджету; наукова експертиза; експертиза гендерної рівності; корупційна 

експертиза; кримінологічна експертиза; громадська експертиза» [122]. 

Різні суб’єкти ініціюють проведення експертизи проектів нормативних 

актів Кабінету Міністрів України. П. 55 Регламенту КМ України вказує, що 

проект акту уряду подається Мін’юсту для проведення правової експертизи 

головним розробником, а параграф 63 закріплює, що фахову та юридичну 

експертизи поданого до Кабінету Міністрів проекту акту здійснює 

Секретаріат Кабінету Міністрів. У такому випадку (це стосується різною 

мірою й інших нормативно-правових актів) проект нормативного акту уряду 

зазнає двох експертиз – як підготовлений розробниками документ, і той же 

документ, тільки уже поданий нормотворчому суб’єкту [205]. 

Не заглиблюючись у детальний аналіз даної проблематики, оскільки 

вона не є основним предметом нашого дослідження зазначимо наступне. 

Можна погодитися із думкою В. М. Косовича з приводу того, що стосовно 

удосконалення існуючої в Україні правової регламентації експертизи 
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проектів нормативно-правових актів необхідно: «… передбачити чинним 

законодавством України експертизи (їх видів) проектів основних 

нормативно-правових актів в умовах інтенсивного розвитку правової системи 

нашої держави недостатньо. Нагально необхідним є прийняття Закону 

України «Про нормативно-правові акти», який повинен стосуватися усіх 

нормативно-правових актів і в якому мають бути закріплені усі види 

експертиз. Правила їх проведення та реалізації експертних висновків 

доцільно викласти у Методичних рекомендаціях Міністерства юстиції 

України; проекти нормативно-правових актів повинні зазнавати таких 

експертиз: правової, антикорупційної, фінансово-економічної, гендерної, 

екологічної, наукової (яка проводиться паралельно з кожною із попередніх), 

громадської; оптимальним варіантом оцінки проектів нормативно-правових 

актів є проведення комплексу експертиз, які повинні здійснюватися органами 

держави, науковцями, громадськістю. Це забезпечить неупередженість 

кінцевих висновків і своєрідний взаємоконтроль; закон про нормативно-

правові акти має визначати коло суб’єктів проведення кожного із виду 

експертиз; проведення експертизи проекту нормативно-правового акту може 

ініціюватися на різних етапах нормотворчого процесу його основними 

суб’єктами; перелік питань, що мають охоплюватись тією чи іншою 

експертизою, відповідні критерії оцінки та правила проведення різних видів 

експертиз проектів нормативно-правових актів, а також вимоги до 

експертних висновків доцільно розробити Міністерству юстиції України та 

викласти у спеціальних методичних рекомендаціях; відповідальними за 

реалізацію наслідків експертиз нормативно-правових актів мають бути 

суб’єкти, які ініціювали проведення експертизи; законодавство України 

повинно встановлювати обов’язковість використання висновків експертиз 

для удосконалення проектів нормативно-правових актів і обов’язок суб’єктів, 

відповідальних за розробку чи прийняття нормативно-правового акту, 

мотивувати свою відмову від цього» [91, с. 286-287]. 
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д) подання проекту нормативно-правового акту центрального органу 

виконавчої влади на розгляд нормотворчим суб’єктам складається із 

створення та підготовки документів, які супроводжуватимуть проект 

нормативно-правового акту на подальше затвердження: пояснювальна 

записка, супровідний лист, матеріали погодження тощо. 

Згідно зі ст. 33 проекту закону «Про нормативно-правові акти», 

«суб’єкт нормотворчої ініціативи подає в установленому порядку суб’єкту 

нормотворення проект нормативно-правового акту з концепцією, 

пояснювальною запискою, необхідними довідковими та аналітичними 

матеріалами, висновком обов’язкової, а також іншої експертизи, якщо така 

проводилася» [191]. 

Якщо для реалізації нормативно-правового акту необхідними є 

фінансово-економічні витрати, то разом з його проектом подаються 

відповідні розрахунки з визначенням джерел їх фінансування. Суб’єкт 

нормотворчої ініціативи також наділений правом відкликання поданого ним 

же відповідного проекту. В свою чергу, якщо такого відкликання не 

відбулося, суб’єкт нормотворення повинен розглянути поданий проект та 

прийняти щодо нього рішення. Суб’єкт нормотворення аналізує поданий 

проект на предмет економічної, юридичної та соціально-політичної 

доцільності. 

е) прийняття нормативно-правового акту центрального органу 

виконавчої влади може відбуватись двома способами. Так, якщо відповідний 

акт приймають Міністри та інші органи одноособового керівництва, які 

виступають центральними органами виконавчої влади, то вони затверджують 

свої акти (укази, накази, інструкції тощо) у персональному порядку. В 

рідших випадках відповідні акти можуть прийматися колегіальними 

органами, в такому разі рішення приймається простою більшістю голосів. 

У ст. 43 Проекту закону «Про нормативно-правові акти», за 

результатами розгляду та обговорення проекту нормативно-правового акту, 
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суб’єкт нормотворення повинен: «1) прийняти нормативно-правовий акт; 2) 

повернути проект нормативно-правового акту відповідному органу або 

конкретній ocoбi для доопрацювання, внесення до нього необхідних змін із 

зазначенням зауважень і строку доопрацювання; 3) надіслати проект для 

проведення додаткової чи повторної експертизи; 4) винести проект 

нормативно-правового акту на обговорення громадськості; 5) відхилити 

проект нормативно-правового акту» [191]. 

Нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, який 

затверджений розпорядчим документом, може містити такі структурні 

одиниці: «… розділи, глави, пункти, підпункти, абзаци. Як правило, 

основною, первинною структурною одиницею нормативно-правового акту 

центрального органу виконавчої влади є пункт. Пункт може містити 

підпункти, які за своїм змістом уточнюють, конкретизують і розвивають 

пункт. Пункти нормативно-правового акту можуть об'єднуватися в глави – 

самостійні відокремлені частини предмета правового регулювання. Глави, 

пов'язані за змістом і предметом правового регулювання, можуть 

об'єднуватися в розділи» [22, с. 133]. 

Варто відзначити, що доцільним прийомом нормотворчої техніки є 

використання відсильних приписів. За їх рахунок відбувається так зване 

розвантаження нормативно-правового акту, оскільки уникається дублювання 

нормативних положень. Таке відсилання допускається як в межах самого 

нормативно-правового акту, так і до інших нормативно-правових актів 

незалежно від юридичної сили. Недопустимим є повторне відсилання, тобто 

коли відбувається відсилання до нормативно-правового акту, який у свою 

чергу відсилає до іншого. 

 Також варто зазначити про порядок внесення змін до нормативно-

правового акту. Так, відповідними змінами може передбачатися: заміна слів, 

цифр, доповнення словами, цифрами та їх виключення; нова редакцію 

розділів, глав, пунктів, підпунктів, абзаців, речень; доповнення розділами, 
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главами, пунктами, підпунктами, абзацами, реченнями або їх виключення. 

Самі зміни вносяться до основного нормативно-правового акту, а не до акту 

про внесення змін до нього. 

Щодо чинності нормативно-правового акту, то при прийнятті нового 

відповідного акту, усі прийняті раніше нормативно-правові акти якщо вони 

суперечать новому, або втратили своє значення повинні визнаватись такими, 

що втратили чинність. 

Якщо мова йде про колегіальні суб’єкти нормотворення, то прийняття 

нормативно-правового акту може відбуватись спільно – декількома 

суб'єктами нормотворення (має бути підписаний усіма відповідними 

керівниками) або ж одним із них за узгодженням з іншими.  

Варто зазначити, що Кабінет Міністрів може скасувати акти 

центральних органів виконавчої влади повністю або в окремій частині у 

випадку їх невідповідності Конституції і законам України, актам Президента 

України та актам Кабінету Міністрів шляхом прийняття відповідних 

розпоряджень. Проект такого розпорядження готує Мін'юст за дорученням 

Прем'єр-міністра (§ 84 Регламенту Кабінету Міністрів України) [205].  

ІІІ. Засвідчувальна стадія. Особливість даного етапу полягає у тому, 

що всі нормативно-правові акти підлягають занесенню до реєстру та ті 

нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації, заносяться до 

реєстру лише після його державної реєстрації у відповідному органі юстиції. 

Питанням реєстрації нормативно-правових актів центральних органів 

виконавчої влади в Україні присвячена низка нормативних документів: а) 

Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових 

актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.1992 р. № 

493/92 [175];  б) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств, інших органів виконавчої влади» від 28.12.1992 р. № 731 [180]; 

в) Наказ Міністерства юстиції України «Про вдосконалення порядку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF#n34
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF#n34
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державної реєстрації нормативно-правових актів в органах юстиції та 

скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів» 

від 12.04.2005 р. № 34/5 [172]. 

Відповідно до п. 4 Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади [180] «державна 

реєстрація нормативно-правових актів, полягає у проведенні правової 

експертизи на їх відповідність Конституції та законодавству України, 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. і 

протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті 

рішення про державну реєстрацію цього акту, присвоєнні йому 

реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів».  

Зазначена правова норма вказує на те, що державна реєстрація як 

різновид юридичної діяльності охоплює три стадії: а) правову оцінку на 

відповідність нормам і стандартам міжнародного та національного права; б) 

безпосередньо державну реєстрацію; в) присвоєння номера і включення до 

реєстру [91, с. 288]. Не деталізуючи їх, зосередимо увагу лише на тих 

моментах, які є певним чином дискусійними. 

На першій стадії державної реєстрації нормативно-правові акти 

центральних органів виконавчої влади підлягають обов’язковій правовій 

експертизі. Однак варто уточнити той факт, чи тільки вона єдина – правова 

експертиза, проводиться під час державної реєстрації чи можуть проводитися 

й інші види експертиз? І чи це не призведе до затягування термінів 

реєстрації?  

Зокрема, Регламент Кабінету Міністрів України передбачає, що 

проекти актів Кабінету Міністрів подаються Міністерству юстиції для 

здійснення правової експертизи. Мін’юст під час проведення цієї експертизи 
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перевіряє подані проекти на відповідність і вимогам, що встановлюються до 

нормативно-правових актів під час їх реєстрації, і принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерно-правова експертиза) 

[205]. Сьогодні в Україні прийнято низку нормативних документів, 

спрямованих на боротьбу з корупцією. З метою їх реалізації постає 

необхідність проведення антикорупційної експертизи створюваних 

нормативно-правових актів. У ст. 35 Проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» зазначається, що проекти нормативно-правових 

актів підлягають обов’язковій експертизі: правовій та науковій (всі проекти), 

гендерно-правовій, фінансово-економічній, екологічній (залежно від 

предмета правового регулювання) [191]. 

В такому випадку, на наш погляд варто проводити не всі експертизи, а 

тільки правову, гендерну та антикорупційну, оскільки, по-перше, це суттєво 

скоротить строки реєстрації, адже правова експертиза та інші види можуть 

проводитися на певній стадії нормотворчого процесу проекту нормативно-

правового акту центрального органу виконавчої влади. А по-друге, 

ознайомлюючись із узагальненнями нормопроектної діяльності різних 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади слід зазначити, що 

певна частка виданих ними правових приписів не подаються для реєстрації у 

Міністерство юстиції України тільки через те, що вони не є нормативно-

правовими актами. 

У п. 8 Положення закріплюються вимоги до нормативно-правових 

актів, що подаються на державну реєстрацію: відповідність вимогам 

законодавства про мови; узгодженість із чинними правовими актами; 

викладення тексту має відбуватись згідно з правописом і дотриманням 

правил нормопроектної техніки [180]. 

Правила нормопроектної техніки, яким повинні відповідати 

нормативно-правові акти, що подаються на реєстрацію, є багатоаспектним 

«правовим інститутом». Саме тому вони, очевидно, деталізуються у Порядку. 
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У цьому документі йдеться про мовні, реквізитні, структурні та 

термінологічні вимоги до нормативно-правових актів. Водночас 

інструментарій нормопроектної техніки, визнаний на доктринальному та 

методичному рівнях, дещо ширший. Тому, Мін’юст повинен їх узагальнити, 

систематизувати, упорядкувати та доповнити чинний Порядок [91, с. 292]. 

Як зазначалося, відповідно до п. 4 Положення державна реєстрація 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 

завершується їх занесенням до Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів [180]. Однак п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України № 

376 установлює, що до Єдиного державного реєстру включаються лише 

зареєстровані у Міністерстві юстиції нормативно-правові акти міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади [168].  

Державна реєстрація нормативно-правових актів є передумовою їх 

оприлюднення та набрання чинності. У п. 15 Положення зазначається, що 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для 

виконання нормативно-правових актів лише після їх державної реєстрації та 

офіційного опублікування (тобто встановлюються дві ключові умови для 

набрання ними чинності – реєстрація та офіційне опублікування) [180]. 

Відтак державна реєстрація нормативно-правових актів Мін’юстом 

України є важливою ланкою у процесі створення нормативно-правових актів. 

Комплексна оцінка поданих на реєстрацію нормативно-правових актів на 

предмет відповідності нормам міжнародного та європейського права, 

національному законодавству, нормопроектувальній техніці є одним із 

засобів забезпечення їх належної якості. Вона дозволяє, наприклад, виявити: 

«наявність суперечностей у тексті проекту акту, неузгодженості його 

положень з іншими актами законодавства, нечіткість норм акту, наявність 

кількох актів або окремих їх положень з одного питання» [68].  

В той же час, постає необхідність конкретизації та доповнення 

законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
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центральних органів виконавчої влади, розширення критеріїв оцінки та 

системи вимог у процесі їх створення та реєстрації. 

ІV. Інформаційна (завершальна) стадія – кінцева завершальна стадія, 

яка полягає в оприлюдненні нормативно-правового акту центрального органу 

виконавчої влади та набранні ним чинності. По суті, ця стадія складається із 

двох етапів: а) оприлюднення нормативно-правового акту центрального 

органу виконавчої влади; б) набрання чинності нормативно-правового акту 

центрального органу виконавчої влади. 

а) оприлюднення нормативно-правового акту центрального органу 

виконавчої влади. Під офіційним оприлюдненням нормативно-правових актів 

потрібно розуміти доведення відповідних текстів до загального відома (тобто 

громадян, підприємств, установ та організацій, органів державної влади та 

місцевого самоврядування). Таке інформування полягає в правовій 

регламентації процедури оголошення повного тексту відповідного 

нормативно-правового акту, шляхом його розміщення в законодавчо 

передбаченому офіційному виданні. Варто відзначити, що саме на таке 

офіційне видання можна посилатися в наукових працях, тощо. Як слушно 

підкреслює В. Барський: «Офіційне оприлюднення – це формальне 

підтвердження факту нормативності правового акта» [18, с. 42]. Однак, 

процедурі офіційного оприлюднення передує процедура державної реєстрації 

відповідного нормативно-правового акту в Єдиному державному реєстрі 

нормативних актів, де присвоюється йому реєстраційний код. 

Варто звернути увагу на ототожнення таких понять як «оприлюднення» 

та «опублікування» нормативно-правового акту. В юридичній науковій 

літературі та законодавчих актах України спостерігається термінологічна 

нечіткість та понятійна невизначеність не лише стосовно поняття та змісту 

таких ключових термінів, як «офіційне оприлюднення» і «офіційне 

опублікування», а і навколо їх юридичних наслідків. Зокрема, автори 

наукових праць постійно дискутують на тему ототожнення або розрізнення 
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таких понять, як «оприлюднення» та «опублікування», які, до слова, 

вживаються в законодавстві паралельно. 

Так, термін «оприлюднення» набув поширення і закріпився в 

юридичному лексиконі після прийняття 28 червня 1996 р. Конституції 

України [88]. У ч. 1 ст. 94 Основного Закону України вказується: «Президент 

України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, 

беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі 

своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради 

України для повторного розгляду». Відповідно ж до ч. 4 цієї статті: «Закон 

набирає чинності через десять днів із дня його офіційного оприлюднення, 

якщо інше не передбачено законом, але не раніше для його опублікування». 

На нормативному рівні визначення терміна «оприлюднення» (та й загалом 

опублікування) на момент прийняття Конституції України не було. 

На основі комплексного аналізу ключових підходів до розуміння 

сутності офіційного оприлюднення нормативно-правових актів 

представниками вітчизняної та зарубіжної наукової думки, встановлено: 

«Офіційне оприлюднення розглядається як: умова набуття чинності; стадія 

нормотворчого процесу; певний правовий етап формування вираженої в 

законі державної, всезагальної волі; правова функція, яку виконують 

уповноважені державні органи; юридичний, динамічний процес, який 

відбувається у передбачених законом межах; спосіб доведення до відома 

адресатів змісту нормативно-правових актів; встановлений законом спосіб 

доведення до всезагального відома нормативного акта, що має на меті, як 

правило, розміщення його в особливому, всезагальному та всім доступному 

офіційному виданні; процес відтворення тексту нормативного акта, 

автентично прийнятого в спеціально передбачених для цього виданнях; 

офіційне опублікування нормативно-правових актів – складова ширшого 

поняття оприлюднення, тощо» [8, с. 14], [265, с. 146], [227, с. 12], [238, с. 

302], [215, с. 64], [243, с. 90].  
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В той же час, у чинному законодавстві загальний порядок 

оприлюднення нормативно-правових актів регулюється Указом Президента 

України від 10.06.1997 р. № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності», п. 1 якого 

наголошує, що: «Закони України, інші акти Верховної Ради України, акти 

Президента України, Кабінету Міністрів України не пізніш як у 

п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття і підписання підлягають 

оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях» [195]. 

Потім зазначається вичерпний перелік офіційних друкованих видань: 

«Офіційний вісник України» та газета «Урядовий кур’єр». Окрім цього далі 

міститься конкретизація офіційних друкованих видань, умовно кажучи, 

залежно від суб’єкта нормотворчості:  газета «Голос України», «Відомості 

Верховної Ради України» - для оприлюднення актів Верховної Ради України;  

«Офіційний вісник Президента України» - для актів Президента України, а 

також законів. Цікавим видається те, що не дивлячись на те, що здійснена 

така чітка деталізація офіційних друкованих видань залежно від виду 

нормативно-правового акт,  п. 6 розглядуваного Указу зводить нанівець дану 

класифікацію, оскільки наділяє усі зазначені вище офіційні видання 

однаковою юридичною силою, адже будь-який відповідний нормативно-

правовий акт набиратиме чинності не залежно від того в якому саме із 

офіційних видань його опубліковано. Також положенням, що викликає 

більше питань аніж розуміння, є норма цього ж указу, що передбачає 

можливість оприлюднення нормативно-правових актів через телебачення і 

радіо в окремих випадках. Разом з тим, такі окремі випадки не є 

конкретизованими.  

Окрім цього в зазначеному указі регламентований також інший 

спеціальний порядок оприлюднення актів, які не мають загального значення 

чи нормативного характеру, а також актів з обмежувальними грифами. Вони, 

відповідно до п.7: «… оприлюднюються шляхом надіслання відповідним 
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державним органам та органам місцевого самоврядування і доведення ними 

до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких поширюється їх 

чинність». 

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що у розглядуваному указі 

зазначений загальний порядок оприлюднення нормативно-правових актів.  

Конкретизується та деталізується дана процедура в окремих нормативно-

правових актах, що встановлюють компетенцію суб’єктів нормотворення та 

процедурні питання їх діяльності. Однак, найчастіше, в них лише 

дублюються положення розглядуваного указу. Наприклад, в ст. 31 главі 1 

розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України зазначено: «Постанови 

Кабінету Міністрів публікуються в офіційних виданнях - Офіційному віснику 

України та газеті «Урядовий кур'єр». Постанови Кабінету Міністрів або їх 

окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом (з грифом 

«Таємно», «Цілком таємно», «Особливої важливості» або «Для службового 

користування»), не підлягають опублікуванню і набирають чинності з 

моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців» [205]. 

З наведеного, вбачається ще один висновок, а саме про не тотожність 

понять «офіційне оприлюднення» та «опублікування». Більше того, аналіз п. 

6.7 Наказу Міністерства юстиції України «Про вдосконалення порядку 

державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції 

України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів» [172], ч. 5 ст. 15 та ч. 4 ст. 23 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» [200] дають змогу стверджувати, що 

поняття «офіційне оприлюднення» є ширшим за обсягом та включає в себе 

зміст поняття «опублікування».  

Таким чином, з метою подолання існуючих непоодиноких юридичних 

колізій та конфліктів, пропонуємо чітко розмежовувати поняття 

«оприлюднення» і «опублікування». Останнє зазначене поняття потрібно 

розуміти як один із способів оприлюднення. Оприлюднення нормативно-
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правових актів є стадією нормотворчого процесу, на якій відбувається 

доведення змісту прийнятих нормативно-правових актів центральних органів 

виконавчої влади до відома осіб, які є адресатами нормативно-правового 

акту. Власне, це є обов’язковою умовою набуття останніми чинності. На 

думку групи науковців-юристів, яку ми теж підтримуємо «опублікування» 

потрібно визначити як основний і ключовий спосіб офіційного 

оприлюднення нормативно-правових актів [91, с. 297], [26, с. 20], [11, с. 5]. 

б) набрання чинності нормативно-правового акту центрального 

органу виконавчої влади. Із оприлюдненням та опублікуванням НПА України 

пов’язані їх чинність і дія. «Чинність закону – це юридична передумова дії 

закону, яка означає наявність у ньому юридичної сили» [35, с. 968]. 

Етап набрання чинності передбачає здійснення встановлених 

законодавством заходів щодо набуття законної сили нормативно-правовим 

актом. Набрання чинності, в загальному розумінні, – це момент, з настання 

якого норми, які містяться в нормативно-правовому акті починають діяти та 

бути обов’язковими для виконання. «Саме нормативна регламентація 

порядку набрання чинності нормативно-правовими актами надає можливість 

визначити початок часу дії відповідного нормативно-правового акта та 

гарантує законність застосування законодавства у відповідні терміни» [45, с. 

178].  

Набрання чинності нормативно-правових актів, які регулюють права, 

свободи та законні інтереси фізичних та юридичних осіб, набувають чинності 

шляхом оприлюднення, яке в свою чергу здійснюється через: 1) офіційне 

опублікування, 2) висвітлення на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та 

3) через національні офіційні канали радіо та телебачення. На нашу думку, 

такі нормативно-правові акти, які мають загально-соціальне значення, мають 

обов’язково оприлюднюватися всіма трьома засобами, що сприятиме 

правовій інформатизації населення та охопленню більшої кількості 

населення різних соціальних верств. 
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Згідно з п. 15 Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: «міністерства, 

інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання 

нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного 

опублікування. У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти 

вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані» 

[180]. 

До того ж, ознайомившись із проектом Закону України «Про 

нормативно-правові акти», можна зауважити, що у законопроекті є дві окремі 

статті – про набрання чинності (ст. 59) та дію у часі (ст. 61). Так, у п. 4 ст. 59 

даного законопроекту, який стосується центральних органів виконавчої 

влади зазначається: «Зареєстровані в Міністерстві юстиції України та його 

територіальних органах нормативно-правові акти набирають чинності через 

10 днів після їх державної реєстрації, якщо інше не передбачено самими 

актами, але не раніше ніж з дня їх опублікування в офіційному друкованому 

виданні. А нормативно-правовий акт, який не був офіційно опублікований до 

зазначеного в ньому строку, набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування. У випадках, передбачених законом, нормативно-правовий акт 

або його окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, 

не підлягають офіційному оприлюдненню і набирають чинності з дня 

прийняття, якщо ними не встановлено інший строк набрання чинності» [191]. 

Таким чином, проаналізовані стадії та етапи загалом характерні і для 

створення нових, і для корегування чинних нормативно-правових актів 

центральних органів виконавчої влади. Запропонований перелік дозволяє 

охопити основні складові нормотворчого процесу і побачити, які з них 

можуть слугувати основою для формування досконалих нормативно-

правових актів центральних органів виконавчої влади. Необхідно, однак, 

зауважити, що цей перелік не є вичерпним та може слугувати предметом для 

подальших наукових дискусій у даній царині. Адже, визначення та 
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регламентація стадійності сприяє конкретизації та відповідно 

результативності, а також підвищенню якості нормотворчого процесу взагалі 

та органів виконавчої влади зокрема.  

 

Висновки до розділу 2.  

Підводячи підсумки проведеного у другому розділі дослідження 

конституційно-правових засад нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади, можна зауважити наступне. 

Нормотворчість центральних органів виконавчої влади органічно 

пов’язана із виконанням функцій і обов’язків держави, які сформульовано на 

конституційному рівні, адже вони відображають саме призначення держави.   

Діяльність з реалізації функцій держави здійснюється в порядку і процедурі 

регламентованій чинним законодавством, у результаті чого створюється 

система нормативно-правового регулювання, що існує на декількох рівнях.  

Таким чином, нормотворчість центральних органів виконавчої влади 

перебуває у безпосередньому зв’язку із конституційно-правовим статусом 

таких органів. Адже діяльність центральних органів виконавчої влади 

полягає у виконанні повноважень, правову основу яких формують 

Конституція України, закони та підзаконні акти України.  

Місце і роль конституційно-правового статусу державного органу 

обумовлюють напрямки здійснення державними органами закріплених за 

ними повноважень, механізми взаємодії публічних органів влади, а також 

межі їх діяльності у сфері нормотворчості. Дослідження діяльності щодо 

видання центральними органами виконавчої влади нормативних актів має 

здійснюватися через аналіз таких повноважень у рамках конституційно-

правового статусу зазначених органів, що  визначаються, в першу чергу, на 

рівні конституційних приписів, і конкретизуються на рівні законів. 

Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади 

характеризується певними ознаками, що дозволяє виявити найважливіші 
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сторони цього явища: 1) взаємозв'язок центральних органів виконавчої влади 

із державним управлінням; 2) наявність компетенції та спеціальної 

правосуб'єктності цих органів; 3) організаційна структура та діяльність даних 

органів базується на певних принципах; 4) взаємозв'язок центральних органів 

виконавчої влади із правовими формами діяльності даних органів.  

Конституція України лише рамково закріплює систему органів 

виконавчої влади, а також і встановлює ключове правове підґрунтя для їхньої 

діяльності. Вихідною правовою конструкцією, що визначає основу 

конституційно-правового статусу центральних органів виконавчої влади є 

приписи конституційної норми згідно якої «органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України». Таким чином, Основний закон нормативно закріплює 

так званий спеціально-дозвільний принцип у їх діяльності, а саме у своїй 

діяльності органи державної влади, і зокрема центральні органи виконавчої 

влади, можуть реалізовувати свої повноваження тільки за принципом 

«дозволено лише те, що прямо передбачено законом». Зазначене 

конституційно-правове обмеження суттєво впливає і на здійснення такими 

органами нормотворчості, адже для практичної реалізації своїх 

компетенційних можливостей у цій сфері для таких органів має бути чітко 

визначено три елементи : підстава, повноваження та спосіб, тобто порядок 

дій. 

Зважаючи на положення Концепції оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади, якою поставлено завдання щодо розмежування 

функцій з формування та реалізації державної політики між міністерствами 

та іншими центральними органами виконавчої влади, обґрунтовано 

необхідність внесення змін та доповнення до Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади». Зокрема, такі зміни  стосуються 

організаційної структури апарату міністерств, а саме: чіткого визначення 



134 

 

функцій, компетенції, складу директоратів міністерств, порядку призначення 

та звільнення їхніх фахівців. Це дозволить міністерствам більш ефективно 

реалізовувати їхні основні завдання – стратегічне планування діяльності, 

забезпечення формування державної політики, координація та проведення 

моніторингу її реалізації. Діяльність міністерств в подальшому повинна 

зосереджуватись, насамперед, на розробленні документів у відповідних 

сферах державної політики та проектів актів законодавства, а інші центральні 

органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи можуть надавати 

міністерствам пропозиції щодо коригування державної політики та 

удосконалення законодавства у відповідних сферах.  

На підставі проведеного аналізу наведених наукових підходів до 

розуміння принципів нормотворчості органів виконавчої влади, можна дійти 

висновку, що серед принципів нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади можна виокремити принципи загального характеру та 

спеціального характеру. Користуючись надбаннями науки теорії права щодо 

класифікації принципів на загальні та спеціальні, специфіка загальних 

принципів відображена при здійснення нормотворчості у тому, що такі 

принципи є по суті вихідними засадами на яких базується нормотворча 

діяльність будь-якого суб’єкта такої діяльності. Спеціальні ж принципи 

дозволяють виокремити особливості саме нормотворчої діяльності такого 

специфічного її суб’єкта як центральні органи виконавчої влади. 

Серед загальних принципів нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади потрібно виокремити: відповідність Конституції та 

законодавству України, офіційності, демократизму, системності, соціальної 

спрямованості, правової визначеності, обґрунтованості, чіткості нормативно-

правових формулювань, прогнозованості, структурованості,  послідовності.  

Перелік спеціальних принципів нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади формують наступні: відповідність компетенції відповідного 

центрального органу виконавчої влади, баланс усталеності та динамічності, 
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внутрішня змістовна узгодженість та відсутність суперечності із іншими 

актами законодавства, спрямованість на досягнення мети правового 

регулювання.   

Вважаємо за доцільне визначити принципи, що відображають 

загальний та спеціальний характер нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади на рівні закону, що встановлює правові засади 

нормотворчості та прийняття нормативно-правових актів із уникненням 

тлумачення змісту таких принципів через оціночні поняття без чітких 

критеріїв їх розуміння. 

Зважаючи на те, що здебільшого нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади розглядається у межах досліджень адміністративно-

правового спрямування, її зміст тлумачиться як правило у звуженому сенсі. 

Однак, аналіз теоретичних підходів до розуміння цього поняття засвідчує, що 

воно охоплює значно більшу кількість правових характеристик. При цьому 

визначальний вплив на його змістовне наповнення справляють саме норми 

конституційно-правового спрямування, адже нормотворчість органів 

державної влади є логічним наслідком реалізації функцій держави. Тому, 

сутність нормотворчості центральних органів виконавчої влади варто 

розглядати у широкому і вузькому значеннях.  

У широкому значенні під нормотворчістю центральних органів 

виконавчої влади необхідно розуміти планування, розробку і прийняття 

центральними органами виконавчої влади підзаконних нормативно-правових 

актів при здійсненні нормативного регулювання у сфері, що віднесена до 

предмету їх відання; розробку проектів цих нормативних актів; аналіз 

результативності та ефективності діючих підзаконних нормативно-правових 

актів, внесення змін до них та їх скасування; розробку проектів законів 

України з питань, що віднесено до предмету їх відання.  

У вузькому значенні нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади можна трактувати виключно як підготовку і прийняття ними 
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підзаконних нормативно-правових актів, віднесених до їх відання 

(компетенції). У цьому сенсі розуміння нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади близьке до розуміння відомчої нормотворчості, що 

видається правильним. Нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади характеризується певними ознаками, що дозволяє виявити найбільш 

важливі, сутнісні сторони цього явища: 1) нормотворчість центральних 

органів виконавчої влади має відповідати конституційно-правовому 

принципу виконання повноважень виключно у встановлених законом межах; 

2) нормотворчість центральних органів виконавчої влади здійснюється в 

порядку і процедурі регламентованих чинним законодавством; 3) 

нормотворчість центральних органів виконавчої влади здійснюється 

відповідно до закріпленої за ними компетенції; 4) нормотворчий процес 

центральних органів виконавчої влади характеризується стадійністю; 5) для 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади характерна наявність 

уніфікованої форми нормативно-правових актів, прийнятих центральними 

органами виконавчої влади. 

Під нормотворчістю центральних органів виконавчої влади слід 

розуміти діяльність, яка здійснюється на основі Конституції та законів 

України, відповідно до закріплених за ними законом повноважень та 

спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, що регулюють 

суспільні відносини, унормування яких віднесено до предмету відання 

відповідного центрального органу виконавчої влади, у визначених законом 

формах та процедурах.  

Змістом нормотворчості ЦОВВ є діяльність з планування, розробки 

норм для прийняття підзаконних НПА, розробки та прийняття актів, що 

вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні НПА; розробки проектів 

законів України з метою врегулювання суспільних відносин, що 

охоплюються компетенцією відповідного ЦОВВ. 
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Нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади – це чітко 

встановлений законом порядок прийняття підзаконних НПА; прийняття 

актів, що вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні НПА; розробки 

проектів законів (у межах предметів відання), з метою створення цілісної 

системи юридичних норм, що врегульовують різні види суспільних відносин.  

Вказаний чітко встановлений законом відповідний порядок складається з 

послідовних взаємопов’язаних стадій, які в свою чергу поділяються на етапи. 

Систематизувавши існуючі підходи, пропонуємо такі основні стадії 

нормотворчого процесу центральних органів виконавчої влади: 1) підготовча 

(передпроектна) стадія; 2) основна (проектна) стадія; 3) засвідчувальна 

стадія; 4) кінцева (інформаційна) стадія. 

 

  



138 

 

РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД 

НОРМОТВОРЧОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ 

 

3.1. Основні проблеми у сфері нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади 

 

Нормотворчість центральних органів виконавчої влади, її поняття, 

особливості та зміст, правове регулювання є актуальними питаннями в 

сучасних умовах законотворення та демократичного розвитку України. 

Даний вид державної діяльності займає одне з важливих місць у системі 

факторів, від яких залежать позитивні результати формування правової 

системи країни в умовах проведення правової реформи.  

Як зазначалось вище, нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади реалізується через спеціальну систему органів влади, здійснюється у 

порядку і процедурі регламентованій чинним законодавством, результатом 

якої є нові чи удосконалені підзаконні нормативно-правові акти, що 

відображають ступінь демократичності, розвитку, цивілізованості 

суспільства. 

Однак, аналіз нормотворчості центральних органів виконавчої влади у 

сфері формування національного законодавства говорить про існування 

проблем у даній сфері. Насамперед, це стосується покращення 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади, яке залежить від 

якості прийнятих нормативно-правових актів. Останнє слугує підставами для 

звернень до суду з приводу оскаржень відповідних актів органів влади. Тому, 

питання якості нормативно-правових актів останніми роками стали 

предметом активного наукового дослідження.  
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З точки зору юридичної науки, для визначення рівня досконалості та 

якості нормативно-правових актів в цілому науковці виділяють такі поняття: 

«ефективність закону (законодавства)», «якість закону (законодавства)», 

«ефективність та якість права». Водночас, якість підзаконних правових актів 

центральних органів виконавчої влади також залежить від даних понять та 

впливає на їх прийняття та належне виконання. 

У юридичній літературі поняття «ефективність закону (законодавства)» 

розглядається як «співвідношення фактичного результату дії законодавства й 

тих соціальних цілей, для досягнення яких це законодавство було прийнято» 

[149, с. 3], [90, с. 85]. Разом з тим, поняття «ефективність права» – це його 

юридична ефективність, досягнення ним тих правових результатів, які 

передбачались правотворцем (законодавцем) під час здійснення правового 

регулювання [1, с. 223]. Поняття «ефективність норм права» розуміється як 

«співвідношення між фактичним результатом їх дії і тими соціальними 

цілями, для досягнення яких ці норми були прийняті» [143, с. 116]. В такому 

випадку, на нашу думку, визначені поняття є тотожними щодо їх змісту та 

правової природи.  

Сутність поняття «ефективність правового регулювання» визначається 

через «призму результативної характеристики дії, яка свідчить про здатність 

вирішувати відповідні соціально-правові проблеми» [119, с. 12]. «Правове 

регулювання натомість є одним із основних складових правового впливу, дії 

права на суспільство. Адже ефективність дії права і є його результативністю, 

ступенем відповідності цілям права і його призначенням у конкретно-

історичних умовах» [144, с. 151]. В такому випадку, більш правильним в 

контексті нормотворчості центральних органів виконавчої влади є розгляд 

питання якості нормативно-правового акту та закріплених у них юридичних 

норм. 

На думку Н. М. Оніщенко: «Якість закону в цілому являє собою 

сукупність сутнісних характеристик і здатність нормативно-правового акту 
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реально задовольнити суспільні потреби та приватні інтереси» [148, с. 18]. 

І. І. Онищук та І. Д. Шутак вважають: «Якість закону – це його здатність 

відповідати соціальним реаліям (економічним, політичним тощо)» [147, с. 

108].  

Якість нормативно-правових актів (в тому числі актів центральних 

органів виконавчої влади) відображає рівень їх техніко-технологічної 

досконалості, й відповідно потенційної здатності впливати на суспільні 

відносини. На думку Косович В. М.: «Якість здійснюваного ними правового 

регулювання зумовлюється водночас і політичними, і економічними, і 

соціальними чинниками; відображає здатність чинної нормативно-правової 

бази впливати на суспільні відносини у конкретно-історичних умовах» [91, с. 

91]. 

Окрім цього, характеризуючи якість нормативно-правових актів в 

цілому, можна вказати на три рівні якості. Так, як влучно зазначає 

Косович В. М.: «Перший – загальнодержавний зумовлений необхідністю 

виконання державою її основних функцій. Залежить від здатності юридичних 

норм забезпечувати цілі держави. Другий – спеціальний, стосується певних 

категорій суб’єктів права та визначається рівнем відповідності нормативно-

правових актів аксіологічним установкам цих суб’єктів. Третій – 

індивідуальний, пов’язаний із персоніфікованим суб’єктом у конкретних 

правовідносинах, що виникають на основі цього акта» [91, с. 97]. У цьому 

контексті, нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 

повинні відповідати усім трьом рівням якості для ефективного їх виконання 

та правозастосування.  

Варто відзначити, що на проблему якості нормативно-правових актів 

центральних органів виконавчої влади впливає також фрагментарність 

законодавчої бази, що регулює нормотворчість відповідних органів. Так, 

такому законодавчому забезпеченню притаманна неузгодженість положень, 

що закріплюють понятійний апарат, що закріплюються конституційно-
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правовий статус центральних органів виконавчої влади, їх компетенцію 

тощо. Так, наприклад, у Законі України «Про центральні органи виконавчої 

влади», досі не закріплено цілу низку понять, які б мали бути базовими для 

визначення системи органів центральної виконавчої влади, їх компетенції, та 

в цілому для характеристики їх нормотворчості. Йде мова, про відсутність 

поняття «центральні органи виконавчої влади», «інші центральні органи 

виконавчої влади», «центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом». Більше того, чинні положення Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» 

[192] містять певні неузгодженості із Законом України «Про центральні 

органи виконавчої влади» щодо системи центральних органів виконавчої 

влади. А саме, у ст. 1 Закону зазначено, що «систему центральних органів 

виконавчої влади складають міністерства України та інші центральні органи 

виконавчої влади». А у Постанові закріплено дещо іншу систему 

центральних органів виконавчої влади, до якої входять «міністерства, 

центральні органи виконавчої влади та центральні органи виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

безпосередньо та через відповідних членів Кабінету Міністрів України» 

[200]. Таким чином, ще однією проблемою у сфері нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади є оптимізація системи міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади в контексті ефективності їх 

нормотворчості. Значною мірою все залежить від того, чи утворені 

центральні органи виконавчої влади працюватимуть в новому ракурсі, чи 

залишатимуться такими ж, як і раніше. Тому, на нашу думку, необхідно 

змінювати не тільки їх кількість, а й якість центральних органів виконавчої 

влади.  

У зв’язку з вище викладеним, бачиться доцільність вдосконалення 

основних засад здійснення центральними органами виконавчої влади 

нормотворчості. Адже, на думку Параниці С. П. та Китайгородської А. В.: 
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«… це не тільки сприятиме позитивному впливу законодавства на різні 

суспільні відносини у державі, а й гарантуватиме  правильне його 

застосування, а також утверджуватиме принцип верховенства права» [158, с. 

66]. 

Разом з тим, в контексті розгляду проблематики нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади актуальним є питання обсягу 

нормотворчої компетенції міністерства. В Україні не існує чітких юридичних 

характеристик та критеріїв визначення обсягу нормотворчої компетенції 

міністерства. Передусім у ст. 7 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» зазначається: «..одним із основних завдань міністерства як 

органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи 

декількох сферах, є забезпечення нормативно-правового регулювання» [200].  

В юридичній літературі поняття «компетенція центральних органів 

виконавчої влади» трактується через призму повноважень, якими наділені 

органи державної влади. Так, наприклад, на думку Битяка Ю. П.: 

«Компетенція органу державної влади являє собою певний обсяг державної 

діяльності, що покладається на конкретний орган, чи коло питань, 

передбачених законодавством чи іншими нормативно-правовими актами, які 

він має право вирішувати в процесі практичної діяльності» [5, с. 64]. 

Компетенція органів виконавчої влади реалізується через певні 

повноваження, тобто через відповідні їх права та обов'язки. На думку 

В. Ф. Погорілко: «Компетенція є основною складовою змісту правового 

статусу кожного органу, яка доповнюється такими важливими елементами, 

як його завдання, функції, характер взаємозв'язків з іншими органами (як по 

«вертикалі», так і по «горизонталі»), місце в ієрархічній структурі органів 

виконавчої влади тощо» [151, с. 401]. 

На нашу думку, компетенція центрального органу виконавчої влади – 

це обсяг повноважень, тобто права і обов’язки даного органу, їх посадових 

осіб, які встановлені нормативними юридичними актами, яка проявляється 
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через відповідні форми і напрями реалізації в ході виконання завдань і 

функцій центральних органів виконавчої влади. В такому випадку, чинне 

українське законодавство не містить визначення поняття «компетенція» 

центральних органів виконавчої влади, що негативно впливає на процес 

реформування системи органів виконавчої влади в цілому. 

Разом з тим, на думку Загуменної Ю. О.: «Поняття «нормотворча 

компетенція міністерства» можна розглядати через призму сукупності 

правомочностей щодо створення, доповнення, зміни, викладення у новій 

редакції та скасування відомчих нормативно-правових актів, а також їх 

впорядкування та систематизацію, правила, прийоми та способи офіційної 

інтерпретації, нормативні механізми та методики відстеження ефективності 

їхньої дії, правила зупинення дії нормативно-правового акта» [72, с.136]. У 

даному контексті, вважаємо за доцільне закріпити визначення поняття 

«нормотворча компетенція міністерства» у чинному Законі України «Про 

центральні органи виконавчої влади». 

Окрім цього, слід наголосити на практичному аспекті нормативної 

деталізації поняття «нормотворча компетенція міністерства», яка 

обумовлюється й тим фактом, що міністерствами можуть прийматися спільні 

нормативно-правові акти. Дана прогалина також потребує нормативного 

врегулювання задля організації спільної нормотворчої роботи із розроблення, 

ухвалення, оприлюднення подібних нормативно-правових актів [216, с. 188-

189].  

У спеціальному дослідженні, присвяченому нормотворчій діяльності 

органів публічної влади Курусь Т.В. до основних проблем нормотворчості 

відносить: - проблеми, обумовлені відсутністю чіткості правового 

регулювання процесу нормотворчості, і у першу чергу, відсутністю акту 

спеціального законодавства, що регулює відносини у сфері створення 

нормативно-правових актів; - проблеми, пов’язані із відсутністю належного 

правового регулювання питань узгодження діяльності між суб’єктами 



144 

 

нормотворчості, і власне їх взаємодії та координації; - проблеми, що 

стосуються закріплення компетенції різних видів органів публічної влади у 

сфері нормотворчості; - проблеми, спричинені незадовільним рівнем 

юридичної техніки суб’єктів нормотворчості; - проблеми, пов’язані із 

відсутністю необхідної для їх ґрунтовного аналізу прозорості проектів 

нормативно-правових актів; - проблеми, обумовлені низьким рівнем 

професійних знань державних службовців і посадових осіб, які займаються 

діяльністю у сфері нормопроектування; - проблеми, що виникають унаслідок 

перевищення меж власної компетенції суб’єктами нормотворчої діяльності; - 

проблеми, що постають зважаючи на відсутність відповідальності посадових 

осiб за прийняття нормативно-правових актiв, якi суперечать законам та 

мають низьку ефективність; - проблеми, які виникають у зв’язку із 

недостанім використанням позитивного світового досвіду у сфері 

нормотворчості органів [100, с. 196-197]. Тобто, проблеми, пов’язані із 

реалізацією компетенції суб’єктів нормотворчості займають левову частину 

серед усіх питань, що виникають у зв’язку із створенням нормативно-

правових актів на рівні відповідних суб’єктів.  

Водночас, як вважають Параниця С. П. та Китайгородська А. В. : «Під 

час реалізації нормотворчої функції міністерства України постала проблема 

відсутності розробленої теоретичної моделі нормотворчості. Практика 

застосування Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 

засвідчує наявність невирішених питань щодо розмежування нормотворчих 

функцій між різними органами виконавчої влади (зокрема міністерством та 

центральними органами виконавчої влади, що входять до сфери управління 

відповідного міністерства [158, с. 68]. Окрім зазначених, існують також 

прогалини та колізії щодо визначення компетенції та повноважень у 

відповідній сфері, способів вирішення спорів, що виникають у процесі 

діяльності центральних органів виконавчої влади. 
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Тому, вважаємо, що з’ясування юридичної природи поняття 

«нормотворчість центральних органів виконавчої влади» має виключне як 

теоретичне, так і практичне значення. В юридичній літературі, поняття 

«нормотворчість центральних органів виконавчої влади» розглядається як: 

«забезпечення юридичного закріплення існуючих у галузі відносин, відсутніх 

у поточний момент, проте бажаних чи необхідних із погляду виконання 

перспективних завдань; ліквідацію відносин та ситуацій, що віджили й 

гальмують розвиток нових прогресивних тенденцій» [165, с. 558], [138, 

с.237], [14, с.158]. 

Тривалий період становлення та реформування центральних органів 

виконавчої влади призвів до того, що в умовах сьогодення не прийнято 

жодного спеціального нормативно-правового акту, у якому б детально 

містились положення щодо функціонування нормативного процесу не тільки 

міністерств, а й інших центральних органів виконавчої влади. Внаслідок 

цього, в правовому забезпеченні нормотворчості ЦОВВ має місце 

дублювання завдань щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, а 

тому і нераціональне використання як матеріальних, так і трудових ресурсів. 

Все це не сприяє реалізації критерію ефективності та своєчасності прийняття 

нормативно-правових актів.  

Необхідно також зазначити, що чинний Закон України «Про центральні 

органи виконавчої влади» [200] не містить положення щодо можливості 

надання міністерству України права передачі іншим центральним органам 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром, 

нормотворчих повноважень у частині розробки проектів нормативних актів. 

Вважаємо за доцільне у новому Законі України «Про нормативно-правові 

акти» / «Про правотворчу діяльність» доповнити положення, які б визначали 

процедуру передачі повноважень міністром в частині розробки проектів у 

порядку делегованої нормотворчості. 
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Разом з тим, потрібно відзначити, що в проекті Закону України «Про 

нормативно-правові акти» не відображено порядок планування та 

проектування нормативних актів, що є прогалиною відповідного акту. 

Натомість в проекті Закону України «Про правотворчу діяльність» [196] 

містяться відповідні розділи, що підвищує його ефективність. Невідомо, який 

з названих актів у майбутньому буде прийнято, але очевидне одне -  порядок 

планування та проектування нормативних актів, зокрема центральними 

органами виконавчої влади, обов’язково повинен бути законодавчо 

регламентований. 

 Також, якщо порівнювати два вище зазначених акта, то потрібно 

зазначити, що у першому зазначеному є відсутнім перелік нормативно-

правових актів, які можуть прийматися центральними органами виконавчої 

влади, що у свою чергу створює певні незручності у діяльності даних 

органів. Не дивлячись на те, що у другому зазначеному вище акті міститься 

такий перелік, однак він не є повним, що свідчить про неузгодженість 

законодавства. Так, відповідно до ст. 49 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» [185]: «Кабінет Міністрів України видає обов’язкові для 

виконання акти - постанови і розпорядження». Однак, в проекті Закону 

України «Про правотворчу діяльність», серед актів, які може видавати 

Кабінет Міністрів України зазначені лише постанови. Також упущенням 

вказаного проекту закону, на нашу думку, є відсутність інформації, щодо 

того в яких випадках має видаватися той чи інший нормативно-правовий акт. 

Так, наприклад, в ст.16 проекту закону вказано, що іншими державними 

органами, у тому числі й центральними органами виконавчої влади, можуть 

видаватися накази, постанови, рішення, розпорядження. Однак відсутнє 

пояснення в яких випадках і які саме органи можуть видавати постанови, чи 

рішення, чи накази, чи розпорядження. Тому, вважаємо за доцільне закріпити 

види нормативно-правових актів не тільки центральних органів виконавчої 

влади, але й інших центральних органів виконавчої влади. Для реалізації 
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зазначеного завдання практичне та теоретичне значення має класифікація 

різновидів актів центральних органів виконавчої влади.  

Вдалу класифікацію актів центральних органів виконавчої влади 

запропонував Решота В. В., відповідно до якої зазначені акти можна 

розмежувати за наступними критеріями: 

І. За суб’єктами прийняття акту: 

– акти міністерств;  

– акти агентств;  

– акти служб;  

– акти інспекцій; 

– акти центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

ІІ. За правовою формою вираження актів: 

– накази; 

– рішення;  

– розпорядження; 

– постанови. 

ІІІ. За сферою правового регулювання: 

– відомчі – акти, що здійснюють правове регулювання в межах органу 

виконавчої влади;  

– загальні – акти, що стосуються невизначеного кола суб’єктів 

правового регулювання. 

IV. За територіальною сферою дії: 

– внутрішні; 

– зовнішні (міжнародні). 

V. За суб’єктним складом ініціаторів та видавників акту: 

– акти одного центрального органу виконавчої влади; 

– спільні акти декількох центральних органів виконавчої влади [207, с. 

35-36]. 
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Також певного уточнення потребує питання реєстрації нормативно-

правових актів центральних органів виконавчої влади. Адже, порядок  

реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади досі залишається поза увагою законодавства. 

Врегульованими є лише окремі питання, і то в основному на рівні 

підзаконних або відомчих актів. 

У цьому аспекті, слід зазначити, що, виходячи з аналізу ст. 117 

Конституції України, нормативно-правові акти можуть видаватися не лише 

міністерствами, а й іншими центральними органами виконавчої влади [88]. 

Натомість Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» [200] 

встановлює, що нормативно-правові акти видаються виключно 

міністерствами, інші центральні органи виконавчої влади можуть видавати 

виключно організаційно-розпорядчі акти, а не нормативно-правові в цілому. 

Також, відповідно до п. 9 Типового положення про територіальні 

органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року 

№ 563 [183], територіальні органи уповноважені видавати накази виключно 

організаційно-розпорядчого характеру. Тому, вважаємо за необхідне, 

привести положення чинного законодавства у відповідність щодо питання 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади в частині видання тих 

чи інших видів нормативно-правових актів. У майбутньому, у Законі України 

«Про правотворчу діяльність» («Про нормативно-правові акти»), доцільно б 

було закріпити визначення основних понять, врегулювавши загальні питання 

нормотворчої діяльності міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, а також визначивши чіткі межі їх нормотворчих 

повноважень. 

Разом з тим, в контексті досліджуваного питання, необхідно звернути 

увагу на положення Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Зокрема, відповідно до ст. 188-41 КУпАП: «Неподання, несвоєчасне подання 
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для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до 

закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання 

нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не 

опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для 

виконання вказівок, роз'яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові 

норми, – тягнуть за собою накладення штрафу на керівників органів, 

нормативно-правові акти яких відповідно до закону підлягають державній 

реєстрації, від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян» [83]. Однак, відсутність відповідного закону, який би визначав 

процедуру державної реєстрації нормативно-правових актів органів 

державної влади (в тому числі, центральних органів виконавчої влади), 

призводить до цього, що на практиці стаття Кодексу не працює, а її існування 

нівелюється. 

Варто також зазначити певні недоліки юридичного характеру з приводу 

доведення до відома населення нормативно-правового акту. Так, коли 

нормативно-правовий акт розміщується на сайті відповідного органу 

державної влади, то він вважається таким чином доведеним до відома 

населення. Однак, відсутність законодавчої регламентації щодо 

обов’язковості підтримання таких електронних версій в актуальному стані 

призводить до того, що на офіційних сайтах державних органів влади має 

місце розміщення застарілого (не актуального) законодавства, що збиває з 

пантелику пересічних громадян та дезорієнтує їх, що є неприпустимим та  

ускладнює правозастосування. 

В подальшому, розглядаючи проблематику нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади, необхідно враховувати окремі 

аспекти модернізації органів державної влади в умовах реалізації політики 

європейської інтеграції, формування інститутів демократії та розвитку 

громадянського суспільства. Такі аспекти сприяють визначенню нових 
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пріоритетів, завдань та принципів функціонування центральних органів 

виконавчої влади.  

Адже, як влучно відмітила Стадниченко Т. О.: «Конкретний 

нормативно-правовий акт впливає на функціональне наповнення змісту 

діяльності суб’єкта управління, визначає допустиму, регламентовану і 

можливу поведінку такого суб’єкта, встановлює механізм прийняття 

управлінських рішень, зумовлює значною мірою пріоритетність завдань 

управління. У процесі здійснення нормотворчої діяльності об’єктивується 

регулююча дія суб’єктів управління, відбувається розвиток професійної 

компетенції та ініціативи, творчого ставлення до виконання службових 

обов’язків, забезпечується демократизація державотворчих процесів» [232, 

с.10], що відіграє важливе значення в процесі нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади. 

Таким чином, розглядаючи окремі аспекти модернізації 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади в умовах реалізації 

політики європейської інтеграції доцільно було б національне законодавство 

реформувати в частині закріплення механізмів, форми та методів діяльності 

центральних органів державної влади. Все це сприяло б розбудові правової 

держави в Україні.  

Не менш важливим та доцільним є питання прийняття на 

законодавчому рівні концепції вдосконалення нормотворчості органів влади 

в контексті європейських стандартів публічного управління, яка б містила 

положення щодо основних вимог до організаційно-правового забезпечення 

нормотворчості органів влади в Україні в цілому.  

 

3.2. Шляхи удосконалення нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади 
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На сучасному етапі становлення України як незалежної держави 

простежуються дві тенденції розвитку адміністративно-правового 

регулювання з боку в т.ч. центральних органів виконавчої влади  1) 

реалізація конституційно визначеного обов’язку держави захищати права і 

свободи людини; 2) забезпечення спільного суспільного інтересу у окремих 

сферах, що може здійснюватися із певними обмеженнями прав людини, і 

виявлятися у нормотворчості уповноважених органів публічної влади.  При 

цьому аналіз адміністративно-правових явищ з точки зору їх обумовленості 

нормами конституційно-правового змісту і досі викликає наукові дискусії 

[80, 208], у яких аналізується науковий підхід щодо тлумачення 

адміністративного права як конкретизованого конституційного права. 

Вважаємо, що на сьогоднішній день міжгалузеві правові зв’язки  

перебувають на такому етапі розвитку, коли не можна вести мову про 

виключність регулювання певних суспільних відносин нормами однієї галузі 

законодавства. Також зміна концепцій, що закладаються у основу правового 

регулювання, як-то концепція «сервісної держави» чи концепція 

«обмеженого людиноцентризму», змінюють і розуміння ролі органів держави 

у питаннях здійснення ними нормотворчості з метою реалізації функцій 

держави. Тому спроби обмежити адміністративне право предметом 

конституційно-правового регулювання видається так само не доцільним як і 

розглядати конституційно-правові норми без їх кореляції із галузевим 

законодавством.  

Як зазначалось у попередніх розділах завершальною складовою 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади є оцінка ефективності 

ухваленого нормативно-правового акту зважаючи на досягнення мети 

прийняття цього акту. Така оцінка має здійснюватися із врахуванням певних 

критеріїв оцінки досягнення бажаного результату.  

Зауважимо, що хоча окремим питанням ефективності  діяльності 

системи центральних органів виконавчої влади присвячені роботи визнаних 
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науковців у сфері права (В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, В.Я. 

Малиновського, Т.М. Мосейчука, Н.Р. Нижника, Ю.О. Оболенського, П.М. 

Рабіновича, В.В. Цвєткова, В.М. Шаповала), втім проблематики  підвищення 

ефективності нормотворчості центральних органів виконавчої влади не 

здобула окремого комплексного висвітлення у вітчизняній юридичній науці. 

Саме тому, і досі зберігає актуальність проблема підвищення ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади, адже тенденції до 

постійного внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів 

засвідчують низьку результативність планування та цілепокладання на етапі 

створення таких актів уповноваженими суб’єктами на сучасному етапі.    

Процес реформування центральних органів виконавчої влади  останніх 

характеризувався частими змінами у видах, назвах та нормативно-правовому 

закріпленні повноважень таких органів, що часто відбувалось більше під 

впливом політичної волі ніж із належною аргументацією стратегічного 

розвитку системи цих органів. Втім, цей період характеризувався і низкою 

нововведень, наприклад функціональний розподіл повноважень між  

утвореними урядовими органами державного управління (департаментами, 

службами, комісіями). 

На сьогоднішній день аналіз нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади надає підстави зробити висновки про наступні проблемні 

питання щодо досягнення її ефективності: нечіткість та недостатня правова 

визначеність повноважень центральних органів виконавчої влади, що має 

наслідком прийняття нормативно-правових актів, які підлягають скасуванню 

або навпаки неприйняття необхідних нормативно-правових актів, що 

належать до предмету відання конкретного органу влади; відсутність 

законодавчого визначення процедурних механізмів реалізації повноважень 

центральних органів виконавчої влади, зокрема у частині неврегульованості 

адміністративної процедури в Україні; відсутність системного підходу до 

впровадження у життя актів стратегічного характеру, декларативність ряду 
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норм програмних документів, які надалі не знаходять свого втілення у 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади; перевищення 

повноважень центральними органами виконавчої влади у своїй 

нормотворчості шляхом закріплення на рівні підзаконних актів норм, які 

мають міститися у актах вищої юридичної сили або здійснення 

нормотворчості у сфері, що належить до предметів відання інших органів 

публічної влади; забюрократизованість нормотворчого процесу; при значній 

кількості відкритих даних, які доступні для аналізу спостерігається низький 

рівень їх використання для визначення цілей при прийнятті нормативно-

правових актів та оцінки успішності їх досягнення тощо. 

Успішна діяльність держави пов’язана з ефективним функціонуванням 

виконавчої влади, створенням оптимальної системи її органів, що 

здійснюють державне управління. Подальший розвиток і реформування 

діючої в Україні системи органів виконавчої влади має забезпечити дієвість 

виконавчої влади, її ефективний вплив на керовані сфери суспільного 

розвитку країни [3, с.39]. 

Одна з центральних проблем людської діяльності – проблема 

ефективності. Вона стосується усіх сфер, видів, форм, методів, організації 

життєзабезпечення людини. Найбільшою мірою це відноситься до 

управління як діяльності, що здійснюється людьми, стосовно людей та 

виключно в інтересах людей. В кінцевому підсумку йдеться про ефективність 

суспільної системи.  

На думку Цвєткова В.В.: «поняття ефективності, здебільшого у сфері 

державного управління системи органів виконавчої влади, ще не набуло 

навіть завершеної концептуальної розробки. Причина тому – складність і 

багатогранність проблеми, а головне – важко визначувані критерії оцінки 

ефективності управлінської діяльності» [256, с.4]. Власне, зважаючи на 

складність вказаної проблематики, вважаємо за доцільне насамперед 

розкрити поняття «ефективності» та основні його ознаки. 
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У фаховій літературі підкреслюється значимість наступних елементів 

для забезпечення ефективності організації публічної влади: чітка 

детермінація компетенцій публічно-правових інститутів, інтегративна 

взаємодія між різними рівнями та складовими державно-управлінської 

діяльності [2]. 

У спеціальних дослідженнях термін ефективність (від лат. effectus) 

пов’язують із «досягненням результату, наслідками якихось причин, сил, 

дій». Тому у найбільш загальному трактуванні під ефективністю розуміється 

«досягнення запланованих результатів, узгодженість результату з метою» 

[230, с.6]. 

Американський дослідник Е.Савас (Е.S.Savas) виокремлює різні 

аспекти ефективності: «дієвість (efficiency), яку можна підрахувати кількісно 

і вивести коефіцієнт корисної дії, та ефективність (effectiveness), що має 

якісний характер і є оцінним поняттям. До кінця XIX ст. у зарубіжній 

науковій практиці обидва види ефективності використовувались як синоніми. 

Словник «Oxford Dictionary» визначав «efficiency» як придатність або 

здатність успішно досягти чи забезпечити успішне досягнення наміченої 

мети» [208, с.259]. 

Пізніше відбулися зміни у розумінні поняття «efficiency» яке 

тлумачилося як співвідношення між внеском (вхідними ресурсами) та 

результатом, зусиллями й результатом, витратами і доходами, витратами та 

задоволенням. Обидва терміни можуть бути перекладені українською мовою 

як «ефективність». Ці два види ефективності Е.Савас поклав в основу 

відокремлення політики від адміністрування [230, с.6-7]. А на думку 

Г.Саймона, діяти ефективно означає використовувати найкоротший спосіб і 

найдешевші засоби для досягнення бажаних цілей [212, с.12]. 

У тлумачному словнику термін «ефективний» розглядається як «такий, 

що призводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект 

або викликає ефект, тобто результативний, дієвий, здатний створити цей 
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результат. У свою чергу, «ефективність» – це характеристика якого-небудь 

об’єкта (пристрою, процесу, заходу, виду діяльності), що відображає його 

суспільну користь, продуктивність та інші позитивні якості» [36, с.358]. У 

самому загальному вигляді ефективність визначають або співвідносячи з 

кількістю понесених витрат, необхідних для отримання певного результату, 

або з результатом, отриманим при певних витратах. 

Приміром, ефективність управління являє собою своєрідну міру 

корисності управління з урахуванням досягнення поставленої цілі, понесених 

витрат, а також отриманого результату [63, с.123]. Так, у вітчизняній науці 

під терміном «ефективність» прийнято розуміти: (а) результат, наслідок того 

чи іншого явища [218, с.3]; (б) ступінь реалізації соціальної цінності 

правових стимулів і правових обмежень, як вони задовольняють інтереси 

людей і у результаті – як упорядковують суспільні відносини [141, с.456]. 

Крім того, термін «ефективність» означає співрозмірність результатів 

поставленій меті. 

Для прикладу, О. М. Мельник ввважає, що «ефективність визначається 

співвідношенням людських, організаційних, часових, науково-технічних, 

матеріальних ресурсів тощо й отриманих результатів. Тому тільки 

оптимальне використання таких ресурсів може забезпечити високу 

ефективність правового регулювання. В цій сукупності політичних, 

соціальноекономічних, організаційних, ідеологічних, ситуаційних, 

психологічних і мотиваційних факторів кожний з них має свою питому вагу» 

[117, с.12-16]. 

На думку Т.О. Стадниченко, «ефективність (поєднання 

результативності та економічності) полягає у забезпеченні досягнення 

необхідних результатів у вирішенні публічних завдань при найменших 

витратах ресурсів» [232, с.63]. В.Бакуменко під «ефективністю державного 

управління розуміє один з основних показників досконалості управління, що 
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визначається за допомогою зіставлення результатів управління і ресурсів, 

затрачених на їх досягнення» [16, с.99]. 

Довідник за редакцією Н.Глазунової, Ю.Забродіна і А.Поршнєва 

визначає ефективність державного управління як «співвідношення 

результатів управління із задекларованими цілями. Тобто йдеться про 

результативність, яка також розглядається на трьох рівнях управління: 

загальна соціальна ефективність; спеціальна соціальна ефективність; 

конкретна соціальна ефективність» [55, с.476].  

Категорії «effectiveness» (ефективніст) та  «efficiency» (дієвість) 

стосовно оцінювання органів влади, в тому числі і центральних органів влади 

були запозичені із Великобританії [206, с.41]. Ці два поняття надали змогу 

розрізнити два цілком різних поняття – ефективність та результативність. Це 

знайшло відображення і в законодавстві України. Так, розмежування понять 

«результативність» та «ефективність» було затверджено і в ДСТУ ISO 

9000:2007, де результативність (effectiveness) визначається як ступінь 

реалізації запланованої діяльності та досягнення запланованих результатів, а 

ефективність (efficiency) – це співвідношення між досягнутим результатом і 

використаними ресурсами [125, с.9]. Отже, дані поняття хоч і є суміжними, 

однак мають різне сутнісне наповнення, яке відрізняє їх одне від одного.  

Як відзначають більшість сучасних дослідників, ефективність як 

інтегральна та структурована характеристика діяльності є не лише 

показником, але й процесом, який необхідно організувати та яким треба 

управляти [202, с.101], [73, с.5-6], [204, с.126], [218, с.11]. До того ж оцінка 

ефективності для всіх сучасних публічних організацій (органів державної 

влади та місцевого самоврядування) має бути безперервним процесом, що 

повинен передбачати вибір системи показників ефективності, розроблення 

стандартів (нормативів і процедур) ефективності, вимірювання показників 

ефективності, зіставлення фактичного стану ефективності з вимогами цих 

стандартів [141, с.409]. До того ж, у контексті реалізації права громадян на 
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ефективне управління (відповідно до прав людини «третього покоління» та 

концепції Good governance  необхідно усвідомлювати, що ефективність цього 

процесу багато в чому залежить саме від залученості суспільства у процеси 

управління державними справами, забезпечення так званого принцепу 

партисипативної участі не тільки з боку його нормативно-правового 

закріплення, але і залучення громадян до прийняття рішень на рівні 

територіальної громади, регіону, держави [111]. 

Ефективність нормотворчого процесу центральних органів виконавчої 

влади залежить від змісту конкретних стадій, їх юридичної регламентації та 

логічної цілісності усієї системи стадій [262, с.239]. 

Крім того, більшість науковців у галузі юридичної науки та державного 

управління, досліджуючи ефективність нормотворчості, нормативних актів, 

державного управління формують відповідні ознаки, елементи або ж критерії 

їх ефективності. В такому випадку варто виокремити і критерії ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади. 

Стосовно критеріїв ефективності нормотворчості, варто зупинитися на 

зясуванні що власне закладається у розуміння поняття «критерій». Так, 

відповідно до словника іншомовних слів слово «критерій» походить від грец. 

«xριτήριον», що означає «засіб судження» та тлумачиться як «мірило для 

визначення, оцінки предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації» 

[226]. 

Власне, екстраполювавши дане визначення, а також висновки 

Перепелюк А. М. стосовно критеріїв ефективності механізму застосування 

права, на категорію «ефективність нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади», вказану правову категорію можна визначити як своєрідні 

мірила за допомогою яких можна визначити позитивний вплив 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади на суспільні 

відносини за допомогою права, на досягнення потреб та інтересів 
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суспільства, завдяки яким можливо зробити висновок про ефективність самої 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади [160, с. 162-163]. 

Варто відзначити, що критерії ефективності нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади є на стільки «вузьким» питанням, що, 

природньо, що в юридичній науковій літературі воно не розкрите в 

достатньому обсязі. Власне, тому дана тематика містить певні дискусії у 

науковій юридичній площині. Так, Дніпров О. С. запропонував ефективність 

діяльності органів виконавчої влади вимірювати та оцінювати на основі 

соціально значущих параметрів, зокрема: чисельність населення, якість 

життя, тривалість життя, розвиток охорони здоров’я, підприємницька 

активність, захист материнства і дитинства, розвиток культури та ін. [62, 

с.27]. Однак, на наш погляд, перелік наведених вище О.С. Дніпровим 

критеріїв діяльності органів виконавчої влади швидше нагадує сфери 

суспільного життя та компетенцію у цих сферах органів виконавчої влади. 

Також Дніпровим О. С. до критеріїв ефективності діяльності органів 

виконавчої влади було віднесено ще наступні: комплексність, 

багатофакторність, пріоритетність, безперервність і надійність. Проте, такі 

критерії, на нашу думку, не є конкретними, а більшою мірою оціночними, що 

не дозвляють якісно визначити рівень ефективності нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади.   

Натомість Павлов Д. М. наголошує на недоцільності пошуку 

універсального критерію ефективності та неадекватному характері оцінки 

ефективності державного управління за монокритеріальним підходом. 

Проблема вбачається не лише у визначенні ефективності державного 

управління, яку можна оцінити шляхом порівняння отриманих позитивних 

соціальних результатів та витрат на їх досягнення, а у відсутності методики 

кількісного визначення розмірів елементів цієї формули (соціальних 

результатів та витрат). Пояснити це можна тим, що не всі позитивні соціальні 

результати (соціальний ефект) є безпосереднім досягненням діяльності 
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субєктів управління, при цьому частина витрат та результатів мають якісний 

характер і не можуть бути підраховані. Тому Павлов Д. М. використовує при 

оцінці ефективності державного управління одночасно кількісні і якісні 

критерії [156, с.12]. 

Ширше, власне, якісні критерії розкриває у своєму дослідженні 

Журавльов Д. В. під якими він, зокрема, визначає: 1) дієвість виконання 

поставлених завдань; 2) належний рівень нормативно-правового 

забезпечення; 3) достатність фінансування; 4) модернізація організаційної 

структури; 5) стабільність політичної системи; 6) високий професійний 

рівень кадрового забезпечення; 7) стимулювання праці державних 

службовців; 8) взаємозв’язок центральних органів виконавчої влади з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

громадськістю [66, с. 36]. 

Досить цікавий підхід щодо підвищення ефективності 

правозастосування висвітлено Павлишиним О. В. [155 с.74-75].  

Трансформувавши його висновки у розрізі критеріїв ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади, можна виокремити 

наступні критерії:  

1. Нормативно-правовий критерій ефективності нормотворчості 

центральних органів виконавчої, який характеризується належним рівнем 

нормативно-правового забезпечення; наявністю уніфікованого 

нормотворчого процесу для центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечував би стадійність та процедуру прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів. 

2. Організаційно-професійний критерій ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади виражається у 

реформуванні діяльності суб’єкта нормотворчості з метою структурного 

удосконалення таких органів, тобто створення оптимальної структури у 
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кожній галузі; вдосконаленні та уніфікації діловодства, юридичної техніки; 

підвищенні професійного рівня кадрового забезпечення тощо. 

3. Матеріально-технічний критерій нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади характеризується, зокрема, гідною оплатою праці 

відповідних працівників, системою мотивацій та заохочень, впровадженням 

науково-технічних розробок у діяльність таких органів, заповадженням та 

управлінням системою якості, тощо.  

4. Культурно-просвітницький критерій нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади полягає у своєчасному інформуванню населення з 

приводу прийняття нормативних актів; відображення на офіційних сайтах 

відповідних органів влади лише актуального закондавства; проведення 

конференцій, прийняття на стажування, тощо.  

Аналіз сучасного стану ефективності нормотворчості переконливо 

свідчить про наявні проблеми та необхідність удосконалення як системи 

центральних органів виконавчої влади в Україні, так і нормативно-правового 

забезпечення їхньої діяльності. Позитивні результати ще не набули тієї 

критичної маси, яка б дала змогу досягти якісного, ефективного та 

результативного перелому у функціонуванні системи виконавчої влади, 

більш повного забезпечення потреб громадян, значного підвищення їхнього 

життєвого рівня [66, c. 36]. Тому, оптимальний характер нормотворчості є 

одним з основних факторів її ефективності. Рішення, спрямовані на 

впорядкування відносин у сфері державного управління та права, мають бути 

оптимальними з різних поглядів: соціальних, економічних, політичних умов. 

Отже, критерії ефективності нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади є структурним елементом державного управління в умовах 

впливу різнорівневих факторів невизначеності, яка має на меті виявлення 

причин, що призводять до появи неконтрольованих ситуацій та вимагають 

оперативного та ефективного реагування, в т.ч. у формі ухвалення 

нормативно-правових актів;  проведення аналізу нормотворчості 
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центральних органів виконавчої влади з огляду на досягнення мети та 

вирішення конкретних задач, що стоять при прийнятті того чи іншого 

нормативно-правового акта; вдосконалення механізмів правового 

забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади. 

 

Висновки до розділу 3. 

Нормотворчість центральних органів виконавчої влади, її поняття, 

особливості та зміст, правове регулювання є актуальними питаннями в 

сучасних умовах законотворення та демократичного розвитку України. 

Даний вид державної діяльності займає одне з важливих місць у системі 

факторів, від яких залежать позитивні результати формування правової 

системи країни в умовах проведення правової реформи.  

Характеризуючи якість нормативно-правових актів в цілому, можна 

вказати на три рівні якості. Перший – загальнодержавний зумовлений 

необхідністю виконання державою її основних функцій. Залежить від 

здатності юридичних норм забезпечувати цілі держави. Другий – 

спеціальний, стосується певних категорій суб’єктів права та визначається 

рівнем відповідності нормативно-правових актів аксіологічним установкам 

цих суб’єктів. Третій – індивідуальний, пов’язаний із персоніфікованим 

суб’єктом у конкретних правовідносинах, що виникають на основі цього 

акта. У цьому контексті, нормативно-правові акти центральних органів 

виконавчої влади повинні відповідати усім трьом трівням якості для 

ефективного їх виконання та правозастосування. З метою підвищення якості 

нормативно-правових актів у відповідній сфері автором пропонується 

наступне: 

 у зв’язку з відсутністю на законодавчому рівні поняття 

«компетенція», вважаємо за доцільне закріпити визначення поняття 

«нормотворча компетенція міністерства» у чинному Законі України «Про 

центральні органи виконавчої влади», оскільки це має важливе прикладне 
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значення, адже міністерства можуть прийматися спільні нормативно-правові 

акти у зв’язку з чим на практиці виникає багато питань, які законодавчо не 

врегульовані. Під компетенцією центрального органу виконавчої влади варто 

розуміти обсяг повноважень, тобто права і обов’язки даного органу, їх 

посадових осіб, які встановлені нормативними юридичними актами, яка 

проявляється через відповідні форми і напрями реалізації в ході виконання 

завдань і функцій центральних органів виконавчої влади;  

 також, Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» 

не містить положення щодо можливості надання міністерству України права 

передачі іншим центральним органам виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується міністром, нормотворчих повноважень у 

частині розробки проектів нормативних актів. Вважаємо за доцільне у 

новому Законі України «Про нормативно-правові акти» («Про правотворчу 

діяльність») доповнити положення, які б визначали процедуру передачі 

повноважень міністром в частині розробки проектів (за винятком проектів 

законів) у порядку делегованої нормотворчості; 

 в ст. 16 проекту Закону України «Про правотворчу діяльність» 

вказано, що іншими державними органами, у тому числі й центральними 

органами виконавчої влади, можуть видаватися накази, постанови, рішення, 

розпорядження. Однак відсутнє пояснення в яких випадках і які саме органи 

можуть видавати постанови, чи рішення, чи накази, чи розпорядження. Тому, 

вважаємо за доцільне закріпити види нормативно-правових актів не тільки 

центральних органів виконавчої влади, але й інших центральних органів 

виконавчої влади; 

 виходячи з аналізу ст. 117 Конституції України, нормативно-

правові акти можуть видаватися не лише міністерствами, а й іншими 

центральними органами виконавчої влади. Натомість Закон України «Про 

центральні органи виконавчої влади», а також Типове положення про 

територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої 
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влади встановлюють, що нормативно-правові акти видаються виключно 

міністерствами, інші центральні органи виконавчої влади можуть видавати 

виключно організаційно-розпорядчі акти, а не нормативно-правові в цілому. 

У зв’язку з цим  необхідно привести положення чинного законодавства у 

відповідність щодо питання нормотворчості центральних органів виконавчої 

влади в частині видання тих чи інших видів нормативно-правових актів; 

 також, в Кодексі України про адміністративні правопорушення 

передбачена відповідальність за порушення правил державної реєстрації 

нормативно-правових актів, однак відсутність законодавчої регламентації 

процедури державної реєстрації нормативно-правових актів органів 

державної влади призводить до нівелювання відповідної відповідальності. У 

зв’язку з цим необхідно не зволікати з прийняттям відповідного нормативно-

правового акту; 

 доцільно також на правовому рівні встановити обов’язок 

центральних органів виконавчої влади підтримувати на власних інтернет 

ресурсах висвітлені ними нормативно-правові акти в актуальній версії, адже 

наразі мають місце випадки розміщення застарілого (не актуального) 

законодавства, що збиває з пантелику пересічних громадян та дезорієнтує їх, 

що є неприпустимим та  ускладнює правозастосування. 

До основних критеріїв ефективності нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади варто віднести такі:  

1. Нормативно-правовий критерій ефективності нормотворчості 

центральних органів виконавчої – характеризується належним рівнем 

нормативно-правового забезпечення; наявністю уніфікованого 

нормотворчого процесу для центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечував би стадійність та процедуру прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів. 

2. Організаційно-професійний критерій ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади виражається у 
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реформуванні діяльності суб’єкта нормотворчості з метою структурного 

удосконалення таких органів, тобто створення оптимальної структури у 

кожній галузі; вдосконаленні та уніфікації діловодства, юридичної техніки; 

підвищенні професійного рівня кадрового забезпечення тощо. 

3. Матеріально-технічний критерій нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади характеризується, гідною оплатою праці 

відповідних працівників, системою мотивацій та заохочень, впровадженням 

науково-технічних розробок у діяльність таких органів, заповадженням та 

управлінням системою якості, тощо.  

4. Культурно-просвітницький критерій нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади полягає у своєчасному інформуванню населення з 

приводу прийняття нормативних актів; відображення на офіційних сайтах 

відповідних органів влади лише актуального закондавства; проведення 

конференцій, прийняття на стажування, тощо.  

Запропонована система критеріїв ефективності нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади є структурною складовою системи 

державного управління в умовах впливу різнорівневих факторів 

невизначеності, яка має на меті  виявлення причин, що призводять до появи 

неконтрольованих ситуацій та вимагають оперативного та ефективного 

реагування, в т.ч. у формі ухвалення нормативно-правових актів;  проведення 

аналізу нормотворчості центральних органів виконавчої влади з огляду на 

досягнення мети та вирішення конкретних задач, що стоять при прийнятті 

того чи іншого нормативно-правового акта; вдосконалення механізмів 

правового забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади; 

планування та реалізацію антикризових заходів; контроль за їх виконанням.  

Отже, слід зазначити, що оптимальний характер нормотворчості є 

одним з основних факторів її ефективності. Рішення, спрямовані на 

впорядкування відносин у сфері державного управління та права, мають бути 

оптимальними з різних поглядів: соціальних, економічних, політичних умов. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації узагальнено існуючі в юридичній науці наукові 

положення і по-новому розв’язано важливе наукове завдання конституційно-

правових засад нормотворчості центральних органів виконавчої влади. У 

підсумку сформульовано такі основні результати. 

Методологія відіграє значну роль в побудові концепції конституційно 

правових засад нормотворчості центральних органів виконавчої влади, 

оскільки різні методи наукового пізнання дають змогу розглядати 

нормотворчість центральних органів виконавчої влади комплексно. Завдяки 

цьому стає можливим виявлення сукупності факторів, які впливають на 

якість такої діяльності центральних органів виконавчої влади, а також 

зрозуміння сутності розглядуваної правової категорії.  

Власне тому, для дослідження конституційно-правових основ 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади доцільно 

застосовувати систему загально-філософських, загальнонаукових, приватно-

наукових та спеціальних методів. Зокрема, діалектичний метод, 

антропологічний, герменевтичний, філософсько-культурологічний методи,  

формально логічний метод, метод тлумачення правових норм, системний та 

структурний методи,  функціонально-правовий методи.  

Розглядаючи нормотворчість центральних органів виконавчої влади 

через призму багаторівневої концепції методології, можна прийти до 

наступних висновків: нормотворчість є певною сферою діяльності 

центральних органів виконавчої влади; нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади часто здійснюється на основі взаємодії окремих 

відповідних суб’єктів нормотворчості; результатом такої діяльності є 

прийняття підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін в діючі 

нормативно-правові акти, або їх скасування, а в окремих випадках розробка 

проектів законів;  нормотворчість центральних органів виконавчої влади 
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можна розглядати як особливу культурну цінність суспільства; ефективність 

нормотворчості залежить від рівня правової культури суб’єктів 

нормотворчості; структурними елементами нормотворчості є :1) принципи 

нормотворчості; 2) нормотворчість як соціальна і правова категорія; 3) 

нормотворчий процес та його стадії; 4) центральні органи виконавчої влади 

як суб’єкти нормотворчості; 5) основні проблеми у сфері нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади; 6) підвищення ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади; поняття 

«нормотворчість» та «правотворчість» є взаємопов’язаними, проте не 

тотожними та мають відмінне сутнісне наповнення. 

Розкриваючи поняття «нормотворчість» через призму теоретико-

правового осмислення, науковці застосовують різні підходи, що в цілому 

відповідають тенденціям розвитку сучасного правознавства. Результатом 

нормотворчості є лише ті форми права, які містять нормативні приписи, 

тобто нормативно-правові акти, правові прецеденти, нормативні договори, 

правові звичаї тощо. Проте такі джерела права, як правова доктрина та 

принципи права, не містять правових норм, а тому не є результатом 

нормотворчості.  

Нормотворчість в цілому характеризує процес формування всіх 

соціальних норм в суспільстві, а поняття  «правотворчість» охоплює не 

тільки процес створення правової норми, але й процес формування правових 

поглядів у суспільстві. 

Натомість правотворчість як є завершальним етапом формування 

правових норм – правотворення, в процесі якого правові задуми щодо 

впорядкування суспільних відносин втілюються в сучасну правову 

реальність в формі нормативних юридичних документів, прийнятих 

державою. 

Поняття «нормотворчість» в цілому трактується як діяльність щодо 

створення правових норм, відповідно до яких пишуться закони та підзаконні 
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акти; як діяльність щодо створення нормативно-правових актів; як діяльність 

щодо створення підзаконних актів шляхом створення, скасування, 

упорядкування правових норм. 

Виходячи з аналізу різних підходів до тлумачення поняття 

нормотворчості, що існують у правовій науковій літературі, сформульовано 

визначення, яке найбільш повно відображає змістовні характеристики цієї 

правової категорії.  

Поняття «нормотворчість» можна визначити як особливий вид 

діяльності держави в особі суб’єктів публічної влади, наділених державою 

відповідними повноваженнями, що здійснюється у встановленій процедурній 

формі та у межах предметів їх відання, спрямована на створення цілісної 

системи юридичних норм, які врегульовують різні види суспільних 

відносин.  

Нормотворчість у прикладному значенні становить собою право органу 

публічної влади санкціонувати належну правомірну поведінку визначеного 

кола суб’єктів шляхом встановлення чи зміни правових норм, яке 

відбувається у формі прийняття / затвердження нормативно-правових актів, а 

також внесення змін до існуючих нормативно-правових актів, їх скасування 

чи тимчасове зупинення їх дії (мораторій).  

Отже, основним критерієм для розмежування понять «нормотворчість» 

тв «правотворчість» є кінцевий результат кожного із цих процесів. У цьому 

аспекті необхідно зазначити, що для правотворчості наслідком її здійснення 

можна визначити появу правових норм. Натомість кінцевим результатом 

нормотворчості є прийняття нормативно-правових актів. 

Нормотворчість центральних органів виконавчої влади органічно 

пов’язана із виконанням функцій і обов’язків держави, які сформульовано на 

конституційному рівні, адже вони відображають саме призначення держави. 

Діяльність з реалізації функцій держави здійснюється в порядку і процедурі 

регламентованій чинним законодавством, у результаті чого створюється 
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система нормативно-правового регулювання, що існує на декількох рівнях. З 

точки зору конституційного права нормотворчість центрального органу 

виконавчої влади є способом реалізації конституційно-правових і 

законодавчих приписів у відповідній сфері державної політики. Така 

діяльність здійснюється шляхом видання нормативно-правових актів – 

наказів, що врегульовують конкретні напрями державної політики у 

відповідній галузі.  

Таким чином, нормотворчість центральних органів виконавчої влади 

перебуває у безпосередньому зв’язку із конституційно-правовим статусом 

таких органів. Адже діяльність центральних органів виконавчої влади 

полягає у виконанні повноважень, правову основу яких формують 

Конституція України, закони та підзаконні акти України.  

Місце і роль конституційно-правового статусу державного органу 

обумовлюють напрямки здійснення державними органами закріплених за 

ними повноважень, механізми взаємодії публічних органів влади, а також 

межі їх діяльності у сфері нормотворчості. Дослідження діяльності щодо 

видання центральними органами виконавчої влади нормативних актів має 

здійснюватися через аналіз таких повноважень у рамках конституційно-

правового статусу зазначених органів, що  визначаються, в першу чергу, на 

рівні конституційних приписів, і конкретизуються на рівні законів. 

Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади 

характеризується певними ознаками, що дозволяє виявити найважливіші 

сторони цього явища: 1) взаємозв'язок центральних органів виконавчої влади 

із державним управлінням; 2) наявність компетенції та спеціальної 

правосуб'єктності цих органів; 3) організаційна структура та діяльність даних 

органів базується на певних принципах; 4) взаємозв'язок центральних органів 

виконавчої влади із правовими формами діяльності даних органів.  

Конституція України лише рамково закріплює систему органів 

виконавчої влади, а також і встановлює ключове правове підґрунтя для їхньої 
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діяльності. Вихідною правовою конструкцією, що визначає основу 

конституційно-правового статусу центральних органів виконавчої влади є 

приписи конституційної норми згідно якої «органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України». Таким чином, Основний закон нормативно закріплює 

так званий спеціально-дозвільний принцип у їх діяльності, а саме у своїй 

діяльності органи державної влади, і зокрема центральні органи виконавчої 

влади, можуть реалізовувати свої повноваження тільки за принципом 

«дозволено лише те, що прямо передбачено законом». Зазначене 

конституційно-правове обмеження суттєво впливає і на здійснення такими 

органами нормотворчості, адже для практичної реалізації своїх 

компетенційних можливостей у цій сфері для таких органів має бути чітко 

визначено три елементи : підстава, повноваження та спосіб, тобто порядок 

дій. 

Зважаючи на положення Концепції оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади, якою поставлено завдання щодо розмежування 

функцій з формування та реалізації державної політики між міністерствами 

та іншими центральними органами виконавчої влади, обґрунтовано 

необхідність внесення змін та доповнення до Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади». Зокрема, такі зміни  стосуються 

організаційної структури апарату міністерств, а саме: чіткого визначення 

функцій, компетенції, складу директоратів міністерств, порядку призначення 

та звільнення їхніх фахівців. Це дозволить міністерствам більш ефективно 

реалізовувати їхні основні завдання –  стратегічне планування діяльності, 

забезпечення формування державної політики, координація та проведення 

моніторингу її реалізації. Діяльність міністерств в подальшому повинна 

зосереджуватись, насамперед, на розробленні документів у відповідних 

сферах державної політики та проектів актів законодавства, а інші центральні 
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органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи можуть надавати 

міністерствам пропозиції щодо коригування державної політики та 

удосконалення законодавства у відповідних сферах.  

Запропоновано розподілити принципи нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади на два види: загальні принципи нормотворчості та 

спеціальні принципи нормотворчості. Серед загальних принципів 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади потрібно виокремити: 

відповідність Конституції та законодавству України, офіційності, 

демократизму, системності, соціальної спрямованості, правової визначеності, 

обґрунтованості, чіткості нормативно-правових формулювань, 

прогнозованості, структурованості, послідовності.  

Перелік спеціальних принципів нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади формують наступні: відповідність компетенції відповідного 

центрального органу виконавчої влади, баланс усталеності та динамічності, 

внутрішня змістовна узгодженість та відсутність суперечності із іншими 

актами законодавства, спрямованість на досягнення мети правового 

регулювання.  

Вважаємо за доцільне визначити принципи, що відображають 

загальний та спеціальний характер нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади на рівні закону, що встановлює правові засади 

нормотворчості та прийняття нормативно-правових актів із уникненням 

тлумачення змісту таких принципів через оціночні поняття без чітких 

критеріїв їх розуміння. 

Зважаючи на те, що здебільшого нормотворчість центральних органів 

виконавчої влади розглядається у межах досліджень адміністративно-

правового спрямування, її зміст тлумачиться як правило у звуженому сенсі. 

Однак, аналіз теоретичних підходів до розуміння цього поняття засвідчує, що 

воно охоплює значно більшу кількість правових характеристик. При цьому 

визначальний вплив на його змістовне наповнення справляють саме норми 
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конституційно-правового спрямування, адже нормотворчість органів 

державної влади є логічним наслідком реалізації функцій держави. Тому, 

сутність нормотворчості центральних органів виконавчої влади варто 

розглядати у широкому і вузькому значеннях.  

У широкому значенні під нормотворчістю центральних органів 

виконавчої влади необхідно розуміти планування, розробку і прийняття 

центральними органами виконавчої влади підзаконних нормативно-правових 

актів при здійсненні нормативного регулювання у сфері, що віднесена до 

предмету їх відання; розробку проектів цих нормативних актів; аналіз 

результативності та ефективності діючих підзаконних нормативно-правових 

актів, внесення змін до них та їх скасування;   розробку проектів законів 

України з питань, що віднесено до предмету їх відання.  

У вузькому значенні нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади можна трактувати виключно як підготовку і прийняття ними 

підзаконних нормативно-правових актів, віднесених до їх відання 

(компетенції). У цьому сенсі розуміння нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади близьке до розуміння відомчої нормотворчості, що 

видається правильним. Нормотворчість центральних органів виконавчої 

влади характеризується певними ознаками, що дозволяє виявити найбільш 

важливі, сутнісні сторони цього явища: 1) нормотворчість центральних 

органів виконавчої влади має відповідати конституційно-правовому 

принципу виконання повноважень виключно у встановлених законом межах; 

2) нормотворчість центральних органів виконавчої влади здійснюється в 

порядку і процедурі регламентованих чинним законодавством; 3) 

нормотворчість центральних органів виконавчої влади здійснюється 

відповідно до закріпленої за ними компетенції; 4) нормотворчий процес 

центральних органів виконавчої влади характеризується стадійністю; 5) для 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади характерна наявність 
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уніфікованої форми нормативно-правових актів, прийнятих центральними 

органами виконавчої влади. 

Під нормотворчістю центральних органів виконавчої влади слід 

розуміти діяльність, яка здійснюється на основі Конституції та законів 

України, відповідно до закріплених за ними законом повноважень та 

спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, що регулюють 

суспільні відносини, унормування яких віднесено до предмету відання 

відповідного центрального органу виконавчої влади, у визначених законом 

формах та процедурах.  

Під нормотворчим процесом центральних органів виконавчої влади 

слід розуміти чітко встановлений законом порядок прийняття підзаконних 

НПА; прийняття актів, що вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні 

НПА; розробки проектів законів (у межах предметів відання), з метою 

створення цілісної системи юридичних норм, що врегульовують різні види 

суспільних відносин.  Вказаний чітко встановлений законом відповідний 

порядок складається з послідовних взаємопов’язаних стадій, які в свою чергу 

поділяються на етапи. 

Систематизувавши існуючі підходи, пропонуємо такі основні стадії 

нормотворчого процесу центральних органів виконавчої влади: 1) підготовча 

(передпроектна) стадія; 2) основна (проектна) стадія; 3) засвідчувальна 

стадія; 4) кінцева (інформаційна) стадія. 

І. Підготовча (передпроектна) стадія складається з наступних етапів: а) 

встановлення необхідності в нормативному правовому регулюванні; б) 

правовий моніторинг; в) планування нормотворчості; г) ініціювання 

розробки проекту нормативно-правового акту центрального органу 

виконавчої влади. 

ІІ. Основна (проектна) стадія складається з наступних етапів: а) 

розроблення концепції проекту нормативно-правового акту центрального 

органу виконавчої влади; б) обговорення концепції із науковцями, 
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практиками, зацікавленими суб’єктами; в) підготовка проекту нормативно-

правового акту центрального органу виконавчої влади; г) проведення 

експертизи проекту нормативно-правового акту центрального органу 

виконавчої влади; д) подання проекту нормативно-правового акту 

центрального органу виконавчої влади на розгляд нормотворчим суб’єктам; 

е) прийняття нормативно-правового акту центрального органу виконавчої 

влади.  

ІІІ. Засвідчувальна стадія. Особливість даної стадії полягає у тому, що 

всі нормативно-правові акти підлягають занесенню до реєстру та ті 

нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації, заносяться до 

реєстру лише після його державної реєстрації у відповідному органі юстиції. 

ІV. Інформаційна (завершальна) стадія – кінцева завершальна стадія, 

яка полягає в оприлюдненні нормативно-правового акту центрального органу 

виконавчої влади та набранні ним чинності. По суті, ця стадія складається із 

двох етапів: а) оприлюднення нормативно-правового акту центрального 

органу виконавчої влади; б) набрання чинності нормативно-правового акту 

центрального органу виконавчої влади. 

Нормотворчість центральних органів виконавчої влади, її поняття, 

особливості та зміст, правове регулювання є актуальними питаннями в 

сучасних умовах законотворення та демократичного розвитку України. 

Даний вид державної діяльності займає одне з важливих місць у системі 

факторів, від яких залежать позитивні результати формування правової 

системи країни в умовах проведення правової реформи.  

Характеризуючи якість нормативно-правових актів в цілому, можна 

вказати на три рівні якості. Перший – загальнодержавний зумовлений 

необхідністю виконання державою її основних функцій. Залежить від 

здатності юридичних норм забезпечувати цілі держави. Другий – 

спеціальний, стосується певних категорій суб’єктів права та визначається 

рівнем відповідності нормативно-правових актів аксіологічним установкам 



174 

 

цих суб’єктів. Третій – індивідуальний, пов’язаний із персоніфікованим 

суб’єктом у конкретних правовідносинах, що виникають на основі цього 

акта. У цьому контексті, нормативно-правові акти центральних органів 

виконавчої влади повинні відповідати усім трьом трівням якості для 

ефективного їх виконання та правозастосування.  

Суттєвою проблемою у сфері нормотворчості центральних органів 

виконавчої влади є оптимізація системи міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади в контексті ефективності їх нормотворчості. 

Значною мірою все залежить від того, чи утворені центральні органи 

виконавчої влади працюватимуть в новому ракурсі, чи залишатимуться 

такими ж, як і раніше. Тому, на нашу думку, необхідно змінювати не тільки 

їх кількість, а й якість центральних органів виконавчої влади.  

Так, компетенція центрального органу виконавчої влади – це обсяг 

повноважень, тобто права і обов’язки даного органу, їх посадових осіб, які 

встановлені нормативними юридичними актами, яка проявляється через 

відповідні форми і напрями реалізації в ході виконання завдань і функцій 

центральних органів виконавчої влади. В такому випадку, чинне українське 

законодавство не містить визначення поняття «компетенція» центральних 

органів виконавчої влади, що негативно впливає на процес реформування 

системи органів виконавчої влади в цілому. 

Необхідно також зазначити, що чинний Закон України «Про центральні 

органи виконавчої влади» не містить положення щодо можливості надання 

міністерству України права передачі іншим центральним органам виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром, 

нормотворчих повноважень у частині розробки проектів нормативних актів. 

Вважаємо за доцільним у новому Законі України «Про нормативно-правові 

акти» доповнити положення, які б визначали процедуру передачі 

повноважень міністром в частині розробки проектів (окрім проектів закону).  
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Разом з тим, необхідно не залишити поза увагою у новому Законі і 

порядок планування, проектування та введення в дію нормативних актів, 

наказів міністерств України, що визначить особливості нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади на усіх стадіях нормотворчості 

міністерства.  

Більше того, аналізуючи чинне законодавство, можемо дійти висновку 

про те, що акти інших центральних органів виконавчої влади також 

законодавчо не закріплені, що у свою чергу створює певні незручності у 

діяльності даних органів. В цьому випадку, вважаємо за доцільним закріпити 

види нормативно-правових актів не тільки центральних органів виконавчої 

влади, але й інших центральних органів виконавчої влади. Дані положення 

майбутнього Закону України «Про нормативно-правові акти» («Про 

правотворчу діяльність») закріпили б види нормативно-правових актів з 

урахуванням нової моделі організації виконавчої влади в Україні та сучасних 

викликів суспільства. Так, у даному Законі необхідно закріпити такі 

різновиди актів центральних органів виконавчої влади, обравши певні 

критерії для їх розмежування: 

 залежно від того, хто є суб’єктом нормотворчості: акти 

міністерств, агентств, служб, інспекцій, центральних органів виконавчої 

влади зі спеціальним статусом; 

 залежно від зовнішньої форми вираження: накази; рішення; 

розпорядження; постанови; 

 за кількістю суб’єктів нормотворчості: спільні та акти одного 

центрального органу виконавчої влади; 

 залежно від сфери дії нормативно-правового акту: відомчі –

регулюють вузьку сферу суспільних відносин, які відносяться до відання 

відповідного органу виконавчої влади; загальні – адресовані до 

невизначеного кола осіб; 

 за територіальною ознакою: внутрішні; зовнішні (міжнародні). 
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В тій чи іншій мірі, широке коло питань, які потребують поглибленого 

наукового осмислення у контексті досліджуваної проблематики стосується 

також реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади. Так, відсутність законодавчої регламентації процедури державної 

реєстрації нормативно-правових актів органів державної влади призводить до 

нівелювання передбаченої адміністративної відповідальності за порушення 

відповідних правил. У зв’язку з цим необхідно не зволікати з прийняттям 

відповідного нормативно-правового акту, який регламентуватиме відповідні 

питання. Також доцільно на правовому рівні встановити обов’язок 

центральних органів виконавчої влади підтримувати на власних інтернет 

ресурсах висвітлені ними нормативно-правові акти в актуальній версії, адже 

наразі мають місце випадки розміщення застарілого (не актуального) 

законодавства, що збиває з пантелику пересічних громадян та дезорієнтує їх, 

що є неприпустимим та  ускладнює правозастосування. 

Поточна ситуація у сфері ефективності нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади характеризується наступними умовами: нечіткість 

та недостатня правова визначеність повноважень центральних органів 

виконавчої влади, що має наслідком прийняття нормативно-правових актів, 

які підлягають скасуванню або навпаки неприйняття необхідних нормативно-

правових актів, що належать до предмету відання конкретного органу влади; 

відсутність законодавчого визначення процедурних механізмів реалізації 

повноважень центральних органів виконавчої влади, зокрема у частині 

неврегульованості адміністравтивної процедури в Україні; відсутність 

системного підходу до впровадження у життя актів стратегічного характеру, 

декларативність ряду норм програмних документів, які надалі не знаходять 

свого втілення у нормотворчості центральних органів виконавчої влади; 

перевищення повноважень центральними органами виконавчої влади у своїй 

нормотворчості шляхом закріплення на рівні підзаконних актів норм, які 

мають міститися у актах вищої юридичної сили або здійснення 
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нормотворчості у сфері, що належить до предметів відання інших органів 

публічної влади; забюрократизованість нормотворчого процесу; при значній 

кількості відкритих даних, які доступні для аналізу спостерігається низький 

рівень їх використання для визначення цілей при прийнятті нормативно-

правових актів та оцінки успішності їх досягнення тощо. Потрібно зазначити, 

що чимало із заначених прикладних проблем можуть бути вирішені завдяки 

здійсненню подальних наукових пошуків у відповідній сфері, що сприятиме 

підвищенню ефективності правового регулювання нормотворчості в цілому. 

До основних критеріїв ефективності нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади варто віднести такі:  

1. Нормативно-правовий критерій ефективності нормотворчості 

центральних органів виконавчої – характеризується належним рівнем 

нормативно-правового забезпечення; наявністю уніфікованого 

нормотворчого процесу для центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечував би стадійність та процедуру прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів. 

2. Організаційно-професійний критерій ефективності 

нормотворчості центральних органів виконавчої влади виражається у 

реформуванні діяльності суб’єкта нормотворчості з метою структурного 

удосконалення таких органів, тобто створення оптимальної структури у 

кожній галузі; вдосконаленні та уніфікації діловодства, юридичної техніки; 

підвищенні професійного рівня кадрового забезпечення тощо. 

3. Матеріально-технічний критерій нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади характеризується, гідною оплатою праці 

відповідних працівників, системою мотивацій та заохочень, впровадженням 

науково-технічних розробок у діяльність таких органів, заповадженням та 

управлінням системою якості, тощо.  

4. Культурно-просвітницький критерій нормотворчості центральних 

органів виконавчої влади полягає у своєчасному інформуванню населення з 
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приводу прийняття нормативних актів; відображення на офіційних сайтах 

відповідних органів влади лише актуального закондавства; проведення 

конференцій, прийняття на стажування, тощо.  

Запропонована система критеріїв ефективності нормотворчості 

центральних органів виконавчої влади є структурною складовою системи 

державного управління в умовах впливу різнорівневих факторів 

невизначеності, яка має на меті  виявлення причин, що призводять до появи 

неконтрольованих ситуацій та вимагають оперативного та ефективного 

реагування, в т.ч. у формі ухвалення нормативно-правових актів;  проведення 

аналізу нормотворчості центральних органів виконавчої влади з огляду на 

досягнення мети та вирішення конкретних задач, що стоять при прийнятті 

того чи іншого нормативно-правового акта; вдосконалення механізмів 

правового забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади. 

Отже, слід зазначити, що оптимальний характер нормотворчості є 

одним з основних факторів її ефективності. Рішення, спрямовані на 

впорядкування відносин у сфері державного управління та права, мають бути 

оптимальними з різних поглядів: соціальних, економічних, політичних умов. 
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